


51  WM��« ???? 7486 ‹13040  œbF�«  Â2012 q¹dÐ« 11 o�«u*«  ?¼1433 v�Ëô« ÈœULł 20 ¡UFÐ—ô« œUB²�« 55

t²DA½√ √b³¹ …œu−K� w³¼c�« ÍœUM�« ∫åp²OÐò

 «d¼u−L�«Ë  V¼c�«  ÷dF�  w�  „—UAð  W�ÝR�Ë  W�dý  70
 …—Ëb�« W??�U�ô UN�œ«bF�??�« w�Ëb�« X??�uJ�« ÷d??F� W�d??� q�«u� 
 ÷—UFL�« ÷—« v??K� wL�UF�«  «d??�u�L�«Ë V�c�« ÷d??F� s� …d??�UF�«
 WO�ËœË WOLOK�«Ë WOK�� WOI�u??�� WKL�Ë WL�{  œ«bF��« j??�Ë WO�Ëb�«
ÆWOzdL�«Ë W�uL�L�«Ë …¡ËdIL�« Âö�ô« qzU�Ë W�U� WK�U� WO�ö�« WKL�Ë
 bL�� qFA�  UFO�L�«Ë o�u���« …—«œ« d�b� VzU� ‰U� W��UML�« ÁcN�Ë
  b�« b� WBB��� WO�ËœË WOK�� W��R�Ë W�d� 70 s� d��« Ê« b�«d�«
  ¡U� YO� ¨d??�UF�« wL�UF�«  «d�u�L�«Ë V??�c�« ÷dF� w� UN��—U??A�
 b�ö�U�Ë sLO�«Ë …b��L�« WO�dF�«  «—U�ô«Ë X�uJ�« s� W�—UAL�«  U�dA�«
  «d�u�L�«Ë V�c�« ÷d??F� Ê« v�« —U??�«ËÆbMN�«Ë UO�UD�«Ë m�u� m??�u�Ë
 ¨eO�—U�ô  «d�u�� ¨ÊU�d� pM�∫s� q� t��U�d� »c��« b� d??�UF�« wL�UF�«

Æ «—UO�K� ÁœôË√Ë r�UG�« vK� W�d�Ë s��  «d�u��Ë
 q� W�—U??AL� ÂUI� ·u??� wL�UF�« V�c�« ÷dF� Ê« b??�«d�« ·U{«Ë 
 tOM�— ¨ «d??�u�LK� ö??� ¨s??��  «d�u�� ¨ «d�u�LK� …d??�u��« ∫s??�
  «d�u�LK� ‰“U�Ë ¨uG�U�Ë ¨ —« dOG� ¨bOL�L�« nODK�« b�� ¨ «d�u�LK�

ÆwJKL�« s�d�«Ë

 q�uL��« X??O� w??� …œu??�K� w??��c�« ÍœU??M�« r??E�
 …b??�b��« t�KOJ??A�� t??�U�UL��« ‰Ë√ åp??�O�ò w??��uJ�«
  «—«œ«Ë ŸËd??� s�  U??H�u�Ë s??OH�u� s??� W??�uJL�«
 ¡UC�√ s??O� q�«u��« W??O�¬ Y�� Èd??� YO� ¨W??HK���
 v�« W�U{ôU� W??HK��L�« UN�U�u�??�L� …—«œô«Ë ÍœU??M�«
 ÂuNH� o??OLF� v�« W�œUN�« ‰U??L�_«Ë WD??A�_« q??OFH�
 UN� ‰u??�u�«Ë UN�U�u�??�� W??�U� vK� W??�b��« …œu??�
 vB�√ oOI�� v??K� U�d� ¨s??JL� Èu�??�� l�—« v�«
 w??��« WO�O�«d�??�ô« s??L{ ¡ö??LFK� U??{d�«  U??�—œ

  U�u�Ë_« —b� w� qOLF�« lC� w��«Ë åp�O�ò U�bL�F�
Ærz«œ qJA� Èd�� WOL�Q� vE�� Ê« ’d��Ë

 ÍœUM�« ¡UC�Q� W??�b��« …œu� …—«œ« XFL��« b??�Ë
 …—«œ« d�b� Âb�Ë ¨‰Ë_« rNzUI� w??� 2012 ÂUF� w��c�«
 r�œuN� v??K� rN� dJ??A�« ¨V??OD��« ÂU??�� ¨…œu??��«
 r??�—Ëœ W??OL�Q� r??�d�–ËÆ¡UM��« r??�—ËœË W??�Ëc�L�«
 …—u� qC�√ «u??�JF� Ê« r??NOK� s�eOL�� s??OH�uL�
 rN� vML�Ë ¨¡öLF�« l� rNK�UF�Ë rNz«œ√ ‰ö� s� p�O��

 Æ¡UI�—ô«Ë ÕU�M�« s� b�eL�«

W³FB�« ·ËdE�«  d³Ž W�dA�« Ê« f�√ å“UO²�ô«ò WO�uLŽ w� ‰U�

ÎUOð«– UMðUOKLŽ ‰uL½ UM×³�√Ë UMðU�«e²�UÐ UMO�Ë√ ∫bOÐe�« wKŽ
∫w�UA�« rOM�� X��� 

 fK�� fOz— VzU� nA�
 W�dA� »b�ML�« uCF�«Ë …—«œô«
 bO�e�« wK� —UL���ö� “UO��ô«
 WO�U� U�U�—« XII� W�dA�« Ê«
 ÊuOK� 22.7  WLOI� 2011  ‰ö�
 ÷UH��« Ê« v??�« «dOA� —U??M??�œ
 w??{U??L??�« ÂU???F???�« s???� ÕU?????�—ô«
 s� dO�� ¡e??� lO�� W�O�� ¡U??�
 p�–Ë …—bL�« W�dA�«  «—UL���«
 lO��« «c� Èœ«Ë Êu�b�« b�b���
 ÂUF�« p�– w� WO��d�« ŸUH�—« v�«
 UOzUM���« U�U� ÊU� t�« ÁU�« UH�«Ë
 oOI�� UF�u�� W�dA�« a�—U� w�
 ‰Ëô« l�d�« ‰ö??� …bO� ÕU??�—«
 w� bO�e�« ·U{«ËÆ2012 s�
 vK� sOO�U�BK� t�U��dB�
 W�œUF�« WO�uLF�« WOFL��« g�U�

 f�« ÕU�� W�dA�« UN�bI� w��«
 Ê« %68 XGK� —uC� W��M�
 XCH� 2011  ‰ö??� W�dA�«
 v�« UN� WF�U��«  U�dA�« œb??�
 W�d� 18  v??�« qB�� nBM�«
 UNM�  U�d� 7  „UM� v�« «dOA�
 qL� jD� UN�Ë WDA�Ë WKFH�
 WOI��L�«  U�dA�« U??�« W�{«Ë
 ‰ö� W�cOHM��« …—«œô« ÂuI���
 UNF{Ë W???�«—b???� ÂU??F??�« «c???�
 Ë« UN��—«dL��U� —«dI�« –U��«Ë
 ÊU� YO� UN��œ Ë« UNM� Ã—U���«
  UO�O�«d��ô« œ«b�« w� ”U�_«
 u� ¨WKO�e�«Ë WF�U��«  U�dAK�
 W�d� q??� `�B� Ê« …—Ëd???{
 V�u� bzU� oOI�� vK� …—œU??�
 r�œË U�œu�Ë d�d��� sOL�d�
 Ê√Ë ¨Â_« W�dAK� w�UL�« ¡«œ_«
 q�UJ��� UNF� oO�M��U� qLF�

  U�dA�«  U??�b??�Ë WDA�√ l�
 ÃËd??�??�«Ë W�uL�LK� Èd???�_«
 oOI�� w� r�U�� …b�u� W�ƒd�

ÆW�uL�L�« ·«b�√

Êu�b�« iH�
 s� r�d�« vK� t�« v�« U��ô
 XHB� w��« W�FB�« ·Ëd??E??�«
 WO{UL�« WM��« ‰ö� ‚u��« w�
 iH� X�UD��« W�dA�« Ê« ô«
  U??�«e??�??�ôU??� ¡U??�u??�«Ë Êu??�b??�«
 UN�« v??�« W�U{ôU� ¨UN��Ë w??�
 dOBI�« Èb??L??�« vK� XBK��
 ¨W�uO��« v�« W�U��« jG{ s�
  dL��«Ë Î̈UO�«– UN�UOKL� X�u�Ë
 ‰ULJ��« w??� t�H� X??�u??�« w??�
 wM�� w� t�√b� Íc??�« UN�ËdA�
 f??�√ ¨…b??�b??� ‰U??L??�√ Ã–u??L??�
 Î UF�u� —UL���ö� “UO��ô« W�dA�

  U�dA�« s� W�uL�� ”√— vK�
 ¨WBB��L�« WKO�e�«Ë WF�U��«
  U�uI� ‰ULJ��« v�« W�U{ôU�
 UNOK� ·«d????�ô« v??K??� …—b??I??�«
 v�« «dOA� UNMO� ULO� oO�M��«Ë
  U�ËdBL�« iOH�� r??� t??�«
 UN�« s� r�d�« vK� ¨d�R� qJA�
  U�d� Àö??� n�—UB� rC�
 bO�u� s� ÎöC� ¨…b�b� WF�U�
 WKJO�Ë  «¡«d?????�ô«Ë W??L??E??�_«
 sL{ W�dA��« —œ«uJ�«Ë qLF�«
 U�c��« UL� ¨WKJON�« …œU�« œuN�
 w� UNM� b�ô ÊU� W�F�  «—«d�
 W�dA�« W�KB� oOI�� qO��

ÆU�Ëœ UMÔ�√œ w� w��« UNOL�U��Ë

WO�UL�«  U�UO��«
  U??�U??O??�??K??� t???{d???� w????�Ë
 WON�ML�« WO�UL�« WM�K� WO�UL�«

 —U??�« 2011  d�L��œ 31 w??�
 W�dA�« ÕU???�—√ w??�U??� Ê« v??�«
 V�d�Ë ¨—UM�œ ÊuOK� 22.7  mK�
 vK� Î«bzU� W�dA�« oOI�� ¨tOK�
 ¨%5.9  œËb�� ‰u�_« j�u��
 UN�UL�√— j�u�� vK� Î«b??zU??�Ë
 XFH�—«Ë ¨%20  œËb�� Ÿu�bL�«
 UL� ¨%4.7  u�M� WOJKL�« ‚uI�
 ‚uI� j�u�� vK� bzUF�« mK�
 «c� Àb??�Ë ¨%9.6  sOL�U�L�«
 l� ÎUM�«e�� w??�U??�??�ô« —uD��«
 Èu��� w??� Íd??�u??� iOH��
 W??�d??A??�« X??�U??� –« ¨d??�U??�??L??�«
 UN�UOKLF� wK�«b�« q�uL��« …œU�e�
 ‚uI� …œU??�e??� UN�«—UL���«Ë
 —UM�œ ÊuOK� 231.5  s� WOJKL�«
 242.3 v�« ¨Â2010 ÂU� W�UN� w�
 ¨Â2011  ÂU??� w� —UM�œ ÊuOK�
 Êu???�b???�« w??�U??L??�« i??H??�??�«Ë

v�« —U??M??�œ ÊuOK� 142.7  s??�
 68.7 ÷UH��U� —UM�œ ÊuOK� 74 
 ¨%48 W��M�Ë —U??M??�œ ÊuOK�
 WO�«eOL�« w??�  d??N??� UNMJ�Ë
 W�U{ô  —UM�œ  sO�ö�  106.9
  U??�d??A??�«  U??O??�u??�b??� i??F??�
 sL{ X??K??�œ w??�??�« W??F??�U??�??�«
 “UO��ô« W�dA� WFL�L�«  U�UO��«

ÆÂ2011 ÂU� w� —UL���ö�
 b??�« ‰«R????� v??K??� œ— w???�Ë

 W�d� Ê« bO�e�« b�« sOL�U�L�«
 q� WF�U� W�d� d��F� ô ÃU�d�«
 UN� “UO��ô« pK�L� YO� WKO�“
 ‰c�� W�dA�« Ê« v�« U�uM� %20
 UNz«œ« sO���� œuN��« s� b�bF�«
 ÊQ� tK�« s� U�dF� UN� ÷uNM�«Ë

ÆU��d� œuN��« Ác� —U�¬ `C��
 b� W�dA�« WO�uL� X�U�Ë
 ‰Ëb� œuM� lOL� vK� XI�«Ë
 W�œUF�« WO�uLF�« WOFL��« ‰UL�«

 q�u�� vK� WI�«uL�« UNL�« s�Ë
 v�«  ÕU???�—ô«  w�U�  s??�  %10
 Í—U��ô« w�UO��ô« »U���«
 w�UO��ô« »U���« v�« %20Ë
 l�“u� vK� WI�«uL�«Ë Í—UO��ô«
 ”√— s� %10 W��M� W�bI� ÕU�—«
 ¨rN� qJ� ”uK� 10 —«bIL� ‰UL�«
 œUIF�« qO�Q� r� t�« d�b��« s�Ë
 W�œUF�« dO� WO�uLF�« WOFL��«

 »UBM�« ‰UL��« ÂbF� W�dAK�

…œu��« …—«œ≈Ë ÍœUM�« ¡UC�√ iF� æ

WO�uLF�« s� V�U� æ©r�U� bL�� ∫d�uB�®

t²DA½√ √b³¹ …œu−K� w³¼c�« ÍœUM�« ∫åp²OÐò

b�«d�« qFA� æ
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افتتاح أعلى برج في العالم
تــشــهــد  أ:  ب  د   - طـــوكـــيـــو 
العاصمة اليابانية طوكيو اول 
امس الثالثاء االفتتاح الرسمي 
وهو  العالم،  في  بــرج  ألطــول 
تــري»،  ســكــاي  بــرج «طوكيو 
الذي استقطب ٢٠٠ ألف زائر 

في اليوم األول. 
 ويضم برج البث األرضي، 
مترا   ٦٣٤ ارتفاعه  يبلغ  الــذي 
من  الشرقي  الجزء  في  ويقع 
للمشاهدة  طابقين  طــوكــيــو، 
و٤٥٠  مترا   ٣٥٠ ارتــفــاع  على 
ــلــزوار رؤيــة  مــتــرا، يــوفــران ل
اليابانية  للعاصمة  بانورامية 
والـــمـــنـــاطـــق الــمــحــيــطــة بــهــا. 
وقـــالـــت شـــركـــة «تـــوبـــو تـــاور 
ســكــاي تــــري» الــقــائــمــة على 
المتوقع  مــن  إنــه  الــبــرج  إدارة 
ثــمــانــيــة  حــــوالــــي  يــحــظــى  أن 
فــرصــة  بــــأول  شــخــص  آالف 
المنظر  بمشاهدة  لالستمتاع 
البانورامي الذي يوفره البرج. 
وكــــان مــوســوعــة «جــيــنــيــس» 
القياسية  لـــألرقـــام  الــعــالــمــيــة 
سكاي  برج «طوكيو  اعتمدت 
تــــري» فـــي وفــمــبــر الــمــاضــي 
باعتباره أعلى برج في العالم. 
تجاوز  الماضي،  مارس  وفي 
ارتــــــفــــــاع نـــاطـــحـــة الـــســـحـــاب 
للبث  الــمــخــصــصــة  الــجــديــدة 
األرضـــــــــي الــــرقــــمــــي ارتــــفــــاع 
بـــرج كــانــتــون الــصــيــنــي، وهــو 
يبلغ  والــمــشــاهــدة  للبث  بـــرج 
وأعلنت  مــتــر.   ٦٠٠ ارتــفــاعــه 
برج  أن  «جينيس»  موسوعة 
بــاإلمــارات،  دبــي  فــي  خليفة 
الذي يبلغ ارتفاعه ٨٢٨ مترا، 

هو أعلى مبنى في العالم.

الدنمارك تضع ملصقات خاصة 
على المنتجات اإلسرائيلية

دنــمــاركــيــون  مـــســـؤولـــون  قـــال  ب:  ف  ا   – كــوبــنــهــاغــن 
على  ملصق  وضـــع  عــلــى  الــمــتــاجــر  ستشجع  الــحــكــومــة  إن 
من  تأتي  أنها  يوضح  اإلسرائيلية  المستوطنات  منتجات 
محتلة  فلسطينية  أراض  على  المقامة  المستوطنات  تلك 
المتحدث  وصرح  إسرائيل».  في  «صنع  ملصق  من  بدال 
أول  ايلرمان-كينغومبي  جــان  الــخــارجــيــة  وزارة  بــاســم 
أمــــس الـــثـــالثـــاء ان «الــحــكــومــة تــعــمــل عــلــى وضــــع نــظــام 
البيع  لمحالت  الطوعية  المشاركة  على  يقوم  معلومات 
يــحــدد الــمــنــتــجــات الــغــذائــيــة الــقــادمــة مــن الــمــســتــوطــنــات 
اإلســرائــيــلــيــة».  ويــعــتــبــر الــقــانــون الـــدولـــي الــمــســتــوطــنــات 
اإلســـرائـــيـــلـــيـــة الـــمـــقـــامـــة عـــلـــى أراضــــــي الـــضـــفـــة الــغــربــيــة 
غــيــر قــانــونــيــة.  وقــــال الــمــتــحــدث «هــــذه خــطــوة تظهر 
ظــروف  فــي  أنتجت  السلع  هــذه  ان  للمستهلكين  بــوضــوح 
الحكومات  من  وغيرها  الدنماركية  الحكومة  ترفضها 
األوروبــــيــــة». وقـــال وزيـــر الــخــارجــيــة الــدنــمــاركــي فيلي 
االشتراكي  الحزب  عن  مؤخرا  صدر  بيان  في  سويفندال 
ما  ذلــك  بــعــد  يــقــررون  «المستهلكين  ان  يتزعمه  الـــذي 
«أعتقد  وأضــاف  ال».  أم  السلع  هــذه  سيشترون  كانوا  إذا 
ومباشر  كبير  تأثير  لها  سيكون  الملصقات  هذه  أن  بحق 
حسابات  نقدم  أن  المستحيل  من  ولكن  الـــواردات،  على 

دقيقة».

خفضت  رويــــتــــرز:   – لـــنـــدن 
مــجــمــوعــة فـــودافـــون لــخــدمــات 
أصولها  قيمة  المحمول  الهاتف 
بــمــقــدار أربــعــة مــلــيــارات جنيه 
دوالر»  مليار  «٣ر٦  استرليني 
المستهدف  المستوى  وخفضت 
المتوسط  المدى  في  لمبيعاتها 
بــعــد أن أثـــــرت أزمـــــة الـــديـــون 
على عمالئها في جنوب أوروبا 
وأجــبــرتــهــم عــلــى الــتــوفــيــر في 
تــكــالــيــف الــمــكــالــمــات. وأعــلــنــت 

فودافون أكبر مشغل لالتصاالت 
موافقة  سنوية  نتائج  العالم  في 
لــتــوقــعــات الــمــحــلــلــيــن وتــمــيــزت 
تــوزيــعــات  بــدفــع  منافسيها  عــن 
قوي  أداء  بفضل  قياسية  أربــاح 
ألمانيا  وفــي  ناشئة  أســـواق  فــي 
وبـــريـــطـــانـــيـــا وتــــركــــيــــا عـــوض 
انــخــفــاض االنـــفـــاق فـــي اســبــانــيــا 
توقعات  ظل  في  لكن  وإيطاليا. 
ضـــعـــيـــفـــة لــــلــــســــوق االســــبــــانــــي 
الضغوط  واســتــمــرار  واإليــطــالــي 

التنظيمية  القواعد  عن  الناجمة 
وأسعار الصرف قالت فودافون 
إن نمو اإليرادات في عام ٢٠١٣  
سيكون أقل قليال من المستوى 
الـــســـابـــق الـــمـــســـتـــهـــدف لــلــمــدى 
واحد  بين  كــان  الــذي  المتوسط 
وأربـــعـــة فـــي الــمــئــة. وخــفــضــت 
بسبب  أصــولــهــا  قيمة  فــودافــون 
وإيطاليا  اســبــانــيــا  فــي  وحــداتــهــا 
واليونان والبرتغال وهي الدول 

التي تقع في قلب األزمة.

بعد  الدولي  بغداد  مطار  فتح  اعيد   : ب  ف  ا  بغداد – 
يوم من اغالقه بسبب عاصفة رملية امام الوفود القادمة 
لبحث الملف النووي االيراني في العاصمة العراقية امس 
وتسببت  عراقي.  رسمي  مصدر  اعلن  حسبما  االربــعــاء، 
والهبوط  االقــالع  عمليات  بوقف  الثالثاء  رملية  عاصفة 
من والى المطار، قبل يوم من انعقاد جولة جديدة من 
المحادثات بين ايران ومجموعة ٥+١ (الواليات المتحدة 

والصين وروسيا وبريطانيا وفرنسا والمانيا) في بغداد. 
واكد مصدر رسمي عراقي لوكالة فرانس برس «عودة 
والمغادرة  القادمة  الطائرات  امــام  بغداد  مطار  افتتاح 

نهار امس االربعاء». 
وجــــرت الــجــولــة االخـــيـــرة مـــن الــمــبــاحــثــات الــنــوويــة 
ايران  وستبحث  اسطنبول.  في  الماضي  ابريل  منتصف 
مع دول مجموعة ٥+١ برنامجها النووي الذي تؤكد انه 

محض سلمي فيما يشتبه قسم كبير من االسرة الدولية 
بانه ينطوي على شق عسكري يهدف الى حيازة القنبلة 
النووية. وتسعى الدول الست القناع ايران بتعليق عمليات 
تطبيق  على  والموافقة   ٪٢٠ بنسبة  اليورانيوم  تخصيب 
الــبــروتــوكــول االضــافــي لــمــعــاهــدة مــنــع انــتــشــار االسلحة 
للمواقع  مباغتة  تفتيش  عمليات  يجيز  الـــذي  الــنــوويــة 

النووية.

فودافون تخفض أصولها
 ٤ مليارات استرليني

عاصفة رملية تغلق مطار بغداد

لـــنـــدن - رويــــتــــرز: أظــهــرت 
دراســـــة نــشــرت امـــس أن عــددا 
متزايدا من كبار المسؤولين في 
الشركات حول العالم مستعدون 
لدفع رشى للفوز بأنشطة أعمال 
او االحــتــفــاظ بــهــا حــيــث تطغى 
الرغبة في النمو على القلق بشأن 
الــجــوانــب االخــالقــيــة أو فــرض 
تنظيمية.  جهات  من  غــرامــات 
وقـــالـــت ارنـــســـت انــــد يـــونـــج في 
االحتيال  عــن  السنوية  دراستها 
العالمي ان عدد كبار المسؤولين 
بــشــركــات كــبــرى الـــذيـــن أبــــدوا 
اســـتـــعـــدادا لــدفــع أمـــــوال البــــرام 
في  التوسع  عند  السيما  عقود- 
 ٪ الــى ١٥  جديدة-ارتفع  أســـواق 
العام.  هــذا  المئة  في  تسعة  من 

وقال ديفيد ستلب مدير ارنست 
االحتيال  لتحقيقات  يــونــج  انـــد 
ــمــنــزاعــات «يــبــدو  وخـــدمـــات ال
ان ثمة تــعــارض فــي االولــويــات 
االخــالقــي  والمسلك  النمو  بين 

لـــالعـــمـــال فـــي االســــــــواق امـــس. 
الــشــركــات  أن  نتائجنا  «تــظــهــر 
تـــواصـــل مــالحــقــة الـــفـــرص في 
االســــواق الــجــديــدة ويــهــون عدد 
شأن  من  المسؤولين  من  كبير 

ـــمـــخـــاطـــر. تـــحـــتـــاج مــجــالــس  ال
ضــغــوط  لـــمـــمـــارســـة  االدارات 
من  بمزيد  للقيام  االدارة  على 
لمكافحة  لــلــمــخــاطــر  الــتــقــيــيــم 
الـــفـــســـاد والــــــرشــــــى». وجـــــاءت 
والــبــرازيــل  وأوكــرانــيــا  كولومبيا 
التي  الـــــدول  قــائــمــة  رأس  عــلــى 
فسادا.  االكثر  أنها  المعتقد  من 
 ١٧٠٠ نحو  استجواب  بعد  لكن 
قالت  دولــــة  عــبــر ٣٤  مـــســـؤول 
ارنست اند يونج ان ما يزيد على 
ثــلــث الــمــســتــجــيــبــيــن يــعــتــقــدون 
دولهم.  فــي  منتشر  الفساد  أن 
تم  مالي  مدير  بين ٤٠٠  ومــن 
المئة  فــي   ١٥ أقـــر  استجوابهم 
أمـــوال  لــدفــع  مستعدون  بأنهم 

البرام عقود .

كبار مسؤولي الشركات على استعداد لدفع رشى

٦٫٤ ٪ معدل 
التضخم في 

الجزائر

٤١١ مليار 
دوالر ديون 

كوريا 
الجنوبية

الجزائر - يو بي أي : ارتفعت 
نــســبــة الــتــضــخــم فـــي الــجــزائــر 
خالل شهر إبريل الماضي إلى 
مارس  في   ٪٥٫٩ مقابل   ٪٦٫٤
الماضي. وذكر بيان صادر عن 
لإلحصائيات  الوطني  الــديــوان 
أن هــذا االرتــفــاع يعتبر األكبر 
مـــن نــوعــه مــنــذ بـــدايـــة الــعــام، 
حــيــث كــــان فـــي حـــــدود ٥٫٣٪ 
يناير،  فــي  و٤٫٩٪  فبراير  فــي 
 ٪٤٫٥ النسبة  تتجاوز  لــم  فيما 
العام   ٪٣٫٩ مقابل   ٢٠١١ العام 
مؤشر  إن  البيان  وقــال   .٢٠١٠
األسعار عند اإلستهالك سّجل 
ــراً ُقــــّدر بــــ١١٪  ــبَ ارتــفــاعــاً ُمــعــتَ
الشهر الماضي، ليرتفع بنسبة 
الـــذي  بــالــشــهــر  مــقــارنــة   ٪٠٫٩
قبله. وعزا البيان هذا اإلرتفاع 
إلـــى إرتــفــاع أســعــار المنتجات 
خالل   ٪١٥٫٨٦ بنسبة  الغذائية 
الفترة المرجعية، منها أسعار 
الطازجة  الزراعية  المنتجات 

بنسبة ٢٦٫٣٠٪ .

من  األول  الربع  خــالل  الجنوبية  كوريا  سّجلت   : أي  بي  يو   - سيول 
العام ٢٠١٢ زيادة قياسية في ديونها الخارجية، التي بلغت ٤١١٫٤ مليار 

دوالر، أي بارتفاع ١٣ مليار دوالر عن الربع السابق. 
للبنك  تقرير  عن  الجنوبية  الكورية  «يونهاب»  أنباء  وكالة  ونقلت 
المركزي أن الدين الخارجي للبالد بلغ حتى نهاية مارس ٢٠١٢، ٤١١٫٤ 
مليار دوالر، بزيادة ١٣ مليار دوالر عن الربع األخير من العام ٢٠١١. 
 ١٣٦٫٣ مقابل  دوالر،  مليار   ٢٧٥٫١ األمــد  طويل  الخارجي  الدين  وبلغ 
مليار دوالر كدين قصير األمد. لكن البنك قال إن هذا الدين ال يشكل 

مصدر قلق في البالد، بسبب بنية االقتصاد الموّجه وحجمه. 

بنك أردني يفصل موظفة 
مسيحية رفضت تغطية رأسها

عمان – ا ف ب : فصل احد البنوك االسالمية 
في االردن امس االربعاء موظفة مسيحية من 
باعتبارها  رأســهــا،  تغطية  رفضها  بعد  عملها 
ايــمــان  وقــالــت  وانــظــمــتــه.  لتعليماته  مخالفة 
والتسويق  المؤسسي  االتــصــال  مــديــرة  عفانة، 
في «بنك االردن دبي االسالمي» ان «القوانين 
الداخلية للبنك عدلت مؤخرا وتضمنت ارتداء 
زي موحد يشمل غطاء الرأس». واضافت  انه 
«تم التعميم على الموظفين بضرورة االلتزام 
بـــالـــزي الـــرســـمـــي، بــمــا فــيــه غــطــاء الـــــرأس»، 
مـــشـــيـــرة الـــــى انـــــه «لـــديـــنـــا خـــمـــس مــوظــفــات 

الــرأس  بغطاء  ملتزمات  اخــريــات  مسيحيات 
الى جانب موظفات غير محجبات التزمن به 

كذلك». 
وأكـــــدت عــفــانــة ان «الــبــنــك نــبــه الــمــوظــفــة 
فيفيان سالمة اكثر من مرة بضرورة االلتزام 
بالزي الرسمي»، مشيرة الى انه «تم استشارة 
يــتــوافــق  بــمــا  فــصــلــهــا  وجـــــرى  الــعــمــل  وزارة 
مـــع الـــقـــانـــون». مـــن جــهــتــهــا، قــالــت الــمــوظــفــة 
المفصولة فيفيان سالمة لوكالة فرانس برس 
«لقد تم فصلي من عملي في بنك االردن دبي 

اإلسالمي بعد رفضي وضع غطاء الرأس». 
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 rzUB�« —UD�≈ ŸËdA� ∫Í—uM�«
ÎUłUO²Š« bý_« ‰Ëb�« v�≈ tłu²¹

ÊUC�— dNA� UNð«œ«bF²Ý« XLð√
 W³łË 1200 ∫åWO�UA�« …U�“ò

ÎUO�u¹ årzUB�« —UD�≈ò ŸËdALÐ

 ÊUC�— dN� ‰uK� W�«b� l�
 aOA�« WOFL� rOI� „—U??�??L??�«
 ŸËdA� W�dO��« Í—uM�« tK�«b��
 X�uJ�« W�Ëœ q�«œ rzUB�« —UD�«
 ·ô¬ tM� bOH��O� U??N??�—U??�Ë
 ÆsO�U��L�«Ë ¡«dIH�«Ë sO�U�L�«
 d� sO�√ Í—uM�« ‰UL� b�√ b�Ë
 Ê« UN� ÂUF�« d�bL�«Ë WOFL��«
 rzôË W�U�« vK� ’d�� WOFL��«
 WOz«cG�« œ«uL�« l�“u�Ë —UD�ô«
 wH�ò W�U��L�«  U??�??H??�« vK�
 œ«uL�« l�“u� r�� X�uJ�« q�«œ
 q??�«—_«Ë ÂU??�??�_« vK� WOz«cG�«
 ‰ö� s� ¨s��« —U��Ë  UIKDL�«Ë
 ÁcN� W??�Ë—b??�Ë WI�u�  UHK�
 v�«  U�d���« qB� v�� ¨ ôU��«
  UN��« p�c�Ë ¨`O�B�« UN�UJ�
 ‰U�I��«Ë Ã—U��« w� …bL�FL�«
ÆåŸËdA� q� s� …—uB� d�—UI�

 ŸËdAL�« Ê« Í—uM�« `{Ë√Ë
 tM� œUH��« w{UL�« ÂUF�« w�
 ¡«u� X�uJ�« W�Ëœ Ã—U� ·ôü«
 t�u��« Ê√Ë UOI�d�« Ë« UO�¬ w�
 b�_« ‰Ëb�« v�« ÊuJO� ÂUF�« «c�
 UO�U��—u�Ë sLO�« w�Ë ÎU�UO��«
 s� tO�UF� UL� sOD�K�Ë W�—u�Ë
 »Ëd??�Ë —UB�Ë dI�Ë ·UH�

Æ—U�œË
 —U??D??�ô« WLO� Ê« `???{Ë«Ë
 ¨«—U???M???�œ 30  X??�u??J??�« q????�«œ

ÎUłUO²Š« bý_« ‰Ëb�« v�≈ tłu²¹

Í—uM�« ‰UL� æ

dL��« r�U� æ

 «b??� U??� «—U??M??�œ 15  U??N??�—U??�Ë
 30 —UD�ô« WLO� YO� W�—u�

Æ«—UM�œ
 »U??�??�√ Í—u???M???�« d??J??�Ë
 sOM��L�«Ë ¡UCO��« ÍœU???�_«
 ¨rN�U�d�� vK� X�uJ�« q�« s�
 qL� w� —«dL��ô« vK� rN��Ë
 ¨sO�U��L�« …b�U��Ë ¨dO��«

ÆsO�uNKL�« W�U�«Ë
 Ê« v????�« Í—u???M???�« —U?????�√Ë
 s�  U�d���« q�I��� WOFL��«
wwwÆ w�Ëd�J�ô« l�uL�« o�d�
 wJ�« W�b� WD�«u� nooriÆnet
 s�U��« j��« vK� p�c�Ë X�

 Æ97888651  ≠ 99009510

 åÕö�ù«ò w� UOI¹d�« ŸUD�
UOI¹d�« w� rzUB�« —UD�ù bF²Ý«

 w�O�F�« ‚Ë“d� bF� sK�√
 WOFL�� UOI�d�√ ŸUD� fOz—
 ÂUL�« s� w�UL��ô« Õö�ô«
 WK�UJ�« t??�«œ«b??F??�??�« ŸUDI�«
 rzUB�« —UD�« ŸËdA� cOHM��
 Íd�N�« ÂUFK� bOF�« …u��Ë
 ‰ö� ¡«dL��« …—UI�U� ?�1433
 —U�√Ë ¨„—U�L�« ÊUC�— dN�
 w�U�� `�dB� w� w�O�F�«
 wL�u� ŸËd??A??L??�« «c???� Ê«
 ÍœU??�√ tL�bI� vK� X??�√œ rN�
 ¨X�uJ�« q??�√ s??� sOM��L�«
 ·u�_«  «dA� ÁdE�M� p�c�Ë
 «c� bF�Ë ‰Ëb�« pK�� ¡«dIH�« s�
 l�—UAL�« r�√ b�√ ŸËdAL�«
 bOH��� YO� …—UI�U� W�uM��«
 …dOIH�« ¡U??O??�_« wM�U� tM�
 kOH�� e�«d�Ë b�U�L�« œ«Ë—Ë

ÆÊ¬dI�«
 …b�UML�U� w�O�F�« t�u�Ë
 X�uJ�« ¡U??M??�√ s??� sOM��LK�
 …—œU�L�« …—ËdC� UNOM�U�Ë
 sO�Ë ¨ŸËdAL�« w� WL�U�L�«Ë
 —UD�ô« WHKJ� Ê« w�O�F�« bF�
 250  s� ÕË«d??�??� UOI�d�√ w�
 sJL� UL� ¨fK� 500Ë ÎU�K�
 …bL� WO�UC�— W�OI� dO�u�

UOI¹d�« w� rzUB�« —UD�ù bF²Ý«

w�O�F�« bF� æ

 dO�U�œ 5  s� ¡«b��« q�U� dN�
 W�uJ� …d�_ «—UM�œ 25Ë œdHK�
 …u�� mK��Ë ¨œ«d??�√ 7 –  5  s�

ÆdO�U�œ 5 bOF�«
 W�U�_« Ê« w�O�F�« ‰U??�Ë
 ‰ö� s??�  UL�U�L�« vIK��
 Ë√ 1822855  s�U��« j��«
 s�ô ÊË« dO� l�u� ‰ö� s�
 wwwÆkhaironlineÆcom
 w� sO�d��L�« ‰U�I��« r�� UL�
 15  s� d��√Ë w�Ozd�« dIL�«

 ÆX�uJ�« w� …dA�M� U�d�

 ‰U�I��ô UN�«œ«bF��« a�uA�«Ë WO�UA�« …U�“ WM�� q�«u�
 …dHGL�« dN� ¨„—U�L�« ÊUC�— dN� WO�ö�ô« W??�ô« nO{
 q�UJ��« dN� ¨…U�«uL�«Ë d�B�« dN� ¨Ê«dOM�« s� o�F�«Ë  UL�d�«Ë

ÆÊËUF��«Ë d�UM��« dN� ¨r�«d��«Ë
  U�ËdAL�« s� b�bF�« s� dL��« r�U� WM�K�« ÂU� d�b� XHA�Ë
 dNA�« «c� w� U�uM� U�cOHM� vK� WM�K�«  œuF� w��« W�dO��«
 WLO�d�« »uKI�« d�UC��Ë …dO��« ·«b??�ô« b���� YO� ¨rOEF�«
 b���« dzU� t� v�«b� uC� tM� vJ��« «–« b�«u�« b���U� n�P��K�
 …U�“ WM�� UNM� sKF� w��«  U�ËdALK� W�U���« vL��«Ë dN��U�
 Íb�ô« b�L�� „—U�L�« ÊUC�— dN� ‰u�œ q�� a�uA�«Ë WO�UA�«
 ‰UL�ô« ÁcN� UL� U�UL�« lOD��� U� UN�«u�« s� wDF�� WO���«

Æv�UF�Ë t�U��� tK�« bM� W�u�L�« q�e� s� W��UB�«
 —UD�« ŸËdA�  U�ËdAL�« Ác� W�bI� w� w�Q� t�« dL��« ‰U�Ë
 qHJ�� WM�K�« ÊU� ULK� W�O���« X�uJ�« W�Ëœ Ã—U�Ë q�«œ rzU�
 rzUB�« —UD�«  «dIL� rN�U�I��«Ë ‰ULFK� UO�u� W��Ë 1200  œbF�
 WOz«cG�« œ«uL�« dO�u� ·bN��� UL� WM�K� WF�U��« WO�UC�d�« rO��«Ë
 UN�U��� w��« WOM�uL� œ«u� l�“u�Ë …d�« 500 s� d��_ WOM�uL��«Ë
 o�d� w��«  U�ËdBL�« s� qOKI��«Ë ¨ÊUC�— dN� w� …dOIH�« d�ô«

ÆsO�U��L�« q�U�
 dN� w� WM�K�« UN�  bF��« w��« W�UN�«  U�ËdAL�« Ê« sO�Ë
 UNK�« v�« …U�e�« ‰UB�ù ·bN� Íc�«Ë dDH�« …U�“ ŸËdA� ÊUC�—
 w�dA�« U�—«bIL� UN�«d�« s� …U�e�« ÍœR� sOJL�Ë ¨UNOI����Ë
 r�« s� Ê« v�« «dOA� ¨l�dA�« UN��Ë w� UN�«d�« vK� rN��U�« p�c�Ë
 ŸËdA� u� ÂUF�« «c� UNO� l�u�K� WM�K�« vF�� w��«  U�ËdAL�«
 w� W�U��L�« d�ô« »uK� vK� W�N��«Ë W�dH�« ‰U�œù ¨bOF�« …u��

ÆbOF��« dDH�« bO�

 dO�uð ∫dL×�« r�UÝ
 WOz«cG�« œ«uL�«

 d¦�_ WOM¹uL²�«Ë
…dÝ√ 500 s�
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2012 qO�œ —bB¹ sO�Q²�«  U�dý œU×ð«
∫w�UA�« rOM�� ∫X���

 2012 åsO�Q��«  U�d� œU��« qO�œò sO�Q��«  U�d� œU��« —b�«
 vF� w��« ·«b�ô« r�« b�Q� wMO�Q��« w�u�« dA� v�« ·bN� Íc�«Ë

ÆÂUF�« «cN� W�uM��« t�D� w� UNIOI�� v�« œU��ô«
 qO�œ Ê« `O�d�« ‰œU� sO�Q��«  U�d� œU��ô ÂUF�« sO�_« ‰U�Ë
 w�Ëb�«Ë wK�L�« ‚u��«  U�UO��« WN�«uL� ¡U� sO�Q��«  U�d� œU��«
 ‰u�« W�UL� w� ÍuO� —Ëœ s� ŸUDI�« «c� tII�� U� vK� Ÿö�ô« w�
 œUB��ô« w�  U�UN�« s� t� ÂuI� U�Ë  U�dA�«Ë œ«d�ô«  «—UL���«Ë

ÆwM�u�«
 UNII� w��«  «“U��ô«Ë  U�UAM�« r�« sLC�� qO�b�« Ê« v�« XH�Ë
 WDA�« o�u� w��«  U�uKFL�« s� …UI�M� W�uL�� v�« W�U{ôU� œU��ô«
  «“U��ô« pK� dAM� W�dH�« W�ON�Ë W�Ëb�« w� WK�UF�« sO�Q��«  U�d�

ÆX�uJ�« Ã—U�Ë q�«œ
 2011  s� œU��ô« WDA�ô ÍuM��« d�dI��« qO�b�« qL��« b�Ë «c�

ÆsO�Q��« ŸUD�Ë w��uJ�« œUB��ô« s� e�u� d�dI� v�« W�U{ôU�

WO�uJ×�«  U¾ON�« W�—UALÐ ÊUJÝô« d¹“Ë t×²²H¹

 w½U¦�« ¡UM³�«Ë  UŽUMB�« ÷dF�
q³IL�« d³L�u½ w� oKDM¹

 ö�«uL�« d¹“Ë —uCŠË ¡«—“u�« fOz— W¹UŽdÐ

ÂuO�« oKDMð  ôUBðô«Ë  U�uKFL�« s�_ wÐdF�« dLðRL�«  UO�UF�
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مديرو بنك »ديكا« األملاني  )تصوير زكريا عطية(

البنك األملاني يؤكد أن اليونان باقية في »اليورو«

لة لالستثمارات الخليجية
ّ

»ديكا بنك«: أوروبا ستبقى مفض
|   كتب عالء الفروخ   |

أك�����د ك��ب��ي��ر خ����ب����راء االق���ت���ص���اد ف��ي 
بنك »ديكا« األملاني أولريتش كايتر 
مكانتها  على  »أوروب���ا ستحافظ  أن 
كوجهة استثمارية جاذبة تستقطب 
ال���ش���رك���ات االس���ت���ث���م���اري���ة م����ن ش��ت��ى 
يأتي معظمها  وال��ت��ي  العالم،  أن��ح��اء 

من دول الخليج«.
وقال كايتر، خالل ندوة صحافية 
ع������ق������دت أم����������س ب�����ح�����ض�����ور م�����دي�����ري 
»أوروب���������ا  إن  ال����ب����ن����ك،  وم���س���ت���ث���م���ري 
س��ت��ظ��ل ت���ع���ان���ي م����ن ال����ه����وة ال��ق��ائ��م��ة 
ب���ن ال��ش��م��ال وال���ج���ن���وب، إذ ي��واص��ل 
امل��ك��اس��ب، ف��ي حن  ال��ش��م��ال تحقيق 
ي��س��ت��م��ر ال��ج��ن��وب ف���ي ال���وق���وف أم���ام 
ال��خ��س��ائ��ر«. ب��ي��د أن����ه ش����دد ع��ل��ى أن��ه 
ورغ��م هذه الخسائر ستبقى أوروب��ا 
وجهة مفضلة لالستثمار، خصوصا 

الخليجي.
وأش���اد كايتر ب��ال��ق��رارت األخ��ي��رة، 
ال������ت������ي ات������خ������ذه������ا ال�����ب�����ن�����ك امل������رك������زي 
األوروب������������ي، خ���ص���وص���ا ق�������رار ش����راء 
السندات لدعم الدول املتعثرة، والذي 
ن��س��ب��ي��ا، وال يعني  اع��ت��ب��ره م��ت��أخ��را 
املوحدة  العملة  دول  مشاكل  انتهاء 
على الفور. غير أن هذا القرار ساهم 
ب��ش��ك��ل ك��ب��ي��ر ف����ي ت���ه���دئ���ة األس�������واق، 
وف�����ق ك���اي���ت���ر، ال������ذي رج�����ح اس���ت���ق���رار 

أوروبا اقتصاديا »خالل فترة ليست 
بالطويلة، وأوروب��ا باقية، بمن فيها 

اليونان«.
م���ن ج��ان��ب��ه، ش���دد رئ��ي��س مجلس 
بالوكالة  األمل��ان��ي  »دي��ك��ا«  بنك  إدارة 
في  الهائلة  الثقة  على  بيرنز  أوليفر 

االقتصاد األوروبي.
ع����ل����ى وج����ه  »أمل������ان������ي������ا  إن  وق����������ال 
ال��خ��ص��وص تتمتع ب��أض��خ��م وأق���وى 
اق����ت����ص����اد ف�����ي االت�����ح�����اد األوروب����������ي، 
م��وف��رة ب��ذل��ك ق��وة م��ؤث��رة ق���ادرة على 
دع��م االس��ت��ق��رار ف��ي ظ��ل التوتر ال��ذي 

يسود املنطقة حاليا«.
وأض��������������������اف ب��������ي��������رن��������ز: »ن�����ن�����ص�����ح 
امل��س��ت��ث��م��ري��ن ب��االس��ت��ع��ان��ة ب��خ��دم��ات 
خ������ب������راء م���ت���خ���ص���ص���ن ف������ي ش������ؤون 
االس���ت���ث���م���ار ف����ي ال����س����وق األوروب����ي����ة 
لتفادي التعرض للمخاطر، إذ يتولى 
الرائدة  البنوك  أح��د  ديكا بنك، وه��و 
في أملانيا، إدارة أصول تبلغ قيمتها 
نحو 168 مليار ي��ورو، ويضم خيرة 
الصناديق  املالين ومديري  الخبراء 
بخبرتهم  امل���ع���روف���ن  االس��ت��ث��م��اري��ة 

الواسعة«.
إدارة  رئ�����ي�����س  ن�������وه  ج����ه����ت����ه،  م������ن 
بنك  ف��ي  الكمية  املنتجات  ص��ن��ادي��ق 
»دي����ك����ا« ي���ول���رت���ش ن��ي��وج��ي��ب��ور إل���ى 
وجود طرق استثمارية تنطوي على 
امل��خ��اط��ر، وتتيح  م��ن  ن��س��ب��ة ضئيلة 

تحقيق ال��ع��وائ��د ح��ت��ى ف��ي األس���واق 
املتقلبة.

وق�����ال ن��ي��وج��ي��ب��ور، إن »ال��ن��ظ��ري��ة 

ال��س��ائ��دة ف��ي األس�����واق امل��ال��ي��ة، وه��ي 
أن ال���ع���وائ���د امل��رت��ف��ع��ة ت��رت��ب��ط دوم���ا 
ب��م��خ��اط��ر ع���ال���ي���ة، ل��ي��س��ت ص��ح��ي��ح��ة 

دوم�������ا، ش�����رط أن ي��ع��ت��م��د امل��س��ت��ث��م��ر 
نهجا متقدما إلدارة املخاطر«.

يشار إلى أن بنك »ديكا« األملاني، 

ومقره الرئيس في مدينة فرانكفورت، 
الشركات  السيما  عمالئه،  إل��ى  يقدم 
االستثمارية، منتجات تعتمد نهجا 
إداري�������ا ي���ق���وم ع��ل��ى ال��ت��ح��ل��ي��ل ال��ك��م��ي 
وي���ت���م���ت���ع ب���م���واص���ف���ات ت���ع���م���ل ع��ل��ى 

التوفيق بن املخاطر والعوائد.

»نوكيا«: 10 خطوات للحصول
على صور عالية الوضوح

»نوكيا« تعود إلى املنافسة

��ت��ي أحدثتها نوكيا ف��ي عالم 
ّ
ال ال��ث��ورة  ال��زم��ن على  انقضى ع��ق��ٌد م��ن 

ى أصبح 
ّ
الهواتف املتحركة عندما طرحت الهواتف املزّودة بكاميرا، حت

 هاتٍف متحّرك من الفئة املتوسطة إلى العالية يضّم هذه امليزة.
ّ

كل
وبعد مرور عشر سنوات، تبقى »نوكيا« الرائدة في هذا املجال بفضل 
ذكيٍّ  هاتٍف  أول  وه��و   ،)Nokia 808 PureView( املبدع  الجديد  الهاتف 
للمستخدم  تسمح  ميغابكسل   41 وض��وح  ب��درج��ة  بكاميرا  العالم  ف��ي 

بالتقاط صوٍر فائقة الجودة وتصوير الفيديو مهما كانت الظروف.
بالنسبة إلى مستخدم الهاتف املتحرك، ال تحدث هذه الكاميرا تطّورًا 
مّكن 

ُ
ها مّيزة شّكلت تقطة تحّول ت

ّ
في جودة البيكسالت، فحسب بل إن

��ت��ي يقّدمها 
ّ
ال ال��وس��ائ��ط والتسلية  م��ن  أك��ث��ر  االس��ت��ف��ادة  م��ن  املستخدم 

هاتفه، مما يسمح بتسجيل األحداث كالحفالت املوسيقية من دون أّي 
تضاؤل في نوعية الصورة.

ولطاملا شّكل الظالم تحّديًا للتصوير، لكن إلى جانب عدسة »كارل 
زايس« )Carl Zeiss( واملستشعر بدرجة وضوح 41 ميغابكسل، يتمّيز

 )LED( وإن������ارة  ق����وي  »زي����ن����ون«  ب���وام���ض   )Nokia 808 PureView(
في  الحماس  يكون  عندما  العفوّية  حظات 

ّ
الل تفوتك  ال  لكي  للفيديو، 
أوّجه بينما األضواء خافتة.

الصور من كاميرا  أفضل  وق��دم خبراء »نوكيا« 10 نصائح اللتقاط 
ه��ات��ف��ك ول��الح��ت��ف��اظ ب��ذك��ري��ات جميلة ال ت��ن��س��ى، وه���ذه ال��ن��ص��ائ��ح ه��ي: 
اإلن���ارة،  على  واملحافظة  األن��س��ب،  اإلع����دادات  العدسة، وضبط  تنظيف 
استخدام محمل  الثبات،  ث��ّم  الثبات  ثم  الثبات  قريبة ومريحة،  مسافة 
ثالثّي القوائم، وضع الهدف في اإلط��ار، التنزيل أو التزامن، االستفادة 

من التطبيقات.

»هيرميس« أول شركة وساطة
تقدم خدمة الصراف اآللي في مصر

أطلقت املجموعة املالية »هيرميس« )بنك االستثمار الرائد في العالم 
امل��ال املصري( تشغيل شبكة  العربي وشركة السمسرة األول��ى في س��وق 
األوراق  ت����داول  ل��ح��س��اب��ات  )ATM( املخصصة  اآلل���ي  ال��ص��راف  م��اك��ي��ن��ات 

املالية في مختلف فروع املجموعة بالجمهورية.
ت�����داول األوراق امل��ال��ي��ة  ل��ح��س��اب��ات  وت��ع��د ه����ذه أول ش��ب��ك��ة م��خ��ص��ص��ة 
التقيد  دون  متعددة  مالية  تعامالت  تنفيذ  للعمالء  تتيح  إذ  مصر،  ف��ي 
بمواعيد عمل الفروع ودون حاجة لالعتماد على العنصر البشري إلجراء 

هذه التعامالت.
والفريدة  الجديدة  واملنتجات  الخدمات  ط��رح  أن  »هيرميس«  وت��ؤك��د 
في مصر، يعد أحد املكونات األساسية الستراتيجية التوسع في أنشطة 
وخدمات الوساطة في األوراق املالية للمستثمرين األفراد وتوفير نموذج 

متميز لخدمة العمالء.
وس��ت��ب��دأ »ه��ي��رم��ي��س« إص�����دار ب��ط��اق��ات ال���ص���راف اآلل����ي ل��ع��م��الء ق��ط��اع 
السمسرة التي تتيح التعامل من خالل أسطول من ماكينات في 8 فروع 
الدقي واملهندسن واملعادي ومدينة نصر  القاهرة بمناطق  رئيسية في 
وال��ق��ري��ة ال��ذك��ي��ة وال���ه���رم، ب��اإلض��اف��ة إل���ى ف���روع امل��ج��م��وع��ة ف��ي محافظات 

االسكندرية واملنصورة.
وت���ق���دم ش��ب��ك��ة م��اك��ي��ن��ات ال���ص���راف اآلل����ي ال��ج��دي��دة م��ج��م��وع��ة متنوعة 
اإلي���داع والسحب ملبالغ نقدية من حساب  إمكانية  أب��رزه��ا  الخدمات  من 
ال��ت��داول، علما ب��أن كافة اإلي��داع��ات س��واء النقدية أو من عائدات التداول 
سيتم تحويلها إلى حساب العميل بشكل فوري، مما يتيح قدًرا أكبر من 
املرونة والسرعة في تنفيذ التعامالت. باإلضافة إلى خدمة كشف الحساب 

املختصر، وأيضا خدمة االستفسار عن الرصيد.
وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة محمد عبيد إن »املجموعة تسعى 
للحفاظ على مكانتها الرائدة كأكبر شركة وساطة في األوراق املالية في 
املنطقة عبر تعزيز األنشطة واملنتجات االبتكارية في هذا املجال«، مضيفًا 
أن الصراف اآللي سيرفع مستوى الخدمة التي يحصل عليها العميل مما 
يمنح »هيرميس« ميزة تنافسية أخرى عن منافسيها في السوق املحلي.

وت��ع��د ال��خ��دم��ة ال��ج��دي��دة أح���دث امل���ب���ادرات االب��ت��ك��اري��ة ف��ي ق��ط��اع ت��داول 
األوراق املالية الذي يعمل على توفير أفضل الخدمات واملنتجات للعمالء 
من املستثمرين األف��راد واملؤسسات على حد سواء، ويشمل ذلك للعمالء 
األفراد خدمات التداول اإللكتروني عبر شبكة اإلنترنت والتلفون املحمول 
 ع���ن إم��ك��ان��ي��ة ال���دخ���ول إل����ى أس�����واق م��ت��ع��ددة وال����ش����راء ب��ال��ه��ام��ش 

ً
ف���ض���ال

والتحليل الفني وتوفير منتجات قسم البحوث الرائد في املنطقة.

• كايتر: قرار »املركزي« األوروبي شراء السندات جيد... رغم تأخره
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