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»الوطني ـ مصر« يوقع مذكرة تفاهم 
مع منظمة العمل الدولية

وقع بنك الكويت الوطنيـ  
مصر مذكرة تفاهم مع منظمة 
العمل الدولية بالقاهرة إلنشاء 
١٠٠ وحدة مخمر الغاز احليوي 
في محافظة املنيا، بدعم فني 
مــن مشــروع »وظائف الئقة 
لشباب مصر« املمول من جانب 

احلكومة الكندية.
وقام العضو املنتدب لبنك 
الكويت الوطنيـ  مصر د.ياسر 
حســن بتوقيع االتفاقية مع 
مديــر مكتــب منظمــة العمل 
الدوليــة بالقاهــرة بيتر فان 
غوي، وذلك بحضور وزيرة 
االســتثمار والتعاون الدولي 
د.ســحر نصــر وعــدد مــن 
أعضــاء اإلدارة التنفيذية في 
البنك ومسؤولني في احلكومة 
املصرية، باإلضافة إلى السفير 
الكندي د.جيس داتون وكبير 
املستشارين الفنيني ملشروع 
وظائف الئقة لشــباب مصر 

د.آمال موافي.
ومبوجب مذكرة التفاهم، 
يقــوم بنك الكويــت الوطني 
بدعــم التنميــة االجتماعيــة 
املســتدامة  واالقتصاديــة 
للمجتمعات الريفية في مصر، 
وذلك من خــال تقدمي الدعم 
املالي خلمس شركات ناشئة 
لتيســير بناء وتشــغيل ١٠٠ 
وحــدة منزلية إلنتــاج الغاز 
احليوي في قرى املنيا، وتنفذ 
وحدات الغــاز احليوي بدعم 
فني من مشروع منظمة العمل 

الدولية.
وأكدت الوزيرة سحر نصر 
أن هــذه املبــادرة تعتبر من 
أهم املشــروعات التي توليها 
الوزارة أهميــة بالغة، وذلك 
ألنها توفر فرص عمل للشباب 
التنمية  وتساهم في حتقيق 
االقتصادية املستدامة، مشيرة 
إلى أن الوزارة حريصة على 
دعم الشباب خاصة من خال 

التمويل أو املنح التي حتصل 
عليها الوزارة.

وأشــارت نصــر إلــى أن 
الوزارة تســعى إلى إشــراك 
القطاع اخلاص في املشروعات 
لــه كل  التنمويــة، وتوفــر 
اإلمكانيات والدعم لتســهيل 
دوره املهم في تنمية املجتمع، 
مشيدة بالدور الذي يقدمه بنك 
الكويــت الوطني – مصر في 
إطار املسؤولية االجتماعية.

مــن جانبه، قال د.ياســر 
حسن ان قيام البنك بتوقيع 
هــذه املذكــرة يأتــي انطاقا 
مــن مســؤوليته االجتماعية 
والوطنية وحرصا منه على 
القيــام بــدوره املســتمر في 
حتقيق التنميــة االجتماعية 
واالقتصادية املستدامة، مشيرا 
إلى أن البنك يعي متاما أهمية 
هذا املشروع لتوفير مصادر 
املتجــددة، ولديــه  الطاقــة 
مشــروعات مختلفــة خلدمة 
املجتمــع، حيث يركــز البنك 
علــى دعم قطاعــات مختلفة 
أهمها الصحــة والبيئة وفئة 
الشباب، للمساهمة في خفض 
معدالت الفقر وتنمية املجتمع 

في مصر. وأكد حسن أن هذا 
التوجه هو ما يجب أن تتبناه 
كل مؤسسات املجتمع املدني 
فــي مصــر، وذلــك بالوقوف 
جنبا إلى جنب مع مؤسسات 
الدولــة ومؤازرتهــا في دعم 
فئات املجتمع التي حتتاج إلى 
الرعاية للنهوض بهم والعمل 
على تنميتهم، مبينا أن توجه 
بنك الكويت الوطني مصر في 
دعــم املجتمع يأتــي في إطار 
استراتيجية مجموعة الوطني 
االجتماعيــة،  للمســؤولية 
ودورهــا الرائــد فــي تنمية 
املجتمعات التي تتواجد فيها.
مــن جهتــه، أشــار مدير 
مكتب منظمة العمل الدولية 
بيتر غوى إلى الــدور الرائد 
الــذي يقدمــه بنــك الكويــت 
الوطنــي ـ مصر فــي متويل 
املشروعات التنموية في مصر، 
مشيدا بالتعاون بني املنظمة 
والبنك، حيث تسعى منظمة 
العمــل إلى حتقيــق التعاون 
بني القطاعني العام واخلاص 
لتوفير وظائف للشــباب من 
خال دعم الوظائف اخلضراء 

الصديقة للبيئة.

جانب من توقيع مذكرة التفاهم

ألول 5 أشهر بنسبة %80.7

»التركية« تصل إلى أعلى معامل حمولة في تاريخها
حققت اخلطــوط اجلوية 
التركيــة، التي أعلنت مؤخرا 
عن نتائج حركة نقل الركاب 
والبضائــع فــي مايــو، أعلى 
معامــل حمولة فــي تاريخها 
للخمسة أشهر األولى مبعدل 
الناقلــة  ٨٠.7٪، وحافظــت 
الوطنية على موقعها في جدول 
أعمال الطيران العاملي مع أداء 
عال وصلت إليه بشكل خاص 

في الفترات األخيرة.
واستنادا إلى النمو ثنائي 
الرقم في األربع أشهر األولى 
من عــام ٢٠١٨، وصــل العدد 
اإلجمالي للمسافرين إلى ١.6 
مايني مســافر بزيادة قدرها 
4٪، وثبت معامل احلمولة عند 

زاد معامــل احلمولــة الدولي 
بحوالــي ١.7 نقــاط بنســبة 
7٨٪، في حــني وصل معامل 
احلمولــة احمللية إلــى ٨٣٪. 
وفي شهر مايو، استمر النمو 

الثنائــي الرقم حلجم شــحن 
البضائع/الطــرود البريديــة 
وازداد بنســبة ٢٢٪ مقارنــة 
بشــهر مايو ٢٠١7. وبالنسبة 
للمساهمني الرئيسيني في منو 
حجم البضائع والبريد فجاءت 
كل من اخلطوط احمللية بنسبة 
زيادة ٣5٪، ومنطقة الشــرق 
األوسط بزيادة ٣١٪، وأميركا 
الشمالية بنسبة زيادة ٢9٪، 
وأوروبا بنسبة ٢4٪، وأفريقيا 

بنسبة زيادة ٢٢٪.
كما حققت منطقة أميركا 
الشمالية، وأفريقيا، والشرق 
األقصــى منــوا فــي معامــل 
احلمولة بـ 5 نقاط، و٣ نقاط 

ونقطة على التوالي.

»ديجيتال سرفيسس«: نسعى للتوسع اإلقليمي
أعلنــت شــركة ديجيتال 
سرفيسس القابضة في بيان 
صحافــي أمــس عــن انعقاد 
جمعيتهــا العمومية العادية 
بنســبة حضور 5٣٪، حيث 
أقرت كل بنود االجتماع والتي 
من أبرزها عدم توزيع أرباح 
عن السنة املاضية باإلضافة 
إلــى عدم صــرف أي مكافآت 
للسادة أعضاء مجلس اإلدارة.
وعلــى هامــش اجلمعية، 
قــال نائــب مجلــس االدارة 
إن  شــهريان  عبداحملســن 
الشــركة متر حاليا مبرحلة 
حتــول جوهري فــي طبيعة 
تعتمــد  والتــي  أنشــطتها 
التطــورات  مواكبــة  علــى 

كل املتغيرات شبه اليومية.
وأضاف شهريان: نسعى 
بشــكل حثيــث الــى تنويع 
التشغيلية  إيراداتنا  مصادر 
والتي بلغت خال العام 45.6 
مليــون دينــار علــى الرغم 
التي  من بعض الصعوبــات 
نواجهها في األسواق اخلارجية 
والتــي مــن شــأنها التأثيــر 
املباشر على إيرادات التشغيل. 
وذكر أنه على الرغم من ذلك 
فإن مجمل أرباح النشاط بلغت 
4.9 مايني دينار وهو ما خفف 
من حدة اخلسارة التي حققتها 

الشركة في تلك الفترة.
وعن الرؤية املســتقبلية 
للشــركة، أضاف شــهريان: 

نحن نتحــرك على محورين 
أولهما االنتشــار  أساســيني 
اإلقليمي ليكون نشاطنا داخل 
الكويــت وخارجهــا حملاولة 
توســيع قاعدة العماء وهو 
ما جنحنــا فيه إلى حد كبير 
خال األعوام املاضية، حيث 
استطعنا تكوين بنية أساسية 
للعمل من خال شبكة املوزعني 
املنتشرة في العديد من الدول 
والتــي ستســهم بطبيعــة 
احلال في االرتقاء باإليرادات 
التشــغيلية للشــركة، ومن 
ناحية أخرى جنتهد لتنويع 
التي نقدمها لنلبي  اخلدمات 
احتياجــات الســوق وفقــا 

لإلمكانيات املتاحة.

عبداحملسن شهريان 

استناداً إلى مليون عملية محاكاة واستخدم 200 ألف نموذج إحصائي

»غولدمان ساكس«: االقتصاد القياسي 
يتوّج البرازيل بكأس العالم

أحمد عوض

توقــع تقرير حديث صادر عن بنك غولدمان مان ســاكس 
فوز البرازيل بكأس العالم ٢٠١٨ املنعقدة في روســيا اســتنادا 
الى االقتصاد القياسي ومليون عملية محاكاة، واستخدم ٢٠٠ 

ألف منوذج إحصائي، وبيانات منقولة حول 
الاعبني. وأشار غولدمان ساكس في تقريره 
اخلاص بعنوان كأس العالم واالقتصاد إلى أن 
البرازيل ستحصد لقبها السادس في كأس العالم 
بفوزها على أملانيــا في املباراة النهائية يوم 
١5 يوليو املقبل. وكشف التقرير أن احتماالت 
الفوز بالبطولة أعلى للبرازيل حيث تصدرت 
احتماالت الفوز بكأس العالم بنســبة 5.١٨٪. 
تليها فرنسا بنسبة ١١.٣٪ وحلت املانيا باملرتبة 

الثالثة بنسبة 7.١٠٪.
وتوقع التقرير أن تشهد إسبانيا واالرجنتني 
أداء ضعيفا، حيث ستخســران أمام فرنســا 

والبرتغال في ربع النهائي على التوالي.
وأوضح التقرير ان املؤشرات ترجح خروج 
روسيا الدولة املستضيف للبطولة من الدور 
األول على الرغم من الدفعة القوية والتقليدية 
التي تأتي مع اســتضافة املنافســة. ويشير 

غولدمان ســاكس في تقريره الى ان هناك العديد من العوامل 
كانت أساســية في ترجيح فرضيات الفوز بالبطولة وتخطي 
املراحل التمهيدية منها األداء الفردي لاعبني ونسبة املكاسب 
إلى اخلسائر على مدى السنوات العشر املاضية باإلضافة إلى 
عدد األهداف املسجلة في املباريات األخيرة وعدد األهداف التي 
تلقاها من الفرق املنافسة هو مؤشر يساعد على قياس النجاح 

في املباراة القادمة.

وفيمــا يخــص املنتخبات العربية توقع غولدمان ســاكس 
تخطي املنتخب الســعودي وحيــدا الدور األول برفقة منتخب 

االوروغواي وخروج منتخب مصر وروسيا من الدور األول.
وأشار التقرير الى ان فرص املنتخب السعودي في دور الـ ١6 
تبلغ نحو ٣6.5٪، فيما تبلغ في الدور ربع النهائي ١٢.٨٪ و٣.٨٪ 
في النصف نهائي، فيما يتوقع ان تبلغ نسبة 
وصوله للنهائي ١.٣٪ والفوز بالبطولة 4.٠٪.

ويتوقع التقرير أن تتعادل السعودية في ٣ 
مباريات دون هزمية وحتصد ٣ نقاط تؤهلها 
الى الدور الثاني، فيما توقع ان تتعادل مصر 
في مباراتني وتهزم في واحدة وتتذيل الترتيب 

خلف روسيا بنقطتني.
ويرجــح التقرير ان حتصد املغرب نقطة 
وحيدة من تعادل وخسارتني ضمن مجموعتها 
التي تضم البرتغال واســبانيا، كما توقع ان 
حتصــد تونس نقطة وحيدة من خســارتني 
وتعادل ضمن مجموعتها التي تضم بلجيكا 

واجنلترا.
ويذكــر ان مجموعــة يو بــي إس العاملية 
إلدارة الثروات نشــرت تقريــرا بنهاية مايو 
املاضي عن اقتصاديات كأس العالم بالنسبة 
للدولة املضيفة روسيا وتضمن التقرير تطبيق 
أدوات االقتصاد القياسي لتوقع فوز الفرق وصعودها لألدوار 

التالية أو الفوز بالكأس.
يتضمن التقرير قسما عن كيفية االستثمار في روسيا، الدولة 
املضيفة لكأس العالم، وحتليل تأثير البطولة على اقتصادها. 
وبينما يصعب حتديد املكاسب املتحققة للسمعة، يتوقع رئيس 
مكتب االســتثمار حتقيق زيادة طفيفة في الســياحة الدولية 

لروسيا كوجهة سفر.

»الوطني«: االقتصاد العاملي يواجه خطر تراجع النمو
ازدادت حدة املخاوف في الشهر املاضي بشأن العاقات 
التجاريــة العامليــة وذلك بعــد أن انتهت فتــرة اإلعفاء من 
الرســوم اجلمركية التي فرضتهــا أميركا على أهم حلفائها 
كأوروبا وأميركا الشمالية، األمر الذي ولد ردة فعل حادة من 
جانب االحتاد األوروبي الذي بدأ بدوره بالتلويح بإجراءات 
مضادة. وقد جاء ذلك فــي أعقاب اجتماع الدول الصناعية 
السبع الكبرى الذي عقد في كندا والذي تراجع فيه »ترامب« 
عن موافقته على البيان املشــترك الصادر في نهاية القمة، 
متهما إياه بعدم النزاهة. في الوقت نفســه، تأثرت أســواق 
الســندات بالتوتر السياسي في إيطاليا واسبانيا الذي بدأ 
بالهدوء في مطلع يونيو. وبينما من املتوقع أن يبلغ النمو 
العاملي هذا العام نســبة قوية تقدر عند 4٪، إال أن التقرير 
األخير الصادر عن منظمة التعاون االقتصادي يشير إلى أن 
تلك املخاطر ترمي بثقلها على اآلفاق االقتصادية، السيما أن 
النمو اليزال رهن الدعم احلكومي، كما أن احلاجة لتطبيق 

اإلصاحات الهيكلية قد أصبحت ملحة.

استعادة النمو األميركي قوته
حافظ االقتصــاد األميركي على قوته بالرغم من وجود 
مؤشــرات على اعتدال النمو في بدايــة العام باإلضافة إلى 
تشدد السياســة النقدية. إذ تشير البيانات املراجعة لنمو 
النــاجت احمللــي اإلجمالي للربع األول مــن ٢٠١٨ إلى خفض 
تقديــرات النمو ليصل إلى نســبة ســنوية تبلغ ٢.٢٪ من 
٢.٣٪ )ومقارنــة بـــ ٢.9٪ في الربع الرابــع من العام ٢٠١7( 

وذلك على إثر تباطؤ طفيف في إنفاق املستهلك واملخزون. 
وتبني املؤشرات االقتصادية قوة قطاع املستهلك.

منطقة اليورو
شــهدت مؤشــرات االقتصاد في منطقة اليورو تفاوتا، 
إال أن أغلبها قد ســجل تباطؤا في مايو، مشيرة إلى ضعف 

طفيف في النمو مع حفاظه على وتيرة جيدة. 
ومــن احملتمل أن تدفع التطورات السياســية إلى اتخاذ 
البنك األوروبي املركزي سياسة نقدية حذرة، إذ من املتوقع 
حاليا أن ينهي البنك برنامجه للتيسير الكمي بحلول نهاية 
العام ٢٠١٨ والبدء برفع الفائدة بحلول منتصف العام ٢٠١9. 
ولكن من احملتمل أن يتم تأجيل ذلك نتيجة استمرار ضعف 

البيانات وزيادة حدة القلق حول املشهد السياسي. 

اليابان
تراجــع منو الناجت احمللي اإلجمالي لليابان بواقع 6.٠٪ 
ســنويا فــي الربع األول من العام ٢٠١٨ من نســبة توســع 
وصلــت ٠.6٪ في الربع الرابع من العــام ٢٠١7 ليكون ذلك 
أول تراجــع في النشــاط منــذ ٢٠١5. وذلــك نتيجة تراجع 
االستهاك واالستثمار، باإلضافة إلى تراجع منو الصادرات 
الذي يعكس بيئة عاملية أقل ماءمة للتجارة اخلارجية. وقد 
تكــون التقديرات األولية للنمو في اليابان متقلبة، كما من 
احملتمل أن يتعافى النمو في الربع الثاني بدعم من ضعف 

الني مقابل الدوالر وضيق سوق العمل.

نصر: وزارة 
االستثمار تعطي 

األولوية ملثل هذه 
املشروعات ملا 
توفره من فرص 

عمل للشباب

حسن: »الوطني ـ 
مصر« يحرص 

على مواصلة دوره 
الرائد في حتقيق 

التنمية املستدامة 
في مصر

املتاحقــة بشــكل كبيــر في 
ســوق التكنولوجيا وهو ما 
يتطلب فلســفة إدارية مرنة 
تستطيع التعامل واستيعاب 

7٨.6٪ في مايو، كما حتســن 
معامل احلمولة مبقدار نقطة 
واحدة، بنســبة زيادة 6.٣٪ 
في الســعة )املقاعــد املتاحة 
لــكل كيلــو متــر(، فــي حني 

تستعد سويسرا الستقبال 
السياح من مختلف أنحاء العالم، 
السيما منطقة اخلليج والكويت 
خالل موســم الصيف احلالي 
والذي يتوقــع أن يكون حافال 
بســبب طول العطلة الصيفية، 
حيث تتنوع األنشطة والرحالت 
التي ميكن للسائح الكويتي القيام 
بها خاصة وإنها تناسب مختلف 
األعمار وتتيح لهم دوما جتربة 

فريدة من نوعها.
وكان العام املاضي قد شهد 
زيــارة عدد كبير من الســياح 
الكويتيني سويسرا بلغ عددهم 
قرابة 30 ألف سائح مبعدل 88 
ألف ليلة قضوها هناك من اصل 
حوالي مليون ليلة قضاها السياح 
اخلليجيون الذين بلغ عددهم نحو 

337 ألف سائح العام املاضي. 

رحالت بحرية 
علــى امتــداد 38 كيلومترا 
لــوزرن تتيح  من مياه بحيرة 
العديد من الســفن رؤية كل ما 
الرائعة  الطبيعة اجلميلة  تتيحه 
جلبال األلب اجلميلة ومن بينها 
التاريخية  البخارية  الســفينة 
»أونتيرفالديــن«، ممــا يتيح 

شالالت تروميلباخ
تعتبر شــالالت تروميلباخ 
أكبر شالالت جوفية في أوروبا 
موجودة في وادي الوته برونني، 
التي غالبا ما تسمى وادي الـ 72 
العالم  الوحيدة في  شالال وهي 
الواقعة حتت األرض وتنقل وحدها 
الذائبة من كتل يونغفراو  املياه 
اجلليدية وصوال إلى الوادي - ما 
يصل حتى 20 ألف ليتر من املياه 
في الثانية الواحدة. وتنقل املياه 

معهــا ما يزيد على 20 ألف طن 
من الصخور واحلصى سنويا 
بالكامل  مما يجعل اجلبل يهتز 

والتسبب في ضوضاء هادرة.

المتحف األولمبي
يعد املتحف األوملبي في لوزان 
املكان املالئــم لتجربة األلعاب 
األوملبية عن كثب واإلحساس 
بالروح األوملبية بالطريقة التي 
يشعر بها الرياضيون، ولدراسة 
تاريــخ األلعاب مــن العصور 

الوصول إلى وجهة شهيرة لقضاء 
العطالت مثل بورغينشــتوك، 
والعديد من مســارات املشي، 
ومحطات السكك احلديدية اجلبلية 

على ضفاف البحيرة.
تبحر السفن في كل االجتاهات 
على أكبر بحيرة داخلية وسط 
أوروبا. وبإمكان الركاب الصعود 
على السفن والنزول منها على 
اجلانب السويسري كما ميكنهم 
الفرنسي من  ذلك على اجلانب 

البحيرة. 

القدمية إلى اليوم - بفضل أحدث 
تكنولوجيا الكمبيوتر )احلاسوب( 

والوسائل السمعية البصرية.
ويضــم املبنى اجلديد غير 
العــادي الذي يقــع في أجمل 
املواقــع على بحيــرة جنيڤ 
معارض تفاعلية، ووثائق وأفالم 
ومجموعات من األشياء الثمينة 
العصور  إلــى  تاريخها  يرجع 
اليونانية القدمية وحتى العصر 
احلديث. ويعد املتحف أكبر مركز 
للمعلومات بخصوص موضوع 

األلعاب األوملبية في العالم.

حديقة الحيوانات
تأوي حديقة احليوانات في 
بازل، التــي افتتحت عام 1874 
عددا كبيرا من احليوانات احمللية 
والغريبة، وبفضل مناظر احلديقة 
الطبيعيــة الرائعــة واألقفاص 
املصممة جيدا، تستحق حديقة 
حيوانات بــازل الزيارة في أي 

وقت من السنة.
وسيكتشف من يرغبون في 

استكشاف العالم حتت املاء أيضا 
مجموعة متنوعة من احليوانات 

البحرية املدهشة.

جزيرة بريساجو 
املعتــدل في بحيرة  املناخ 
»الغو ماجيوري« فريد من نوعه 
للنباتات  في سويسرا، ويتيح 
االستوائية النمو بالهواء الطلق 
فــي اجلزيرة الكبــرى أو ما 
يعرف بـ »إيزوال غراندي« وقد 
ضمت حدائق النبات في إقليم 

»تيتشينو« نحو 1700 صنف 
من أصناف النباتات.

ويضم املتنــزه الذي تبلغ 
مساحته 2.5 هكتار للنباتات من 
جميع املناطق شبه االستوائية 
من آســيا، وجنــوب أفريقيا 
وأميــركا وأســتراليا وجزر 
أوقيانوســيا تقريبا. وتتغطى 
جزيرة بريســاجو في »الغو 
التي تنمو  بالنباتات  ماجوري« 
تلقاء نفسها، والتي تركت  من 

على حالتها الطبيعية.

تفتح ذراعيها  30 ألف
الستقبال السياح 
كويتي زاروا سويسراالصيف الحالي


