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أكد أهمية الجيل الخامس وتطبيقاته بالنسبة للمنطقة

حداد :الكويت النموذج األول لخصخصة االتصاالت في الدول العربية
بحثت قمة ق��ادة االت�صاالت التي
ينظمها «جمل�س �سامينا لالت�صاالت»
مدى ا�ستعداد وجهوزية دول املنطقة
النطالق �شبكات اجليل اخلام�س
وكافة متطلبات املرحلة املقبلة.
وق���ال امل��دي��ر الإقليمي لالحتاد
ال��دويل لالت�صاالت ابراهيم حداد
ان االحت��اد �سينظم مومترا دوليا
يف مدينة �رشم ال�شيخ امل�رصية يف
نوفمرب املقبل لتن�سيق اجلهود بني
دول املنطقة لإطالق تقنيات اجليل
اخلام�س .و�أ�ضاف حداد على هام�ش
قمة قادة االت�صاالت لدول جنوب
ا�سيا وال�رشق الأو�سط و�شمال �أفريقيا
التي تعرف اخت�صارا ب «�سامينا»
ان االجتماع املزمع �سيقوم بو�ضع
االط��ر القانونية لتتبناها الدول
يف م��ا يخ�ص تطبيقها لتقنيات
اجليل اخلام�س وحتديد النطاقات
وال��ت�رددات لتبدا دول املنطقة
بتنفيذها يف عام .2020
وراى حداد ان هناك تفاوتا كبريا
بني دول املنطقة العربية يف جمال
تقنية املعلومات واالت�صاالت والبنى
التحتية يف هذا القطاع «فهناك دول
جمل�س التعاون اخلليجي املتطورة
جدا يف هذا املجال وباقي الدول
العربية التي مازالت بحاجة �إلى
جهود ودعم كبري وذلك اما نتيجة
النمو االقت�صادي البطيء فيها او
ب�سبب احلروب والنزاعات».
وعن الكويت قال حداد انها كانت
النموذج الأول خل�صخ�صة قطاع

هانغ :الكويت من أسرع الدول
دخو ً
ال في تقنيات الجيل الخامس

• إبراهيم حداد

االت�صاالت يف املنطقة العربية بعد
ان كانت هذه اخلدمة مقت�رصة على
احلكومات ،م�شيدا بتوجهها اجلديد
لتنظيم قطاع االت�صاالت عرب تا�سي�س
اجلهاز املركزي لتقنية املعلومات
الذي يعمل مع االحت��اد ال��دويل يف
العديد من املجاالت لتطوير هذا
القطاع .و�أك��د ح��داد �أهمية اجليل
اخل��ام�����س وتطبيقاته بالن�سبة
للدول العربية خ�صو�صا جلهة نقل

وتخزين البيانات ال�ضخمة الأمر
الذي ي�ستدعي من هذه الدول القيام
با�ستثمارات �ضخمة يف البنية
التحتية لالت�صاالت لال�ستفادة مما
تقدمه ه��ذه التكنولوجيا بهدف
�إي�صالها للجميع.
ي�شار الى ان اجليل اخلام�س هو
احدث ال�شبكات الال�سلكية و�أحدث
تقنية تكنولوجية خلوية حتى
الآن وه��و ع��ب��ارة ع��ن جمموعة

مبيعات التجزئة األميركية تسجل
أكبر زيادة في  18شهراً
ارتفعت مبيعات التجزئة يف الواليات املتحدة يف
مار�س ب�أكرب قدر يف عام ون�صف العام ،يف الوقت
الذي عززت فيه الأ�رس م�شرتياتها من ال�سيارات وعدد
من ال�سلع الأخرى ،يف �أحدث م�ؤ�رش على �أن النمو
االقت�صادي ارتفع يف الربع الأول بعد بداية متعرثة.
وقالت وزارة التجارة الأمريكية� ،أول من ام�س،
�إن مبيعات التجزئة زادت  %1.6ال�شهر املا�ضي،
يف �أكرب مك�سب لها منذ �سبتمرب  2017ويف �أعقاب
انخفا�ض غري معدل ن�سبته  %0.2يف فرباير وكان

اقت�صاديون توقعوا ت�سارع مبيعات التجزئة %0.9
يف مار�س وارتفعت مبيعات التجزئة يف مار�س %3.6
على �أ�سا�س �سنوي.
ومع االنتعا�ش امل�سجل يف مار�س تكون مبيعات
التجزئة حمت حاليا االنخفا�ض الذي �شهدته يف
دي�سمرب والذي و�ضع �إنفاق امل�ستهلكني واالقت�صاد
ككل على م�سار انخفا�ض للنمو .وميثل �إنفاق
امل�ستهلكني ما يزيد على ثلثي الن�شاط االقت�صادي يف
الواليات املتحدة.

مميش :قناة السويس حققت أعلى عائد
سنوي في تاريخها العام الماضي
قال رئي�س هيئة قناة ال�سوي�س
ورئي�س الهيئة العامة االقت�صادية
ملنطقة القناة مهاب ممي�ش� ،إن
القناة حققت �أعلى عائد �سنوي
يف تاريخها عام  ،2018بن�سبة
زي��ادة تقدر بنحو  ،%8.5على
�أ�سا�س �سنوي.و�أو�ضح ممي�ش،
�أن �إيرادات قناة ال�سوي�س �سجلت
 5.7مليارات دوالر خالل العام
املا�ضي ،ب��زي��ادة  450مليون
دوالر ع��ن ع��ام .2017و�أ�شار
الفريق ممي�ش� ،إل��ى ق��درة قناة
ال�سوي�س على ا�ستيعاب  %100من
جتارة احلاويات البحرية ما بني
�آ�سيا و�أوروبا.و�أ�ضاف ممي�ش� ،أن
معدالت التجارة العابرة للقناة
خالل �آخر � 8سنوات حققت متو�سط
من��و �سنوي بلغ  ،%5.4وهي
ن�سبة تفوق معدل منو التجارة
العاملية الذي �سجل  ،%3.4وهو
ما يعني زي��ادة �أع��داد وحموالت
ال�سفن العابرة و�إي��رادات القناة
مبا ينعك�س على حت�سن االقت�صاد
القومي.
و�أكد �أن م�رص تبنت ا�سرتاتيجية
عمل لتعظيم اال�ستفادة من املوقع

• مهاب مميش

اجلغرايف الفريد لقناة ال�سوي�س،
وذلك من خالل حفر قناة جديدة
موازية للقناة الأ�صلية لزيادة
مناطق االزدواج بالقناة ورفع
كفاءتها يف التعامل مع حاالت
ال��ط��وارئ وزي���ادة قدرتها على
ا�ستقبال ال�سفن العمالقة ذات
الغواط�س الكبرية والتي تتجه
�أنظار تر�سانات ال�سفن العاملية
نحو �صناعتها لال�ستفادة من
اقت�صاديات احلجم.و�أو�ضح �أن

الهيئة تتعامل باحرتافية مع
حتديات �سوق املناف�سة والطرق
البديلة ،م��ن خ�لال م�رشوعات
التطوير امل�ستمرة يف املجرى
امل�لاح��ي ،وبف�ضل ال�سيا�سات
الت�سويقية املرنة التي تنتهجها
الهيئة جل��ذب خ��ط��وط مالحية
جديدة مل تكن تعرب القناة من
قبل ،وهو ما ي�ضمن للقناة �أن
تبقى على الدوام الطريق الأ�رسع
والأكرث �أمان ًا والأوفر اقت�صادياً.
وتابع «�أن القناة اجلديدة جنحت
يف خلق حياة جديدة يف املنطقة
من خالل �إن�شاء جمتمعات عمرانية
جديدة مثل مدينة الإ�سماعيلية
اجلديدة ،تد�شني م�رشوع التنمية
وامل��م��ت��د م��ن بور�سعيد �شما ًال
والعري�ش �رشق ًا حتى ال�سوي�س
ج��ن��وب�اً ،ويت�ضمن العديد من
املناطق ال�صناعية واللوج�ستية
التي تدعم  6موانئ واعدة ،لتقدمي
خدمات تعتمد على مفهوم القيمة
امل�ضافة والتوزيع اللوج�ستي
على الب�ضائع املنقولة عرب قناة
ال�سوي�س والتي تتجاوز املليار
طن ب�ضائع �سنوياً».

مؤشر نيكي الياباني يحقق مكاسب
لألسبوع الثالث

�أغلق امل�ؤ�رش نيكي الياباين مرتفعا ،يف الوقت
ال��ذي �أقبل فيه امل�ستثمرون على ��شراء الأ�سهم
املرتبطة بالدورة االقت�صادية ،بينما قفز �سهم
نينتندو بعد �أن فازت تين�سنت مبوافقة على بيع
�أجهزة �سويت�ش التي تنتجها نينتندو للألعاب يف
ال�صني.
وارتفع امل�ؤ�رش نيكي القيا�سي  %0.5ليغلق عند
 22200.56نقطة .ويف الأ�سبوع ،زاد امل�ؤ�رش %1.5
ليحقق مكا�سب للأ�سبوع الثالث على الرتتيب.
وارتفعت �أ�سهم نينتندو بعد �أن ف��ازت تين�سنت
ال�صينية مبوافقة مهمة على البدء يف بيع �أجهزة
�سويت�ش التي تنتجها نينتندو يف ال�صني وهي �أكرب
�سوق للألعاب يف العامل.
و�أغلقت �أ�سهم ال�رشكة املنتجة لألعاب الفيديو
مرتفعة .%14وتلقى الإقبال على املخاطرة الدعم
من مكا�سب حققتها الأ���س��واق الأمريكية الليلة
املا�ضية ،كانت مدفوعة ببيانات اقت�صادية قوية،

بينما ارتفعت الأ�سهم ال�صناعية بعد �أن قالت
وزارة التجارة ال�صينية �إن حمادثات التجارة بني
الواليات املتحدة وال�صني �أحرزت تقدما جديدا.
وحققت �أ�سهم �رشكات �صناعة الآالت والنقل البحري
والإلكرتونيات �أداء يفوق ال�سوق ،مما بدد �أثر �ضعف
يف الأ�سهم الدفاعية مثل �رشكات ت�شغيل ال�سكك
احلديدية و�رشكات املرافق.وارتفع �سهم طوكيو
�إلكرتون  %2.3و�أ�ضاف �سهم فانوك  %1.4وزاد �سهم
�أوكوما  %2.3وتقدم �سهم كاوا�ساكي كاي�سن .%1.2
وانخف�ض �سهم �سكك حديد �رشق اليابان  %1.1ونزل
�سهم طوكيو للغاز .%1.7يف غ�ضون ذلك ،هبط �سهم
ني�سان موتور  %2.2بعد �أن ذك��رت ال�رشكة �أنها
�ستخف�ض الإنتاج يف �أنحاء العامل بنحو  %15يف
ال�سنة املالية املنتهية يف مار�س  ،2020وهو �أكرب
تقلي�ص للإنتاج يف �أكرث من � 10سنوات ل�رشكة �صناعة
ال�سيارات اليابانية .وربح امل�ؤ�رش توبك�س الأو�سع
نطاقا � %0.1إلى  1616.93نقطة.

القواعد التقنية احلديثة التي
حتدد طريقة عمل ال�شبكة اخللوية
مبا يف ذلك الرتددات امل�ستخدمة
وكيفية التعامل م��ع املكونات
املختلفة لل�شبكة مثل معاجلات
احلا�سب والهوائيات مع الإ�شارات
ال��رادي��وي��ة وت��ب��ادل البيانات
معها.
ومت ت�صميم �شبكات اجليل اخلام�س
لزيادة �رسعة ال�شبكات الال�سلكية

وا�ستجابتها حيث ميكن للبيانات
املنقولة فيها �أن تنتقل مبعدالت
ت�����ص��ل �إل����ى  20غ��ي��غ��ا ب��اي��ت يف
الثانية ،بالإ�ضافة �إلى توفري زمن
انتقال قدره  1ميللي ثانية �أو �أقل
و�ستتمكن هذه ال�شبكات من حتقيق
زي���ادة كبرية يف كمية البيانات
املر�سلة عرب الأنظمة الال�سلكية
ب�سبب زي���ادة ال��ن��ط��اق ال�ت�رددي
وتقنيات الهوائيات املتقدمة.

ق��ال رئي�س �رشكة «ه��واوي»
ال����شرق الأو����س���ط ت�شارلز
ي��ان��غ ان ت��ق��ن��ي��ات اجليل
اخلام�س تنمو بوترية فاقت
التوقعات ،م�شريا �إلى هذه
التقنية �ست�صل �إلى اكرث من
ن�صف مليار م�ستخدم بحلول
عام .2022
و�أ�ضاف يانغ يف منتدى «بدء
ع�رص اجليل اخلام�س» الذي
نظمته «ه��واوي» على هام�ش
اعمال القمة :ان الو�صول �إلى
هذا العدد من امل�ستخدمني
ا�ستغرق �ست �سنوات مع اجليل
• تشارلز يانغ
الرابع يف حني ا�ستغرق ت�سع
�سنوات للجيل الثالث ما ي�شري �إلى مدى �رسعة انت�شار التقنيات
احلديثة.
وعن الكويت اعترب يانغ انها من ا�رسع الدول دخوال يف تقنيات
اجليل اخلام�س حيث مت الإعالن يف فرباير املا�ضي من قبل احد
امل�شغلني املحليني عن بدء التح�ضريات لهذه التقنيات يف ظل
بيئة تناف�سية �شديدة يف ال�سوق املحلي .ور�أى ان دول جمل�س
التعاون اخلليجي وال�صني وكوريا اجلنوبية من �أوائل املناطق
ا�ستخداما لتقنية اجليل اخلام�س ،خ�صو�صا ال�سعودية والإمارات
والكويت التي قامت بتجهيز موجات ال�ترددات لتتطابق مع
اجليل اجلديد.

بنك صيني يقدم نحو  149مليار دوالر
لمشروعات الحزام والطريق
ق��ال بنك ال�����ص��ادرات وال����واردات
ال�صيني�،إنه ق��دم م��ا يزيد على
تريليون يوان « 149مليار دوالر»
لأك�ث�ر م��ن  1800م����شروع �ضمن
مبادرة «احلزام والطريق».وارتفعت
القرو�ض القائمة من  810مليارات
يوان يف نهاية مار�س .2018
تهدف م��ب��ادرة احل���زام والطريق
التي �أطلقها الرئي�س ال�صيني �شي
جني بينغ ،وكُ �شف النقاب عنها
يف � ،2013إل��ى دعم �شبكة كبرية
من الروابط الربية والبحرية بني
جنوب �رشق �آ�سيا و�آ�سيا الو�سطى
وال�رشق الأو�سط و�أوروبا و�أفريقيا.
ويواجه الإقرا�ض ال�صيني ال�ضخم
مل����شروع��ات احل����زام والطريق
انتقادات ت�صفه ب�أنه «فخ ديون»،
حيث يرى البع�ض �أنه ي ��ؤدي �إلى
تفاقم نقاط ال�ضعف املايل للدول
النامية.ودافع ت�شانغ ت�شينغ �سونغ
رئي�س بنك ال�صادرات والواردات عن
امل��ب��ادرة ،قائال� :إن امل�رشوعات
التي مولها البنك �أ�سهمت يف خلق
وظ��ائ��ف وت��ع��زي��ز ال����ضرائ��ب يف
الدول ذات ال�صلة.وقال ت�شانغ يف
م�ؤمتر �صحايف« :اتهام فخ الديون
هو اتهام كاذب ،وت�شويه ل�سمعة
مبادرة احلزام والطريق».

غرفة أبوظبي :لدينا بيئة أعمال منفتحة

على االستثمارات األجنبية

قال رئي�س جمل�س �إدارة غرفة جتارة
و�صناعة �أبوظبي حممد الرميثي �إن
بيئة الأع��م��ال يف �أبوظبي منفتحة
على اال�ستثمارات الأجنبية املتميزة.
حيث �أكد الرميثي ،خالل لقائه �سمري
املن�رص �سفري تون�س لدى الإمارات،
مبقر الغرفة ،عمق العالقات الأخوية
التي جتمع البلدين ال�شقيقني ال�سيما
العالقات االقت�صادية.
وب��ح��ث ال��ط��رف��ان ال�سبل الكفيلة
بتعزيز وتوطيد �أوا��ص�ر التعاون
اال�ستثماري وال��ت��ج��اري امل�شرتك
ب�ين ال����شرك��ات ورج����ال الأع��م��ال
وامل�ستثمرين يف البلدين ،وتعزيز
ال�رشاكة بينهما مبا ي�سهم يف زيادة
حجم املبادالت التجارية .و�أ�شار
�إل��ى دور الفعاليات االقت�صادية
وم�ؤ�س�سات القطاع اخلا�ص بتعزيز
العمل امل�شرتك وتعميق التعاون يف
املجال التجاري واال�ستثماري.
و�أكد ا�ستعداد غرفة �أبوظبي لتقدمي
ك��اف��ة الإم��ك��ان��ي��ات والت�سهيالت
لتعزيز التعاون التجاري والو�صول
به �إلى �آفاق �أو�سع ،و�إتاحة فر�ص
تنظيم امللتقيات امل�شرتكة يف
�أبوظبي .و�شدد على �أهمية عقد

�رشاكات بني ممثلي القطاع اخلا�ص
بالبلدين يف العديد من القطاعات
وامل���ج���االت اال���س��ت��ث��م��اري��ة .من
جانبه ،قدم �سمري املن�رص الدعوة
لغرفة �أبوظبي وك��اف��ة الأع�ضاء
واملنت�سبني للم�شاركة يف امللتقى
اال�ستثماري الذي يجري التح�ضري
النعقاده قريبا يف تون�س.
و�أ�شار �إلى �أن امللتقى يحظى مب�شاركة
وا�سعة وميثل فر�صة �سانحة لرجال
الأعمال وامل�ستثمرين للتعرف على
�أهم اال�ستثمارات الواعدة والقطاعات
احليوية يف تون�س.
ون��وه ال�سفري التون�سي بجهود
وا�ستعدادات غرفة �أبوظبي لتنظيم
منتدى �إم���ارات���ي -تون�سي ي�ضم
ممثلي القطاع اخلا�ص يف البلدين،
حيث �سي�سهل احل���دث م��ن فر�ص
ا�ستعرا�ض املناخات االقت�صادية
واال�ستثمارية امل��ت��وف��رة وط��رح
مزايا لعقد �رشاكات جتارية بني
امل�ستثمرين ورج��ال الأع��م��ال يف
البلدين .ح�رض اللقاء حممد هالل
املهريي مدير عام غرفة �أبوظبي،
وعبد الله غرير القبي�سي نائب
مدير عام الغرفة.

