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للعام الثاني عشر على التوالي

»كانون« تتصّدر الشركات 
اليابانية في تصنيف براءات 

االختراع األميركية

أعلنت »كــانــون«، الشركة الرائدة 
ــي مــجــال حــلــول التصوير،  عــاملــيــا ف
عن إحــرازهــا املركز األول مجددا بني 
الشركات اليابانية، واملركز الثالث في 
الترتيب العام بالنسبة لعدد بــراءات 
االختراع األمريكية املمنوحة عام2016، 
ــدث تصنيف للنتائج  ــك وفقا ألح وذل
األولية لبراءات االختراع الصادر عن 
»أي. أف. أي. كليمز خلدمات بــراءات 
 IFI CLAIMS Patent »االخــتــراع

Servicesالصادر في يناير 2017.
وتسعى »كــانــون« للحصول على 
براءات اختراع ضمن العديد من الدول 
واملــنــاطــق، فــي إطــار التزامها بأعلى 
معايير األبحاث والتطوير، مع األخذ 
بعني االعتبار استراتيجيات األعمال 
ــي التقنية  والــتــوجــهــات الــســائــدة ف
واملنتجات. وحتظى الواليات املتحدة 

بأهمية خــاصــة على صعيد توسيع 
نطاق األعمال والتحالفات التقنية، نظرا 
لكونها مقرا للعديد من شركات التقنية 

العالية، والنطاق الواسع للسوق فيها.
وتعطي »كــانــون« أولــويــة قصوى 
لـــأبـــحـــاث والــتــطــويــر كــمــقــومــات 
أساسية في بنية الشركة، كما تواصل 
استثماراتها لتطوير تشكيلة واسعة 
من األدوات واحللول واخلدمات الفاعلة 

ضمن أسواقها األساسية واجلديدة.
ــني أقــســام  ــاون وثــيــق ب ــع وعــبــر ت
التقنية وامللكية الفكرية في الشركة، 
تهدف »كــانــون« لتحسني إمكاناتها 
التقنية وتعزيز حقوق امللكية الفكرية 
لديها. وعلى مــدار 31 عاما متتالية، 
مت تصنيف »كــانــون« بــني الشركات 
اخلمس األوائل التي حازت على براءات 

اختراع.

2017 وفقا لدراسة مت الكشف عن نتائجها خالل القمة العاملية القتصاد املستقبل 

»جنرال إلكتريك« تسلط الضوء على دور 
»الكفاءة الرقمية« في تعزيز اإلنتاجية 

كشفت شركة »جنرال إلكتريك«، املسجلة في بورصة نيويورك 
بالرمز GE، عن نتائج دراســة حول كيفية استخدام الشركات 
للتطبيقات الرقمية في العمليات الصناعية لتعزيز اإلنتاجية 
وخفض اآلثار السلبية ألعمالها على البيئة، وذلك خالل فعاليات 
»القمة العاملية لطاقة املستقبل 2017« التي تعقد في مركز أبوظبي 

الوطني للمعارض.
ويقدم التقرير، الــذي أعدته »جنرال إلكتريك« بالتعاون مع 
»إنــتــل« وصــدر مؤخرا صــورة شاملة عن دور حلول اإلنترنت 
الصناعي –التي جتمع بني أجهزة االستشعار وأدوات حتليل 
البيانات واملنصات املتصلة- في مساعدة الشركاء على رفع 
مستويات اإلنتاجية وخفض االنبعاثات الضارة بالبيئة للمساهمة 

في بناء مستقبل أكثر نظافة وتنافسية. 
في هذا السياق قالت ديبورا فــرودل، املدير التنفيذي العاملي 
ملبادرة اإلبداع البيئي في »جنرال إلكتريك«: »نحن حريصون على 
التعاون الوثيق والبّناء مع شركائنا في املنطقة، مثل »مصدر« 
و»أرامكو السعودية« و»راس غاز« وسواهم من الشركاء الذين 
كانوا من أوائــل الشركات التي تعتمد على احللول الرقمية في 
عملياتها، بهدف دعم االقتصادات اإلقليمية نحو حتقيق أهداف 
تنويع مــوارد الطاقة واالقتصاد. ومتثل هذه اخلطوة جــزءا من 
توجه أكبر يتضمن الشركات الكبرى والصغيرة من مختلف 
القطاعات والصناعات ويشمل التعاون على ابتكار وتطبيق 
احللول الرقمية كمنطلقات نحو الفوائد االقتصادية والبيئية 
امللموسة التي ميكن االستفادة منها عبر اعتماد ممارسات الكفاءة 

الرقمية«. 

الكفاءة الرقمية
ميكن للحلول الرقمية اجلديدة املطبقة في مختلف القطاعات 
املساهمة في حتقيق وفورات بقيمة 81 مليار دوالر سنويا، عالوة 
على جتنب 823 طن متري من انبعاثات غاز ثنائي أكسيد الكربون 
في السنة، أي سد 30 باملئة من الفجوة الكربونية وفقا ألهداف 
اتفاقية »كوب 21«، وإزالــة 174 مليون سيارة من الطرقات في 

العالم. 
وحترص »جنرال إلكتريك« على التعاون مع شركائها في مجال 
التقنيات الصناعية الرقمية التي تساعد في حتسني اإلنتاجية 
والكفاءة واالستخدام األمثل لأصول. وعلى سبيل املثال، تعتبر 
»راس غاز احملــدودة«، وهي من كبرى الشركات العاملية الرائدة 

في إنتاج الغاز الطبيعي املسال، أول شركة تطبق تقنيات اإلنترنت 
الصناعي في هذا القطاع على مستوى العالم. وفي دولة اإلمارات 
العربية املتحدة، يستمر التعاون بني »مصدر« و»جنرال إلكتريك« 
إلطالق جتريبي وجتاري حللول متطورة ومستدامة ملعاجلة املياه 
دون استخدام مــوارد الطاقة في دولة اإلمــارات العربية املتحدة 
ــط وشمال أفريقيا وتركيا، إضافة إلى  ومناطق الشرق األوس
التعاون على التطوير املشترك حللول اإلنترنت الصناعي لتعزيز 
الكفاءة. كما شمل التعاون بني الطرفني أيضا إطــالق برنامج 
تدريبي للقيادة املشتركة يستهدف النساء ويسعى لتعزيز االبتكار 
وتطوير املواهب ضمن قطاع الطاقة املتجددة. وعلى مستوى 
قطاع الطيران، وقعت »جنرال إلكتريك للطيران« مذكرة تفاهم 
مع »متحف املستقبل« في دبي لتسريع االبتكار وتطوير تقنيات 

جديدة متطورة حول العالم.
وفــي اململكة العربية السعودية، أعلنت »جنرال إلكتريك« 
عن العديد من الشراكات واملــبــادرات املتمحورة حول التقنيات 
الصناعية الرقمية. ويعتبر »مركز جنرال إلكتريك السعودية 
للتكنولوجيا واالبتكار« في وادي الظهران للتكنولوجيا من 
احملــاور الرئيسية خلارطة طريق اإلنترنت الصناعي وتعزيز 
التحول الرقمي في القطاع. وتقدم وحدة أعمال احللول الرقمية 
في »جــنــرال إلكتريك للنفط والــغــاز« للمرة األولــى إلــى شبكة 
 )APM( »أعمال »أرامكو السعودية« حلول »إدارة أداء األصول
لالستخدام ضمن »نظام إدارة العمليات الصناعية املتكامل« ضمن 
ــازان. كما تتعاون »الشركة السعودية للكهرباء« مع  مجمع ج
»جنرال إلكتريك« لتأسيس »مركز حتسني ومراقبة محطات إنتاج 
الطاقة« املتطور واملجهز باملعدات والبرمجيات الالزمة ملراقبة 16 

محطة لتوليد الطاقة.
أما في قطاع اإلنارة، تعمل شركة »كارينت«، التابعة لـ »جنرال 
إلكتريك« واألولى من نوعها التي تدمج حلول الديودات الباعثة 
للضوء LED التي تقدمها جــنــرال إلكتريك وتقنيات الطاقة 
الشمسية وتخزين الطاقة والسيارات الكهربائية، على متكني 
العمالء في الشرق األوسط وشمال أفريقيا من االستفادة املثلى من 
احللول املتنوعة التي تطورها »جنرال إلكتريك« لتحسني معايير 

استهالك الطاقة ضمن كافة مستويات العمليات التشغيلية. 
 »Predix ويساهم نظام تشغيل اإلنترنت الصناعي »بريديكس
ــدور جــوهــري فــي وضــع أســس راســخــة ملجموعة متنوعة من  ب
احللول الرقمية التي تعزز كفاءة استهالك موارد الطاقة واملياه 
ضمن قطاعات الطيران والسكك احلديدية والنقل البري واملنشآت 
الصناعية ومحطات توليد الطاقة واملباني.  ويعتمد التقرير على 
استراتيجية أعمال »اإلبــداع البيئي Ecomagination« التي 
تنتهجها »جنرال إلكتريك« لتطبيق حلول مستدامة تضمن نتائج 
اقتصادية وبيئية ملموسة. وشارك في إعداد التقرير أيضا خبراء 
من »مركز جنرال إلكتريك لإلبداع البيئي« في مصدر، حيث عمل 
خبراء الشركة بالتعاون مع باحثني في دولة اإلمــارات العربية 
املتحدة إليجاد حلول مستدامة ألهــم التحديات التي يواجهها 
العالم اليوم.  وميكن االطــالع على التقرير أو تنزيله من خالل 
املوقع اإللكتروني www.gereports.com أو احلصول على 
نسخة خالل زيــارة جناح »جنرال إلكتريك« في القمة العاملية 
لطاقة املستقبل 2017، والذي تستعرض الشركة فيه مجموعة من 

احللول الرقمية املتطورة التي تدعم بناء املستقبل األخضر.

جنرال تسلط الضوء على دور »الكفاءة الرقمية« في تعزيز اإلنتاجية

ستركز املناقشات على استحداث نهج مبتكر وحيوي لتمويل مستقبل دول مجلس التعاون اخلليجي

البحرين تستعد الستضافة منتدى »يوروموني«
أعلنت »يوروموني«، اجلهة العاملية الرائدة 
في تنظيم مؤمترات االستثمار العاملية وأسواق 
رأس املـــال، والــوســطــاء املاليني، والشركات 
واحلكومات والبنوك واملؤسسات املالية، عن 
استعدادات مملكة البحرين الستضافة املنتدى 
املالي السادس لدول مجلس التعاون اخلليجي 
يومي 27 و28 فبراير املقبل في فندق وسبا 

ريتز كارلتون بالعاصمة املنامة. 
وتــشــارك »مــؤمتــرات يــورومــونــي« مجلس 
التنمية االقتصادية البحرين فــي الترتيب 
الستضافة هذا املنتدى رفيع املستوى والذي 
من املتوقع أن يحضره أكثر من 600 شخصية 
بـــارزة مــن اخلــبــراء املاليني، واالقتصاديني، 
واملستثمرين، واملصرفيني باإلضافة إلى صناع 
القرار، وذلك ملناقشة سبل متويل دول اخلليج 

ملستقبلها.
وقال السيد خالد الرميحي الرئيس التنفيذي 
ملجلس التنمية االقتصادية البحرين: »تعمل 
بــرامــج التنويع االقــتــصــادي فــي جميع دول 
مجلس التعاون اخلليجي على استحداث فرص 
جديدة للقطاع اخلاص لتقدمي حلوال مستدامة، 
ففي البحرين، حيث يعد قطاع اخلدمات املالية 
ثاني أكبر مساهم في االقتصاد، فإننا ملتزمون 
بشكل خاص بالتركيز على العمل مع القطاع 

لتسهيل النمو املستدام على املدى الطويل، ومن 
خــالل جمعه بــني ممثلني مــن قطاع اخلدمات 
املالية واحلكومة سيوفر املنتدى املالي لدول 
مجلس التعاون اخلليجي لصناع القرار منصة 
فــريــدة لتبادل األفــكــار التي ستحدد جتــاوب 

املنطقة مع التحديات والفرص املقبلة، ونحن 
سعداء للعمل مع املنتدى للعام السادس على 

التوالي«.
وتعليقا على املنتدى، قالت السيدة فيكتوريا 
بيهن رئيس »مــؤمتــرات يوروموني« الشرق 

األوســط وإفريقيا: »نفخر باستضافة املنتدى 
املالي لــدول مجلس التعاون اخلليجي للعام 
السادس على التوالي، بالتعاون مع مجلس 
التنمية االقتصادية البحرين، حيث رسخ 
احلدث مكانته كمؤمتر دولي يوفر منصة مثالية 
للخبراء املاليني وقادة األعمال وصناع القرار، 
لتبادل الرؤى واألفكار وتكوين عالقات جديدة 

واملشاركة في مناقشات قيمة وموضوعية.
وأضــافــت: »نــهــدف هــذا الــعــام إلــى تسليط 
الضوء على كيفية تطور أسواق املال في منطقة 
اخلليج، وحتــديــات التمويل املقبلة وطــرق 
معاجلة هذه احلالة من خالل استحداث نهج 

مبتكر وحيوي للوساطة املالية.« 
ــدد مــن املــوضــوعــات  كما سيتم مناقشة ع
ــداث  األخــرى خــالل املنتدى تشمل تأثير األح
السياسية العاملية على التوقعات االقتصادية، 
وآليات أسواق النفط فيما يتعلق بسيناريوهات 
العرض والطلب والتسعير، واالستراتيجية 
املالية للضرائب والــرســوم واإليــــرادات غير 
ــى جــانــب الــقــيــود على السيولة  النفطية، إل
ــواق رأس  ومشهد القطاع املــالــي، وتنمية أس
املال، وتقنيات التمويل واالبتكار في املدفوعات، 
ــذي يلعبه رأس املــال  باإلضافة إلــى الـــدور ال

اخلاص والبحث عن مصادر متويل جديدة.

شعار شركة كانونخالد الرميحي الرئيس التنفيذي ملجلس التنمية االقتصادية البحرين

توقع املركز الدبلوماسي للدراسات 
االستراتيجية وصــول إنــتــاج الغاز 
الصخري في العالم بحلول عام 2040 
إلى أربعة أضعاف مستواه عام 2015 
ــدم مكعبة  ليبلغ نحو 168 مليار ق
يوميا ليمثل 30 في املئة من إنتاج الغاز 

الطبيعي العاملي.
ــال املــركــز فــي تقرير متخصص  وق
ــدره امــس الثالثاء إن من املتوقع  أص
أيضا ازديــاد إنتاج الغاز الطبيعي في 
العالم بواقع 62 في املئة خالل الفترة 

الزمنية آنفة الذكر.
وأضــاف أن العالم شهد في األعوام 
العشرة املاضية توسعا كبيرا في إنتاج 
واستهالك الغاز الطبيعي وأيضا مرافق 
التوزيع اخلاصة به ما جعله منافسا 
قويا ملــصــادر توليد الطاقة كالنفط 
والفحم الفتا إلــى وجــود احتياطيات 

الغاز الصخري في 32 دولة.
وأوضــــح أن أكــبــر عــشــر دول في 
احتياطيات الغاز الصخري بالترتيب 
حسب احلجم فــي العالم هــي الصني 
ــني واجلـــزائـــر والــواليــات  ــت ــن واألرج
املتحدة وكندا واملكسيك وأستراليا 

وجنوب أفريقيا وروسيا والبرازيل.
ولفت إلــى أنــه رغــم قلة املعلومات 
املتوفرة حاليا حول مدى توفر الغاز 
الصخري فــي العالم فــإن الــدراســات 
تظهر وجود احتياطيات كبيرة منه في 
عدد من دول العالم من أهمها الصني 
التي تقدر احتياطياتها بنحو 1115 

تريليون قدم مكعبة.
وذكـــر أن احتياطيات األرجنتني 
تقدر بنحو 802 تريليون قدم مكعبة 
تليها اجلزائر بحوالي 707 تريليونات 
قدم مكعبة ثم الواليات املتحدة بنحو 
665 تريليون قدم مكعبة فالسعودية 

باحتياطي يقدر بنحو 600 تريليون 
قدم مكعبة ثم كندا بنحو 573 تريليون 

قدم مكعبة.
وبني املركز الدبلوماسي أن إجمالي 
االحتياطي العاملي يقدر بنحو 7299 
تــريــلــيــون قـــدم مكعبة مــوضــحــا أن 
هذه التقديرات قابلة للزيادة في ظل 
االهــتــمــام الــعــاملــي بــالــغــاز الصخري 

وتزايد عمليات التنقيب عنه.
وقال إن أسعار الغاز الطبيعي في 
أمريكا انخفضت مــن مستويات 10 
و12 دوالرا إلى 3 و4 دوالرات للمليون 
وحـــدة حــراريــة بعد أن بلغت قيمة 
صناعة إنــتــاج الــغــاز الــصــخــري في 
أمريكا نحو 30 مليار دوالر عام 2011 
ومت حتويل املنصات املعدة الستيراد 
الغاز الطبيعي املسال من خارج أمريكا 

إلى تصديره.
وأشـــار إلــى أن حجم إنــتــاج الغاز 
الصخري مرتبط بسعر النفط مبينا 
أن السعر فوق مستوى الربحية يعزز 
إنتاج الغاز الصخري أما سعر الغاز 
ــى من مستوى الربحية  ــذي هو أدن ال

يعرقل زيادة اإلنتاج.
واملــركــز الدبلوماسي للدراسات 
اإلستراتيجية هــو مؤسسة بحثية 
مستقلة غير هــادفــة للربح تأسس 
في الكويت عام 1999 وللمركز فرع 
ــم مــجــمــوعــة من  ــض ــرة وي ــاه ــق فــي ال
الكوادر البحثية من حملة املاجستير 

والدكتوراه في العلوم االجتماعية.
ــرز أهــدافــه إجـــراء األبحاث  ومــن أب
والدراسات وتقدمي التحليالت العلمية 
حول التطورات والقضايا املهمة التي 
تشهدها منطقة اخلليج ودول اجلوار 
إضافة إلــى التطورات املستجدة في 

املشهد العربي والعاملي.

168 مليار قدم مكعبة 
إنتاج الغاز الصخري 
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النفط الصخري

احتفلت فولكس واجــن مبــرور 10 سنوات 
على طرحها لنظام مساعدة ركن السيارة في 
الشرق األوسط ومنذ دخوله سوق املنطقة في 
عام 2007 تطور النظام من شكله املبدئي الذي 
ــوازي فقط مع  كــان يدعم مناورتني للركن امل
اشتراط وجود مسافة تزيد عن الطول الكلي 
للمركبة بـ 1.40 متر، ليصبح اآلن الرفيق 
املثالي للسائقني، وخاصة للقاطنني في املدن. 
ووصل النظام ألول مرة إلى املنطقة على طراز 

Tiguan إلتاحة حل آمن ومريح للسائقني.
في هــذا السياق قــال أنــدرو سافاس، مدير 
العالمة التجارية لفولكس واجــن الشرق 
ــط: »دأب مهندسو فولكس واجــن على  األوس
ــذري للمشكلة الشائعة عامليا  تقدمي حــل ج
لصف املركبات مــن خــالل تطوير التقنيات 
املبتكرة الــرائــدة. وعلى مــدى العقد املاضي، 
شهدنا تطور نظام مساعدة ركن السيارة من 
ميزة محدودة اخليارات إلى حل متكامل لراحة 

السائقني.«
وقامت فولكس واجن عامليا بطرح النظام 
ــرة على طــرازهــا Touran فــي عام  ألول م
2006، والــذي قام بدعم السائق عن طريق 
حتريك عجلة القيادة تلقائيا التخاذ املسار 
األمثل للركن. ويتكفل النظام بتحديد قياسات 
مساحات الــوقــوف وحتــديــد نقطة الــدخــول 
وحتريك عجلة القيادة تلقائيا، وعلى السائق 

االنتباه فقط لعملية الكبح والتسريع.
وبحلول عام 2010، أدخلت فولكس واجن 
خيار ركن السيارات طوليا، وفي عام 2012 
أضافت خيار الركن الــزاوي. ويقوم 12 جهاز 
استشعار باملوجات فوق الصوتية باستمرار 
وبدقة بتقييم البيئة احمليطة للمركبة، واحلد 
من املساحة اإلضافية املطلوبة لوقف السيارات 

لغاية 90 سم.

وأضاف اجليل الثالث من النظام والذي مت 
إطالقه في عام 2015 وظيفة الركن األمامي 
للسيارات، وبــذلــك تغطية جميع اجلوانب 
التي قد يتمناها السائقون. ويحتاج النظام 
اآلن إلى 80 سم فقط من مساحة االلتفاف. كما 
تتوفر »فرامل الطوارئ« التي رغم عدم منعها 

التام حلوادث املواقف إال أنها تستطيع تقليل 
ــرار بشكل كبير. وخــالل العقد املاضي،  األض
أدخلت فولكس واجن العديد من التطويرات 
على قمرة القيادة أيضا فيما يخص وظيفة ركن 
السيارة، ففي السابق كانت تقدم متثيال بسيطا 
للبيئة احمليطة، واآلن تقدم خريطة رقمية 

مفصلة تظهر منحنى اخلروج والنظام الذكي.
يتوفر النظام املساعد لركن السيارة في 
طــرازات Golf، CC، Tiguan من فولكس 
ــارة صالة عــرض فولكس  ــن. ميكنكم زي واج
واجن، شركة بهبهاني للسيارات، في منطقة 

الري.

 Tiguan 2007 على فولكس واجن  ظهور النظام للمرة األولى عام 

10 سنوات على طرح نظام مساعدة ركن السيارة من فولكس واجن  مرور 

سيارة فولكس واجن


