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خبراء االقتصاد واملال أمام منتدى دافوس:

العالم ال ميكنه إدارة ظهره للعوملة والتغير التقني »اجلارف«

ــال  ــراء امل ــب ــن كــبــار خ اتــفــقــت مجموعة م
ــوس االقتصادي  واالقتصاد امــام منتدى داف
العاملي أمس أمس االربعاء على ان العالم ال 
ميكن ان يدير ظهره للعوملة أو »التغير التقني 

اجلارف« أو تطلعات الطبقة املتوسطة.
وشدد هؤالء اخلبراء في الوقت ذاته خالل 
حلقة نقاشية ضمن اعــمــال الــــدورة ال47 
للمنتدى على ان »وضــع سياسات صحيحة 
ــاوف من  ــخ ــة هــو السبيل ملــواجــهــة امل ــق وواث
الــتــيــارات اليمينية الشعوبية فــي الــدول 

املتقدمة«.
فمن جانبها قالت املدير العام لصندوق 

النقد الدولي كريستني الغارد في احللقة »ان 
الفرصة اآلن سانحة لوضع سياسات تساعد 
الدول تضمن عدالة اكثر في التوزيع وتالفي 
مشكالت عدم املساواة املفرط الذي يعرقل النمو 

املستدام«.
وحثت الغارد ايضا على »ضــرورة تشكيل 
شبكات اقوى للضمان االجتماعي واخلوض 
فــي االصــالحــات املالية والهيكلية وتطوير 
سياسات التعليم ملساعدة كــل مــن الشباب 
والعمال على االستعداد للتغيير التقني الذي 

اقتحم الكثير من مجاالت العمل«.
من جهته اشــار االستاذ بجامعة هارفارد 

االمريكية لورانس سامرز في النقاش الى ان 
عدم املساواة ليس سوى احد اسباب ارتفاع 
الشعبوية في الدول املتقدمة موضحا ان وجود 
شعور جارف من الطبقة الوسطى في الدول 
املتقدمة بأن احلكومات لم تعد تلبي تطلعاتها 

ساهم في زيادة هذا املنحى أيضا.
وحث سامرز على ضخ استثمارات في البنى 
التحتية والتعليم لدعم الطبقة املتوسطة وعدم 
السماح للشركات الكبرى واصحاب رؤوس 
االموال بالتعامل مع نظم ضرائبية مختلفة عن 

تلك السارية للعامة.
كما اشــار ايضا الى ان العوملة اليوم تقلل 

من عمليات واستيراد وتصدير البضائع مع 
اعتمادها بشكل أكبر على سالسل التوريد 

العاملية املتكاملة.
واتفق راي داليو وهو مؤسس احدى شركات 
االستثمارات االمريكية مع هذا الرأي مؤكدا ان 
العالم يشهد اآلن »اكبر فجوة في الثراء بني 
االغنياء والفقراء منذ ثالثينيات القرن املاضي« 
فضال عن تنامي شعور الطبقة الوسطى بأن 

النخب احلاكمة ال متثل تطلعاتهم.
في املقابل دافع وزير مالية البرازيل هنريك 
ميريليس عــن العوملة مــوكــدا انها »سمحت 
بخروج اعداد هائلة من الناس من الفقر وحققت 

نتائج ايجابية في مجملها«.
وقال ان غضب الطبقة الوسطى »ليس عاما 
ــدول املتقدمة«  ــدول بل في بعض ال في كل ال
مشيرا في هذا السياق الى ان »الطبقة املتوسطة 
ــدول الناشئة مثل البرازيل  في العديد من ال
ــالل العشرين عاما  ــوا قــويــا خ قــد شــهــدت من

املاضية«.
ـــدوره اوضـــح وزيـــر االقــتــصــاد واملالية  ب
االيطالي بيير كارلو بــادون في مداخلته ان 
»الــعــوملــة على اعــتــاب مرحلة جــديــدة اآلن« 
مطالبا صانعي السياسة االوروبيني باالصغاء 
الى املخاوف الصادرة من الطبقة املتوسطة 

واملعنية مبستقبلهم ومستقبل االجيال القادمة.
ــب ان تتضمن  ــج ورأى ان احلـــلـــول ي
ــات صحيحة واســتــراتــيــجــيــات  ــاب ــج ــت »اس
متماسكة« ملواجهة حتديات مثل محاوالت 
الهجرة املتواصلة الى اوروبا وتوليد الثقة في 

قطاع االعمال.
يذكر ان الدورة ال47 للمنتدى االقتصادي 
العاملي تنعقد حتت شعار )القيادة استجابة 
ومسؤولية( بحضور ثالثة آالف مــن كبار 
صناع القرار السياسي واالقتصادي في العالم 
ونخبة من االكادمييني ورؤساء منظمات اممية 

ودولية وممثلني عن املجتمع املدني.

من أجل إيجاد حلول لكثير من املشكالت

غرفة الصناعة: ضرورة احتضان 
القطاع اخلاص لالختراعات الشبابية

حظي جمهور معرض »أوتــو موتو 17« 
Auto Moto 17 للسيارات، الذي ُيقام في 
»مول 360« من 12 ولغاية 21 يناير، بفرصة 
التعّرف إلى تاريخ بورشه الرياضي العريق 
شخصيا، من خــالل عــرض مذهل لسيارات 
رياضية ثنائية ورباعية األبواب. وقد شملت 
الــطــرازات املــعــروضــة كــال مــن »باناميرا« 
 R 911 »اجلديدة و«911 آر Panamera
و«718 كامين« Cayman 718، باإلضافة 
 Macan GTS »ــكــان جــي تــي إس ــى »َم إل

.Cayenne GTS »و«كاين جي تي إس
وفي حديث له أثناء املعرض، قال السيد 
روجــر كرياكو، املدير العام ملركز بورشه 
الكويت، شركة بهبهاني للسيارات: »يقضي 
هدفنا في »أوتــو موتو 17« بإسالط الضوء 
على تنّوع مجموعة طرازات بورشه احلالية 
ودينامّيتها. هذا املعرض مُيّثل فرصة رائعة 
للجمهور العام وعشاق بورشه إللقاء نظرة 
عن كثب على سيارات أسطورية مثل »911 
آر« وطـــرازات حديثة تشمل »718 كامين« 
و»باناميرا« اجلــديــدة. كما ُيعتبر املعرض 
مبثابة ذكــرى هامة لنا، نحتفل فيها مبرور 

ستني عاما على تفّوق بورشه في الكويت.«

سيارة رياضية 
نظرا لكونها أحدث طراز ضمن مجموعة 
بـــورشـــه، حــظــيــت »بـــانـــامـــيـــرا تـــوربـــو« 
Panamera Turbo باهتمام بالغ من 
زّوار املعرض، باألخّص لتصميمها اخلارجي 
األكثر حّدية ومقصورتها املستقبلية. وتبرز 
ســيــارة بــورشــه الــصــالــون مبقدمة جديدة 
بالكامل مع عمود ُمستعرض في شبك املُبادل 
احلراري – ُيسلط الضوء على عرض السيارة 
– وغــطــاء محرك على شكل سهم يتضّمن 
»قّبة قوة« بــارزة. كما أطالت بورشه قاعدة 
عجالت »باناميرا« مبقدار 30 ملم ودفعت 
بالعجلتنينْ األماميتني إلى األمــام، ما أضفى 
على السيارة إطــاللــة أقـــوى. وتتعّزز تلك 
ــود«  الشخصية الرياضية مبصباحينْ »داي
LED أمــامــيــني رئيسيني مــع أربـــع نقاط 
إضاءة »دايود« للقيادة نهارا وعجالت أكبر. 
باالنتقال إلى الداخل، أعادت بورشه تطوير 
مقصورة »باناميرا« اجلديدة كي تتالءم مع 
التوّجهات املستقبلية، وذلك من خالل أسطح 
لوحية سوداء وشاشات تفاعلية توفر واجهة 
ُمستخدم بديهية مثل الهاتف الــذكــي. في 
هذا السياق، انخفض عدد مفاتيح التشغيل 
الكالسيكية الصلبة بشكل كبير، واستعيض 
عنها بلوائح تعمل باللمس وشاشات قابلة 
للتعديل فرديا متثل العناصر الرئيسية في 
 Porsche »مقصورة قيادة بورشه املتطّورة«

Advanced Cockpit اجلديدة.
على صعيد آخر، يسطع جنم »باناميرا« 
اجلديدة بــأداء ُمذهل ناجم عن أقــوى محرك 
بنزين V8 ُيعتمد في طــراز بورشه »غــران 
توريزمو« Gran Turismo اجلديد. وهو 
يوّلد 550 حصانا من سعة 4 ليترات مع 

شاحنينْ توربو، ما يتيح للسيارة التسارع 
من صفر إلى 100 كلم/س في غضون 3.8 
ثواٍن. وقد أثبتت »باناميرا توربو« مدى األداء 
املتفّوق الــذي بلغته بورشه مع هذا الطراز 
اجلديد، بعدما سّجلت وقتا قياسيا جديدا على 
حلبة »نوربورغرينغ-نوردشاليفه« يبلغ 7 

دقائق و38 ثانية.

تصميم خالد
كما برزت منّصة عرض بورشه في »أوتو 
موتو 17« بطراز »911 آر« R 911 الرياضي 
األصــيــل الـــذي ُيسلط الــضــوء على تاريخ 
بورشه في السباقات. وتتباهى »911 آر«، 
التي ُحصر إنتاجها بـ 991 نسخة فحسب، 
بتصميم كالسيكي. كما تنبض مبحرك سحب 

عادي مسّطح سعة أربعة ليترات بقوة 500 
حصان مع علبة تروس يدوية رياضية من 

ست سرعات. 
تتضّمن »911 آر« جناحا خلفيا قابال 
لالمتداد عوضا عن جناح ثابت، ما زاد عرض 
قسمها اخللفي مبقدار 44 ملم مقارنة بطراز 
»911 كــاريــرا« Carrera 911، لتكون 
النتيجة إطالله أقوى وممتلئة على الطريق. 
وتــنــدفــع »911 آر« مبــحــرك سحب عــادي 
رياضي أصيل ذي صوٍت ديناميكي صرف، 
يولد 500 حصان عند 8،250 د/د مع عزم 
دوران يبلغ 460 نيوتن-متر عند 6،250 
د/د. وتكفي هذه القوة لدفع السيارة إلى 100 

كلم/س في غضون 3.8 ثواٍن. 
باالنتقال إلى املقصورة، التي يطغى عليها 
طــابــع السباقات احملـــض، يجلس السائق 

ن من  رينْ ن مقعَّ ومرافقه األمامي على مقعدينْ
الكربون ذوينْ جزأينْن وسطيَّنينْ قماشيَّني بنمط 
»بيبيتا« Pepita املتصالب ذي املرّبعات، 
الذي يعود بنا بالذاكرة إلى أّول طراز 911 
في ستينيات القرن املاضي. ويستلم السائق 
زمام القيادة من خالل عجلة مقود »جي تي« 
GT رياضية بقطر 360 ملم وعلبة تروس 
ذات مقبض قصير، جرى تكييفهما كي يتالءما 
مع »911 آر« بشكل خاص. وتتألق املقصورة 
بشاَرٍة من األملنيوم – ُمندمجة بحزام تطعيم 
من الكربون فوق حجرة القفازات على جهة 
مرافق السائق – حتمل رقم إنتاج »911 آر« 
احملدود، ما ُيسلط الضوء على طابع السيارة 
احلصري. وكما هو معهود في سيارات »جي 
تــي« GT، بــات ِمقبضا البابنينْ عــبــارة عن 

. حزامنينْ قماشيَّنينْ

»باناميرا توربو« تتصّدر سيارات بورشه الرياضية 

مركز بورشه الكويت يستعرض مجموعة 
»17 طرازاته في »أوتو موتو 

جانب من فعاليات منتدى دافوس

السيارة اجلديدة

جانب من املعرض

اكــد نــائــب رئــيــس مجلس إدارة غــرفــة جتــارة 
ــرورة  وصــنــاعــة الــكــويــت عــبــدالــوهــاب الــــوزان ض
احتضان القطاع اخلــاص لالختراعات واالبداعات 
الشبابية املــشــاركــة فــي معرض الــدولــي التاسع 
لالختراعات في الشرق االوســط واملضي بها نحو 

التصنيع والتسويق.
وقال الوزان في تصريح للصحافيني على هامش 
زيارته ملعرض االختراعات أمس االربعاء ان تعاون 
ــرورة السيما ان  القطاع اخلــاص مع العام بــات ض

االبداعات الشبابية املبتكرة في تزايد يوما بعد يوم.
واضــاف ان الزائر للمعرض سيلمس ما تقدمه 
تلك االختراعات من حلول لكثير من املشكالت مبينا 
ان الطاقات الشبابية تعد الركيزة األساسية لتطوير 

االقتصاد والتنمية في البالد.
وافاد بان دعم هذه االختراعات من شأنه ان يصل 
بنا إلى العاملية وينوع مصادر الدخل بدال من االعتماد 

على مورد واحد وهو النفط.
واوضــح ان غرفة جتارة وصناعة الكويت تشد 
على سواعد هــؤالء الشباب وتشجعهم لالستمرار 
في هذا النهج وتطوير املعرض وايجاد املستثمرين 
واعــطــاء الـــدول اخلليجية والعربية زخما عامليا 
للوصول إلى اإلنتاج والتسويق. من جانبه اكد امني 
سر اجلمعية اإلقتصادية الكويتية مهند الصانع في 
تصريح مماثل حرص اجلمعية على دعم االختراعات 
املشاركة باملعرض والعمل على تشجيع املخترعني 
الكويتيني لتنطلق اختراعاتهم إلى السوق احمللي 

والعاملي.
وافــاد الصانع بان اجلمعية ناقشت مع مجلس 
إدارة النادي العلمي إيجاد السبل والوسائل التي 

تقرب املــســافــات بــني املستثمر واملــخــتــرع وحتقق 
الغرض من املعرض وهو لقاء املستثمرين باملخترعني 
مبينا ان املخترع يفتقر الــى األدوات والقنوات 

الرسمية لتسويق اختراعه ليصل إلى املستثمر.
ويشارك في املعرض الذي افتتح امس مخترعو 
مركز صباح األحمد للموهبة واإلبداع ب 22 اختراعا 
جاهزة للتصنيع والتسويق منها )مجفف الشعر 
املتحرك( للمخترع الكويتي خالد اخلليفي و)الكفوف 
الرياضية الصحية( للمخترعة الكويتية ريهام 
اشكناني و)امللعقة املساعدة لــذوي االحتياجات 
اخلاصة( للمخترع الكويتي عبدالقادر أبل و)جهاز 
تلفزيوني حامل بامليكروفون( للمخترعة الكويتية 

أنفال الصفار.
ومن االختراعات ايضا )جهاز للتهوية( و)سترة 
ذكية للصالة( للمخترع الكويتي الــدكــتــور بدر 
العنزي و)جــهــاز منع ميالن أو انــقــالب املركبة( 
للمخترع الكويتي أحمد املظفر و)وحـــدة تنظيف 
األنسجة واألقمشة البوليميرية املبتكرة( للمخترع 
الكويتي الــدكــتــور صــالح العنزي و)ســقــايــة ماء 
للنحل والطيور( للمخترع الكويتي مبارك العازمي 
و)مصدر الطاقة املتعدد املقابس( للمخترع الكويتي 
علي شــمــوه. وشـــارك املخترع الكويتي الدكتور 
أيوب األيــوب باختراعه )مرايا البساط( فضال عن 
)نظام آلي ملواقف السيارات( للمخترعة الكويتية 
اجلوهرة الهمالن و)الية لتسهيل عملية نقل وحتريك 
األمتعة وحقائب السفر( للمخترعة الكويتية حنان 
الهاشمي و)اسلوب لتشتيت طاقة األمــواج املائية 
وكاسر االمواج( لطالب مدرسة حمد عيسى الرجيب 

الثانوية.

 FXTM قــال كبير استراتيجي األســـواق فــي
حسني السيد، األسواق تنتظر بفارغ الصبر خطاب 
رئيسة وزراء اململكة املتحدة تيريزا ماي في وقت 
الحق من اليوم حيث ستكشف عن بعض التفاصيل 
املتعلقة باخلروج من االحتاد األوروبي. عدة تقارير 
سربت منذ يوم االحــد ترسم معالم هذا اخلطاب، 
واجلزء األكثر إثارة لالهتمام هو أن ليس لديها نية 
في خروج جزئي من االحتاد األوروبــي، مما يوحي 
بأننا نتجه نحو ما يسمى »بالبركزيت الصعب«. 
ردة فعل املــتــداولــني كانت سريعة جــدا وشهدنا 
اإلسترليني يهبط بنسبة 1.6 باملئة يوم االثنني 
ليتداول دون مستويات 1.20 مقابل الــدوالر. لكن 
شهد االسترليني انتعاشا واضحا في التداوالت 
املبكرة من اجللسة االسيوية مما يشير الى ان معظم 
االنباء السلبية سعرت في العملة ونحتاج الى دافع 

جديد ليضغط مجددا على سعر الصرف. 
ــواق وهو قــرار احملكمة  عامل آخر تنتظره األس
العليا. إذا قــررت احملكمة أن مــاي حتتاج لتأمني 

موافقة البرملان قبل تفعيل املــادة 50، والــذي من 
احملتمل أن يؤجل بدء اخلروج من االحتاد األوروبي 
لبضعة شهور، هذا من املرجح أن يعطي االسترليني 
دفعة إضافية مع اغــالق املتعاملني عمليات البيع 
على املكشوف. أصبح من الواضح بأن التداول على 
اإلسترليني لن يكون في اجتاه واحد، امنا التقلبات 

قد ترتفع الى مستويات عالية. 
على صعيد البيانات االقتصادية، من املتوقع 
أن يرتفع مؤشر أســعــار املستهلكني 1.4 باملئة 
في ديسمبر، بزيادة 0.2 باملئة عن نوفمبر و0.5 
باملئة من قراءة أكتوبر. هذه القراءة لن تكن األعلى 
منذ منتصف عــام 2014 فحسب، امنــا التسارع 
في مستويات التضخم يستمر في الضغط على 
مستويات الفائدة احلقيقية وهذا حتد كبير يواجه 
البنك املركزي اإلنكليزي. أصبح ميكننا القول بأن 
مسار معدل الفائدة االساسي للفترة القادمة سيكون 
فقط لألعلى، مما يترك السياسة النقدية مع خيارات 

قليلة لدعم االقتصاد امللكي. 

السيد: التقلبات ترتفع قبل خطاب 
تيريزا ماي والباوند يتعافى 


