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أكد التقرير أن البطالة في منطقة اليورو على حالها فيما ارتفعت ثقة املستثمر 

»الوطني«: األسواق جتاهلت األنباء الهامة في خضّم الفوضى السياسية 
ـــدوالر  ــاع ال ــف ــوع بــاســتــمــرار ارت ــب بـــدأ األس
األمريكي مع تلهف األسواق لسماع أول خطاب 
عقب االنتخابات للرئيس املنتخب ترامب. وخاب 
أمل األســواق لعدم توفير املؤمتر الصحفي أي 
تفاصيل إضافية بالنسبة للسياسات املالية 
احملتملة التي تسبب تراجعا كبيرا للدوالر 

وبالنسبة للمخاطر عموما.
ــن ذكـــر وجــيــز جـــدا »لضريبة  وبــالــرغــم م
كبيرة على الشركات التي تخرج من أميركا« 
وأن برنامج أوباما للرعاية الصحية سيلغى 
وسيستبدل به برنامج آخــر »فــي الوقت ذاته 
تقريبا«، فــإن األســـواق إجماال شعرت بخيبة 
أمل من عدم التطرق إلى السياسة املالية بشكل 

خاص. 

الفوضى السياسية
وفــي خضّم كــل هــذه الفوضى السياسية، 
اختارت األســواق أن تتجاهل مجموعة أخرى 
من األنباء الهامة حول التعليقات بشأن تقليص 
امليزانية الصادرة عن مجلس االحتياط الفدرالي 
والتعليقات اإليجابية لرئيسة املجلس، جانيت 
يلن. وبالفعل، كانت تعليقات يلن إيجابية 
بشكل كبير، إذ قالت إن »البطالة قد بلغت اآلن 
مستوى متدنيا، وإن سوق العمل قوي عموما 
ــدأ فــي االرتـــفـــاع«. وقالت  ـــور قــد ب ــو األج ومن
يلن أيــضــا إن قــانــون دود – فــرانــك اخلــاص 
بإصالحات ســوق املــال وحماية املستهلك قد 
قام »بتغييرات هامة« وإنها ال ترغب في رؤية 

»تراجع عنه«.
وباإلضافة لذلك، ذكر رئيس مجلس احتياط 
فيالدلفيا، باتريك هاركر، أن املجلس ميكن أن 
يبدأ بالنظر في وقف إعــادة استثمار امليزانية 
ويبدأ الحقا في تقليص امليزانية حني يصل سعر 
الفائدة على األمــوال الفدرالية إلى 100 نقطة 

أساس.
وكرر رئيس مجلس احتياط سانت لويس، 

جيمس بــوالرد، بقوله إن »اللجنة قد تكون في 
وضع أفضل للسماح بإنهاء إعادة االستثمار أو 

لتقليص حجم امليزانية«.
وأخيرا وليس آخــرا، يتوقع رئيس مجلس 
احتياط شيكاغو، شارلز إيفانز، أن سياسات 
حتفيز الرئيس املنتخب دونالد ترامب »ستزيد 
النمو في السنتني القادمتني.« وأفاد أن واضعي 
السياسات »يتطلعون إلــى حتسني ذلــك حني 
نرى فعليا تقدما في االقتراحات وترجيحا في 
تنفيذها.« ومــع تبلور التحسنات في التوقع 
االقتصادي، ستكون أميركا بحاجة إلى »تسهيل 
أقل«. وقال أيضا في بداية الشهر إن إجراء رفع 

ثالث مرات هذه السنة »ليس غير محتمل«.
وفي اخلالصة، مت التداول بالدوالر األمريكي 
ــل فــي كــافــة الــقــطــاعــات خالل  عند مستوى أق
األســبــوع، فيما واجهت األسهم صعوبات في 
نطاق ضيق مع استمرار األسواق بالتركيز على 

التحركات السياسية للرئيس املنتخب اجلديد.

االحتاد األوروبي
ــط، تبقى  ــي ــن احمل ــب اآلخـــر م ــان وعــلــى اجل
السياسة أيضا هي احملرك الرئيس لالقتصاد. 
ففي بريطانيا، جــددت رئيسة الـــوزراء، تريزا 
ــروج صعب من االحتــاد  ــاي، مخاوفها من خ م
األوروبــــي، إذ أنها متيل ضــد إبــقــاء بريطانيا 
»ألجـــزاء صغيرة« مــن عضويتها فــي االحتــاد 
ــذه الكلمات  األوروبـــــي. وفــســرت األســــواق ه
كإشارة إلى أن رئيسة الوزراء تعطي السيطرة 
على حدود الدولة أولوية على النفاذ إلى السوق 
ــة املــوحــدة. وكـــررت أنها »متيل إلى  ــي األوروب

القول إن الناس الذين يفهمون األمــر خطأ هم 
أولئك الذين ينشرون أشياء تقول إني أحتدث 
عن خروج صعب من االحتاد األوروبــي، أو إنه 
ال ميكن جتنب ذلك مطلقا. أنا ال أقبل مصطلحات 
صعب وسهل بالنسبة للخروج مــن االحتــاد 
األوروبـــي«. وجــاءت تعليقات رئيسة حكومة 
اسكتلندا، نيكوال ستورجون، لتضيف املزيد من 
التوتر بقولها إنها ال »تخادع« حني تتحدث عن 

استفتاء ثان على استقالل اسكتلندا.
وبالطريقة نفسها، جتاهلت األسواق األرقام 
االقتصادية البريطانية بأفضل مما كان متوقعا، 
مشيرة إلى أن االقتصاد يستمر في أدائه اجليد 
نسبيا على الرغم من عــدم اليقني السياسي. 
ــاج الصناعي  ــت وبــالــرغــم مــن أن بــيــانــات اإلن
والتصنيع والصادرات جاءت كلها فوق إجماع 
التوقعات، فقد استمر املستثمرون بتجنب 
اجلنيه بسبب املسار غير الــواضــح للحكومة 

بشأن املفاوضات األوروبية.
وفــي اخلــالصــة، على صعيد العمالت، بدأ 
الدوالر األسبوع متقلبا عند 102.24 وبلغ أدنى 
مستوى له منذ 25 يوما عند 100.72، ثم متكن 

من إنهاء األسبوع عند 101.22. 
ــوع عند  ــب ـــدأ اجلــنــيــه اإلســتــرلــيــنــي األس وب
1.2266 وبلغ أدنى مستوى له مقابل الدوالر 
عند 1.2036. ولكن اجلنيه ارتفع مع صدور 
بيانات اقتصادية إيجابية ومتكن من إنهاء 

األسبوع عند 1.2180.
وبالرغم من أن العديد من االنتخابات ستشكل 
خطرا في 2017، متكن الــيــورو من استعادة 
بعض خسائره خالل األسبوع. ولم يكن ارتفاع 
اليورو بسبب أحداث في منطقة اليورو، ولكن 
بسبب أحــداث في أميركا وبريطانيا. وبعد أن 

متكن من بلوغ أعلى مستوى له عند 1.0684 
ــوع عند  ــب ــورو األس ــي لفترة قــصــيــرة، أنــهــى ال

.1.0647
وعلى صعيد السلع، كانت هناك أنباء بأن 
السعودية قــد خفضت إمــــدادات اخلــام لشهر 
فبراير إلى مصافي تكرير في الهند وجنوب شرق 
آسيا، من أجل االلتزام بصفقة أوبك، ولكنها أبقت 
على معظم صادراتها إلى باقي آسيا على حالها 
للشهر الثاني، وذلك بحسب تقارير من األسواق. 
وتراجعت أسعار النفط بشكل طفيف بعد أن 
قالت إدارة معلومات الطاقة األمريكية إنها 
تتوقع أن يرتفع إنتاج النفط اخلام هذه السنة 
مبقدار 110،000 برميل ليصل إلــى 9 مليون 
برميل يوميا مقارنة بسنة مضت بسبب ارتفاع 
أسعار النفط. وارتــفــع الذهب بسبب تراجع 

الدوالر نحو مستوى 1،200$.

أسواق الوظائف 
ارتفع عدد الوظائف اجلديدة بشكل هامشي 
من 5.45 مليونا في أكتوبر إلى 5.52 مليونا في 
نوفمبر، وكان أقل من توقعات السوق البالغة 
5.59 مليونا. وعلى مــدى الشهر، بقي معدل 
املستقيلني من وظائفهم عند 2.1% وبقي معدل 
املــســّرحــني مــن العمل على حاله عند %1.1. 
ويشير املستوى املرتفع لعدد الوظائف اجلديدة 

إلى أن ظروف سوق العمل تبقى قوية.
ــوق العمل هو  ــوة س والــدلــيــل اآلخـــر على ق
طلبات البطالة التي سجلت 247،000 هذا 
األسبوع، أي أنها ارتفعت بواقع 10،000 عن 
مستوى األسبوع السابق. ويسجل ذلك األسبوع 
97 على التوالي التي تسجل فيه الطلبات األولية 

قــراءة دون 300،000، وهــي الــقــراءة املمتدة 
األطول منذ 1970.

وعــلــى صعيد مختلف، ارتــفــعــت مبيعات 
التجزئة األمريكية فــي ديسمبر على خلفية 
ارتفاع الطلب على املركبات، لتقدم بذلك املزيد 
من الدالئل على أن االقتصاد أنهى الربع األخير 
بزخم إيجابي. وفــي الشهر السابق، ارتفعت 
مبيعات التجزئة من منو قليل بنسبة 0.2% في 
نوفمبر إلى 0.6%. وكان وراء ارتفاع املبيعات 
التسوق لعطلة أعياد ديسمبر، ما يعكس ثقة 
بعد االنتخابات وارتفاعا قويا في أجر الساعة. 
وارتفعت املبيعات، لكامل 2016، بنسبة %3.3، 
لتتخطى بذلك نسبة ارتــفــاع السنة السابقة 

البالغة %2.3.

مخزونات اجلملة 
ارتفعت األرقــام النهائية ملخزونات اجلملة 
ــن املــتــوقــع،  ــي نوفمبر بــأكــثــر م األمــريــكــيــة ف
لتسجل أكبر ارتــفــاع لها منذ سنتني ولتشير 
إلى أن استثمار املخزون سيدعم مجددا النمو 
االقــتــصــادي فــي الــربــع األخــيــر. فقد ارتفعت 
مخزونات اجلملة بعد املراجعة لتظهر ارتفاعا 
بنسبة 1.0% على أساس شهري عن نوفمبر. 
وكان ذلك هو االرتفاع األكير منذ نوفمبر 2014. 
وباإلضافة إلــى ذلــك، ارتفع مكون مخزونات 
اجلملة الذي يحتسب في الناجت احمللي اإلجمالي 

إلى 0.7% في نوفمبر.
وجــاء منو سعر املنتج في أميركا متماشيا 
مع توقعات االقتصاديني في ديسمبر البالغة 
0.3% و1.6% على أساس سنوي، وهو االرتفاع 
السنوي األكبر خالل سنتني تقريبا فقط. وكان 

وراء ارتفاع أسعار املنتج بشكل أساس ارتفاع 
أسعار الطاقة التي ارتفعت بشكل حاد بنسبة 
2.6% خالل الشهر السابق. وارتفعت أسعار 
املنتج األســـاس، التي تستثني أسعار الغذاء 
والــطــاقــة، بنسبة 0.2% فــي ديسمبر بعد أن 

ارتفعت بنسبة 0.4% في نوفمبر.

أوروبا واململكة املتحدة
انقلبت ثقة املستثمر إيجابا بشكل مفاجئ، ما 
يعني املزيد من النمو احملتمل مستقبال في منطقة 
اليورو. وارتفع مؤشر منطقة اليورو مبقدار 
8.2 نقطة وبلغ أعلى قيمة له منذ أغسطس 
2015،بارتفاعه من 10.0 في الشهر السابق 
إلى 18.2 هذا الشهر. وفي الوقت نفسه، يتوقع 
االقتصاديون املزيد من االرتــفــاع االقتصادي 
احملتمل ألوروبــــا الشرقية والنمسا بسبب 

العالقات القوية مع شرق أوروبا.
وبقي معدل البطالة في منطقة اليورو على 
حاله عند 9.8% في نوفمبر مقارنة بالشهر 
السابق، متماشيا مع توقعات إجماع السوق. 
وهذا هو أدنى معدل منذ يوليو 2009، وتراجع 
عن معدل نوفمبر البالغ 10.5%. وارتفع معدل 
بطالة الشباب من20.9% سابقا إلى %21.2، 
بالرغم من وجود تراجع صاف نسبته %21.8 
قبل سنة. وبقيت البطالة األملانية عند مستوى 
مــتــدن قياسي نسبته 4.1% وتــراجــع معدل 
البطالة الفرنسي من 9.7% إلى 9.5%. وعلى 
عكس ذلــك، ارتفع معدل البطالة اإليطالي من 
11.8% إلى 11.9% مقارنة بارتفاعه بنسبة 
11.5% قبل سنة مضت، األمر الذي يبقي على 

القلق احمليط بالضعف اإليطالي الهيكلي.

اإلنتاج البريطاني 
ارتفع اإلنتاج التصنيعي البريطاني في 
نوفمبر بنسبة 1.3% على أســاس شهري، 
أي أعلى بكثير من توقعات السوق البالغة 
0.5%. وكــان سبب ارتفاع اإلنتاج ارتفاع 
في إنتاج املناجم واحملاجر عقب نهاية فترة 
ــاع في  ــف صيانة قــطــاع النفط والــغــاز وارت
التصنيع. وارتفع مجموع اإلنتاج الصناعي 
بنسبة 2.1% في نوفمبر، مشيرا إلى أن هذا 
القطاع سيسهم بشكل كبير في الناجت احمللي 

اإلجمالي في الربع األخير.
ونسبة املــعــدل السنوي لنمو التصنيع 
حاليا هي 1.2%، ولكن مؤشر مديري الشراء 
متسق تاريخيا مــع النمو السنوي البالغ 
حوالي 3% على أســاس سنوي. ومن األكيد 
أن تراجع اجلنيه سيعزز التنافسية العاملية 
وبالتالي يجب أن يكون داعــمــا لــصــادرات 

السلع املصنعة.

املساكن البريطانية 
ارتفعت أسعار املساكن البريطانية في 
الربع النهائي من العام بنسبة 2.5% عن 
الربع السابق. وارتفع املعدل السنوي للنمو، 
للشهر الثاني على التوالي، من 6.0% في 
نوفمبر إلى 6.5% في ديسمبر. ويتوقع أن 
يخف الطلب على اإلسكان خالل 2017 بسبب 
تباطؤ النمو االقــتــصــادي، والضغط على 
التوظيف، وتخفيض القدرة اإلنفاقية، إلى 
جانب القيود على القدرة على حتمل التكاليف.

ولكن يجب أن يستمر تواصل النقص في 
الــعــقــارات املعروضة للبيع، واملستويات 
املتدنية لبناء املــســاكــن، واســعــار الفائدة 
املنخفضة استثنائيا، بدعم أسعار املساكن 
البريطانية. ولكن بدأ مجموع مبيعات املساكن 
البريطانية برسم صورة مغايرة في األشهر 
من سبتمبر إلى نوفمبر، حيث كانت املبيعات 
أقل بنسبة 9% عن الفترة نفسها من السنة 

املاضية.

املستثمر الياباني
ارتفعت ثقة املستثمر الياباني في ديسمبر 
عن الشهر السابق، وهو التحسن األول منذ 
ــى أعــلــى مستوى  ثــالثــة أشــهــر، ووصــلــت إل
لها منذ أكثر من ثــالث ســنــوات. وتأتي هذه 
األنباء وسط أداء قوي لسوق األسهم الياباني 
وتــراجــع الــني. ومــن ناحية أخـــرى، ال يــزال 
املؤشر في انكماش عند 43.1 في ديسمبر، 

مرتفعا مبقدار 2.2 عن الشهر السابق.

التضخم الصيني
ارتفع تضخم املستهلك الصيني بوتيرة 
بطيئة ولكن مستقرة، فيما حتسنت أسعار 
املنتج بحدة، ما يشير إلى حتسن اإلنتاجية 
والنمو في االقتصاد. فقد تقدم سعر املستهلك 
ــاس ســنــوي، بعد أن  بنسبة 2.1% على أس
ارتفع بنسبة 2.3% في نوفمبر. ولكن أسعار 
املنتج الصيني ارتفعت بأكبر قــدر لها في 
ديسمبر منذ اكثر من خمس سنوات مع ارتفاع 
أسعار الفحم وغيره من املواد اخلام، ليضيف 
ذلــك إلــى التوقعات بــأن التضخم العاملي قد 
يكون أقــوى في 2017. فقد قفز مؤشر سعر 
املنتج بنسبة 5.5% عن سنة مضت، وهو 
االرتفاع األكبر منذ سبتمبر 2011، مقارنة 

بارتفاع نسبته 3.3% في نوفمبر.

ارتفاع ثقة املستثمر في منطقة اليورو

الفائز االول يتسلم اجلائزة

12.5 باملئة النمو املتوقع لقطاع  »جلوبل«: 
2020 الرعاية الصحية اخلليجي حتى 

توقعت شركة بيت االستثمار العاملي 
)جلوبل( منو قطاع الرعاية الصحية في 
دول مجلس التعاون اخلليجي بنسبة 
منو سنوي مركب 5ر12 باملئة حتى عام 

.2020
وقالت الشركة في تقرير متخصص 
ــس األحـــد إن االستثمارات  أصــدرتــه ام
الكبرى في قطاع الرعاية الصحية بدول 
اخلليج أدت على مــدى العقود القليلة 
املــاضــيــة إلـــى حتــســن كبير فــي نتائج 

الوضع الصحي باملنطقة.
وأضافت أنه رغم ارتفاع االنفاق على 
الرعاية الصحية خالل السنوات القليلة 
املاضية فإن مستوى تلك النفقات ال يزال 
منخفضا عند تطبيق بعض املؤشرات 

املختلفة للمقارنة باملجتمع الدولي.
وأوضــحــت أنــه بالنظر إلــى اإلنفاق 
على الرعاية الصحية كنسبة من الناجت 
احمللي اإلجمالي يتبني أنه يبلغ أقل من 
النصف مقارنة مبا يتم انفاقه في الدول 

املتقدمة.
وذكرت أن مملكة البحرين لديها أعلى 
معدل إنفاق على الرعاية الصحية كنسبة 
من الناجت احمللي اإلجمالي بواقع 5 باملئة 
خالل عام 2014 في حني بلغ إنفاق دولة 
قطر على الرعاية الصحية كنسبة من 

الناجت احمللي اإلجمالي 1ر2 باملئة.
وأفادت بأن دول اخلليج انفقت 4ر64 
مليار دوالر أمريكي على الرعاية الصحية 
في العام 2014 مقابل 3ر58 مليار دوالر 
أمريكي في 2013 بارتفاع بلغت نسبته 

5ر10 باملئة على أساس سنوي.
وبينت )جلوبل( أن النمو السكاني 
يعد الــقــوى احملــركــة خلــدمــات الرعاية 
الصحية ألي دولــة موضحة أن إجمالي 
التعداد السكاني لدول اخلليج بلغ نحو 

53 مليون نسمة عام 2015.

وتوقعت تزايد التعداد السكاني في 
دول اخلليج مبعدل منو سنوي مركب 
لعشر ســنــوات مقبلة بنسبة 4 باملئة 
»وهــو معدل مرتفع مقارنة باملتوسط 

العاملي البالغ 2ر1 باملئة«.
وقالت إن متوسط العمر املتوقع للفرد 
في دول اخلليج ارتفع إلــى 4ر76 سنة 
عام 2014 مقابل نحو 62 سنة عام 1970 

وذلك وفقا لبيانات البنك الدولي.
وأضــافــت أن املجتمعات التي تضم 
نسبة كبيرة مــن كبار السن تستنزف 
مصادر الرعاية الصحية مبينة أن 80 
باملئة من احتياجات الرعاية الصحية 

للفرد حتدث بعد سن التقاعد.
وأوضــحــت أن بــعــض دول مجلس 
التعاون اخلليجي قامت اخيرا بطرح 
التأمني الصحي اإللزامي لتلبية الطلب 
املتزايد على الرعاية الصحية وتقليص 
أعباء نفقات الرعاية الصحية على القطاع 

العام.
وأشــارت الى أن تلك املبادرة أدت إلى 
ارتفاع حصة القطاع اخلاص في البنية 
التحتية للرعاية الصحية ومنو إنشاء 
مــرافــق الــرعــايــة اخلــاصــة ممــا أدى إلى 
التوسع في استخدام الرعاية الصحية 

في املنطقة.
ولفتت الــى أن عــدد املستشفيات في 
دول مجلس التعاون اخلليجي بلغ 600 
مستشفى في العام 2008 ثم ارتفع هذا 
العدد إلى 684 مستشفى بحلول العام 
2013 بنمو سنوي مركب بلغت نسبته 

7ر2 باملئة.
وأفادت بأن مستشفيات القطاع العام 
هيمنت على قــاعــدة مستشفيات دول 
مجلس التعاون اخلليجي بنسبة 62 
باملئة من إجمالي عدد املستشفيات عام 

.2013
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مقر االحتياطي الفيدرالي

»فيزا« تعلن فوز اثنني بسيارتني فاخرتني 
ضمن حملتها »عروض تتجاوز املستحيل« 

أعلنت »فــيــزا«، الــشــركــة العاملية لتقنيات 
الدفع املدرجة في بورصة نيويورك حتت الرمز 
)NYSE:V( وشريك املدفوعات الرسمي ملهرجان 
دبــي للتسوق 2017، عن فــوز اثنني من سعداء 
احلظ حاملي بطاقات فيزا، بسيارتي »إنفينيتي 
كيو إكس 50« الكروس اوفر الفاخرة الرياضية 
متعددة االستخدامات ضمن حملتها الترويجية 
ــروض تتجاوز املستحيل« في مهرجان دبي  »ع

للتسوق 2017.
وكان كل من تنسي ثامبي وهولي ديكنز قد قام 
بدفع مبلغ 25 ألف درهم مقابل سيارة »إنفينيتي 
كيو إكس 50« بدال من سعرها التجاري البالغ 181 
ألف درهم، أي بخصم مذهل يقدر بنحو %86 مقدم 

من شركتي »فيزا« و«العربية للسيارات«.
وتستمر حملة »فيزا« التي تشهد جناحا كبيرا، 
حتى 28 يناير 2017. وتوفر هذه العروض املذهلة 

حلاملي بطاقات »فيزا« منتجات فاخرة أخرى، مثل 
الذهب واملجوهرات والساعات وهواتف »آيفون«، 
وحتى االستمتاع بتجربة سينمائية متكاملة 
ومشاهدة أحدث األفــالم مع العائالت واألصدقاء 
عند شراء تذكرة سينما واحدة فقط. ويتم يوميا 
الكشف عــن هــذه الــعــروض احلصرية وتتوافر 

بنظام األفضلية ألول زائر أو حاصل على اخلدمة.
وأعرب تنسي ثامبي عن سعادته بالفوز بقوله: 
»تعد هذه هي املرة األولى بالنسبة لي التي أشارك 
فيها في عروض كبرى، وقد كنت في غاية السعادة 
عندما علمت من »فيزا« بفوزي في احلملة ال سيما 
وأن هناك املئات ممن شاركوا فيها أيضا. وأود 
أن أشير إلــى أن حملة ’فيزا‘ ’عروض تتجاوز 
املستحيل‘ تعد من املبادرات الفريدة في مهرجان 
دبي للتسوق، ويسعدني أنني كنت أحد املشاركني. 
وعلى الرغم من أن األمر قد يبدو مرعبا ألول وهلة 

مع أعداد الناس الكبيرة املشاركة، إال أنني أقول إن 
احلظ حليف من يحاول«.

أمــا هولي ديكنز فقد اعتقدت فــي البداية أن 
األمر مجرد خدعة، وقالت: »عندما تلقيت املكاملة 
الهاتفية التي تخبرني بفوزي في ’عروض تتجاوز 
املستحيل‘ أصابتني حالة من الذهول. وقد كنت في 
العمل في ذلك الوقت وعندما أخبرت زمالئي باألمر 
كانوا على قناعة من أنها خدعة. ولكن عندما وقفت 
في صالة عرض ’إنفينيتي‘ عرفت أن األمر حقيقة، 

وبعد أسبوع كانت السيارة ملكي رسميا«.
وال يـــزال بــإمــكــان املتعاملني االســتــفــادة من 
الــعــروض املستحيلة الــتــي تقدمها »فــيــزا« من 
www. خــالل االشــتــراك عبر املوقع اإللكتروني
visamiddleeast.com/dsf. وسيتلقى حاملو 
بطاقات »فيزا«املسجلني إشــعــارات يومية على 
بريدهم اإللكتروني أو من خالل الرسائل النصية 

القصيرة حتى تاريخ 28 يناير ليتاح لهم احلصول 
على العروض تبعا للزيارة األولى أو استنادا ألول 

طالبي احلصول على اخلدمة. 
وتعقيبا على ذلــك، قال كرمي بيج، مدير قسم 
التسويق فــي »فــيــزا« الــشــرق األوســـط وشمال 
ــرا مــن النجاح  أفريقيا: »تشهد »فــيــزا« عاما آخ
لعروضها املستحيلة خالل مهرجان دبي للتسوق. 
ومما يشجع ويبعث على السرور رؤية املزيد من 
املستهلكني يستخدمون بطاقات اخلصم املباشر أو 
البطاقات اإلئتمانية بكل ثقة بدال من حمل مبالغ 
كبيرة من املــال. وبفضل شراكتنا الطويلة التي 
متتد لعشرين عاما مع مهرجان دبــي للتسوق، 
متكنت ’فيزا‘ مــن إطــالق العديد مــن العروض 
املشوقة بالتعاون مع شركائها ملكافأة املتسوقني 
ــوق مــن خالل  ــرم ــذا احلـــدث الــســنــوي امل ــالل ه خ

عروض مستحيلة لم يكن أحد ليتوقعها عادة«.
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