
بقيت نسبة ال��ت��ض��خ��م في 
منطقة ال��ي��ورو لشهر سبتمبر 
ع��ل��ى ع���ام مستقرة ميستوى 
%1,5 مثلما ك��ان��ت عليه في 
اغ��س��ط��س, ب��ح��س��ب م���ا أع��ل��ن 
املكتب االوروب���ي لالحصاءات 
ي��وروس��ت��ات م��ؤك��داً تقديرات 

أولى نشرت في اواخر سبتمبر.
وف�����ي أغ���س���ط���س س��ج��ل��ت 
االس��ع��ار االستهالكية ف��ي 19 
دول����ة ت��ع��ت��م��د ال���ي���ورو عملة 

موحدة ارتفاعا بنسبة 1,5%.

غير ان هذه النسبة ما زالت 
أدن���ى م��ن ال��ه��دف ال���ذي ح��دده 
البنك املركزي االوروبي إذ اعتبر 
اي ارتفاع لالسعار دون 2,0% 
بفارق طفيف مؤشرا على صحة 

االقتصاد.
وس��ج��ل��ت ن��س��ب التضخم 
األضعف في قبرص )0,1%( 
واي��رل��ن��دا )%0,2( وفنلندا 
)%0,8(, واألقوى في ليتوانيا 
)%4,6( واستونيا )3,9%( 

والتفيا )3,0%(.

وتأكد التضخم األساسي )اي 
ال��ذي يستثني الطاقة وامل��واد 
الغذائية واملشروبات الكحولية 
وال��ت��ب��غ, ويستبعد بالتالي 
املنتجات املتقلبة األس��ع��ار( 
على نسبة %1,1 في ايلول/
سبتمبر, مقابل %1,2 في آب/

اغسطس ومتوز/يوليو.
وفي االحت��اد االوروب��ي حدد 
ال��ت��ض��خ��م بنسبة %1,8 في 
ايلول/سبتمبر مقابل %1,7 في 

آب/اغسطس.

1.5باملئة  التضخم يبقى بنسبة 
مبنطقة اليورو في سبتمبر

استقرار التضخم في منطقة اليورو
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ارتفاع مؤشر ثقة 
املستثمرين األملان 

بنسبة أقل من املتوقع 
خالل الشهر اجلاري

ارت����ف����ع م���ؤش���ر ث��ق��ة 
املستثمرين األمل��ان بنسبة 
أقل من املتوقع خالل اكتوبر 
اجل��اري, وذلك على الرغم 
م��ن ال��ق��وة احل��ال��ي��ة التي 
يتمتع بها أكبر اقتصاد في 
أوروبا وانتعاش بورصة 

أملانيا.
وق���ال م��رك��ز االب��ح��اث 
االق��ت��ص��ادي األوروب����ي “ 
زد أي دبليو” اول امس  
الثالثاء إن مؤشره الشهري 
ألكبر اقتصاد في أوروب��ا 
ارتفع إلى 6ر17 نقطة هذا 
الشهر, بعدما سجل 17 

نقطة في سبتمبر املاضي.
وقال رئيس املركز أخيم 
فامباخ “ حتسن التوقعات 
بالنسبة لألشهر الست 
امل��ق��ب��ل��ة ي��رج��ع ألس��ب��اب 
أب����رزه����ا أرق������ام ال��ن��م��و 
اإلي��ج��اب��ي املفاجئة التي 
مت تسجيلها خالل األشهر 

املاضية”.
وأض�������اف أن األداء 
االقتصادي الثابت ألملانيا 
ي��زي��د م��ن ال��ت��وق��ع��ات بأن 
رئ��ي��س ال��ب��ن��ك امل��رك��زي 
األوروب���ي م��اري��و دراج��ي 
س������وف ي���ض���ع خ��ط��ط��ا 
اخل��م��ي��س امل��ق��ب��ل إلل��غ��اء 
ب��رن��ام��ج ش���راء السندات 
للبنك امل��رك��زي األوروب��ي 
ال����ذي ت��ب��ل��غ ق��ي��م��ت��ه 60 
مليار ي��ورو) 6ر70 مليار 

دوالر(.

اع��ت��ب��رت منظمة ال��ت��ع��اون االق��ت��ص��ادي 
والتنمية ان احتمال قيام بريطانيا بالغاء 
بريكست سيترك “اثرا ايجابيا” كبيرا 
ويعطي دف��ع��ة كبيرة لالقتصاد وه��و ما 

سارعت لندن الى رفضه.
وقالت املنظمة في آخر تقييم لها القتصاد 
بريطانيا “في حال مت الغاء بريكست بقرار 
سياسي” مثل تغير الغالبية احلاكمة او 
تنظيم استفتاء جديد فان “االثر االيجابي 

على النمو سيكون كبيرا”.
ل��ك��ن م��ت��ح��دث��ا ب��اس��م رئ��ي��س��ة ال����وزراء 
البريطانية تيريزا ماي شدد على ان موقف 
احلكومة هو عدم تنظيم استفتاء ثان على ان 
يتم انسحاب بريطانيا من االحتاد االوروبي 

في اذار/مارس2019.
واعلنت وزارة اخلزانة البريطانية ايضا 
ان بريطانيا “ستغادر االحتاد االوروبي ولن 

يتم تنظيم استفتاء ثان”.
لكن منظمة التعاون االقتصادي ابقت 
توقعاتها للنمو في بريطانيا على حالها 
مقارنة مع التقرير السابق ال��ذي اش��ار الى 

%1,6 عام 2017 و%1 في 2018.
واض����اف ت��ق��ري��ر امل��ن��ظ��م��ة ال��ت��ي تقدم 
التوصيات للدول الصناعية حول السياسة 
االقتصادية, انه على بريطانيا ان حتتفظ 
ب��ع��الق��ات اق��ت��ص��ادي��ة وث��ي��ق��ة م��ع االحت���اد 

االوروبي للتخفيف من آثار بريكست.
لكنه اش��ار ال��ى ان خطة البالد للخروج 

م��ن االحت���اد االوروب����ي فاقمت م��ن مشكلة 
االنتاجية القائمة اساسا في بريطانيا عبر 

زيادة اجواء االرتياب وخفض االستثمار.
وحذر االمني العام للمنظمة انخيل غوريا 
عند عرضه التقرير في لندن من ان “بريطانيا 
تواجه اوقاتا صعبة, وبريكست يؤدي الى 
قلق كبير على االقتصاد ميكن ان يكبح النمو 
في السنوات املقبلة”. وجاء في التقرير ايضا 
ان “التفاوض على افضل عالقة اقتصادية 
ممكنة ب��ني االحت���اد االوروب���ي وبريطانيا 

سيحد من كلفة اخلروج”.
وأيد البريطانيون في استفتاء اخلروج 
من االحت��اد االوروب��ي في حزيران/يونيو 

السنة املاضية.

إلغاء »بريكست« سيترك أثرًا إيجابيًا 
على االقتصاد البريطاني

االقتصاد البريطاني يعول على عدم االنفصال

44 عاًما في سوق الشاحنات الثقيلة و املتوسطة  حتتل املرتبة األولى على مدى 

»الساير« و»بحرة« تكشفان الستار عن  اجليل اجلديد 
500 من فئة شاحنات هينو 

كشفت شركة بحرة التجارية 
, احدى شركات مجموعة الساير 
القابضة و هينو موتورز ال تي 
دي , عضو ف��ي تويوتا موتور 
كوربوريشن , الستار عن اجليل 
اجل���دي���د م���ن ش��اح��ن��ات اال��ق��ئ��ة 
500 متوسطة  من هينو . أقيم 
حفل التدشني ف��ي قاعة حفالت 
الساير في العارضية و حضره 
تاداشي فوجيوارا , نائب رئيس 
البعثة من سفارة اليابان مبارك 
ناصر الساير امل��دي��ر التنفيذي 
ملجموعة ال��س��اي��ر ال��ق��اب��ض��ة و 
ب��در مساعد الساير مدير اعمال 
مجموعة الساير القابضة , و 
بينغت شولتز , مدير العمليات 
, و ملكاندي حمزة , مدير عام 
شركة بحرة التجارية, و تامازاوا 
, كبير املهندسني و ساكاغامي, 
مدير من هينو موتورز اليابان 
و يوشيهيرو ك��وي��ام��ا , املدير 
التنفيذي و ن��اك��ام��ورا , مدير 
ع��ام م��ن هينو م��وت��ورز الشرق 
األوسطباالمارات العربية املتحدة 
و أع��ض��اء شركة بحرة و إدارة 
التسويق في الشركة باإلضافة 
الى عمالء هينو املميزين و ممثلي 

الصحافة و اإلعالن . 
حيث قام  ملكاندي حمزة مرحًبا 
بالضيوف : “ فى ه��ذه املناسبة 
ال��رائ��ع��ة ,وش��ك��راحل��ض��ورك��م 
إلثراءهذا احلدث املهم الذي ميثل 

اجناًزا مهًما لهينو في الكويت.” 
ف��ي ه���ذه امل��ن��اس��ب��ة ق���ال ب��در 
مساعد الساير مسلطا الضوء 
ع��ل��ى م��ب��ادأ م��ج��م��وع��ة ال��س��اي��ر 
والتزامهاو بحرة بالعمالء : “ 
لقد كانت رؤية مجموعة الساير 
القابضة منذ نشأتها واضحة 
وقوية,  فمنذ مايزيد عن 60 عاماً, 
تأسست  مجموعة الساير على 
مبدأ “ االلتزام بقيمنا العريقة في 
االمانة والثقة و الصدق وتقدمي 
أفضل وأجود املنتجات املدعومة 
باخلدمة املميزة لعمالئنا, دون 
ال��ت��ن��ازل ع��ن التحديث املستمر 
جل���ودة امل��ن��ت��ج��ات و اخل��دم��ات 

املقدمة .”
و ق��ال يوشيهيرو ك��وي��ام��ا : 
“ميتد تاريخ هينو الى ما يزيد 
عن 100 عام , إذ تأسست في عام 
1910 , و كانت تعرف في حينها 
باسم طوكيو لصناعة الغاز . مت 
انتاج اول شاحنة يابانية في عام 
1917 و التي اطلق عليها موديل 

 . TGE A
ف���ي ع���ام 1942 , انفصلت 
هينو حتت اسم هينو للصناعات 
الثقيلة و بعد ذلك أصبحت هينو 
جزًءا من مجموعة تويوتا . و قد 
ب��دأ التحالف مع تويوتا موتور 

كوربوريشن في عام 1966 . و 
في عام 2001 , جت��اوزت ملكية 
ت��وي��وت��ا %50 ب��اع��ت��ب��ار هينو 

ذراعها التجاري . “ 
واضاف قائال ان الشركة تعمل 
ع��ل��ى ال��ت��ط��ور امل��س��م��ت��ر جلميع 
منتجاتها حيث ان  الفئة 500 
اجل��دي��دة –مت جتهيزها مبحرك 
7.7 لتر ي��ورو III بنظام حقن 
م���زود ش��اح��ن توربينيإلعطاء 
افضل  التحكم في جميع  ظروف 
قيادة و حتقيق ادنى مستوى من 

استهالك الوقود و االنبعاثات . 
وتعتبر شاحنات هينو الفئة 
500 مناسبة لالستخدام كقالبات 
و شاحنات تبريد وص���وال الى 
م��رك��ب��ات البضائع ال��ع��ام��ة , و 
تتضمن مجموعة م��ن مميزات 
السالمة مبا في ذلك نظام الفرملة 

امل��ان��ع لالنغالق ون��ظ��ام حماية 
امامية و نظام حماية خلفية . 

وعلق مامورو تامازاوا , كبير 
املهندسني في ه��ذه املناسبة على 
مبدأ التطوير األساسي لشاحنات 
هينو 500 قائال : “سوف نقوم 
ب��اط��الق الفئة 500 اجل��دي��دة من 
قاعدتنا في اليابان لتقدمي مساهمة 
قيمة الع��م��ال عمالئنا مبفهومني 
اثنني : األول هو”تعزيز كفاءة 
العمليات” و االخ��ر هو”احلد من 
تكاليف املركبة خالل فترة عملها” 
. ح��ي��ث ت��ه��دف استراتيجيتنا 
العاملية ال��ى االستجابة مبرونة 
الى الظروف احمللية لكل منطقة من 

خالل الصناعة »العاملية« .
األداءف��ئ��ة هينو 500 اجلديدة 
كلًيا جتسد فكرة هينو عن القيمة 
, الصالبة و اجل��ودة الثابتة . ان 

ال��ت��ط��وي��رات ال��ت��ي شملت هينو 
500 اجل��دي��دة تركز على ثالثة 
اهداف أساسيةو هي تنفيذ تطور 
ج��ذري و مبتكر م��ن خ��الل تقدمي 
ابتكارات و أساليب جديدة , مبا 
في ذلك مخطط جديد, ابتكار قوي 
, ح���واف صلبة و هيكل سفلي 
متطور لضمان قطر عالي حتى 
بعد التخصيص , تعزيز ق��درة 
رائعة على احلركة و التكيف و 
دعم تطبيقات العمالء املتنوعة من 
خالل مجموعة موديالت واسعة 
تعكس بشكل ك��اف��ي احتياجات 
العمالء . هينو 500 اجلديدة كلًيا 
مزودة مبحركات يورو 3 بشاحن 
توربيني و مبرد لتعزيز الكفاءة 
و اإلنتاجية . و مجموعة كاملة من 
خيارات قاعدة اإلط��ارات املتعددة 

لتناسب الهيكل . 

السالمة
جزء من مزايا السالمة اجلديدة 
في هينو 500 تتضمن مصابيح 
امامية عاكسة متعددة توفر ملعاًنا 
متموًجا و حتسني الرؤية الليلية, 
مصابيح الضباب , حماية للجهة 
non- االمامية و اخللفية , أداة
freezing stopping , نظام 
 ISO framework darts , دعم
على اإلطارات لتحسني اخلدمة و 
احل��د م��ن اه��ت��راء اإلط��اراحت��ي��ث 
 S-cam مت ت��زوي��ده��ا  ب��ف��رام��ل
التي تعزز كفاءة الفرملة و تقلل 

تكاليف الصيانة . 
بعض التحسينات األخرى في 
هينو 500 اجلديد كلًيا هي سهولة 
ال��دخ��ول و اخل���روج بخطوتني 
م��ق��ارن��ة ب��امل��ودي��الت السابقة , 
اسطح إطاراتأوسع لثبات اكثر , 

مقاعد افضل , حتسني التعليق و 
تعزيز التفاضل . 

مساحة مريحة 
هينو 500 بدلت مقعد السائق 
ليجعل حتى الرحالت الطويلة 
تبدو رائعة . متت إع��ادة تصميم 
امل��ق��اع��د لتناسب بشكل افضل 
جسم السائق و  تقلل من التعب 
عند القيادة ملسافات طويلة .مع 
وظائف استلقاء املقعد و إمكانية 
االن���زالق , يوفر املقعد وضعية 
قيادة ممتازة و يساهم في تقليل 

التعب على السائق . 
و قال بينغت شولتز موضًحا 
ال��ت��زام الساير االستيراتيجي 
جتاه هينو في الكويت : “لدينا 
شبكة من 3 معارض هينو موزعة 
 3S بشكل جيد تتضمن م��رك��ز

ملنتجات هينو في منطقة االحمدي 
مع مركزين لقطع الغيار . هذا 
ال��ع��ام يعتبر إي��ج��اب��ي للغاية 
بالنسبة لهينو و الساير , حيث 
اننا نواصل منو حصتنا السوقية 
م��ن��ذ إع�����ادة إط����الق اال��ع��الم��ة 
ال���ت���ج���ارة  ف���ي 2014 و نحن 
واثقون من استثمارنا في مرافق 
و مواقع العمل و خطط التوسع 
املستقبلية.”  وبصفتنا الوكيل 
احلصري الوحيد في الكويت , 
فإننا نوفر لعمالئنا  محطة واحدة 

لشاحنات هينو : 
•نقوم ببيع مجموعة كاملة 
م��ن ش��اح��ن��ات هينو اخلفيفة , 
املتوسطة و الثقيلة , باإلضافة 
الى املركبات التجارية اخلفيفة 

مبختلف أنواعها و موديالتها . 
•قسم خدمتنا الفائز بجوائز 

عديدة يحافظ على استثمارك على 
الطريق فترة أطول من خالل تقدمي 
خيار خدمة مركبتك خالل ساعات 

للحد من الوقع الضائع 
•قسم قطع الغيار اخلاص بنا 
يوفر مخزون كبير من قطع غيار 

شاحنات هينو عالية اجلودة . 
و قال يوشيهيرو كوياما : “إننا 
ف��ى شركة هينو و شركة بحرة 
التجارية , نؤمن  بأنه من املهم 
ايًضا دعم اعمال عمالئنا بشكل غير 
محدود . و هذا يدعى “بنشاطات 
ال��دع��م الكامل” , حيث يجب ان 
يساهم في خفض تكلفة االستخدام 
مدى احلياة و زي��ادة عمر املركبة 
. و من خالل هذه النشاطات فإننا 
نتمنى ان يتم االعتراف بنا كشريك 

عمل لعمالئنا . “
و أض��اف ب��در مساعد الساير 
: “ اننا سعداء للعمل جنًبا الى 
جنب مع إدارة شركة هينو لنقدم 
مجموعة متميزة من الشاحنات 
املعززة بالقوة , املتانة املضمونة 
و اجلودة االستثنائية التي جتسد 
أس����اس فلسفة ش��رك��ة ه��ي��ن��و و 
مجموعة الساير القابضة لتلبية 
جميع احتياجاتكم و متطلباتكم.” 

عن هينو 
هينو هي اكبر مصنع للشاحنات 
الثقيلة و املتوسطة في اليابان 
و ه��و ص��ان��ع اع���داد م��ت��زاي��دة من 
الشاحنات اخلفيفة , ليهيمن بذلك 
ع��ل��ى ح��ص��ة س��وق��ي��ة ك��ب��ي��رة في 
جنوب ش��رق اسيا و استراليا و 
خدمة العمليات العاملية لتلبية 
الطلب امل��ت��زاي��دة م��ن العمالء في 
األمريكيتني و املناطق األخ��رى. 
متتلك هينو رؤية حول الشاحنات 
و احل���اف���الت لنقل ال��ب��ض��ائ��ع و 
األش��خ��اص ف��ي املستقبل بأمان, 
اللوجستيات الفعالة , و التنقل 
في انسجام مع البيئة الطبيعية 
و تطبيق رؤيتها اليوم من خالل 

تكنولوجيا بيئية رائدة صناعًيا . 
 لتجسيد ف��ل��س��ف��ة مجموعة 
تويوتا للشاحنات و احلافالت 
في السوق العاملي , قامت هينو 
بتبني نظام انتاج تويوتا لتحقيق 
إنتاجية و ج���ودة مثالية خالل 
عملياتها . حيث قامت  مبالءمة 
هذا النظام مع مجموعة املوديالت 
لتوفر للعمالء اف��ض��ل منتجات 
ممكنة بأسعار تنافسية . و في 
نفس الوقت تنمو العمليات عاملًيا 
ف��ي خطوة نحو عوملة مجموعة 
تويوتا . أح��د أكبر مصانع هينو 
خ��ارج اليابان عبارة عن منشأة 
تصنيع في تايالند و مت تأسيسه 
في 1964 لتلبية احتياجات جنوب 

شرق اسيا.

ع����ال����ي����ة  ام������������ان  وم��������واص��������ف��������ات   م�������وث�������وق  وأداء  ال�����ت�����ك�����ال�����ي�����ف  م�������ن  ال����ت����ق����ل����ي����ل  ف�������ي  ي�����س�����اه�����م  م�����ت�����ط�����ورج�����دي�����د  ح������رك������ة  ن������اق������ل 
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