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أمين: »المدار« تسعى لزيادة حجم األصول المدارة عبر التوسع في إنشاء الصناديق 
أعلنت شركة املدار للتمويل 
واالستثمار املشاركة في مؤمتر: 
»اإلعالم االقتصادي.. في زمن 
الذهبية  األزمة« عن رعايته���ا 
للمؤمت���ر إميانا منه���ا بأهمية 
دعم املؤمت���ر لتحقيق األهداف 
املرجوة منه السيما بعد جملة من 
التداعيات طالت معظم النشاطات 
االقتصادية بس���بب تداعيات 

األزمة املالية العاملية.
وقال رئي���س مجلس إدارة 
الش���ركة نبيل أمني ان »املدار« 
وهي في قلب املشهد االستثماري 
تؤكد بهذه املناسبة أهمية اإلعالم 
وتعتب���ر دوره مكمال إلجناح 

املتنوعة  األنشطة االقتصادية 
ارتباط���ه باملصداقي���ة  ح���ال 
والشفافية بعيدا عن توجهات ال 
تبتغي إال محاربة النجاح، مؤكدا 
»ان مشاركتنا جاءت انطالقا من 
إمياننا الراسخ بضرورة وضع 
خطاب إعالم���ي يدرك خطورة 
الكلمة وال يتوانى في اإلشادة 
مبا حتققه الش���ركات من قيم 
مضافة تصب في النهاية لصالح 

االقتصاد القومي«.
وأضاف قائ���ال: »إن اإلعالم 
االقتصادي لع���ب دورا متميزا 
في ظل األزمة املالية وان كانت 
هناك حتفظ���ات على توجهات 

بعض التقارير إال اننا كعاملني 
في املجال االس���تثماري يجب 
ان نقدم يد الع���ون وان نفتح 
األبواب أمام اإلعالم للتعامل معه 
بشفافية لتفويت الفرصة على 
من يحاولون النيل من أداء بعض 
الشركات أو القطاعات ألسباب 

شخصية وخاصة«. 
وأض����اف ان تصدي »ميديا 
هاوس« ملثل هذا املؤمتر يأتي 
ف����ي توقيت أكثر من رائع النه 
يقيم مرحلة مهمة قد ال تتكرر 
كثيرا وهي مرحلة األداء اإلعالمي 
في ظل أزمة مالية عاملية ومن 
هنا يجب اال نتوانى في تقدمي 

تقييم علمي وصريح نحاول من 
خالله إبراز التداعيات بصراحة 
لكي يكون من ضمن توصيات 
املؤمتر االبتعاد مس����تقبال عن 
مثل ه����ذه التداعي����ات«، وفي 
إبراز االيجابيات  املقابل علينا 
وتنميتها واالس����تماع للرؤى 
اإلعالمي����ة ملعرفة م����ا يعوق 
العم����ل أحيانا او ما يتس����بب 
في نش����ر أخب����ار أو تقارير ال 
تصب ال في مصلحة الشركات 
واملؤسس����ات وال في مصلحة 
االقتصاد القومي، ألنها تستهدف 
وضع إستراتيجية جديدة باتت 
مطلوبة تنظم العالقة بني اإلعالم 

واالقتص����اد مبختلف قطاعاته 
ومؤسساته.

وأوضح ان إطالق هذا املؤمتر 
الذي يجب االستفادة منه يعبر عن 
رؤية مهمة لشركة ميديا هاوس. 
مضيفا: »اإلعالم االقتصادي بات 
يفرض أهميت����ه خصوصا مع 
إطالق خطة التنمية الطموحة 
ولذلك فال مفر من وضع أسس 
سليمة الن انفصال اإلعالم عن 
متابعة األداء والتنفيذ في خطة 
التنمية سيعني عدم جناحها، اما 
القضاء  االرتباط بها فسيعني 

على السلبيات أوال بأول. 
وحول املرحلة املقبلة والتي 

تلي بدء نهاية تداعيات األزمة 
املالية قال »تسعى الشركة إلى 
مضاعفة وزيادة حجم األصول 
املدارة وذلك من خالل التوسع 
بش���كل أكبر في مجال إنشاء 
الصنادي���ق بأنواعه���ا وإدارة 
احملافظ االستثمارية، كما انها 
تركز في نش���اطاتها املتعلقة 
مبج���ال االستش���ارات عل���ى 
االستفادة من خبرتها وقدرتها 
على إصدار مؤشرات األسواق 
املالية وذلك عن طريق الدخول 
مع الشركات االستثمارية في 
شراكات إستراتيجية لتأسيس 
الصنادي���ق، والدخ���ول ف���ي 

مشاريع التطوير العقاري سواء 
التأجير، املشاركات،  بالبناء، 
املتاج���رة، وذل���ك م���ن خالل 
دخول الشركة منفردة في تلك 
األنشطة أو الدخول مع شركاء 

استراتيجيني«.
وأضاف أمني: »كما تقدم الشركة 
خدمة إعادة هيكلة الشركات من 
الناحية الشرعية باإلضافة إلى 
املساعدة في إدراجها في أسواق 
األوراق املالية والدخول كشريك 
وتقدمي الدعم املالي واالستشاري 
والفني، مع تقدمي خدمات متويل 
الشركات وأنش���طة االستثمار 

املصرفية«.

أعلنت رعايتها الذهبية لمؤتمر اإلعالم االقتصادي في زمن األزمة

نبيل أمني

فرع »ياهو« اجلديد في عمان

إنتاج »نيسان« يرتفع 85.2% في مارس
والمبيعات العالمية نمت %39.2

»Yahoo الشرق األوسط« تفتتح
 مكاتب جديدة في عمان ودبي

أعلنت شركة شركة نيسان موتور احملدودة أرقام اإلنتاج واملبيعات 
والصادرات لشهر مارس 2010 والعام املالي 2009 الذي ينتهي في 31 

مارس 2010.
حيث ارتفع إنتاج نيس����ان العاملي في شهر مارس بنسبة %85.2 
مقارنة بالفترة عينها من العام السابق، ليسجل 318.827 سيارة كما 
ارتفع اإلنتاج في اليابان بنسبة 61.4% مقارنة بالفترة عينها من العام 
السابق، ليسجل 99.903 سيارات، وذلك بسبب ارتفاع إنتاج طرازي 
»فوجا« اجلديدة و»ن����وت«، وغيرهما من طرازات التصدير في حني 
ارتفع اإلنتاج خارج اليابان بنس����بة 98.5% مقارنة بالفترة عينها من 
العام السابق، ليسجل 218.924 سيارة، وهو رقم قياسي لشهر مارس 
كما شهد اإلنتاج في الواليات املتحدة األميركية ارتفاعا بنسبة %94.3 
مقارنة بالفترة عينها من العام الس����ابق، ليس����جل 48.804 سيارات، 
وذلك بس����بب ازدياد الطلب على جميع الطرازات وباألخص »ألتيما« 

و»ماكسيما«.
أما عن شهر ابريل فقد ارتفع اإلنتاج العاملي، ضمن فترة 12 شهرا 
حتى 31 مارس 2010، بنسبة 7.8% مقارنة بالعام املالي السابق، ليسجل 
3.145.396 سيارة. كما أبدى اإلنتاج في اليابان تراجعا طفيفا بنسبة 
2.4% مقارنة بالعام املالي الس����ابق، ليس����جل 1.025.253 سيارة. في 
حني ارتفع اإلنتاج خارج اليابان بنس����بة 13.5% مقارنة بالعام املالي 
السابق، ليسجل 2.120.143 سيارة. كما انخفض اإلنتاج في الواليات 
املتحدة األميركية بنسبة 3.3% مقارنة بالعام املالي السابق، ليسجل 
432.725 س����يارة. وكذلك انخفض اإلنتاج في املكسيك بنسبة %3.9 

مقارنة بالعام املالي السابق، ليسجل 404.128 سيارة. 
أما عن املبيعات فقد ارتفعت املبيعات العاملية بنسبة 39.2% مقارنة 
بالفترة عينها من العام السابق، لتسجل 431.681 سيارة. كما ارتفعت 
مبيعات نيسان في اليابان بنس����بة 19.3% مقارنة بالفترة عينها من 
العام السابق، لتسجل 94.207 سيارات )من ضمنها السيارات الصغيرة 
جدا(. كما ارتفعت تسجيالت السيارات في اليابان بنسبة 23.8% مقارنة 
بالفترة عينها من العام السابق، لتسجل 73.407 سيارات، نظرا الزدياد 
الطلب على الطرازات املؤهلة إلعفاءات ضريبية متييزية، مثل »نوت« 

و»كيوب« و»إكس ترايل« و»سيرينا«.
أما عن شهر ابريل فقد ارتفعت املبيعات العاملية بنسبة 5.7% مقارنة 
بالعام املالي السابق، لتسجل 3.615.880 سيارة. كما ارتفعت مبيعات 
نيسان في اليابان بنسبة 2.9% مقارنة بالعام املالي السابق، لتسجل 

630.070 سيارة )من ضمنها السيارات الصغيرة جدا(.

أعلنت شركة Yahoo الشرق األوسط عن االفتتاح الرسمي ملكاتبها 
اجلديدة في كل من دبي، دولة اإلمارات العربية املتحدة والعاصمة األردنية 
عمان. وقد قام نائب الرئي����س األول واملدير اإلداري لدى »Yahoo« في 
منطقة أوروبا والش����رق األوسط وافريقيا »ريتش رايلي،، بزيارة إلى 
املنطقة الستضافة االفتتاح الرسمي للفرعني. وسيساهم هذان الفرعان 
في تعزيز مكانة »Yahoo« ودعم منوها وتوس����عها عبر منطقة الشرق 
األوس����ط، في إطار سعي الشركة لتحقيق رؤيتها في أن تصبح جوهر 
احلياة اإللكترونية للن����اس. ويوفر الفرعان بيئة مريحة والعديد من 
املرافق الترفيهية التي تضم أماكن للعب تنس الطاولة والفوس����بول 
وألع����اب الڤيدي����و Wii، باإلضافة إلى مقهى وتلفزي����ون يبث محطات 
 Yahoo« فضائية وآالت لبيع املرطبات ومطبخ مجهز.اجلدير بالذكر أن
الشرق األوسط« كانت قد اس����تحوذت على شركة مكتوب دوت كوم، 
املوقع الرائ����د عبر اإلنترنت في العالم العرب����ي والذي يضم أكثر من 
19 مليون مس����تخدم، في أغس����طس 2009. وج����اءت هذه اخلطوة في 
إطار استراتيجية »Yahoo« األوسع لتعزيز أعمالها في أنحاء األسواق 
الناشئة، وذلك من خالل تزويد املستخدمني باحملتوى واخلدمات التي 
تهمهم وبلغاتهم احمللية. ومن املقرر خالل األشهر القليلة املقبلة وضع 
اللمسات األخيرة على اخلطط املتعلقة بإطالق العالمة التجارية الرسمية 

لشركة Yahoo مكتوب.


