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«اإلمارات للشحن اجلوي» تهيئ مركزًا مخصصًا 
لتخزين وتوزيع لقاح «كوفيد - ١٩» عامليًا

«طيران اإلمارات» أفضل ناقل عاملي في ٢٠٢٠

تواصل «اإلمارات للشحن 
اجلوي» تكثيف استعداداتها 
التعقيــدات  مــع  للتعامــل 
اللوجســتية لتوزيــع لقــاح 
«كوفيــد-١٩» الــذي ينتظره 
العالــم، وذلــك بإنشــاء أول 
مركز شــحن جوي في العالم 
مخصــص للقــاح فــي دبي. 
وحتتل الناقلة موقعا رياديا 
على مستوى العالم من خالل 
إعالنها عن إعادة فتح محطة 
«سكاي سنترال» في مطار آل 
مكتوم الدولي لتكون مبنزلة 
مركــز مخصــص لتخزيــن 

وتوزيع اللقاح عامليا.
كمــا شــكلت «اإلمــارات 
للشحن اجلوي»، وهي ذراع 
التابعــة لطيــران  الشــحن 
اإلمــارات، فريقــا مخصصــا 
لالستجابة السريعة لتنسيق 
الطلبات من مختلف اجلهات 
والهيئات املشاركة في النظام 
الدولــي لتوزيــع اللقاحــات 
وتلبية الناقلــة لطلبات نقل 

اللقاحات.
وقال الشيخ أحمد بن سعيد 
آل مكتــوم، الرئيــس األعلى 
الرئيــس التنفيــذي لطيران 
اإلمارات واملجموعة: تتمتع دبي 
مبوقــع مثالي كبوابة ومركز 
توزيع للقاحات «كوفيد-١٩» 
العالــم. فلدينــا  إلــى بقيــة 
البنيــة التحتية واالتصاالت 
اللوجستية، وموقع جغرافي 
يضع األسواق التي تضم أكثر 
من ثلثي سكان العالم ضمن 
دائرة نصف قطرها ٨ ساعات 
بالطائرة. وقد متكنت اإلمارات 

ويضم «سكاي سنترال» 
في دبي ورلد سنترال منطقة 
مخصصة لتخزيــن األدوية 
ميكن التحكم بحرارتها تزيد 
مساحتها على ٤٠٠٠ متر مربع. 
وتتيح هذه املنشأة، احلائزة 
التوزيع  اعتماد «ممارســات 
اجليد األوروبي GDP» تخزين 
وتوزيع لقاحات «كوفيد-١٩» 
الطاقــة  املنتظــرة. وتقــدر 
االســتيعابية لهذه املنشــأة 
بنحو ١٠ ماليني قارورة لقاح 
دفعة واحدة، في نطاق بيئة 
تتراوح حرارتها باستمرار بني 

٢- ٨ درجات مئوية.
وتتعــزز قدرات املنشــأة 
احلديثة في دبي ورلد سنترال 
بأكبر أســطول في العالم من 
املبردة للمساعدة  احلاويات 
في حماية الشحنات احلساسة 
للحــرارة أثنــاء نقلهــا بــني 
الطائرة ومبنى الشحن. كما 
أن توافر عدد كبير من أرصفة 
الشــاحنات التي يتم التحكم 

بحرارتها وقربها من مواقف 
الطائــرات ســيضمن مناولة 
ســريعة وفعالــة للبضائــع 
وتوزيعها إلى مختلف وجهاتها 

العاملية.
وســوف توفــر اإلمارات 
للشــحن اجلــوي، باإلضافة 
إلى التخزيــن املبرد، مناطق 
مخصصة للخدمات ذات القيمة 
املضافة، مثــل إعادة تغليف 
اللقاحات وتعزيــز تبريدها 
لتوزيعهــا على عمالئها عبر 

العالم.
وبفضــل احلجــم الكبير 
للمنشأة، التي ميكنها التعامل 
مع ماليــني جرعــات اللقاح، 
وتشــكيل فريــق مخصــص 
للتعامل مع الطلبات وتنفيذها، 
ســتتمكن «اإلمارات للشحن 
اجلوي» من التعامل بفعالية 
مع الطلبات الضخمة ونقلها 
ســريعا فور البدء في إنتاج 
وتداول اللقاح. وسوف تتمكن 
الناقلــة بعد ذلــك، من خالل 
الرحالت املنتظمة والعارضة 
(التشارتر)، من نقل اللقاحات 
إلى األسواق التي ستكون في 

أمس احلاجة إليها.
وتوظف «اإلمارات للشحن 
التــي  اخلبــرات  اجلــوي» 
اكتســبتها على مــدى عقود 
في نقل املنتجات الصيدالنية 
واللقاحات التي يتم التحكم في 
حرارتها للمصنعني العامليني، 
فــي تطويــر حلــول مبتكرة 
ســتلبي التحدي املتمثل في 
توزيع لقاحات «كوفيد-١٩» 
عامليا وفي إطار زمني قصير.

٧٧٧. ومــع إعــادة اخلدمات 
املعدلة، أصبح بإمكان العمالء 
االستمتاع مبنتجات وخدمات 
طيران اإلمــارات املميزة في 
ومتثــل  مجــددا.  األجــواء 
الدرجــة األولى فــي طيران 
اإلمــارات منوذجــا البتــكار 
املنتجــات واخلدمــات، مثل 
األجنحة اخلاصة والشــاور 
ســبا والصالــون اجلــوي 
وغيرهــا، مــا نقــل جتربــة 
الطيران إلى مســتوى جديد 
متامــا. وعلى الرغــم من أن 
اجلائحة فرضت تعديل بعض 
املنتجــات واخلدمات املميزة 
مؤقتا، إال أنها عادت اآلن مع 
التدابيــر واإلجراءات  اتخاذ 
االحترازية. وال يزال السفر في 
درجة طيران اإلمارات األولى 

يشكل جتربة ال مثيل لها.

إجراءات تنظيــف الطائرات، 
مبا في ذلــك تطهير حمامات 
الطائرات كل ٤٥ دقيقة أثناء 
الرحــالت اجلويــة، والعديد 
األخــرى.  اإلجــراءات  مــن 
اإلمــارات  وجتــري طيــران 
بانتظــام مراجعــات جلميع 
تدابير السالمة مبا يتماشى 
مع أحدث إرشادات اخلبراء. 
فبعد مراجعة شاملة وتنفيذ 
إجــراءات صحيــة إضافيــة 
وتدابيــر الســالمة، أعــادت 
الناقلة هذا األســبوع توفير 
منتجاتها وجتاربها الفريدة، 
مبا في ذلك الصالون اجلوي 
وحمــام الشــاور ســبا على 
طائراتهــا A٣٨٠، واملناطــق 
االجتماعيــة في درجة رجال 
األعمــال والدرجــة األولــى 
على بعض طائرات البوينج 

الطبية حتى ١٥٠ ألف يورو، 
وتكاليــف احلجــر الصحــي 
حتــى ١٠٠ يــورو يوميا ملدة 
١٤ يوما، إذا ما مت تشــخيص 
أثناء  إصابتهــم بالڤيــروس 
سفرهم بعيدا عن بالدهم. ولم 
تدخر طيران اإلمارات أي جهد 
إلعطاء األولوية لرعاية وصحة 
وســالمة عمالئها وموظفيها 
ومجتمعاتها في جميع مراحل 
الرحــالت. وشــملت تدابيــر 
الســالمة احليويــة املعــززة 
توزيــع مجموعــات النظافة 
املجانيــة، وتركيب احلواجز 
الواقية على كاونترات إجراءات 
السفر واجلـــوازات، وتوفـــير 
معــدات احلماية الشــخصية 
وبروتوكوالت السالمة اجلديدة 
ألطقــم اخلدمــات اجلويــة 
وموظفــي املطــار، وتكثيــف 

أعلنت طيران اإلمارات عن 
حصولها على ٤ جوائز ضمن 
جوائز «بيزنس ترافلر الشرق 
األوســط» ٢٠٢٠، حيث جاء 
أبزرها «أفضــل ناقلة جوية 
في العالم» للســنة السابعة 
على التوالــي، باإلضافة إلى 
جائــزة «أفضل درجة أولى» 
و«أفضل أطقم خدمات جوية» 
وجائزة «أفضل صاالت مطار 

في الشرق األوسط».
وأشارت الشركة في بيان 
صحافــي، الى أن هــذا الفوز 
يؤكد التزام طيران اإلمارات 
بتقدمي جتربــة أفضل وأكثر 
أمانا في األجواء وعلى األرض 
لعمالئها في كل درجات السفر، 
كمــا يســلط الضــوء علــى 
كيفيــة دعم الناقلة لعمالئها 
خالل جائحــة «كوفيد-١٩». 
فقد بــادرت ســريعا لتلبية 
توقعــات العمــالء فــي تلك 
الظــروف، وأعــادت تصميم 
جتربة السفر من خالل تدابير 
الصحة والسالمة الرائدة في 
الصناعة عبر كل نقطة اتصال، 
وأطلقــت مبــادرات لتوفير 
األمــان واملرونة واســتعادة 

الثقة في السفر جوا.
طيــــــران  وحقـــــقت 
اإلمارات الريادة مجددا، حيث 
أصبحت أول ناقلة توفر تغطية 
مجانيــة ضــد «كوفيــد-١٩» 
لتساعد عمالءها على السفر 
مبزيد من الثقة، وهم يدركون 
أنها توفر لهم تغطية النفقات 

من «بيزنس ترافلر».. باإلضافة إلى جائزتي «أفضل درجة أولى» و«أفضل أطقم خدمات جوية»

للشــحن اجلــوي علــى مدى 
ســنوات، وبفضل استثمارنا 
املستمر في القدرات والعمليات 
اخلاصة بنقل األدوية احلساسة 
للحرارة، من وضع دبي على 
قائمة عمالء األدوية العامليني 
الرئيســيني كنقطــة عبــور 
مفضلة لشحناتهم القيمة على 
مدار العام. ويعد إنشــاء هذا 
املركز مشروعا أساسيا يسخر 
شبكتنا ورحالتنا وكفاءاتنا في 
خدمة حياة الناس في جميع 

أنحاء العالم.
يكــون مركــز  وســوف 
لقاحــات اإلمــارات للشــحن 
اجلــوي في مطــار آل مكتوم 
الدولــي أكبر مرفق جوي في 
العالــم مخصــص للقاحات 
«كوفيد-١٩». ويتيح مركز دبي 
هذا  لناقالت الشحن اجلوي 
اللقاحــات مــن مواقع  نقــل 
التصنيع املختلفة، وتخزين 
الشحنات وإعدادها للتوزيع 

اإلقليمي والعاملي.

«التجاري»: ساعة Fitbit لعمالء «النجمة» اجلدد
فــي إطــار حــرص البنك 
التجاري الكويتي على مكافأة 
عمالئه اجلــدد املنضمني إلى 
حســاب النجمة، أعلن البنك 
التجاري الكويتي عن إطالق 
حملة جديدة موجهة للعمالء 
اجلــدد الذين يقومــون بفتح 
حســاب النجمة عبر تطبيق 
 ،CBK Mobile التجاري موبايل
حيث يحصل العميل على ساعة 
Fitbit charge 4 series إذا قام 
بتحويل أو إيداع مبلغ ٢٠٠٠ 
دينــار أو أكثــر فــي غضون 
أسبوع من فتح احلساب حتى 

١ نوفمبر٢٠٢٠. 
وعــن احلملــة اجلديدة 
التي أطلقها البنك واملوجهة 
لعمالء حساب النجمة اجلدد، 
قالت هنادي املسلم مدير عام 
بالوكالــة قطــاع اخلدمــات 
املصرفية لألفراد: دأب البنك 
التجاري الكويتي على مكافأة 
جميع شرائح العمالء تقديرا 
منــه على اختيارهــم البنك 
التجــاري الكويتي كمصدر 
خلدماتهم املصرفية، ومن هذا 
املنطلق جــاءت فكرة طرح 
هذه احلملــة للعمالء اجلدد 

 CBK الهواتف واأللواح الذكية
Mobile، وعليــه فــإن العمالء 
الراغبــني في احلصــول على 
Fitbit ميكنهــم فتــح  ســاعة 
احلســاب عن طريــق تطبيق 
البنــك على الهواتف واأللواح 
الذكية CBK Mobile بكل سهولة 
ويسر، كاشفة في هذا الصدد 
أن البنك يوظف أعلى معايير 

األمن حلماية معلومات عمالئه 
املصرفية الســيما أن تطبيق 
البنك علــى الهواتــف الذكية 
CBK Mobile يشهد العديد من 
التطــورات والتحديثات التي 
توفر للعمــالء إمكانية إجناز 
معامالتهــم املصرفيــة في أي 
وقت ومن أي مكان، بل وميكن 
للعمالء استخدام تقنية احملادثة 
 Video Chat عن طريق الڤيديو
للحصول علــى أي معلومات 
إلجناز معامالتهــم املصرفية 
في ظل الظروف احلالية التي 
فرضتهــا جائحــة كورونــا. 
واختتمــت هنــادي املســلم 
حديثها داعية جمهور العمالء 
إلى االستفادة من هذه احلملة 
باالنضمام إلى حساب النجمة 
حتــى تاريــخ ١ نوفمبر ٢٠٢٠ 
للحصول على الهدية والتأهل 
لدخول السحب الكبير، الفتة 
أيضا الى أن العمالء احلاليني 
الراغبــني في زيــادة فرصهم 
لدخول الســحب على جائزة

الـ ١٫٥ مليــون دينار يتوجب 
عليهــم زيــادة أرصدتهــم في 
احلساب وذلك حتى ١ نوفمبر 

املقبل.

عند فتح احلساب عبر تطبيق «التجاري موبايل»

الذين يقومون بفتح حساب 
النجمة. 

وتابعت املســلم مبينة أن 
البنــك يشــجع عمــالءه على 
استخدام املنصات اإللكترونية 
واخلدمــات الرقمية املتطورة 
التــي يوفرها لهم ســواء عن 
طريق موقعــه اإللكتروني أو 
عن طريق تطبيق البنك على 

املباركي: عقد مؤمتر عاملي لدعم منظومة 
االبتكار واإلبداع وريادة األعمال

أعلنت مؤســس شــركة إيكوسيســتم 
لالستشارات اإلدارية د.هنادي املباركي عن 
افتتاح فعاليات املؤمتر العاملي االفتراضي 
لعــام ٢٠٢٠ حتت رعاية وزير املالية براك 
الشــيتان لدعم منظومة االبتكار واالبداع 
وريادة األعمال في دول العاملية واالقليمية 
واخلليجية. وكشفت املباركي عن مشاركة 
عاملية وعربية وخليجية واسعة ملبادرتها 
اخلليجية للعام ٢٠٢٠ التي ستعقد يومي 
١٩ و٢٠ نوفمبر املقبل، وذلك عبر املنصات 
التكنولوجية للــذكاء االصطناعي. وقالت 
املباركــي في تصريــح صحافي إن املؤمتر 
يهدف إلى إنشاء ومتكني السبل والوسائل 

البتكار املؤسســي واستدامتها فيما يتعلق بدعم منظومة 
االبتكار وريادة األعمال على املســتوى احمللي واإلقليمي 
والدولــي ومتكني مناخ االبتكار واإلبــداع وريادة األعمال 
عبر تطوير الهياكل األساســية واألسس املؤسسية خللق 
منظومة بيئيــة متكاملة لبرامج االبتكار واإلبداع وريادة 
األعمال، كما يهدف إلى دعم مجتمعات املمارسني كاحلكومات 
وصناع القرار واملؤسسات االكادميية والتمويلية من خالل 
اســتدامة «النمو الذكي» و«املناطــق الذكية» عبر االبتكار 
وريادة االعمال والتكنولوجيا والتعليم عبر االستراتيجيات 

االقتصادية واالجتماعية.
وأضافــت ان اهــم مــا مييز مؤمتــر ٢٠٢٠ انــه مؤمتر 
عاملي يضــم حكومات الدول املتقدمــة واخلليجية ودول 

الشرق االوسط من خالل مشاركة اخلبراء 
واملمارســني وراســمي السياســات العليا 
في تبــادل التجارب والتطبيقات الناجحة 
ومناقشة أحدث االبتـــــكـــــارات واالدوات 
االبتكاريــة واالجتاهــات العاملية اجلديدة 
والتحديات والرؤى املستقبلية بشأن جميع 
اجلوانب املتعلقة باالبتكار والتكنولوجيا 
وريــادة األعمــال. وأوضحــت ان املؤمتــر 
ســيتناول عــددا مــن احملــاور املهمة مثل 
افضــل األدوات الفعالة واالســتراتيجيات 
املستخدمة في برامج االبتكار وريادة االعمال 
اخلليجيــة واإلقليمية واحمللية والعاملية، 
كذلك سيركز على افضل التطبيقات العاملية 
للمناهج االبتكارية في التدريس والتعليم التي تركز على 
التمايز في االبتكار وريادة االعمال واإلبداع، واخيرا تعزيز 
اخلدمات التقليدية واالفتراضية املتعلقة باملبادرات وبرامج 
االبتكار وريادة االعمال واالبداع.  وبينت رئيســة املؤمتر 
ان املشــاركات تضم الدول العاملية واخلليجية والعربية 
عبر املنظمات واملؤســــسات التــــمويلية واجلــــامعات 
والصــناديق االستــــثمارية والشركات العمالقة. ودعت 
املباركي جميع املختصني واملهتمني للمشاركة في املؤمتر 
ملــا له اثر ايجابي وقيمة مضافة من النواحي االقتصادية 
واالجتماعيــة والثقافيــة لرفعة وتقدم الــدول اخلليجية 
والعربية من خالل االستفادة من املتحدثني عبر تطبيقاتهم 

العاملية الناجحة.

حتت رعاية وزير املالية براك الشيتان وخالل يومي ١٩ و٢٠ نوفمبر املقبل

د. هنادي املباركي

«غولدمان ساكس» يستبعد مترير
حزمة التحفيز قبل االنتخابات األميركية

اســتبعد بنك «غولدمان ساكس» 
مترير حزمة التحفيــز املالية من قبل 
الكونغرس قبل االنتخابات األميركية في 
ظل اخلالفات حول القضايا األساسية 
املتعلقة باحلزمة. وأكد أليك فيليب احمللل 
االقتصادي في «غولدمان ساكس» أن 
فرصة التوصل إلــى اتفاق بني وزير 
اخلزانة األميركي ســتيفن منوتشني 
ورئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي 
تبقى ضعيفة قبل االنتخابات في الثالث 
من نوفمبر املقبل وسط اخلالفات حول 
حجم احلزمة املخصصة لكل والية واملبلغ 
املخصص حلماية األعمال التجارية مع 

تفشي جائحة كورونا.
وقال املتحدث باسم نانسي بيلوسي 
إنها ووزير اخلزانة ستيفن منوتشني 

حققــا تقدما نحو اتفــاق على حزمة 
التداعيات  مساعدات جديدة لتخفيف 
االقتصاديــة جلائحة ڤيروس كورونا 

أثناء مناقشة استمرت ٤٥ دقيقة.
وكتب املتحدث درو هاميل على تويتر 
أن احملادثات ستستمر وأن «اجلانبني 
كليهما جادان بشأن إيجاد حل توفيقي».

ومن جانبها، قالت بيلوسي إنها تأمل 
بأن ميكــن الوصول إلى اتفاق بحلول 

نهاية األسبوع.
وكانت بيلوسي حددت مهلة ٤٨ ساعة 
أخيرة للبيت األبيض للتوصل إلى تسوية 
بعد مفاوضات مستمرة منذ ثالثة أشهر 
حول هذه املسألة التي تراجع فيها دونالد 
ترمب مرات كثيرة عن مواقف تعهد بها.
وقال ناطق باســم بيلوســي إنها 

أجرت اتصاال بوزير اخلزانة اســتمر 
نحو ساعة، مشيرا إلى أن «االختالفات 
آخذة بالتقلص» حول آلية خطة املساعدة 

اجلديدة للشركات واألسر األميركية.
إال أن ثمة عقبــات التزال تعترض 
طريق االتفاق، إذ ال يكفي أن تتوصل 
احلكومة الفدرالية والدميوقراطيون في 
مجلــس النوب إلى اتفاق بل ينبغي أن 
يقره مجلس الشيوخ أيضا. إلى ذلك، 
قال رئيس بنك االحتياطي االحتادي في 
شيكاجو تشــالز ايفانز إن لديه «قدرا 
معقوال من الثقة» بأن تعافي االقتصاد 
الدافعة في  األميركي سيحتفظ بقوته 
العام القادم، لكــن بدون حتفيز مالي 
إضافي فإن التعافي قد يتعثر واملزيد 
من خسائر الوظائف قد تصبح دائمة.


