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الكويت في املرتبة الثانية لالستثمارات العربية

مبنى »صندوق النقد« في واشنطن

»ضمان االستثمار« رصدت في تقريرها تحسنًا بدرجة محدودة بالمؤشر المركب لمناخ االستثمار عربيًا

دفعت عالوات تزيد على 18 مليار دوالر في 2008لتوفير السيولة في االقتصاد لتجاوز األزمة االقتصادية

الكويت الثانية كأكبر مصدر لالستثمارات العربية البينية

»صندوق النقد« يضخ 250 مليار دوالر
لتوفير السيولة  في النظام االقتصادي العالمي

أوباما: »وول ستريت« دفعت أميركا إلى الكساد 

النفط فوق مستوى 64 دوالرًا للبرميل
لندن ـ رويترز: صعد النفط أمس فوق 
مستوى 64 دوالرا للبرميل مدعوما بارتفاع 
أسواق األسهم لكنه اليزال مقيدا بالتوقعات 
بأن تظهر التقارير املنتظر صدورها بشأن 
العرض والطلب بالواليات املتحدة ارتفاعا 
في مخزونات منتجات النفط مرة أخرى.

وارتفع سعر اخلام األميركي اخلفيف في 
العقود اآلجلة ثالثة سنتات إلى 64.01 دوالرا 
بينما تراجع سعر خام القياس األوروبي 
مزيج برنت ستة سنتات إلى 66.38 دوالرا. 
وتلت املكاسب الطفيفة املسجلة اليوم ارتفاعا 

بواقع 69 سنتا في اجللسة السابقة.
وتنتهي العقود اآلجلة تسليم اغسطس 

بنهاية جلسة تعامالت اليوم الثالثاء وسيحل 
محلها عقود سبتمبر التي تراجعت بدورها 20 
سنتا إلى 65.09 دوالرا. وساعدت التوقعات 
بقرب حدوث انتعاش اقتصادي على ارتفاع 
النفط إلى أعلى مستوياته عند 73 دوالرا 
للبرميل بنهايـــة يونيو لكن املخاوف من 
أن تكون هذه التوقعات مبالغا فيها دفعت 
باألسعار مرة أخرى إلى مستويات أقل من 
60 دوالرا األسبوع املاضي. وانقسم احملللون 
بشـــان ما إذا كانت املكاسب املدفوعة مبا 
وصفوه بانه »عوامل خارجية« ســـتكون 
قابلة لالستمرار في سوق تشهد في األساس 

زيادة في املعروض.

وتوقع محللون أن تنخفض مخزونات 
الوقود بوجه عـــام وأن ترتفع مخزونات 
منتجـــات النفط مبـــا في ذلـــك البنزين 

والديزل.
وتوقع وزير الطاقة واملناجم اجلزائري 
شكيب خليل أن تظل أسعار النفط في نطاق 
بني 65 و70 دوالرا للبرميل هذا العام مادامت 
األسواق تشهد زيادة في املعروض وقال إن 
أوپيك قد تخفض اإلنتاج خالل اجتماعها 
املقبل في ســـبتمبر إن لم يكن هناك طلب 
كاف علـــى نفطها اخلـــام، ويتوقع الكثير 
من احملللني أن تتصدر آســـيا أي حتسن 

في الطلب.

اإلمارات تصدرت الدول العربية  باستثمارات مباشرة صادرة بلغت حوالي 10.7 مليارات دوالر
كشفت املؤسســـة العربية 
لضمـــان االســـتثمار وائتمان 
الصادرات عن حتسن بدرجة 
محدودة في املؤشر املركب ملناخ 
االستثمار في الدول العربية لعام 
2008، حيث سجل 1.05 نقطة 
مقارنة مع 0.93 نقطة عام 2007، 
ويرجع ذلك إلى حتسن مؤشري 
الداخلي واخلارجي  التـــوازن 
إذ  املكونني للمؤشـــر املركب، 
سجل املؤشر الفرعي لسياسة 
التوازن اخلارجي 1.53 نقطة عام 
2008 مقابل 1.21 نقطة عام 2007، 
وسجل املؤشر الفرعي لسياسة 
الداخلـــي 1.42 نقطة  التوازن 
مقابـــل 1.26 نقطة عام 2007، 
في حني تراجع بدرجة محدودة 
املؤشر الفرعي للسياسة النقدية 
ليسجل 0.21 نقطة عام 2008 

مقابل 0.32 نقطة عام 2007.
وأشـــارت املؤسســـة، في 
التقرير السنوي ملناخ االستثمار 
لعـــام 2008 الـــذي مت إطالقه 
امـــس الى أن قســـم البحوث 
والدراســـات باملؤسسة شرع 
في تطوير مؤشر جديد ملناخ 
االستثمار في الدول العربية، من 
خالل توسيع عناصر القياس، 
وتطوير منهجيتها لتصبح ذات 
هيـــكل مفاهيمي أكثر قوة من 
خالل االعتماد على نتائج احدث 
الدراسات األكادميية، وإمكانية 
تطبيق نتائج األبحاث اجلديدة. 
مع اعتماده إلى جانب البيانات 
احلكومية والدولية، على نتائج 
استبيان ســـنوي آلراء رجال 
األعمال واملســـتثمرين العرب 
حول مواضيع تتعلق باجلوانب 
والتشـــريعية  املؤسســـية 

واإلجرائية واإلدارية.

االستثمارات العربية البينية

وأوضح التقرير أن إجمالي 
تدفقات االستثمارات املباشرة 
البينية في املشاريع  العربية 
املنفذة واملرخص لها خالل عام 
2008 ارتفعت مبعدل منو بلغ 
64.3 إلى حوالي 34 مليار دوالر 
وفقا للبيانـــات التي توافرت 
مـــن 12 دولة عربيـــة مضيفة 
لالستثمار )السعودية، لبنان، 
اليمن،  األردن، تونس، ليبيا، 
اجلزائر، السودان، جيبوتي، 
املغرب، مصر وسورية( مقابل 
20.7 مليـــار دوالر لـ 13 دولة 
البيانات  عربية توافرت عنها 

خالل عام 2007.
وأضاف التقرير أن السعودية 
جاءت على رأس قائمة الدول 
املضيفة لهـــا، حيث بلغت 13 
مليار دوالر مبا نســـبته 38.1 
من اإلجمالـــي، تليها اجلزائر 

ـ يو.بي.آي: أعلن  واشــــنطن 
صندوق النقد الدولي أنه يخطط 
لضخ 250 مليار دوالر في االقتصاد 
العاملي. ووافق املجلس التنفيذي 
للصنــــدوق تخصيــــص وحدات 
ســــحب خاصة بقيمة 250 مليار 
دوالر لتوفير السيولة في النظام 
االقتصــــادي العاملــــي عن طريق 
استكمال احتياطات النقد األجنبي 
املودعة لديه من بلدانه األعضاء 

البالغ عددهم 186 بلدا.
وسوف حتصل بلدان األسواق 
الناشئة والبلدان النامية على ما 
يعــــادل مائة مليار دوالر من هذه 
املخصصات اجلديدة منها 18 مليارا 
البلدان املنخفضة  حتصل عليها 
الســــحب  الدخل. وتوزع حقوق 
اخلاصة للبلدان األعضاء بالتناسب 
مع حصص العضوية الراهنة لكل 
العملية  منها. ويترتب على هذه 
زيادة نصيب كل دولة من حقوق 
السحب اخلاصة بنسبة 74% من 

حصة عضويته.
البلدان  وزيادة مخصصــــات 
األعضــــاء من حوالــــي 33 مليار 
دوالر إلى ما يعــــادل 283 مليارا، 
وســــوف يحال هذا االقتراح الى 
مجلس محافظي الصندوق للموافقة 
النهائية عليــــه. وإذا وافق عليه 
املجلــــس بغالبية ال تقل عن %85 
فسيصبح ساري املفعول في 28 
أغســــطس املقبل. وقال مدير عام 
الصندوق دومينيك ستراوس كان 
الســــحب  ان »تخصيص حقوق 
اخلاصة يشكل جزءا أساسيا من 
حترك الصنــــدوق ملواجهة األزمة 
املاليــــة العاملية ممــــا يحق دعما 

االستثمارات املباشرة العربية 
البينية، ووفقا لبيانات 12 دولة 
عربية موزعة حسب دولة إقامة 
املستثمر العربي، تشير بيانات 
إلى تصـــدر اإلمارات  التقرير 
املجموعة باستثمارات مباشرة 
صـــادرة بلغت حوالـــي 10.7 
مليارات دوالر أو ما نسبته 31.5 
من إجمالي االستثمارات العربية 
البينية الصادرة، حيث توجهت 
إلى 11 دولة عربية تركزت في 
السعودية )5873 مليون دوالر(، 
لبنان )1115 مليون دوالر( وليبيا 
)1944 مليون دوالر(. ثم تلتها 
الصـــادرة من  االســـتثمارات 
الكويت والبالغة 6559.6 مليون 
دوالر وما نسبته نحو 19.3 من 
إجمالي االستثمارات املباشرة 
العربيـــة البينيـــة الصادرة، 
وتركزت في السعودية )4461 
مليـــون دوالر(. وحلت مصر 
الثالـــث، حيث بلغت  باملركز 
االستثمارات املباشرة العربية 
البينية الصـــادرة منها نحو 
3545.8 مليون دوالر وما نسبته 
نحو 10.4 اإلجمالي، وتوجهت 
إلى 9 دول عربية اســـتحوذت 
اجلزائر على اجلزء األكبر منها 
)3012 مليون دوالر(. في حني 
بلغت االســـتثمارات الصادرة 
من سلطنة عمان حوالي 2603 
ماليني دوالر وحصة 7.6 إلى 4 
دول عربية، تركزت في اجلزائر 
أيضا )2490 مليون دوالر(. ثم 
جاءت لبنان باستثمارات صادرة 
بلغـــت حوالـــي 2297 مليون 
دوالر وحصة 6.8 توجهت إلى 
9 دول عربية. وأخيرا السعودية 
بحوالـــي 2151.8 مليون دوالر 
وحصة 6.3، وقد شكلت حصة 
هذه الدول ما نســـبته 82 من 
إجمالي االستثمارات املباشرة 
العربية البينية الصادرة، حسب 

البيانات املتوافرة.

االستثمار األجنبي المباشر

البيانات األولية  وتشـــير 
املتوافرة من املصادر القطرية 
لـ 17 دولـــة عربية الـــى أنها 
استقطبت نحو 89.2 مليار دوالر 
خالل عـــام 2008 باملقارنة مع 
74.0 مليار دوالر مت استقطابها 
في عام 2007ـ  وفقا لبيانات 21 
دولة عربية ـ وذلك بناء على 
مزيج البيانـــات املتوافرة من 
واقع موازين املدفوعات، ومن 
واقع إجراءات تأسيس املشاريع 
واســـتصدار  االســـتثمارية 

تراخيص مزاولة النشاط.

بحوالي 5.7 مليـــارات دوالر 
وحصة 16.6، السودان بحوالي 
4.8 مليارات دوالر وحصة 14.1، 
لبنان بحوالي 2.7 مليار دوالر 
وحصـــة 7.8، مصـــر بحوالي 
2.3 مليـــار دوالر وحصة 6.8 
من اإلجمالـــي، ليبيا بحوالي 
2.1 مليـــار دوالر وحصة 6.1، 
سورية بحوالي 1.5 مليار دوالر 
وحصـــة 4.5، املغرب بحوالي 
849 مليون دوالر وحصة 2.5، 
األردن بحوالي 434 مليون دوالر 
وحصـــة 1.3، اليمـــن بحوالي 
393 مليون دوالر وحصة 1.2، 
تونس بحوالي 321 مليون دوالر 
وحصة 0.9 وجيبوتي بحوالي 

5.1 ماليني دوالر.
وذكر التقرير أنه باملقارنة 
بني عامـــي 2007 و2008، فقد 
املباشرة  سجلت االستثمارات 
العربية البينية زيادة في 9 دول 
عربية )الســـعودية، اجلزائر، 
السودان، مصر، ليبيا، سورية، 
املغرب، اليمن وتونس(، فيما 
شهدت 3 دول )لبنان، جيبوتي 
واألردن( تراجعا في االستثمارات 
املباشرة العربية البينية الوافدة. 
ويالحظ االرتفاع الكبير الذي 
املباشرة  شهدته االستثمارات 
العربية البينيـــة الوافدة إلى 
كل من ليبيا واجلزائر، حيث 
ارتفعت في ليبيا من 302 مليون 

دوالر عام 2007 إلى حوالي 2.1 
مليار دوالر عام 2008، ومن 476 
مليونا إلى 5.7 مليارات دوالر 
في اجلزائر للفترة ذاتها، وفقا 
القطرية من  لبيانات املصادر 

هذه الدول.
وعلى املســـتوى القطاعي، 
كشف التقرير عن تركز معظم 
االستثمارات املباشرة العربية 
البينية في قطاع اخلدمات، إذ 
استحوذ على ما نسبته 62 من 
اإلجمالي )يضم قطاع اخلدمات 
السياحية بنسبة 2.، خدمات 
النقل واالتصاالت بنسبة 5.14، 
اخلدمات املالية بنســـبة 2.47 
وخدمات أخرى بنسبة 50.84(، 
فقطاع الصناعة الذي استحوذ 
على ما نسبته 28 من اإلجمالي، 
ثم قطاع الزراعة بحصة بلغت 
3 مـــن اإلجمالي. جدير بالذكر 
أن قيمة االستثمارات املباشرة 
فـــي قطاع  البينية  العربيـــة 
الزراعة تزايدت من 363 مليون 
دوالر عام 2007 إلى 843 مليونا 
عام 2008، أي مبعدل منو بلغ 

.132
التدفقـــات  ومبقارنـــة 
البينية  العربية  االستثمارية 
وفـــق القطر املضيـــف خالل 
الفترة من 1995 وحتى نهاية 
عام 2008، الحظ التقرير ارتفاع 
هذه االستثمارات من 1.43 مليار 

دوالر خالل عام 1995 إلى نحو 
34 مليار دوالر عام 2008، حيث 
الدول  الســـعودية  تصـــدرت 
املضيفة لالستثمار باستثمارات 
إجمالية للفترة بلغت حوالي 
52.8 مليار دوالر وحصة 39.1 
من اإلجمالي، يليها الســـودان 
بحوالي 16.4 مليار دوالر وحصة 
12.1 من اإلجمالي، لبنان بحوالي 
14.8 مليار دوالر وحصة 10.9، 
مصر بحوالي 11.1 مليار دوالر 
وحصة 8.2، ثم جاءت اجلزائر 
بحوالي 7.7 مليـــارات دوالر 
وحصة 5.7، وشكلت هذه الدول 
اخلمس نحـــو 74 من إجمالي 
البينية  العربية  االستثمارات 
خالل الفترة 1995ـ  2008 البالغة 

نحو 135.2 مليار دوالر.
على صعيد آخر، بلغ الرصيد 
التراكمي لالستثمارات العربية 
البينية خـــالل الفترة من عام 
1985 إلى نهاية عام 2008 حوالي 
140.9 مليار دوالر مقارنة مع 
103.4 مليـــارات دوالر )بعـــد 
التعديل( خالل الفترة من 1985 
إلى نهاية عام 2007 وبذلك ارتفع 
معدل التدفق السنوي ليبلغ 6.1 
مليارات دوالر خالل الفترة 1985 
ـ 2008 مقابل تدفق سنوي بلغ 
4.7 مليارات دوالر خالل الفترة 

1985 ـ 2007.
وعلـــى صعيـــد بيانـــات 

كبيــــرا لبلدانه األعضــــاء في هذا 
املنعطف الصعب«. من جهة أخرى، 
أفاد تقرير األمم املتحدة للتنمية 
البشرية العربية للعام 2009 بأن 
هناك 65 مليون عربي يعيشون 
في حالة فقر مشيرا إلى ان البطالة 
تعد من املصادر الرئيسية النعدام 
األمن االقتصادي في معظم البلدان 

العربية.
 وجاء في التقرير الصادر في 
بيــــروت ان معــــدالت الفقر العام 
تتراوح بني »28.6% و30% في لبنان 
وسورية في حدها األدنى ونحو 
59.9% في حدها األعلى في اليمن 

ونحو 41 % في مصر«.
 وأضاف التقرير »استنادا الى 
عينة متثل 65% من إجمالي السكان 
العرب فان من املعقول ان نتكهن 
بان النسبة الكلية ملعدالت الفقر في 
مستوى اخلط األعلى ستكون في 
حدود 39.9%. ومبوجب هذا املقياس 
ميكن ان نقدر ان هناك 65 مليون 

عربي يعيشون في حالة فقر«.
 وهـــذا التقرير هـــو املجلد 
اخلامـــس من سلســـلة تقارير 
التنمية اإلنسانية العربية التي 
يرعاها برنامـــج األمم املتحدة 
اإلمنائي ويضعها عدد من املثقفني 

والباحثني في البلدان العربية.
 وقال التقرير ان البطالة تعد 
من »املصادر الرئيســــية النعدام 
األمن االقتصادي في معظم البلدان 
العربية وحســــب بيانات منظمة 
العمل العربيــــة 2008 كان املعدل 
اإلجمالي لنسبة البطالة في البلدان 
العربية 14.4% من القوى العاملة 
في العــــام 2005 مقارنة بـ %6.3 
على الصعيد العاملي. وبالنسبة الى 
العربية ككل وباستخدام  البلدان 
عدد العاطلني عن العمل في العام 
2005 وصل املعــــدل املثقل لنمو 

البطالة إلى نحو %1.8.

بالتزامن مع إطالق حملة جديدة

»الخليج« يعلن أسماء الفائزين في سحب »الدانة«
أعلن بنك اخلليج عن أسماء الفائزين في سحب 
»الدانة« األسبوعي حيث نال عواد مبارك علي مبارك 
اجلائزة الكبرى وقدرها 10 آالف دينار، بينما فاز كل 
من: يوسف ســــمير سملجي، ياسمني حسن صالح 
الصادق، ابتسام محمد هارون الهارون، سيد محمود 
عبدالرزاق الزلزلة وحسني عبدالرحمن محمد الكندري 
بجائــــزة قدرها ألف دينار. ومع إطالق حملة الدانة 
اجلديدة سيتعني على عمالء البنك إيداع مبلغ قدره 400 

دينار فقط وهو احلد األدنى لفتح حساب الدانة.
ومبجرد إبقاء هذا احلد األدنى ســــيدخل العميل 
تلقائيا في الســــحوبات األســــبوعية، والشــــهرية 
والســــنوية. ويتميز ســــحب الدانة عــــن غيره من 
الســــحوبات بأنــــه ال مينح العميــــل فرصة توفير 
النقود فقط، بل مينحه أيضا فرصا متعددة للفوز 
في الســــحوبات األسبوعية الشهرية والسنوية مع 
العلــــم أنه كلما زاد املبلغ املودع وطالت مدة بقائه، 

زادت الفرص املتاحة للفوز.
هذا ويتيح حســــاب الدانــــة اجلديد لعمالء بنك 

اخلليج املزيد من الفرص للفوز بجوائز أسبوعية 
وشهرية وسنوية. والقيمة املضافة تبدأ بفتح حساب 
الدانة اجلديد قبل 5 أيام عمل تســــبق السحب، مما 
يخولهم تلقائيا دخول السحب األسبوعي، أو فتح 
حساب الدانة قبل شهر لدخول السحب الشهري أو 
السنوي. أما بالنسبة للعمالء من أصحاب حساب 
الدانة، فيتمتعون مبيزة إمكانية اإليداع قبل يوم واحد 
فقط من السحب ليتأهلوا. وإلى جانب فرصة الفوز 
بأكبر جائزة، مينح حساب الدانة عمالءه العديد من 
اخلدمات املتميزة منها خدمة »بطاقة الدانة لإليداع 
اآللي فقط التي متنح عمالء الدانة حرية إيداع النقود 
في أي وقت يناسبهم، إضافة إلى خدمة »احلاسبة« 
التي متكن عمالء الدانة من حساب ما لديهم من فرص 
للفوز في سحب الدانة بواسطة اخلدمة اإللكترونية. 
وميكن فتح حساب الدانة مبنتهى البساطة، وذلك 
بزيــــارة أي من فروع بنك اخلليج البالغ عددها 48 
فرعا، أو االتصال عبــــر اخلدمة املصرفية الهاتفية 

على الرقم 1805805.

الصقر: الغرفة على استعداد كامل
الستقبال الوفود االقتصادية الالوسية

استقبل النائب الثاني لرئيس مجلس ادارة غرفة 
جتارة وصناعة الكويت خالد الصقر امس ســــفير 
جمهورية الوس لدى البالد تونغا باشان سوناسني 
والوفــــد املرافق له. في بداية اللقــــاء رحب الصقر 
بضيوفه وأشــــاد بالعالقات التي تربط الكويت مع 
جمهورية الوس الصديقة في جميع املجاالت وخاصة 
ما يتعلق بالنواحي االقتصادية والتجارية، مؤكدا 
اهتمام وحرص الغرفة على تفعيل التبادل التجاري 

بني البلدين الصديقني. 
من جانبه، أشــــار سفير جمهورية الوس الى ان 

التواصل بني اجلهتني وتبادل املعلومات بات مطلبا 
ضروريــــا لتفعيل وزيادة ســــبل التبادل التجاري 
بني البلديــــن الصديقني وتوفير الفــــرص الواعدة 
للمســــتثمرين، كما ذكر في حواره أنه قد مت افتتاح 

سفارة جمهورية الوس لدى البالد مؤخرا.
وأبدى الصقر استعداد الغرفة الكامل الستقبال 
أي وفد من جمهورية الوس الصديقة وتوفير جميع 
االحتياجات واملعلومات الجناح مثل هذه الزيارات 
التي تعمق من امكانية استغالل الفرص االستثمارية 

بني اجلانبني.

برنانكي: ضخ السيولة لمواجهة
التضخم لن تقلل من قدرة االقتصاد 

واشنطنـ  رويترز: قال رئيس مجلس االحتياطي االحتادي 
)البنك املركزي األميركي( بن برنانكي إن املبالغ الهائلة التي ضخها 
البنك في االقتصاد لن تقلل من قدرته على رفع تكلفة االقتراض 
عندما يحني الوقت املناسب. وشدد برنانكي على أن االقتصاد 
األميركي الضعيف سيتيح على األرجح إمكانية اتباع سياسات 
مخففة على نحو استثنائي لفترة طويلة قادمة وأوجز في مقال 
بإحدى الصحف الطريقة التي ميكن أن يرفع بها املجلس أسعار 
الفائدة حتى مع وجود سيولة نقدية كبيرة بالنظام املالي. وكتب 
برنانكي في املقال الذي نشر على موقع صحيفة وول ستريت 
ــيكون من املمكن على األرجح اتباع  جورنال على اإلنترنت »س
سياسات للتكيف على األوضاع لفترة طويلة... لكن عند مرحلة 
ما عندما ينتعش االقتصاد سنحتاج إلى تشديد السياسة النقدية 

ملنع ظهور مشكلة التضخم«.

واشنطنـ  رويترز: قال الرئيس األميركي باراك أوباما إن بنوك 
وول ستريت لم تبد ندما »للمخاطر اجلسيمة« التي تسببت في 

التراجع املالي ودفعت بالواليات املتحدة إلى الكساد.
وكان أوباما قد أعلن في يونيو عن إصالح تنظيمي شـــامل 
يهدف إلى تعزيز الرقابة على البنوك واألسواق لتجنب تكرار 

األزمة املالية. 
وقال أوباما في حوار مع تلفزيون بي.بي.اس أمس »املشكلة 
التي أراها أنا على األقل هي عدم إحساس الناس في وول ستريت 

بأي شعور بالندم ألخذ كل هذه املخاطر«.
وتابع »ال نلمس تغيرا في الثقافة والسلوك نتيجة ملا حدث 
ولهذا السبب تكمن أهمية اقتراحات اإلصالح التنظيمي املالي 

التي طرحناها«.
وقال أوباما إن اإلصالحات التنظيمية املزمعة ستمنع مؤسسات 
وول ســـتريت من أخذ »املخاطر اجلسيمة« التي اتخذتها قبل 
األزمة املالية. وأضاف أن املســـاهمني أيضا يجب أن يكون لهم 
احلـــق في اتخاذ القرار اخلاص بالعالوات الضخمة التي متنح 

لكبار املسؤولني.
ودفعت وول ستريت عالوات تزيد على 18 مليار دوالر عام 
2008 وهو العام الذي احتاجت فيه إلى تريليونات الدوالرات 

من أموال دافعي الضرائب لدعمها.

 2008 ع�ام  خ�الل  البيني�ة  العربي�ة  المباش�رة  االس�تثمارات 
ارتفع�ت 64.3% إل�ى حوال�ي 34 ملي�ار دوالر ف�ي 13 دول�ة عربية

د.الفي الظفيريم.حمد الفالح

استقبل رئيس مجلس االدارة 
العضو املنتدب في مؤسســـة 
اخلطـــوط اجلويـــة الكويتية 
م.حمد الفالح املسؤول االعلى 
للتعاون التقني في إدارة الطيران 
الفرنسية فرانسيسكو  املدني 
مينا مبناسبة مشاركته ضمن 
الفرنسي  وفد وزير االقتصاد 

الذي زار الكويت.
وتناولت املباحثات ســـبل 
التعاون املشـــترك في  تدعيم 
مجال التدريب مع إدارة الطيران 
املدني الفرنسية وذلك من خالل 
مركز االعمال التابع ملؤسســـة 
الكويتية،  اخلطوط اجلويـــة 
الطرفان آخر  كما اســـتعرض 
التطورات واملستجدات العاملية 
فـــي صناعـــة النقـــل اجلوي 
الى تبـــادل وجهات  باالضافة 

النظر حول مختلف االوضاع 
التي تهـــم الطرفني. من ناحية 
أخرى قام فرانسيســـكو مينا 
بجولـــة تفقدية داخـــل مركز 
التدريب في املؤسسة رافقه فيها 
مدير دائرة التدريب والتطوير 

الظفيري ونائب مدير  د.الفي 
دائرة التدريب والتطوير محمد 
العنزي، كما قام بجولة داخل 
مرافق دائرة الهندسة رافقه فيها 
رئيس مراقبة اجلودة م.فيصل 

العازمي.

تلتها جولة في مركز تدريب الخطوط الجوية الكويتية

الفالح يبحث مع الطيران المدني الفرنسي 
آليات التعاون المشترك في مجال التدريب


