
الجمعة 28 اغسطس 2009   31اقتصاد
رحلتان يوميًا بأسعار تبدأ من دينارين ابتداء من 25 أكتوبر المقبل

»الجزيرة« توسع شبكتها اإلقليمية بتدشين رحالتها المباشرة إلى أبوظبي

أعلنت شركة طيران اجلزيرة عن إطالق 
رحالتها املباشرة من الكويت الى العاصمة 
اإلماراتية أبوظبي ابتداء من يوم األحد املوافق 
25 أكتوبر 2009، وبأسعار تبدأ من دينارين مبا 
يعادل 22 درهما إماراتيا فقط للرحلة الواحدة. 
وتشغل طيران اجلزيرة حاليا ست رحالت 
مباشرة اس���بوعيا إلى دبي، املدينة الثانية 
بدولة اإلمارات العربية املتحدة، وس���تكون 
أول شركة طيران منخفضة التكاليف تشغل 

رحالت مباشرة إلى العاصمة.
هذا وقد علق الرئيس التنفيذي لدى طيران 
اجلزيرة س���تيفان بيتش���لر قائال: »تعتبر 
مدينة أبوظبي من أكثر املدن منوا في الشرق 
األوسط، ومع ازدهار مجال الفنون والثقافة 

بها، باإلضافة إلى استراتيجيتها لنمو وتطور 
مجالي األعمال واإلعالم، يأتي املزيد من الزوار 
من جميع أنحاء املنطقة إلى املدينة للتمتع 

واالستفادة بكل ما لديها من مميزات«.
وأضاف قائ���ال: »متثل مدين���ة أبوظبي 
بالنسبة لنا وجهة رئيسية لنصبح شركة 
الطيران الرائدة اقليميا. ولنتمكن من توفير 
خدم���ة مريحة لكل م���ن ضيوفنا من رجال 
األعمال والسياح، فقد وضعنا جدوال زمنيا 
يحتوي على رحلتني يوميا في مواقيت مختلفة 
خالل ايام األسبوع وعطالت نهاية األسبوع 
لضمان املرونة لضيوفنا. وحيث اننا أفضل 
شركة طيران من حيث انضباط املواعيد في 
املنطقة، فإننا نتطلع إلى استقبال املزيد من 

الضيوف الكرام على منت طائراتنا«.
هذا وسيتمكن املسافرون إلى مدينة أبوظبي 
من االستفادة من الرحالت الرابطة من الكويت 
إلى العديد من الوجهات الرائعة مثل مدينتي 

الغردقة وشرم الشيخ.
وتعتبر الواجهة اجلدي���دة تكملة ملا مت 
اجنازه أثناء فصل الصيف احلالي، حيث قامت 
الشركة بإضافة وجهات جديدة خالل الشهرين 
املاضي���ني إلى بعض من أهم املدن واملناطق 
السياحية مثل مدينة أصفهان الثقافية بإيران 
ومدينة حلب القدمية بسورية ومدينة أنطاليا 
التاريخي���ة التي تطل عل���ى البحر األبيض 
املتوس���ط وطبعا مدينة مرسى علم مبصر 

واملطلة على البحر األحمر.

   بيتش�لر: مدين�ة أبوظب�ي تمث�ل وجه�ة رئيس�ية
 بالنس�بة لن�ا لنصب�ح ش�ركة الطي�ران الرائ�دة إقليميًا

تصعيدًا لمعركة بين عدة شركات كبرى في الشرق األوسط بشأن احتيال مزعوم

مجموعة القصيبي تطلب ملياري دوالر
تعويضات من بنك المشرق والصانع

وتطال���ب املجموع���ة بنك 
املشرق بدفع تعويضات تتجاوز 
ملي���ار دوالر في رد على رفع 
بنك املشرق دعوى يطالب فيها 
املجموعة بتعويضات تبلغ 150 
مليون دوالر، وقال البنك إنه 
يجدر األخذ في االعتبار أن ما 
يطالب به املشرق جزء صغير 
مما تدين به مجموعة أحمد حمد 
القصيبي وإخوانه وشركاؤها 
للبن���وك والذي يق���در بنحو 

عشرة مليارات دوالر.
 وأضاف البيان أن املجموعة 
الته���رب م���ن تلك  حت���اول 
االلتزامات بادعائها زورا بأن 
عددا من البنوك من بينها املشرق 
تورطت بشكل ما في مخطط ال 
أساس له من الصحة، وتبذل 
البن���وك والهيئات التنظيمية 
جهودا مكثفة ملواجهة عملية 
إع���ادة هيكلة لديون تبلغ 22 
مليار دوالر ملجموعتي سعد 
والقصيبي فيما يعتبره اخلبراء 
بالشرق األوسط أكبر ضربة 
مالية تتعرض لها املنطقة وسط 

أزمة االئتمان العاملية.

أخرى باملدين���ة ذاتها جزء من 
محاول���ة املجموعة للتهرب من 
االلتزامات التي تدين بها للعديد 

من البنوك.
ووفقا لوثائق الدعوى التي 
أقيم���ت في نيوي���ورك اتهمت 
مجموع���ة أحمد حمد القصيبي 
وإخوانه بنك املشرق مبساعدة 
االحتي���ال والتحري���ض عليه 
وخرق واج���ب األمانة واإلثراء 

غير املشروع وسوء النية.

التعامالت في الصرف األجنبي.
وكانت مجموعة القصيبي ايضا 
قاضت الصانع بشأن مخالفات 
ق���روض مزعومة تصل قيمتها 

الى عشرة مليارات دوالر.
م���ن جه���ة ثانية ق���ال بنك 
الدعوى  إن  املش���رق اإلماراتي 
القضائية التي أقامتها مجموعة 
القصيبي العائلية أمام محكمة 
في نيويورك ردا على رفع البنك 
دعوى ضد املجموعة أمام محكمة 

من قبل الصانع وشركات حتت 
سيطرته«. وأضاف »وساعد بنك 
املش���رق بأفعاله ذلك االحتيال 
وحرض علي���ه«، ولم ترد على 
الفور مجموعة سعد او محام عن 
املشرق على طلبات التعقيب على 
هذه االنباء. كما أقام بنك املشرق 
من قبل دع���وى قضائية على 
مجموعة القصيبي في نيويورك 
طلب فيها اس���ترداد نحو 219 
مليون دوالر بخصوص بعض 

 نيويورك � رويترز: أقامت 
القصيب���ي دعاوى  مجموع���ة 
قضائية منفصلة في نيويورك 
على بنك املش���رق ومقره دبي 
الذي  امللياردير  ومعن الصانع 
يرأس مجموعة سعد تطلب فيها 
تعويضات تبلغ أكثر من ملياري 
دوالر. وتأتي الدعاوى التي أقيمت 
العليا في مانهاتن  في احملكمة 
بوالية نيويورك يوم األربعاء 
املاضي تصعيدا ملعركة بني عدة 
شركات كبرى في الشرق األوسط 

بشأن احتيال مزعوم.
وجتاهد أجه���زة تنظيمية 
ومصرفيون الجن���از عمليات 
إعادة هيكلة دي���ون تصل الى 
22 مليار دوالر مس���تحقة على 
مجموعت���ي القصيبي وس���عد 
والتي ينظر اليها بعض خبراء 
الش���رق األوسط على انها أكبر 
هزة مالية في املنطقة منذ بداية 

أزمة االئتمان العاملية.
وذكر محامي القصيبي ايريك 
لويس � في الدعوى التي أقيمت 
ان القصيبي »كانت ضحية عملية 
احتيال ضخمة ارتكبت في حقها 

برلني � د.ب.أ: كش����فت دراسة صدرت أمس أن 
التوقعات االقتصادية األكثر تفاؤال مصحوبة بتراجع 
التضخم تسببت في ارتفاع ثقة املستهلكني األملان إلى 

أعلى مستوى خالل 15 شهرا في سبتمبر املقبل.
 وقالت مجموعة »جي إف كيه« ألبحاث السوق 
ومقرها نورنبيرج إن مؤشرها االستطالعي لثقة 
املس����تهلكني ارتفع إلى 3.7 نقاط خالل س����بتمبر 
القادم بعد أن ارتفع إلى 3.4 نقاط في أغسطس في 
قراءة معدلة، وجاءت زيادة املؤشر للشهر القادم 
متماشية مع توقعات احملللني. ويستقر مؤشر »جي 

إف كيه« حاليا عند أعلى مس����توى له منذ يونيو 
من العام املاضي.

 وقالت املجموعة في اس����تعراض للتقرير إن 
»استمرار هذا االجتاه الصعودي يعتمد على مدى 
تراجع سوق العمل خالل الفترة املتبقية من العام«، 
وجنح سوق العمل حتى اآلن في مواجهة ما يوصف 
بأنه أش����د تباطؤ اقتصادي في البالد منذ أكثر من 
60 عاما مع زيادة معتدلة في عدد العاطلني. وهذا 
في املقابل س����اهم أيضا في تعزيز املعنويات بني 

أوساط املستهلكني.

بيروت � رشيد سنو
يستمر عجز امليزان التجاري اللبناني في االرتفاع 
كما الواردات اجلمركية خالل األشهر السبعة األولى 
من عام 2009 في وقت س���جلت في���ه الصادرات 
اللبنانية الى الكويت في تلك الفترة ما قيمته 45 
مليون دوالر، بينما كانت هذه الصادرات ما قيمته 
96 مليون دوالر عام 2008 و106 ماليني دوالر عام 
2007 و82 مليون دوالر عام 2006 دون ان يستورد 

لبنان من الكويت اي سلعة.
فقد وصل عجز امليزان التجاري اللبناني حسب 
بيان لوزارة املال حتى شهر يوليو املاضي الى 7297 
ملي���ون دوالر مقارنة مع عجز قدره 6885 مليون 

دوالر في الفترة نفسها من عام 2008.
وأشار البيان الى ان شهر يوليو املاضي سجل 
عجزا بلغ 1240 مليون دوالر، بينما كان سجل في 
شهر يونيو الذي س���بقه عجزا بلغ 1302 مليون 
دوالر، كما كان قد سجل عجزا في شهر يوليو عام 

2008 بحدود 1335 مليون دوالر.
وكان امليزان التجاري اللبناني سجل عام 2008 
عجزا بلغ 12.137 مليار دوالر، بينما كان عجز عام 

2007 كان 9.157 مليارات دوالر.
وسجل امليزان التجاري عام 2007 عجزا بحدود 
8999 مليون دوالر، بينما كان س���جل عام 2006 
عجزا بلغ 7116 مليون دوالر بتراجع طفيف قدره 
344 عن عام 2005 الذي س���بقه والذي كان سجل 

عجزا بلغ 7460 مليون دوالر.
وكان امليزان التجاري اللبناني سجل عام 2005 
عجزا بلغ 7460 ملي���ون دوالر بتراجع قدره 190 

مليون دوالر عن عام 2004.
وس���جل عجز امليزان التجاري عام 2004 نحو 
7650 ملي���ون دوالر مقارنة م���ع عجز بلغ 5644 

مليون دوالر عام 2003.
من جهة ثانية، بلغت الواردات اجلمركية حتى 
شهر يوليو املاضي 1327 مليار ليرة، بينما كانت 
س���جلت في الفترة نفس���ها من العام املاضي 814 

مليار ليرة.
وس���جلت هذه الواردات في يوليو املاضي 187 
مليار ليرة مقابل 232 مليار ليرة في يونيو الذي 

سبقه وفي يوليو 2008 بحدود 177 مليار ليرة.
وسجلت الواردات اجلمركية عام 2008 نحو 1677 

مليار ليرة مقابل 1316 مليار ليرة عام 2007.
وسجلت الواردات اجلمركية عام 2007 بحدود 

1316 مليار ليرة.
وكانت الواردات اجلمركية سجلت في العام 2006 
نحو 1136 مليار ليرة بتراجع 197 مليار ليرة عن 

عام 2005 حيث كانت سجلت 1333 مليار ليرة.
وبلغت الواردات اجلمركية اللبنانية خالل العام 
2005 نحو 1333 مليار ليرة بتراجع بلغ 357 مليار 
ليرة عن عام 2004. وكان���ت الواردات اجلمركية 

بلغت عام 2004 نحو 1690 مليار ليرة.
وحلت سويس���را في املرتبة االولى من حجم 
التصدير اللبناني بقيمة 413 مليون دوالر، بينما 

استورد منها مبا قيمته 234 مليون دوالر.
وحلت سورية ثانية في ترتيب التصدير اللبناني 
مبا قيمته 205 ماليني دوالر، بينما بلغت قيمة ما 

استورده منها بحدود 118 مليون دوالر.
وجاءت اإلمارات العربية املتحدة باملرتبة الثالثة 
من حجم التصدير اللبناني بقيمة 187 مليون دوالر، 

بينما مبا قيمته 139 مليون دوالر.
اما على صعيد االستيراد فجاءت فرنسا باملرتبة 
االولى من حجم االستيراد اللبناني مبا قيمته 1066 
مليون دوالر، بينما كانت قيمة صادراته اليها 60 

مليون دوالر فقط.
وحلت ايطاليا ثانية في حجم االستيراد اللبناني 
مبا قيمته 675 ملي���ون دوالر، بينما بلغت قيمة 

صادراته اليها 10 ماليني دوالر فقط.
كما حلت الواليات املتحدة األميركية ثالثة من 
حجم االستيراد اللبناني بقيمة 887 مليون دوالر، 
بينما بلغت قيمة صادراته اليها 29 مليون دوالر 

فقط.

إحدى طائرات شركة طيران اجلزيرة

علي الهاجري

الصادرات اللبنانية الى الكويت تسجل 45 مليون دوالر في الـ 7 أشهر األولى من 2009

مجموعة القصيبي تطلب ملياري دوالر من بنك املشرق والصانع

مؤسسة البترول عينت 496 كويتيًا من الخريجين الجدد وذوي الخبرات

الهاجري: القطاع النفطي بحاجة إلى جذب الشباب الكويتي 
الجاد والطموح إلدارة وتشغيل جميع القطاعات النفطية 

املطلوبة.
 واش����ار الى اآللية املوحدة 
لتوظيف الكويتيني في القطاع 
النفطي وال����ى التجربة الثانية 
الع����الن التوظيف املوحد الذي 
يه����دف ال����ى حتقي����ق العدالة 
واملس����اواة وتكاف����ؤ الف����رص 
الع����ادل للخريجني  والتوزيع 
بني مؤسسة البترول الكويتية 
وش����ركاتها التابع����ة حس����ب 
الوظيفية مؤكدا  احتياجاته����ا 
حرص القائمني في القطاع النفطي 
على استقطاب أفضل املتقدمني 

من املخرجات التعليمية.
 وأفاد بأنه سيتم نشر اعالن 
في شهر أكتوبر 2009 الستكمال 
األعداد املطلوبة من االحتياجات 
للتخصص����ات الفني����ة حلملة 
الشهادتني اجلامعية والدبلوم. 

 واض����اف انه س����يصاحب 
خطط التوظيف برامج تدريبية 
وتطويري����ة لتأهيل الش����باب 
الكويت����ي وتنمي����ة قدراته����م 
الفني����ة واالدارية  وامله����ارات 
لديهم الدارة املشاريع احلالية 
واملستقبلية مؤكدا ان املخرجات 
التعليمية مازالت اقل من األعداد 
القطاع  املطلوبة الحتياج����ات 

النفطي.
 وذكر ان����ه مت كذلك توفير 
فرص عمل للكويتيني في عقود 
املقاولني طبقا لالعالن الذي نشر 
في شهر يناير 2009 واخلاص ب� 
199 فرصة وظيفية للكويتيني 
مشيرا الى ان اعالن شهر يوليو 
2009 وفر 440 فرصة وظيفية 
للكويتيني ف����ي عقود املقاولني 
مبينا انه جار استكمال اإلجراءات 

الكويتية  البترول  أن مؤسسة 
وش����ركاتها التابعة توفر دائما 
فرص عمل للكويتيني وان القطاع 
بحاجة الى جذب الشباب الكويتي 

اجلاد والطموح.

طريق االعالن الذي مت نش����ره 
خالل الفترة من21 يونيو الى 5 
يوليو 2009 والذي مت متديده 
الى 31 يوليو ملنح فرصة اكبر 
للخريجني اجلدد لالستفادة منه 
سواء أكانوا من حملة الشهادة 
اجلامعية من تخصصات الهندسة 
أم من حملة شهادة الدبلوم من 

التخصصات الفنية.
 واشار الى ان العدد اجلديد 
م����ن املقبولني جاء الس����تكمال 
النقص في االحتياجات املطلوبة 
من التخصصات بعد ان مت قبول 
769 كويتيا للعمل في املؤسسة 
في شهر نوفمبر2008 املاضي.

 واكد حرص القطاع النفطي 
على االعتماد الكلي على الكفاءات 
ادارة وتش����غيل  الكويتية في 
قطاعاتها املختلفة مش����يرا الى 

 كونا: أعلنت مؤسسة البترول 
الكويتية أمس انها قبلت تعيني 
496 كويتيا للعمل لديها منهم 
470 من اخلريجني اجلدد والباقي 

من ذوي اخلبرات.
 وقال العضو املنتدب للشؤون 
املالية واالدارية في املؤسسة علي 
الهاجري في تصريح صحافي 
ان م����ن بني اخلريج����ني اجلدد 
املعينني 233 تقدموا من خالل 
االعالن االخير للمؤسسة وهم 
الذين  من املستوفني للشروط 

حققوا نسب النجاح.
 واض����اف الهاج����ري ان����ه 
مت توظي����ف حوال����ي 237 من 
حملة الشهادة الثانوية العامة 
لاللتح����اق ببرنام����ج التدريب 
لوظيفة مشغل مصفاة، واوضح 
املقبولني تقدموا عن  ان هؤالء 

الواردات الجمركية تسجل تحسنًا بينما العجز التجاري مستمر في االرتفاع

»االتحاد للطيران« تطلق خدمات
كريستال للشحن إلى بغداد

اطلق قسم كريستال للشحن، 
التابع لالحتاد للطيران، رحلتني 
اسبوعيا من محطته الرئيسية 
في مطار ابوظبي الى العاصمة 

العراقية بغداد.
ومت تخصيص يومي الثالثاء 
واخلميس لهذه اخلدمة باستخدام 
طائرة شحن االحتاد للطيران 
اي���ه 300 � 600 بحمولة تصل 

الى 42 طنا.
وتعتبر بغ���داد هي الوجهة 
االولى في الشرق االوسط التي 
اليها االحتاد للطيران  تس���ير 

رحالت شحن فقط، اضافة الى 
كونها اخلدمة االولى الى العراق 

في تاريخ الشركة.
في هذا الس���ياق، قال نائب 
التنفيذي لش���ؤون  الرئي���س 
الش���حن في االحتاد للطيران 
ديس فيرتانس »انه ملن دواعي 
اعتزازنا ان نطلق اولى خدمات 
االحتاد للطيران الى بغداد وان 
يكون لنا دور ف���ي اعادة بناء 
العراق. اننا نعمل على مواصلة 
تنمي���ة الرواب���ط والعالق���ات 
العربية  التجارية بني االمارات 

الى  املتحدة والعراق، ونتطلع 
بناء قاعدة عمالء قوية في البالد 
التي تعتبر على نطاق واس���ع 
واحدة من اسواق الشرق االوسط 

االسرع منوا«.
اجلدي���ر بالذك���ر ان قس���م 
كريستال للشحن يضم طائرتني 
من طراز ايرباص ايه 300 � 600 
 MD11 وطائرة واحدة من طراز
ويسير رحالت شحن جوية الى 
14 وجهة من ضمنها: فرانكفورت 
ه���ان ومومب���اي والغ���وس 

وكولومبو وميالنو.

45 مليون دوالر حجم صادرات لبنان
 إلى الكويت خالل ال� 7 أشهر األولى ل� 2009

ثقة المستهلكين األلمان ترتفع
الين يالمس أعلى مستوى  في أكثر ألعلى مستوى في 15 شهرًا

 من شهر مقابل الدوالر واإلسترليني

حققت اعلى مكاسبها خالل 5 أسابيع

لندن � رويترز: شهد الني صعودا عاما أمس والمس أعلى مستوى 
في أكثر من شهر مقابل الدوالر واجلنيه االسترليني حيث أثار تراجع 
في األسهم اآلسيوية مخاوف من أن موجة االقبال على املخاطرة في 

الشهور األخيرة رمبا طالت أكثر من الالزم.
 وارتفعت العملة اليابانية إلى أعلى مستوى في خمسة أسابيع 
مقابل الدوالر وحققت مكاس���ب على حساب عمالت مرتفعة العائد 
مثل الدوالرين األسترالي والنيوزيلندي، واستقرت األسهم األوروبية 
دومنا تغير يذكر. وتراجعت األسهم في شنغهاي التي كانت محركا 

للمعامالت عالية املخاطر في األسابيع األخيرة %0.7.


