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على هامش قمة الطيران العالمية في الدوحة

العنجري: »الكويتية« ناقشت القضايا 
المعيقة  لسوق السفر الجوي 

8% انخفاض في حجم مناولة موانئ دبي

 الدوحـــة ـ كونا: اكد مدير 
العمليـــات باخلطوط  دائرة 
الكابنت  الكويتيـــة  اجلويـــة 
جاســـم العنجـــري امس، ان 
قمة الطيران العاملية املنعقدة 
بالدوحـــة متثل فرصة ثمينة 
لتقدمي افضل اخلدمات اخلاصة 

بالسفر اجلوي.
وقال العنجري على هامش 
الدوحة  مشـــاركته في »قمة 
للطيـــران العاملـــي« ان القمة 
والتـــي تســـتـــضيف كبار 
القرار مبجال الطيران  صناع 
العاملي تبحث القضايا امللـــحة 
التي حتول دون حتقيق تقدم 
مطرد لصناعة السفر اجلوي 
وملا لها من اثار ســـلبية على 
تلك الصناعة احليوية الداعمة 
القتصـــادات العديد من دول 

العالم.
واضاف ان مـــن ابرز تلك 
القضايا والتحديـــات االزمة 
املالية العاملية وتقلبات اسعار 
التـــمويل  النفـــط وازمـــــة 
باالضافة الـــى انبعاثات غاز 
الكربون وتأثيراتها السلبية 
علـــى البيئة فضـــا عن امن 

الطيران.
واوضـــح ان القمة تعتبر 
فرصة لصنـــاع القرار إليجاد 
ارضية ســـليمة لتدارس تلك 

القضايا وإيجاد احللول الناجعة 
لها معتبـــرا ان اخلبرات التي 
يتمتع بها املشاركون ستنعكس 
على التوصيات التي ستخرج 

بها القمة.
واكد انه يقـــع على عاتق 
املسؤولني املشـــاركني بالقمة 
مســـؤولية ايجـــاد احللـــول 
التي توفر  املتكاملة  واآلليات 
بيئة عمـــل إيجابية وصحية 
الطيران مبختلف  لشـــركات 

تصنيفاتها.
ولفـــت العنجـــري الى ان 
مـــن ضمن االيجابيـــات التي 
تتمتـــع بها قمـــة الطيران ان 
»القيـــادات وصناع القرار في 
الدول األجنبية، الذين عادة ما 
نسافر الى دولهم ونبحث معهم 
القضايا التي تهم الطيران هم 
اآلن يأتون الينا ويبحثون تلك 

القضايا عن قرب«.
وأكد ان ذلك األمر سيسهم 
الـــى األهداف  الوصـــول  في 
القمـــة وخاصة  املرجوة من 
جتاه األمور التي تعاني منها 
صناعة السفر في دول مجلس 

التعاون اخلليجي.
الى ضرورة تكثيف  ودعا 
املؤمترات واللقاءات اخلليجية 
في مجال الطيران خاصة ان دول 
التعاون لدى بعضها  مجلس 

خبرة تتجاوز الـ 50 عاما في 
هـــذا املجال بهـــدف الوصول 
خلدمات طيران متقدمة تضاهي 
دول العالم االخرى باعتبار ان 
العالم يعيش حاليا وفق مفهوم 

»األجواء املفتوحة«.
وأشار الى ان مناقشة هيئات 
املدنـــي اخلليجية  الطيـــران 
الوطنية  الطيران  وشـــركات 
املختلفة تعمـــل على تفادي 
أي عوائق تواجه هذا النشاط 
احليوي باعتبار ان تلك الهيئات 
متثـــل الســـلطات احلكومية 
املطالبـــة دائما بتوفير افضل 
التســـهيات التــي من شأنها 
ان جتـــعل خـــدمات الطيران 
تقدم بكل يسر وسهولة والتي 
هي باحملصلة النهائية خدمة 
الراكب ولســـفر دون  لراحة 

متاعب.
وحـــث العنجـــري علـــى 
ضرورة االهتمـــام بالعنصر 
الطيران  الوطني في مجـــال 
والذي هو اقرب لتفهم ظروف 
عمله بشـــتى انواعها وإيجاد 
احللول املائمة لها مع توفير 
االمكانيات التي تساعده على 
حتمل املسؤوليات امللقاة على 
عاتقه باعتبار ان ذلك النشاط 
عمل مساعد في التنمية التي 

تنشدها كل دولة.

 أعلنت موانئ دبي العاملية 
)مشـــغل احملطـــات البحرية 
العاملـــي( أن حجـــم مناولة 
احلاويـــات فـــي محطاتها قد 
انخفـــض بنســـبة 8% خال 
التســـعة أشـــهر األولى من 
العام احلالي حتى تاريخ 30 
سبتمبر، مقارنة بالفترة نفسها 
من العام املاضي، اال ان الربع 
الثالث ســـجل أداء أفضل هذا 
العـــام حيث ان حجم املناولة 
انخفض بنسبة 6% فقط مقارنة 
بالربع الثالث من العام املنصرم. 
وأشارت موانئ دبي العاملية الى 
أن حجم املناولة في محطاتها 
فـــي دولة اإلمـــارات العربية 
في الربع الثالث هذا العام لم 
يتغير مقارنـــة بالفترة ذاتها 
من العام املاضي حيث سجلت 

األشهر التسعة األولى انخفاضا 
بنسبة 5% مقارنة بالفترة التي 
سبقتها. ووصل حجم املناولة 
في محطات موانئ دبي العاملية 
في اإلمارات في أغسطس الى 
ما يفوق مليون حاوية منطية، 
مما يشير الى استمرار تكيف 
مناطق الشرق األوسط والقارة 
الهندية والقارة االفريقية مع 

التباطؤ االقتصادي.
وقال املدير التنفيذي ملوانئ 
دبي العاملية في معرض تعليقه 
على هذه النتائج محمد شرف 
إن نتائج الربع الثالث من العام 
مشجعة وتدل على أن أحجام 
املناولة قد بدأت تســـتقر بعد 
االنخفاض الكبير الذي شهدته 
في النصـــف األول. لقد بدأنا 
نتلمـــس دالئل مبكـــرة على 

القطاع، وفي  االســـتقرار في 
أحجام مناولة احلاويات عبر 
محطاتنا فـــي املناطق الثاث 
التي سجلت مناولة عدد أكبر 
من احلاويات في الربع الثالث 
مقارنة بالربع الثاني. وأضاف 
الربع األخير  »سوف يستمر 
من 2009 بتشكيل حتد نسبة 
التي  الظـــروف الصعبة  الى 
العام املاضي،  شـــهدناها في 
خاصة في منطقة اإلمارات حيث 
نتوقع أيضا استمرار انخفاض 
العائدات من البضائع السائبة. 
وبشكل عام ســـوف تستمر 
محطاتنا بالتركيز على احلفاظ 
على الدخل وتقليص النفقات، 
ونعتقد اننا سوف نستمر هذا 
العام بتقدمي نتائج تتماشى مع 

توقعات السوق«.

مؤكدًا أن الدوالر الضعيف والمضاربة وراء االرتفاع في األسعار

العبداهلل: »أوپيك« قد تدعو إلى اجتماع طارئ
إذا استمرت أسعار الخام باالرتفاع

الكويتـ  أ.ف.پ: قال وزير النفط الشيخ 
احمد العبداهلل أمس ان منظمة الدول املصدرة 
للنفط )أوپيك( قد تضطر إلى الدعوة إلى عقد 
اجتماع طارئ اذا ما استمرت أسعار اخلام 
باالرتفاع. وقال الوزير العبداهلل للصحافيني 
ان »األسعار )النفط( جيدة جدا« مشيرا في 

الوقت ذاته إلى ان الدوالر الضعيف واملضاربة 
هما وراء االرتفاع في األسعار. وذكر انه إذا 
ما استمرت األسعار باالرتفاع باجتاه عتبة 
املائة دوالر للبرميل، على أوپيك ان تدعو إلى 
اجتماع طارئ. وقال »سيكون علينا ان نعقد 
اجتماعــــا خاصا التخاذ قرار حول ما ميكن 

فعله«. ودعا الشيخ أحمد العبداهلل الدول 
األعضاء في أوپيك إلــــى االلتزام بحصص 
اإلنتاج وعدم جتاوزها مشــــيرا الى وجود 
»تكدس« في األسواق واملخزونات النفطية 
لفترة تكفي لســــتني يوما. وقال انه يجب 

تقليص هامش املخزونات الى 55 يوميا.

»اإلبداع الخليجي« تختتم »القيادة المتميزة« بقطر

»طاقة اإلماراتية«: بدء إنتاج بئر نفط في بحر الشمال
ابوظبي ـ كونا: اعلنت شـــركة طاقة براتاني 
)الفرع البريطاني لشركة ابوظبي الوطنية للطاقة 
»طاقـــة«( امس بداية انتاج اول بئر نفط جديدة 

في بحر الشمال.
وقد مت حفر هذه البئر من منصة كورمورات 
التابعة لـ »طاقة براتاني« وانتهت عملية احلفر 
بنجـــاح في الوقت احملدد وفي حـــدود امليزانية 

احملددة لعملية احلفر.
وتعتبر هذا البئر الـــذي بدأ في انتاج النفط 
مؤخرا امتدادا لبئر »ســـي. ان 30« املوجودة في 
مستودع برنت بحقل كورمورات والذي يقع على 
عمق 530 قدما حتت سطح املاء، ويتوقع ان يصل 
انتاج هذه البئر الى نحو 10 آالف برميل من النفط 

املكافئ يوميا.

املديني القصير واملتوسط، كما مت 
العمل على تطوير قدرات األفراد 
القيادية من خال التدريب على 
خطة احلياة املتوازنة بني الروح 

والعقل والعاطفة واجلسد. 
كما علق املدير العام في شركة 
اإلبداع أحمد شربجي على الدورة 
بالقول إنها تأتي ضمن سلسلة من 
الدورات التي ستعقدها الشركة 
تباعا في العديد من دول مجلس 
التعاون اخلليجي بغرض التعرف 
على املهارات القيادية والعمل على 
تكوين جيل من القادة املتميزين 
القادرين على التعامل مبهنية مع 
املتغيرات العاملية في علم اإلدارة 

والقيادة.

على اهتمام الكثير من املؤسسات 
احلكومية واخلاصة، مشددا أن 
القيادة أهم من اإلدارة وإن كانت 
ال تستغني عنها، مستدركا بأن 
نظريـــات فن القيـــادة والعلوم 
اإلداريـــة باتت تســـتحوذ على 
اهتمام املشاركني والعاملني في 
املؤسســـات احلكومية والقطاع 

اخلاص. 
وقد متيزت الـــدورة بإجراء 
العديد من التجارب في فن القيادة 
وإجراء متارين وقياســـات يتم 
استخدامها للمرة األولى في العالم 
العربي، كما مت تدريب املشاركني 
على حتليل األشخاص وإعطائهم 
منهجية التغيير والتطوير على 

اإلبـــداع  اختتمـــت شـــركة 
القيادة  اخلليجي أنشطة دورة 
املتميزة في قطر نهاية األسبوع 
املاضي والتـــي نظمتها اللجنة 
األوملبية ملدة 4 أيام مبشـــاركة 
أمني عام اللجنة األوملبية القطرية 
الشيخ سعود بن عبدالرحمن آل 
ثاني وبحضور مديري اإلدارات 
ورؤســـاء األقســـام ورؤســـاء 
الوحدات ومديري املشاريع في 

اللجنة األوملبية. 
حاضـــر في الـــدورة رئيس 
مجلـــس إدارة مجموعة اإلبداع 
الذي تناول  د.طارق ســـويدان 
عددا من املفاهيم اخلاصة بالقيادة 
املتميزة، حيث ركز على التفرقة 
بني القيادة واإلدارة، موضحا أن 
القيادة تعني القدرة على توجيه 
األفـــراد نحو الهـــدف وحتقيق 
األهداف بعيدة املدى، فيما تسعى 
اإلدارة الى حتقيق األهداف على 

املدى القريب. 
وتطرق لصفات القائد، مشيرا 
إلى أن تلك الصفات ترتكز على 
5عناصر هي: الرؤية املرشـــدة، 
العقل واجلســـم  التـــوازن بني 
والعاطفـــة والـــروح، مهـــارة 
التعامل مع األفراد، بناء العاقات 

والتحكم. 
وبنينّ أن القيادة باتت تستحوذ 

أحمد شربجي

الشيخ احمد العبداهلل

د.طارق سويدان

القصيبي التقى »المركزي اإلماراتي« 
لحل ديون البنوك

»دايملر« األلمانية للسيارات تعود
لتحقيق األرباح من جديد

التقى ممثلون عن شركة القصيبي مبسؤولني من املصرف املركزي 
اإلماراتي ملناقشة بعض احللول املطروحة حول مديونيات الشركة 

للبنوك اإلماراتية.
وقال موقع »أرقام« نقا عن صحيفة »ذا ناشيونال« ان االجتماع 
ضم محمد القصيبي ابن رئيس الشركة ومحامني عن شركة القصيبي 
بينما حضر االجتماع مـــن جانب املصرف املركزي املدير التنفيذي 

املسؤول عن الرقابة للبنوك باملصرف املركزي سعيد الهامز.
وقدرت مصادر أن حجم القروض التي قدمتها البنوك اإلماراتية 
لشركة القصيبي يبلغ حوالي 3 مليارات دوالر موزعة على 13 بنكا 
ويعد بنك أبوظبي التجاري أكبر املتعرضني للشـــركة )600 مليون 
دوالر(. ونقا عن مراقبني للقضية فإن االجتماع بني ممثلي الشركة 
مبســـؤولني من املصرف املركزي يعد حتوال هاما في القضية حيث 
كانت شركة القصيبي ومنذ بداية األزمة تلقي بالائمة على مجموعة 
سعد دون أن تعترف مبسؤوليتها في املشكلة. وتشمل احللول التي 
قدمتها شركة القصيبي دفع جزء من القروض وإعادة هيكلة وتأخير 
املستحقات املتبقية. ويضيف مطلعون أن اجتماع أبوظبي مت بضوء 
أخضر من قبل مؤسسة النقد السعودي ومبوافقة من مصرف اإلمارات 

املركزي حسب الصحيفة.

شـــتوتغارت ـ د.ب.أ: عادت مجموعة داميلر األملانية للسيارات 
خال الربع الثالث من العـــام احلالي إلى حتقيق األرباح من جديد 

بعد اخلسائر الكبيرة التي سجلتها في الفترة األخيرة.
وذكرت املجموعة امس، أن قيمة صافي األرباح خال الربع الثالث 
من العام احلالي بلغت 56 مليون يورو بعد أن عانت املجموعة من 

اخلسائر خال الشهور التسعة السابقة للربع الثالث.
وكانت املجموعة قد سجلت خسائر خال النصف األول من العام 
احلالي تقدر قيمتها بنحو 2.36 مليار يورو. وتوقعت املجموعة أن 
تقل األرباح التشغيلية خال الربع األخير من العام احلالي عن مبلغ 
470 مليـــون يورو الذي حققته الشـــركة في الربع الثالث من العام 
احلالي. اجلدير بالذكر أن مبيعات داميلر من السيارات والشاحنات 
خال الربع الثالث بلغت 386500 سيارة وشاحنة بانخفاض نسبته 

26% مقارنة بنفس الفترة من العام املاضي.
في الوقت نفســـه تراجعت قيمة املبيعات إلى 19.3 مليار يورو 

مقابل 24.5 مليار يورو خال الربع الثالث من العام املاضي.

ارتفاع أرباح بنك أبوظبي الوطني %41
لتسجل 248.8 مليون دوالر بالربع الثالث

 أبوظبي ـ رويترز: هوى صافي أرباح 
بنك أبوظبي التجاري بنسبة 90% في الربع 
الثالث ليقل عن توقعات احملللني مع جتنيب 
البنك مخصصات كبيرة لينخفض سهمه 

أكثر من %8.
وذكر بيان على موقع ســـوق أبوظبي 
لاوراق املالية أن صافي أرباح ســـادس 
أكبر بنك في اإلمارات بلغ خال األشـــهر 
الثاثة املنتهية في 30 سبتمبر 44 مليون 
درهم »11.98 مليون دوالر« مقارنة بـ 447.6 
مليون درهم في الفترة املقابلة من العام 

املاضي. 
وقال رئيس مجلس ادارة بنك أبوظبي 
التجاري عيسى الســـويدي »ان استمرار 
البنـــك في في جتنيب بعض املخصصات 
ملواجهة اخلسائر احملتملة مبحفظة القروض 
وبعض االســـتثمارات قد اثر ســـلبا على 
صافي ارباح البنك خال الربع الثالث من 
العام احلالي«.وحذر البنك من حتديات في 
السوق على املدى القصير، وذكر أنه جنب 
مخصصات بقيمة 810 مايني درهم مقابل 

ديون متعثرة.

من جهـــة أخرى، حقق بنـــك أبوظبي 
الوطني أرباحا صافية بلغت 914 مليون 
درهم »248.8 مليون دوالر« في الربع الثالث 
بارتفاع 41% مقارنة بنفس الفترة من العام 

املاضي.
 وحقق البنك أرباحا صافية بلغت 651 
مليون درهم في الربع الثالث من عام 2008. 
وذكر البنك ان مخصصات انخفاض القيمة 
في الربع الثالث بلغت 284 مليون درهم 
وحقق البنك ارباحا صافية 2.6 مليار درهم 

في أول تسعة أشهر من العام.

أجبر عماء »دوتش بنك« 
املصرف علـــى إعان اإلفاس 
وذلـــك عقب قيامهم بســـحب 
حوالـــي 550 مليـــون جنيه 
إسترليني من ودائعهم خال 

فترة 12 يوما فقط.
وتصرف املودعون بتشجيع 
من الناشط »بيتر ليكمان« الذي 
يدير مؤسسة لتظلمات الرهن 
العقاري، وذلك بعد أن ظهر على 
شاشـــة التلفاز الهولندي يوم 
اخلميس بداية الشهر اجلاري 
ووجه نداء لعماء البنك قال فيها 
إنه »من مصلحتهم الشخصية 
واجلماعية أن يقوموا بسحب 

أموالهم«.
وقد قال املعلق البروفيسور 
الــسيد  جاكوب دي هـــان ان 
بيتر ليكمان يحتج على الطريقة 
البنك قروضه،  التي يقدم بها 

وأنه يـــرى أنه مـــن مصلحة 
املقترضني لـــو أن البنك أعلن 

إفاسه.
وفي غضون ســـاعات من 
بث هذا البرنامج أنهار املوقع 
اإللكتروني للبنك وألقى البنك 
تبعـــة ذلـــك على املتســـللني 
اإللكترونيني )الهاكرز( ومنذ 
هذا الوقت بـــدأ البنك يصبح 

محط اهتمام القراء.
ومع حلول نهاية األسبوع 
انخرط املصرف في مناقشات 
خلطط إنقاذ محتملة مبساعدة 
مجموعة من 5 بنوك هولندية 

أخرى.
لكن فشلت هذه احملادثات، 
وبدأت التســـريبات تنشر في 
الصحــافة، ومنـــذ هذا الوقت 
بدأ العماء فـــي التكالب على 
البنك  ســـحب ودائعهم مـــن 

بكميات غير مسبوقة.
أكـــدت تقاريـــر في  وقـــد 
الصحافـــة الهولنديـــة أنه قد 
مت ســـحب حوالي 600 مليون 
يورو، وهو ما يعني أنه نحو 
ربع إجمالـــي أصول البنك قد 

مت سحبها.
وبعد ظهر يوم االثنني، قامت 
احملكمة بوضع أموال »دوتش 
بنك« حتت احلراسة إلدارتها.

وقد أكد البروفيسور جاكوب 
دي هان ان السحوبات التي قام 
بها العماء قد ســـببت خراب 
شامل للبنك، فالبنك لوال حدوث 
هذه السحوبات الهائلة لم يكن 

على وشك اإلفاس.
لكن التكالب على السحوبات 
بهذا املعـــدل املرتفع هو الذي 

سبب إفاس البنك.
وفي إطار احملاوالت احملمومة 

إلنقاذ البنـــك، منحت احملكمة 
مالك البنك »ديريك شرينجا« 
مهلة حتى منتصف 16 اجلاري 

إليجاد حل.
ولكن على الرغم من متديد 
هـــذا املوعد، وإجراء مزيد من 
احملادثات مع كونسورتيوم من 
البنوك إال أن األمور انتهت إلى 

انعدام األمل في اإلنقاذ.
وفي إطار عمليات بيع أصول 
البنك، قامت مؤسسة اي بي ان 
امرو باالستحواذ على 130 من 
لوحات متحـــف الفن الواقعي 
اململـــوك لصاحب البنك حتت 
دعوى أنها أقرضته مبلغ قدره 

48 مليون دوالر.
كذلك مـــن املتوقع أن يقوم 
نادي كرة القدم اململوك لصاحب 
البنـــك بالبحث عن راع جديد 

بعد إفاس البنك.

خط�ط اإلنق�اذ ب�اءت بالفش�ل بعد س�حب رب�ع إجمال�ي أص�ول البنك

بعد سحب المودعين لـ 550 مليون جنيه إسترليني خالل 12 يومًا

سقوط »دوتش بنك«.. وإعالن إفالسه

أرباح بنك أبوظبي التجاري تهوي %90


