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مظاهرات االحتجاج مستمرة في اليونان وفي اإلطار أعمال التخريب التي وقعت

Sources : NOAA, Transocean 

رشيد الطبطبائي يبرم مذكرة التفاهم مع اجلانب الصيني

عدنان الالذقي يتحدث إلى عمالء اخلدمات املصرفية املميزة بالبنك 

)فريال حماد( جانب من املؤمتر الصحافي لشركة املثنى لالستثمار  سعد العتيبي وم.عبداهلل العنزي ود.الفي الظفيري خالل املؤمتر الصحافي سيف السويدي مكرماً حمد الفالح

ناشطة ترتدي قناعا لـ »ميركل« احتجاجا على قطع املساعدات عن اليونان

السلطات األميركية تواصل جهودها لتأمين 
السواحل المهددة من البقعة النفطية

»الهيئة« تسعى للحصول على رخصة
تخولها االستثمار في األسهم الصينية

اإلبراهيم: ارتفاع مؤشر التفاؤل 
في حجم المبيعات إلى 63 نقطة 

»المثنى لالستثمار« تصدر مؤشر التفاؤل باألعمال عن الربع الثاني 

قرن وذلك منذ تواجد الصندوق 
الكويتي للتنمية االقتصادية في 
الصني في ستينيات القرن املاضي 
وبداية التعاون االستثماري بني 

البلدين.

البيع وذلك م���ن 7 نقاط للربع 
األول لعام 2010.

كم����ا اكد االبراهيم ان مؤش����ر 
التفاؤل باالعمال للكويت ال يعكس 
اداء البورصة الكويتية، مش����يرا 
الى انه يقيس مدى تفاؤل قطاعات 
االعمال بالكويت، متوقعا ان تتفاعل 
البورصة مع نتائج هذا املؤشر على 
املدى الطويل. واضاف االبراهيم ان 
البورصة تتأثر بعوامل متعددة مثل 
االوضاع السياسية وتنفيذ اخلطط 

او املشاريع احلكومية.
ولفت الى ان االستبيان اعتمد 
عل����ى ارتفاع اس����عار النفط الن 
االقتصاد الوطني يعتمد بش����كل 
اساس����ي علي����ه، مش����يرا الى ان 
اقتصادات دول اخلليج لم تتأثر 

باالزمة املالية. 

أسهم الشركات الصينية، وايضا 
زيادة استثماراتها في الصني.

واضاف���ت الرفاعي ان عالقة 
الكوي���ت م���ع جمهورية الصني 
الشعبية تعود الى اكثر من نصف 

سمح بتحقيق فائض في امليزانية 
التقديرية واحلساب اجلاري. 

واش���ار اإلبراهي���م إل���ى أن 
استبيان مؤشر التفاؤل باألعمال 
الذي أعد من خ���الل 500 عينة 
بحثية )عشوائية( يؤكد الوضع 
االقتصادي املتفائل في الكويت، 
مستدال على ذلك بتحسن املقاييس 
الستة للربع الثاني من عام 2010 
للمؤشر مقارنة مبستويات الربع 
األول. حيث ارتفع املؤشر بالنسبة 
حلجم املبيعات مبعدل 14 نقطة 
وذلك من 49 نقطة للربع األول 
من عام 2010 ليصل إلى 63 نقطة 
للربع الثاني. كما أدت التوقعات 
االيجابية بخصوص ارتفاع الطلب 
إلى حتقيق ارتفاع بنس���بة 30 
نقطة في مستوى مؤشر أسعار 

أب���رم وكي���ل وزارة التجارة 
والصناع���ة رش���يد الطبطبائي 
أمس في مقر البورصة الكويتية 
مذكرة تفاهم م���ع رئيس هيئة 
املالية الصينية  تنظيم األوراق 

شانغ فولن.
وقد حضر توقيع املذكرة من 
اجلانب الكويتي العضو املنتدب 
بالوكالة للهيئة العامة لالستثمار 
عثم���ان العيس���ى وبعض كبار 
املسؤولني في »الهيئة« ومن سوق 
الكويت لألوراق املالية نائب مدير 
عام قطاع الت���داول فالح الرقبة 

وبعض املسؤولني في السوق.
وذكرت مسؤولة مكتب اإلعالم 
والعالقات العامة في »الهيئة« دالل 
الرفاعي، ان توقيع مذكرة التفاهم 
هذه هي اخلطوة الرئيس���ية في 
 )OFII( طريق احلصول على رخصة
التي ستخول الهيئة االستثمار في 

عاطف رمضان 
أعلنت شركة املثنى لالستثمار 
عن إصدار مؤشر التفاؤل باألعمال 
للكويت عن الربع السنوي الثاني 
من ع����ام 2010، وذل����ك بالتعاون 
مع ش����ركة )D&B( الت����ي تعتبر 
م����ن كبريات الش����ركات العاملية 
املتخصصة ف����ي توفير البيانات 

واملعلومات.
جاء ذلك خالل مؤمتر صحافي 
أقامت����ه الش����ركة أم����س له����ذه 
املناس����بة، حيث أكد نائب رئيس 
املثنى  إدارة األصول بشركة  أول 
لالس����تثمار زياد اإلبراهيم أنه مت 
إجراء االستبيان اخلاص مبؤشر 
التفاؤل باألعمال للربع الثاني من 
عام 2010 خالل شهر مارس عندما 
كان التعاف����ي االقتصادي العاملي 
يظهر مؤشرات على وجود تقدم 
غير متعادل وهش مقابل تراجع 
حاالت القلق اخلاصة باملديونيات 

في بعض الدول األوروبية.
وأضاف اإلبراهي����م أن عملية 
التصحيح التي شهدتها األسواق 
املالية العاملية خالل الربع السنوي 
األول أظهرت مرة أخرى آثار األزمة 
املالية العاملية ف����ي بعض الدول 
وألقت بظالل الشك على التعافي 
االقتصادي العاملي، مشيرا إلى أن 
التحسن النسبي الذي لوحظ في 
أسعار النفط خالل األشهر القليلة 
املاضية قد س����اعد وعزز الوضع 
املالي في الدول املصدرة للنفط مما 

وكاالت: في الوقت الذي تواصل فيه الس����لطات 
األميركية جهودها من أج����ل احلد من األثار البيئية 
املتوقع أن تعاني منها سواحل بعض الواليات األميركية، 
والتأكد من اجراءات السالمة وأمن العمليات في هذه 
السواحل خاصة القريبة من موقع تسرب بقعة النفط 
بخليج املكسيك، أكدت شركة النفط البريطانية العاملية 
العمالقة »بريتش بتروليوم« إن العمل قد بدأ حلفر 
بئر إنقاذ موازية لعزل البئر األصلية التي تؤدي إلى 
تسرب النفط في خليج املكسيك. من جهة أخرى، قالت 

الشركة انها جنحت في إغالق أصغر مصدر للتسرب 
النفطي بخليج املكس����يك وقال مسؤولون إنه »على 
الرغم من إغالق مصدر التس����رب، الذي يعد األصغر 
بني ثالثة مصادر تس����ريب، إال أنه لن يقلل من كمية 
النفط املتدفق من البئر النفطي في اخلليج«. كما أعلن 
مسؤول العمليات في »بريتش بتروليوم« داك ساتيلز 
ان الش����ركة رصدت مبلغ 25 مليون دوالر ملكافحة 
بقعة الزيت املتسربة من منصة استخراج النفط التي 

غرقت في خليج املكسيك قبل أسبوع.

إضراب عام يشّل اليونان احتجاجًا على خطة التقشف المفروضة

»الخليج« يعزز ِصالته بعمالء الخدمات المصرفية المميزة 
اختت����م بنك اخلليج مؤخ����را بنجاح 
حمالته اإلعالمية األربع التي هدفت إلى 
تعزيز صالته بعمالء اخلدمات املصرفية 
املميزة، واخلدمات املصرفية املميزة هي 
عبارة عن خدمة تفضيلية تراعي احتياجات 
العمالء الشخصية وتتضمن مجموعة من 
املنتجات واخلدمات املصرفية التي تلبي 

احتياجات العمالء املالية. 
وكانت لهذه احلمالت اإلعالمية محطات 
في أفرع املناطق التالية: ضاحية عبداهلل 
السالم، والشعب، واجلابرية، والعديلية 
بحض����ور أكثر م����ن 250 »عميلK«. وقد 
أتاحت هذه احلمالت الفرصة لبنك اخلليج 
الستعراض خدمات التأمني املصرفي التي 
يقدمها فضال عن مجموعته الواسعة من 
اخلدمات والتسهيالت املصرفية، وقد تخلل 
كال من هذه احلمالت سحب بالقرعة على 
قسيمة س����فر.  وقد اقتصر حضور هذه 
احلمالت اإلعالمية على املدعوين من عمالء 
اخلدمات املصرفي����ة املميزة الذين تلقوا 

الدعوات الش����خصية من مدراء العالقات 
املميزة، وكان في استقبال العمالء رؤساء 
أقس����ام اخلدمات املصرفية املميزة الذين 
استعرضوا بإيجاز مجموعة الفوائد الفريدة 
التي تتضمنها حزمة اخلدمات املصرفية 
املميزة من بنك اخلليج. كما شارك في هذا 
احلدث ممثل الش����ركة األميركية للتأمني 
على احلياة )أليكو( إحدى أبرز شركات 
التأمني في املنطقة والذي استعرض بدوره 
مجموعة واسعة من منتجات التأمني التي 
يقوم حاليا بنك اخلليج بتوفيرها.  وتعليقا 
على النج����اح الذي حققته هذه احلمالت 
اإلعالمية، قال مدير عام مجموعة اخلدمات 
املصرفية الشخصية بالبنك علي شلبي: 
»يح����رص بنك اخلليج على منح عمالئه 
أفضل احلل����ول املصرفية املصممة وفق 
احتياجاتهم ومتطلباتهم، فهذه احلمالت 
اإلعالمية تصب في إطار سعينا املتواصل 
إلى تعريف عمالئنا مبجموعة اخلدمات 

واملنتجات العديدة التي نقدمها.

ميركل تدافع عن خطة مساعدة 
اليونان أمام البرلمان

ــارة االملانية اجنيال  ــن ـ أ.ف.پ: دافعت املستش برل
ميركل أمس عن خطة مساعدة اليونان امام النواب الذين 
ــم احتجاج الرأي  ــوا الدعم لها رغ ــع ان يقدم من املتوق

العام.
 وامام خطورة االزمة املالية التي تواجهها اثينا، تراجعت 
ــاعدة اليونان، واطلقت  املستشارة عن حتفظاتها عن مس
حملة من اجل اقناع الرأي العام والشارع السياسي األملاني 
ــباب التي جتعل املانيا تدفع 8.4 مليارات هذا العام،  باالس
ــا اضافيا قد يصل الى 14 مليار يورو بحلول نهاية  ومبلغ
ــاهمة االملانية في مبلغ 110 مليارات  2012، وهي قيمة املس
يورو يتشارك في دفعه االحتاد االوروبي وصندوق النقد 

الدولي، وفقا للخطة التي اقرت االحد املاضي.
ــتقبل  وقالت ميركل امام النواب ان االمر يتعلق »مبس
اوروبا ومستقبل املانيا في اوروبا«، واضافت »نحن نحمي 
اموالنا« من خالل مساعدة اليونان التي تهدد مصاعبها كل 
ــتضمن الديون  ــيرة الى ان »الدولة س منطقة اليورو، مش

املمنوحة الى اثينا«.

أثينا � أ.ف.پ � وكاالت: ش����ّل 
اضراب عام اليونان بالكامل تقريبا 
أمس احتجاجا على خطة التقشف 
املفروضة مقابل مساعدة مبليارات 
تفاديا النهيار البالد بينما تراجعت 
البورص����ات مثي����رة مخاوف من 
انتشار عدوى االزمة في اوروبا، 
حتى ان املستشارة االملانية انغيال 
ميركل اعتبرت ان »مستقبل« اوروبا 

هناك على احملك.
وتعطل النش����اط ف����ي البالد 
وتوقفت حركة الطائرات والسفن 
واملدارس وتنش����ط املستشفيات 

العامة بأدنى عدد من موظفيها.
ب����ني  وس����جلت اش����تباكات 
ش����بان ورجال الشرطة في اثينا 
وس����الونيكي كبرى مدن ش����مال 

اليونان خالل تظاهرات احتجاجا 
التقش����ف، وكانت  على اجراءات 
الس����ابق  حركات احتجاجية في 
شهدت اعمال عنف، لكن احملالت 
التجارية فتحت بشكل عادي صباح 
امس في اثينا وس����الونيكي رغم 
التجار عناصرها  دعوة احتادات 

الى االنضمام الى االضراب.
ودعت اكبر نقابتني الى التظاهر 
قبل الظهر في وس����ط اثينا حيث 
جتمع عشرون الف شخص )حسب 
الشرطة(، واضطرت حكومة جورج 
باباندريو االشتراكية التي عجزت 
عن متوي����ل ديونه����ا الهائلة في 
االسواق الى اتخاذ اجراءات تقشف 
ضخمة دفع ثمنها الشعب - خفض 
الرواتب وارتفاع االسعار � مقابل 

خطة مساعدة بنحو 110 مليارات 
ي����ورو على مدى ثالث س����نوات 
صادق����ت عليها ال����دول ال� 16 في 
اليورو االحتاد االوروبي  منطقة 
)80 مليارا( وصندوق النقد الدولي 
)30 مليارا(، لكن االزمة اليونانية 
التي هزت منطقة اليورو برمتها 
واظهرت حدود التضامن الداخلي 
في االحت����اد االوروبي باتت تهدد 
باالمتداد. وانتقلت االس����واق الى 
استهداف اس����بانيا التي قيل انها 
ايضا تس����تعد لطلب مس����اعدة 
صندوق النقد الدولي. لكن رئيس 
احلكومة االسبانية خوسيه لويس 
رودريغيز ثاباتيرو الذي صادقت 
حكومته في يناير على خطة تقشف 

بقيمة 50 مليار يورو.

الفالح: »الكويتية« من أكثر الشركات أمنًا وسالمة بالعالم

دبي ـ عبدالهادي العجمي
رعت مؤسسة اخلطوط اجلوية الكويتية 
احلفل الرس����مي للمنتدى الدولي للوكالة 
األوروبية للس����المة اجلوية »اياس����ا« في 
دورته الثانية بدبي والذي عقد خالل الفترة 
من 27 الى 29 ابريل املاضي، وتأتي رعاية 
املؤسسة لهذا احلدث املهم في اطار حرصها 
على التواجد في احملافل العاملية في مجال 
الطيران وخصوص����ا ان هذا املنتدى يقام 

للمرة األولى خارج أوروبا.
وخالل هذه املناسبة قام رئيس مجلس 
إدارة مؤسسة اخلطوط اجلوية الكويتية 
والعضو املنتدب حمد الفالح بإلقاء كلمة أكد 
فيها ان »الكويتية« حريصة على رعاية هذه 
األنشطة الكبرى لقناعتها بأهمية اجتماع 
قيادات صناعات الطيران ملناقشة امكانيات 
تطوير الطيران املدني، وقال ان »الكويتية« 
على قناعة مبسؤولياتها لالرتقاء مبعايير 
الطيران وحتسينها وكذلك  الس����المة في 
االلتزام باملعايير البيئية، مشيرا الى انها 
تولي أهمية بالغة ملفهوم األمن والسالمة لذا 
تقوم بتطبيق هذا املبدأ في جميع مرافقها 
وخدماتها الهندسية وهو ما جعلها حترز 
س����معة دولي����ة مرموق����ة باعتبارها أكثر 
الشركات أمنا وس����المة في العالم، ولفت 
الى ان املؤسس����ة دأبت على اظهار قدرتها 
على املنافسة وتقدمي خدمات جديدة وتطبيق 
استراتيجيتها التي تعتمد على االبتكارات 
التقنية احلديثة من حيث املفاهيم املعاصرة 
وكذلك مهارات التدريب الفني، مشيرا الى 
ان »الكويتية« على قناعة بأهمية التدريب 

الهندس����ي الذي يعد من أهم القطاعات في 
شركات الطيران الدولية ألثره املباشر على 

أمن وسالمة الطيران.
وأكد الفالح ان »الكويتية« تعتبر من أكبر 
مزودي خدمات الصيانة األولية في منطقة 
الشرق األوسط وآسيا وتعد أيضا أكبر مزود 
خلدمات الصيانة الهندسية لشركات النقل 
اجلوي في الكويت ودول مجلس التعاون 
اخلليجي. ولفت الى ان »الكويتية« تلعب 
دورا مهما في مجال تقوية جانب س����المة 
الطيران عن طريق تنظيم ورش عمل وحلقات 
دراسية عن سالمة الطيران من خالل مركز 

األعمال التابع للمؤسسة.
وأش����ار الى ان املؤسس����ة جنحت في 
احلصول على 39 رخصة وصالحية للعمل 
في مجال الصيانة بداية من االدارة العامة 
للطيران املدني الكويتي ثم رخصة الهيئة 
 )GCAA( العامة للطيران املدني في االمارات
وكذلك هيئة الطيران املدني في سنغافورة 
)CAAS(، مشيرا الى ان املؤسسة تعتبر اكبر 
مزود للصيانة الفورية في منطقة الشرق 

األوسط وآسيا.
ومن جانبه، قال مدير عام الهيئة للطيران 
املدني اإلماراتي سيف السويدي ان اختيار 
اإلمارات ممثلة في الهيئة العامة للطيران 
املدني الستضافة هذا املنتدى الدولي كأول بلد 
خارج أوروبا يأتي كتتويج للمكانة املرموقة 
التي تتمتع بها الدولة في مجال الس����المة 
اجلوية وجتسيد للثقة القوية التي حتظى 

بها عند مختلف املنظمات والهيئات.
الدولية في قطاع الطيران املدني، خصوصا 

الوكالة االوروبية للسالمة اجلوية. وتابع 
السويدي بالقول: قوانني الوكالة االوروبية 
للسالمة اجلوية تعتبر من افضل واحدث 
املعايير الدولية والتي يتبناها العديد من 
البلدان ومن ضمنها االمارات، وزاد: املنتدى 
الذي تستضيفه االمارات له اهمية كبيرة 
نظرا للمشاركة القوية من قبل جميع هيئات 
ومنظمات الطيران املدني في مختلف قارات 
العالم، واوضح ان االمارات تتعاون بفاعلية 
مع الوكالة االوروبية للسالمة اجلوية بداية 
من محاوالت تسهيل عملية احلصول على 
شهادات الطائرات للطائرة ايرباص اجلديدة 
حتى منح املوافقات للمنظمات ذات الصلة 
بعمليات تصميم وتصنيع منتجات الطيران 
وكذلك املشاركة في برنامج االنشطة الفنية 
للوكالة. وقال مدير مركز اعمال املؤسسة في 
دبي م.عبداهلل نشمي العنزي ان »الكويتية« 
وفي اطار سعيها الى زيادة ايراداتها وخفض 
مصاريفها قامت بتشكيل جلنة ترأسها رئيس 
مجلس االدارة احلالي حمد الفالح عندما كان 
يشغل منصب مساعد مدير دائرة الهندسة، 
وخلصت اللجنة الى ضرورة استخدام موارد 
املؤسسة لتقدمي خدمات الصيانة الفورية 

للمؤسسة وللمؤسسات اخلارجية.
واضاف م.العنزي ان املؤسسة انطلقت 
في خدمة الصيانة الفورية من ثالثة عمالء 
فقط في الكويت الى عقود مع 57 ش����ركة 
طيران، حيث بلغ اجمالي عقود املؤسسة 119 
عقدا. واشار الى ان تزايد قدرات »الكويتية« 
في مجال الصيانة جعلها من اكبر مقدمي 
الصيانة في صناعة الطيران على مستوى 

العال����م وذلك من خ����الل 11 محطة خدمات 
صيانة خارج الكويت، واوضح ان املؤسسة 
جنحت ف����ي احلصول على تخويل لتقدمي 
خدمات الصيانة من االدارة العامة للطيران 
املدني )DGCA( وكذلك من املنظمة االوروبية 
)145EASA( وتعتبر املؤسس����ة هي االولى 
عربيا في احلصول على هذا التصريح، مشيرا 
الى ان املؤسسة حصلت على هذا الترخيص 
من اعلى هيئة في املنظمات االوروبية وهي 

سلطة الطيران املدني االملاني.
واضاف ان املؤسسة تقدم خدماتها إلى 
اخلطوط اجلوية في كل من س����نغافورة 
وماليزي����ا وتايلن����د والص����ني اجلنوبية، 
باإلضافة الى اخلطوط اجلوية النمساوية 
واالماراتية والتركية والفرنس����ية. واشار 
الى ان املؤسس����ة تعد أكبر مزود خلدمات 
الصيانة في دبي وابوظبي ودمشق وبيروت 

والقاهرة وبانكوك.
واوضح العنزي ان املؤسسة تتعرض 
لهجوم كبير من العديد من اجلهات وخصوصا 
فيما يتعلق بصيانة الطائرات، معتبرا ان هذا 
الهجوم ليس له اساس من الصحة ملا متلكه 
املؤسس����ة من كوادر هندسية متخصصة 
ومؤهل����ة في اململكة املتحدة، مش����يرا الى 
ان مهندسي املؤسسة حصلوا على تأهيل 
متقدم من اإلدارة العام����ة للطيران املدني 
ث����م برامج تدريب في مؤسس����ة اخلطوط 
اجلوية الكويتية وملدة ثالث سنوات. وأكد 
ان مهندس����ي املؤسسة لم يتسببوا في اي 
حادث للطائرات الكويتية ولو ملرة واحدة 

وهو ما يعني كفاءة هؤالء املهندسني.

خالل افتتاح المنتدى الدولي للسالمة الجوية في دورته الثانية بدبي


