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مصطفى الشمالي

متداولون يتابعون في »داو جونز« اخلسائر الكبيرة الناجتة عن أزمة اليونان وقضية 
»جولدمان ساكس« رئيس وزراء اليونان يصرح لوسائل اإلعالم عقب اجتماع طارئ مبقر املفوضية األوروبية

قرار مبنع تطبيق قانون مساعدة 
اليونان الذي أقره البرملان األملاني 

)بوندستاج( اجلمعة املاضية.
وعللت احملكم����ة قرارها بأن 
الشكوى الدس����تورية التي تقدم 
بها خمس����ة علماء للمحكمة عقب 
إقرار القان����ون غير مبررة. وكان 
علماء قانون يطلقون على أنفسهم 
إلى منع  اليورو« يسعون  »ثوار 
تطبيق القانون من خالل الدعوى 
العاجلة التي قدموها ألعلى محكمة 

في أملانيا.
وأعلنت وزارة املالية األملانية 
أمس أن احملكمة رفضت الدعوى، 
وذكرت في حيثي����ات قرارها أن 
»احملكمة الدستورية االحتادية ليس 
لديها أدلة كافية جتبر على االعتقاد 
بأن تقدير سياسة العملة والسياسة 

املالية للحكومة خاطئ«.
وذكرت احملكم����ة أنه في حال 
قبول الدعوى فإن أملانيا ستضطر 
إلى وقف مساعدتها في حزمة إنقاذ 
اليونان، وهذا لن يؤدي فقط إلى 
عدم حتقق توقعات منطقة اليورو، 
بل يجعل تنفيذ حزمة اإلنقاذ محل 

شك.

وأك����دت على أهمية متاس����ك 
املجتمع خاصة في وقت األزمات، 
وأكدت ف����ي كلمتها األس����بوعية 
املتلف����زة عل����ى االنترن����ت أمس 
ضرورة ب����ذل كل جهد »ملواجهة 
كل ما يعترضنا من مشاكل وفيما 
يتعلق بقضي����ة التضامن واألمن 
االجتماعي وكذلك قضية األخالق في 
التعامالت االقتصادية ومسؤولية 

البنوك«.
جاء ذلك في الوقت الذي مهدت 
احملكمة الدستورية االحتادية في 
أملانيا الطريق للمساعدات األملانية 
لليون����ان املهددة باإلفالس، حيث 
رفضت احملكمة طلبا عاجال بإصدار 

80 مليار يورو في نفس الوقت الذي 
سيقدم فيه صندوق النقد الدولي 
نحو 110 مليارات يورو ملساعدتها 
على مواجهة االزمة وذلك بحلول 

التاسع عشر من الشهر اجلاري.
واوضح ان البرنامج املقرر ان 
تقوم به اليونان هو برنامج واقعي 
وطموح، مبينا ان القادة األوروبيني 
يؤكدون من جديد التزامهم ضمان 

استقرار ووحدة اوروبا.
من جهته اكد رئيس املفوضية 
االوروبية خوسيه مانويل باروسو 
االتفاق على اهمية الدفاع عن اوروبا 
مهما حدث، الفتا ال����ى ان »لدينا 
العديد من املنظمات حتت تصرفنا 

التي يج����ب اس����تخدامها ومنها 
املنظم����ات االوروبية واملفوضية 

والبنك املركزي االوروبي«.
من جانبها، قالت املستش����ارة 
األملانية أجنيال ميركل إن أوروبا 
تواجه وضعا خطي����را نظرا ألن 
اليونان ليست البلد الوحيد الذي 
يتعرض لضغوط من أسواق املال. 
واضافت في تصريحات صحافية 
أمس بعد اجتماع مع رئيس الوزراء 
الكندي ستيفن هاربر »إذا نظرمت 
إلى فروق األس����عار من اجلمعة 
أو اخلميس تلحظون أننا نواجه 
تطورا ليس جيدا في عدة دول ال 

في بلد واحد فحسب«.

 كونا � د.ب.أ � رويترز: وافق 
قادة الدول االوروبية خالل القمة 
الطارئ����ة التي عقدوها أمس على 
وضع آلية جديدة لالستقرار املالي 
ملساعدتهم في مواجهة االزمات وذلك 
بعد االزمة املالية التي تعرضت لها 

اليونان.
وذكر القادة في بيان مشترك عند 
انتهائهم من القمة ان »املفوضية 
االوروبية ستعرض اآللية اجلديدة 
للمحافظة على االستقرار املالي في 
اوروبا«، مضيفني ان وزراء املالية 
االوروبيني س����يعقدون اجتماعا 

خاصا اليوم لهذا الهدف.
وقال رئيس االحتاد االوروبي 
هيرمان فان رومب����ي في مؤمتر 
صحافي: »اننا اتفقنا على تكثيف 
اجله����ود الدارة الق����رارات املالية 
واالزمات وادارة املساعدات املالية 
االساسية لتغطية تكاليف االزمات«، 
مبينا ان »تس����ليط الضوء على 
اسباب اضطراب السوق احلالية 
بحاجة الى تقدم س����ريع الشراف 

وتنظيم االسواق املالية«.
واش����ار البيان ال����ى ان القادة 
االوروبيني سيمنحون اليونان نحو 

وقعت ش����ركة كولدويل بانكر 
العاملي����ة � فرع الكوي����ت اتفاقية 
حصرية إلدارة وتسويق عقارات 
ش����ركة أوالد خالد صالح الغنيم 
للتج����ارة العام����ة. وقال����ت مدير 
تطوير األعم����ال لكولدويل بانكر 
رانيا اإلبراهيم أن االتفاقية تتضمن 
إدارة وتسويق البرج التجاري في 
القبلة واملجمع  العاصمة مبنطقة 
السكني الكائن في منطقة الساملية 
بش����ارع البالج����ات. وأوضح����ت 
اإلبراهيم أن برج الغنيم التجاري 
يقع في قلب العاصمة وسط منطقة 
الفنادق خلف فندق الش����يراتون، 

ويتميز املوقع بقربه من شارع فهد السالم ومن منطقة الوزارات ومجمع 
البنوك واملصالح احلكومية واخلاصة، حيث يقع على مساحة 500 متر 
مربع ويضم 20 طابقا منها طابق أرضي وميزانني و18 طابقا متكررا، وتبلغ 
مساحة الطابق 330 مترا مربعا، فيما تتمتع كل املكاتب بإطاللة متميزة 
على اخلليج العربي، باإلضافة إلى اخلدمات واألنظمة احلديثة التي جتعل 
البرج يعد ضمن األبراج الذكية التي تتميز بتشطيباتها الراقية. يعد البرج 
أحد املعالم املعمارية ذات التصاميم الفريدة في العاصمة والتي ستجذب 
بدورها الش����ركات الراغبة في العمل ضمن مكاتب فخمة ومرنة التقسيم 
مما يعطي قيمة مضافة للشركة. وأشارت إلى أن املجمع أقيم على مساحة 
أرض تبل����غ 2.300 متر مربع، ويتكون من برجني، ميثل نقلة نوعية في 
عمل شركة الغنيم التي ميتد تاريخها وخبرتها في التطوير العقاري إلى 
أكثر من 45 عاما. واجلدير بالذكر أن املجمع لديه إطاللة رائعة على البحر 
مباش����رة، ويتكون البرج األول من 12 طابقا كل طابق يضم شقة واحدة 
حتتوي على ثالث غرف و5 حمامات وغرفة خادمة وغرفة للغسيل وصالة 
وغرفة للطعام مجهزة بأحدث ما وصلت إليه وسائل الراحة واألمان. أما 
البرج الثاني فيتكون من 10 طوابق في كل طابق ش����قتني تضم كل منها 

غرفتي نوم وأربعة حمامات وغرفة للغسيل وأخرى للخادمة.

تتضمن منح اليونان 80 مليار يورو

القادة األوروبيون يقررون آلية استقرار مالي لمواجهة األزمات 
وضع قمع االحتواء أعلى البئر التي يتسرب منها النفط في خليج المكسيك

البيت األبيض يحّذر من ارتفاع أسعار النفط
� د.ب.أ: حذر  رويت����رز 
البيت األبيض من استغالل 
النفطي  التس����رب  كارث����ة 
بخليج املكسيك كمبرر لزيادة 
اسعار النفط، وابلغ املتحدث 
الرسمي باسم البيت األبيض 
روبرت جيبس الصحافيني 
أن الطلب على النفط يرتفع 
خالل أشهر الصيف بصورة 
تقليدية بسبب اقدام الكثير 
من املواطنني على استخدام 
سياراتهم كثيرا إال أن »كارثة 
التس����رب النفطي يجب أال 

ترفع االسعار«.
وأضاف جيبس ان »النفط 
الذي اكتشف واستخرج من 
هناك لم يكن يذهب للسوق 

بصورة مباشرة لذا لم يخسر سوق النفط 
جزءا من انتاجه«.

جاء ذلك ف����ي الوقت الذي مت وضع قمع 
ضخم من الصلب امس أعلى رأس بئر للنفط 
في خليج املكسيك في محاولة للسيطرة على 
البقعة النفطية املتسربة من البئر املتفجرة، 
وقالت شركة »بريتيش بتروليوم« النفطية 
التي تدير املنصة إن أساليب احلد من التسرب 
النفطي لم يتم جتربتها من قبل في مثل هذا 
العمق الذي يصل إلى 5000 قدم حتت املياه، 

وال توجد ضمانات بأنها ستكون فاعلة.
وقال كبير موظفي التشغيل في الشركة 
دوج سوتلز »هذه أداة كبيرة للغاية وحتتاج 
لوضعها بشكل دقيق«، وأوضح أن هذا اإلجراء 
ال����ذي لم يتم جتربته من قبل س����يكون له 

بالتأكيد بعض التداعيات« الحقا.
هذا بينما، يعكف املهندسون بالشركة على 
تركي����ب غرفة معدنية ضخمة لتغطية بئر 
يتسرب منها النفط في خليج املكسيك وذلك 
باالستعانة بروبوتات بحرية في مهمة متثل 

الفرصة املثلى حتى االن الحتواء اخطر بقعة 
نفطية أميركية، حيث يتم انزال هذا الهيكل 
املعدني الذي يزن 98 طنا نحو قاع اخلليج 
اعلى فوه����ة البئر وعلى عمق 1.6 كيلومتر 
تقريبا وهي عملية تس����تلزم دقة متناهية 

وسط الظالم وضغط املياه العالي.
ويأمل مسؤولو الشركة بتركيب أنبوب 
القادم  بالهيكل املعدني الضخم االس����بوع 
لتمرير النفط املتسرب، وتقوم الشركة أيضا 
بحفر بئر تنفيسية بغية وقف التسرب، اال 
ان هذه البئر ق����د تكتمل في غضون ثالثة 
أشهر، وقد استخدم امس االول 270 زورقا 
مليون لتر من املواد الكيماوية لتفتيت بقعة 

الزيت.
ويهدد التسرب النفطي � الذي يصل معدله 
الى خمسة آالف برميل نفط يوميا � بكارثة 
اقتصادية وبيئية على املنتجعات السياحية 
ومواطن معيش����ة احلياة البحرية والثروة 
السمكية في واليات لويزيانا وميسيسبي 

واالباما وفلوريدا.

البقعة النفطية مازالت تلقي بظاللها على احلياة البحرية

الشمالي يدعو الستكمال المراحل النهائية المتعلقة
باالتحاد الجمركي الخليجي باعتباره أهم المشاريع للخليج

تبقى من مواضيع عالقة في االحتاد 
اجلمركي وهذا يضعنا جميعا امام 
حتد كبير يجب اس����تثماره على 

اكمل وجه«.
وأوضح ان موضوع التحصيل 
والتوزي����ع املش����ترك للحصيلة 

اجلمركية ليس باملوضوع الشائك 
الذي يصعب حله ما دامت توافرت 
االرادة والنية الصادقة للتوصل 
الى صيغة توافقية تكون مقبولة 
لدى جميع الدول األعضاء مؤكدا 
ان أي صيغة او آلية يتم االتفاق 
عليها بني الدول األعضاء البد ان 
تتم مراجعتها بعد مرور س����نتني 
من العم����ل بها. وأش����ار الى انه 
يجب أال يغف����ل االجتماع ما ورد 
من حل����ول في املذكرة التي اعدت 
من قبل االمان����ة العامة للمجلس 
حول استكمال متطلبات االحتاد 
اجلمركي، واصفا إياها بأنها »جيدة 
وتستحق االشادة« حيث ان املذكرة 
أشارت الى ان احملصلة اجلمركية 
لدول املجلس متثل جزءا يسيرا 
من اجمالي ايرادات الدول االعضاء 
بالتالي االتفاق على  السهل  ومن 

توزيعها بأي آلية كانت.

الرياض � كونا: دعا وزير املالية 
مصطفي الش����مالي وزراء املالية 
واالقتصاد اخلليجيني الستكمال 
ما مت من نقاشات وحوارات حول 
املوضوع����ات ذات الصلة بالعمل 
اخلليج����ي املش����ترك خاصة ما 
يتعلق باستكمال املراحل النهائية 
لالحتاد اجلمرك����ي باعتباره احد 
أهم املشاريع املشتركة التي تخدم 

دول املجلس.
وقال الشمالي في كلمة خالل 
ترؤس����ه لالجتماع ال� 84 للجنة 
التع����اون املال����ي واالقتص����ادي 
اخلليجي الذي بدأ أعماله أمس ان 
»قادة دول املجلس وفروا لنا فرصة 
أخرى للعمل من جديد على االنتهاء 
من امللف����ات العالقة وذلك بعد ان 
مددوا الفت����رة االنتقالية لالحتاد 
اجلمركي وكلهم ثقة في مقدرتنا 
على التوصل الى اتفاق بشأن ما 

»كولدويل بانكر« توقع اتفاقية 
حصرية إلدارة وتسويق برج الغنيم

رانيا اإلبراهيم

م.محمد الرشيديروجر هارب

باباجان: تركيا قد تتأثر بشكل غير مباشر باألزمة
أنقرة � كونا: ق��ال وزير االقتصاد التركي 
علي باباج��ان أمس إن بالده قد تتأثر بش��كل 
غير مباش��ر بأزمة الدي��ون اليونانية رغم أن 
االقتص��اد التركي معزول نس��بيا عن منطقة 
اليورو. وأضاف ف��ي تصريح صحافي تعليقا 
على خطة االنق��اذ املالية األوروبية لليونان ان 

تباطؤا اقتصاديا في منطقة اليورو سيؤدي الى 
تراجع معدل الطلب في دول االحتاد االوروبي 
وبالتالي تراجع الطلب على الصادرات التركية.

وأوض��ح باباج��ان ان ازمة دي��ون اليونان 
قد متتد آثارها الس��لبية الى بقية دول االحتاد 

االوروبي.

مقترح بإلغاء رسوم استيراد الصلب البالغة ٪5
رويترز: قال مسؤول مبجلس التعاون اخلليجي أمس 
ان من املتوقع أن تلغي دول اخلليج العربية رسيما نسبة 
5% على واردات الصلب في غضون شهر إلى شهرين وذلك 

للتخفيف من شح في املعروض والسيما في السعودية.
وبحث وزراء مالية دول املجلس الست االجراء املقترح 
خالل اجتماع عقد أمس، ومن املتوقع اتخاذ قرار نهائي خالل 
قمة تعقد األسبوع املقبل. وأبلغ مسؤول من أمانة املجلس 
قبل بدء االجتماع »هناك توافق آراء بني دول مجلس التعاون 
بشأن هذا املقترح، ستجري املوافقة عليه دون أي مشكلة 

لكن من املرجح ان يستغرق شهرا أو شهرين لتطبيقه«.
كما بحث وزراء املالية مقترحات مقدمة من قطر إلقامة 
بنك إقليمي للمساعدات الدولية ومقترحا بحرينيا إلنشاء 
صندوق استقرار ملساعدة اقتصادات دول املجلس التي قد 
تواجه متاعب إذا اقتضت الضرورة. وس����يضع االجتماع 
جدول أعمال قمة مجلس التع����اون اخلليجي التالية التي 

تستضيفها الرياض األسبوع املقبل.

خالل مشاركتها في معرض شركاء زين السابعيحاضر في ملتقى النخبة االقتصادي األول 13 الجاري

روجر هارب: االقتصاد الكويتي قوي 
ويحتاج لتنويع مصادر الدخل

Pay-it.mobi آي سيس« أطلقت خدمة«
لتعبئة الرصيد ودفع المكالمات عبر الـ »كي ـ نت«

في حالة نضوب النفط، مشيرا 
الى ان امللتقى سيتناول جميع 
املشاكل التي تواجه املؤسسات 
والشركات االقتصادية واملالية 
التحليل والدراس���ة  بنوع من 
من خالل اجللسات واملناقشات 
التي سوف تتم ومن خالل ورش 
العمل املختلفة التي ستقدم خالل 
امللتقى خاصة ورشة العمل التي 
ستنطلق حتت اسم »اجعل االمور 
اسهل ما تكون« التي ستركز على 
كيفية حتس���ني وتطوير االداء 
والفاعلية للش���ركة واملؤسسة 
من خالل منظومة العمل وتشرح 
النمو وكيفية حتقيق  اس���رار 
الربح في كل الظروف وسيتم 
تقدمي جتارب واقعية الشخاص 
كثيرين على صعيد العمل الدولي 
واالقليمي، مبينا كذلك ان نظرية 
التي  الهيليكوبتر االقتصادية، 
العديد من  إنقاذ  س���اهمت في 
الش���ركات في أوروبا وأميركا، 
عند تطبيقها في منطقة اخلليج 
والكويت التي هي جزء ال يتجزأ 
من املنظومة العاملية االقتصادية 
ستتغير اخلارطة االقتصادية 

الى االفضل.

والتي تق���وم عل���ى تق���دمي 
حلول مبتكرة ترقى بالشركة 
في ظل املوجة املعل��ومات���ية 
الش������ركات  القادم���ة م���ن 
املتواج���دة عل���ى  العامل�ي���ة 
الش��بكة العنكبوتية، وكذلك 
مواكبتها، ألحدث املس���تجدات 
الع��املية في مجال تكنولوجيا 

االتصاالت.
وأشار إلى أن »آي سيس« 
حققت حض���ورا كبيرا خالل 
مش���اركتها في معرض »زين 
س���يتي«، كما قدمت خدمات 
مجاني���ة وجوائ���ز عدي���دة 
وعروضا مميزة لزوار املعرض 
على خدماتها ملشتركي شركة 
»زين«، الفتا إلى أن الش���ركة 
انته���زت فرص���ة املش���اركة 
ف���ي املعرض لتط���ل به على 
قطاع عريض من اجل���مهور 
بأحدث ما أفرزته تكنولوجيا 
االتصاالت، مؤكدا أن الشركة 
قدمت خالل املعرض »وجبة 
دس���مة« للغاية من اخلدمات 
والعروض الترويجية األولى 
من نوعها ف���ي الكويت على 

اإلطالق.

واكد د.روجر هارب احملاضر 
الى  العاملي مبناسبة حضوره 
الكويت ومش���اركته في ملتقى 
النخب���ة ان االقتصاد الكويتي 
قوي ويتمتع مبالءة مالية كبيرة، 
لكن نقطة ضعفه تتمثل في عدم 
تنويع مصادر الدخل واعتماده 
كليا على مص���در النفط لذلك 
يجب ان تتجه الدول الى مجاالت 
الصناعة والزراعة كي تنوع من 
مصادر الدخل وتقوم باالستثمار 
لعوائد النفط بشكل فوري كي 
حتمي االقتص���اد من اي هزات 

إل���ى انه ميك���ن اس���ت��خدام 
اخلدم���ة ال��جدي������دة ع���بر 
الدخ����ول للموقع االل���كتروني 
www.pay-it.mobi من املوبايل 
وإتباع تعليمات االس���تخدام 
املوجودة على املوقع، مشيرا 
إلى انه قريبا سيتمكن العمالء 
من الدخول عل���ى املوقع عن 

طريق »االنترنت«.
وأض���اف م.الرش���يدي أن 
اخلدمة اجلديدة تتماشى مع 
استراتيجية الشركة اجلديدة 
 ONE �التي تطبقه���ا حاليا ال

أعلن���ت ش���ركة مجموعة 
الراية عن انشطة ملتقى النخبة 
االقتصادي االول والتي ستنطلق 
13 اجلاري وذلك بالتعاون مع 
شركة دار االمانة، ويسعى ملتقى 
النخبة الى تسليط االضواء على 
املعوقات التي تواجه الشركات 
واملؤسسات االقتصادية واملالية 
حاليا من الناحية االدارية واملالية 
منها بشكل خاص وكشف اسرار 
النمو واخلروج بعدة نظريات 
قابلة للتنفيذ على ارض الواقع 
املتواجد حاليا يهدف  فاحلراك 
الى اعادة معدالت منو الشركات 
الى سابق عهدها وعدم تعرضها 
مرة اخرى الى هزات عنيفة تؤثر 
على اقتصادات الدولة وسوف 
يستضيف امللتقى احملاضر العاملي 
روجر ه���ارب صاحب نظرية 
الهيليكوبتر  االستكش���اف من 
التي درس���ت على نطاق واسع 
الغربية  العاملية  في اجلامعات 
وتبنتها دول كثيرة خاصة بعد 
االزمة املالية العاملية التي املت 
باجلمي���ع ومت تطبيقها خاصة 
في بريطاني���ا وأميركا وبعض 

الدول اآلسيوية.

كما ع���ودت عمالءها على 
ابتكار كل ما هو جديد في عالم 
خدمات االتصاالت واملعلومات، 
أطلقت ش���ركة »آي س���يس« 
خلدمات االتصاالت واملعلومات 
خالل مش���اركتها في معرض 
ش���ركاء زين الس�����ابع 2010 
 Pay-it.mobi خدمة ،Zain City
لتعبئة الرصيد ودفع املكاملات 
احمللية، وهي احدث مفاجأتها 

التي قدمتها جلمهورها.
وقد ص���رح املدي���ر العام 
والعض���و املنتدب للش���ركة 
الرشيدي بأن خدمة  م.محمد 
Pay-it.mobi هي األحدث في 
الكويت، ومن اخلدمات الفريدة 
من نوعها في منطقة الشرق 
األوسط، إذ مت��كن العمالء من 
دفع قي���مة املك���املات وتعبئة 
األرصدة للمكامل���ات احمللية 
جلم���يع عمالء ش���ركة زين 
املتن���قلة س���واء  لالتصاالت 
املقيمون عن  أو  املواطن���ون 
طريق اس���ت���خدام ال� »كي � 
نت«، كما ميكن للمقيمني تعبئة 
رص��يد لذويهم كل بحسب بلده 
باستخدام الطريقة نفسها، الفتا 

»الجزيرة« تتسلم 29 طائرة جديدة بحلول 2016
هامبرغ: ص����رح الرئيس التنفيذي 
للعمليات ل� »طيران اجلزيرة«، راينهارد 
كوساك بأن »طيران اجلزيرة« ستتسلم 
29 طائرة جديدة من طراز ايرباص بحلول 
العام 2016. وأضاف: »من املتوقع أيضا 
تسلم اثنني منها خالل عام 2011 إذا شهدنا 
انتعاشا اقتصاديا ملحوظا بنهاية العام 
احلالي«. وقد انضم كوس����اك، األملاني 
اجلنسية، إلى طيران اجلزيرة عام 2006 
ولديه أكثر من 33 عاما من اخلبرة في 
مجال عمليات الطيران حيث كان يعمل 
لشركة الطيران لوفتهانزا األملانية.  وقال 

ان قطاع النقل اجلوي في اخلليج يعاني اليوم 
من زيادة في عدد املقاعد املتوافرة مقابل الطاقة 
االس����تيعابية في الس����وق، وذلك كله في ظل 
تداعيات أصعب أزمة اقتصادية مير بها قطاع 
الس����ياحة والسفر. وأضاف: أما شراء الشركة 
ل����� 29 طائرة جديدة، فلن تدخل كلها في حيز 
التشغيل، لكن سيكون هناك استبدال للطائرات 
املوجودة حاليا فبعضها سيخرج من اخلدمة 
وبالفعل يوجد لدينا اآلن 3 طائرات خارج نطاق 
اخلدمة من شبكة »اجلزيرة« وستدخل للخدمة 
في »سحاب« كتأجير للطائرات خارج الكويت، 
وبالتالي فإن تشغيلها هناك سيعود بالفائدة 

على »اجلزيرة« نفسها. وفي شهر يناير، قال 
التنفيذي لش����ركة طيران اجلزيرة،  الرئيس 
ستيفان بيتشلر، ان ش����ركة طيران اجلزيرة 
تتطلع إلى االستحواذ على شركات في قطاع 
النقل اجلوي في الش����رق األوسط كما تتوقع 
الشركة حتقيق الربحية خالل العام 2010. كما 
أعلنت طيران اجلزيرة مؤخرا عن استعدادها 
لبناء مطار خاص بها حيث ستكون تكلفته 50 
مليون دوالر. وضمن قائمة الشركات املرشحة 
المتام هذه العملية الشركة األملانية »سيمنز«. 
واختتم كوساك: »ومن املتوقع استكمال مرحلة 
بناء مطار طيران اجلزيرة اخلاص بنهاية العام 

.»2011


