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»زين« تجدد التزامها تجاه عمالئها  وتحّصن 
عملياتها بأحدث معايير حماية أمن المعلومات 

أعلنت ش���ركة زين عن حصولها على شهادة 
اجل���ودة لتطبيق معايير حماي���ة امن املعلومات 
التابعة للبطاقات االئتمانية وتلك اخلاصة بوسائل 
الدفع، لتكون أول ش���ركة اتصاالت حتصل على 
هذه الشهادة املتميزة في منطقة الشرق األوسط 

وأفريقيا.
وبهذه املناسبة، قال الرئيس التنفيذي في الشركة 
خالد الهاج���ري: »إن املعلومات متثل ثروة مهمة، 
ولها قيمتها اخلاصة بالنسبة لنا في »زين«، ولهذا 
فإن الشركة تدرك مدى احلاجة إلى توفير احلماية 

وحتصني عملياتها«.
وبني أن حصول الش���ركة على هذه الش���هادة 
يعكس بشكل واضح مدى التزام الشركة بسياسة 
حماية أمن املعلومات، مؤكدا أن هذا اإلجناز ميثل 
خطوة مهمة أخرى في مسيرة الشركة نحو جتاوز 

توقعات العمالء في خدماتها.
وكش���ف أن هذه القيمة الكبيرة التي أضافتها 
الشركة والتي تستطيع أن توفر من خاللها منتجات 
وخدمات تعتمد عل���ى املعايير الدولية والعاملية، 
ستتيح لعمالء الشركة فرصة أكبر لالستفادة من 
تشكيلة واسعة من العروض واخليارات واملزايا 

الراقية.
وأكد أن التزام »زين« بهذه املواصفات وحصولها 
على هذه الشهادة س���يعزز من االحترام املتبادل 
والتواصل الفاعل بني الشركة وعمالئها وموظفيها 
ومورديها في الوقت نفس���ه، موضحا أن برنامج 
حماية أمن املعلومات ميثل محورا من أهم احملاور 
الرئيسية في سياسة الشركة الرامية إلى احملافظة 

على ريادتها في مجال تكنولوجيا االتصاالت.

وأضاف: »أن أنظمة إدارة أمن املعلومات تؤكد 
توافق احلماية الالزمة للمعلومات ضد تش���كيلة 
واسعة من التهديدات واملخاطر، األمر الذي يضمن 
استمرارية العمل وتقليل نسبة األضرار إلى أدنى 
حد ممكن«، موضحا أن حصول شركة زين الكويت 
على هذه الشهادة يؤكد لعمالئها أن الشركة تعمل 
ضمن املواصفات القياس���ية واملعايي���ر الدولية 
حلماي���ة املعلومات.  وأوض���ح أن االلتزام الكامل 
بتطبيق املعايير واملواصفات العاملية عزز من جهود 
الشركة في تأمني وحماية معلومات العميل السرية 
)املعلومات الشخصية( واملعلومات املصرفية، كما 
أنها توفر احلماية الكافية خالل استخدامه وسائل 
الدفع املتاحة )عن طريق املوقع االلكتروني، فروع 
الشركة، املوزعني املعتمدين(، مبينا أن هذه القنوات 
املتعددة ومبختلف آلية عملها تتمتع بأعلى أنظمة 

األمن واحلماية.
وشدد على أن الشركة ستبذل قصارى جهدها في 
احملافظة على جودة خدماتها وتوفير أفضل سبل 
الراحة سعيا منها الى  تقدمي خدمات ذات قيمة مضافة 
تنعكس على سلوك العمالء في استخدام النقال، 
وبني في ذات الوقت أن زين ستعمل على احتالل 
الصدارة دائما من ناحية نوعية وجودة اخلدمات 
املقدمة خصوصا أن الشركة وفرت العديد من األدوات 

التي تساعدها على حتقيق هذا الهدف.
وذكر أن الش���ركة تعمل على مجموعة خطط 
وبرامج أخرى لتطوير أدائها وتفاعلها مع جمهور 
عمالئها، مشيرا الى أن ش���ركة زين تبحث دائما 
عن اجلدي���د واملميز مبا يخدم طموحات ورغبات 

العميل.

حصلت على شهادة الجودة كأول شركة اتصاالت في المنطقة

خالد الهاجري مع مسؤولي إدارة أمن املعلومات بالشركة 

فريق »غيتهاوس« أمام مبنى املستشفى

 بودياب: موقع وزارة النفط يحصل
على جائزة اإلبداع التصميمي لـ 2009

رشدان عضوًا في إدارة »المسار لإلجارة«
و »الخصوصية« تعين مديرًا عامًا

قال سوق الكويت لألوراق املالية إن شركة املسار 
لالجارة واالستثمار افادته بأن الشركة الكويتية 
لالستثمار عينت طالل سليمان رشدان الفهد ممثال 

لها في مجلس ادارة الشركة.

كما اعلن سوق الكويت لألوراق املالية أن شركة 
مجموعة اخلصوصي���ة القابضة )اخلصوصية( 
افادته بأنه مت تعيني عارف احمد الياس���ني مديرا 

عاما للشركة.  

مازن بودياب

أكد املدير العام لشركة فابكو للخدمات واحللول املتخصصة في 
تكنولوجيا املعلومات مازن بودياب ان التعاون املثمر بني الشركة 
ووزارة النفط الكويتية اس���فر عن حصول الوزارة على جائزة 
االب���داع التصميمي فئة الوزارات لعام 2009 من املنظمة العربية 
للتنمية االدارية واكادميية جوائز االنترنت في املنطقة العربية.

وقال، في تصريح صحافي بهذه املناسبة، »ان الشركة تفخر 
بحصول موق���ع وزارة النفط على هذه اجلائزة العربية القيمة، 
وتؤك���د اعتزازه���ا واعتزاز العاملني بها مب���ا حققه املوقع الذي 
يعتبر ثمرة للجهود املش���تركة بني »فابكو« والوزارة«، مشيرا 
إلى أن هذه اخلطوة س���تكون دافعا حقيق���ا للجانبني ملواصلة 

العمل املشترك.
وأض���اف ان »احلصول على هذه اجلائزة لم يكن س���هال امنا 
جاء نتيجة لسلسلة متواصلة من اجلهد واخلبرة والسعي نحو 

تقدمي األفضل«.

»بيت األوراق« تستحوذ على مستشفى في أميركا

»التجارة«: قرار جديد ينظم مهنة مقيمي العقار بالكويت

في سوق الكويت لألوراق املالية، ويدخل ضمن نشاطهما 
بيع وشراء العقارات.

6 � في حالة عدم توافر االشتراطات الواردة في البند )5( 
يجب ان تتحقق في شأنه الشروط اإلضافية اآلتية:

أ � شهادة جامعية تخصص عقار.
ب � شهادة جامعية مضى عليها )10 سنوات(.

ج � شهادة دبلوم مضى عليها )15( سنة.
د � ش����هادة الثانوية العامة او ما يعادلها مضى عليها 

)20( سنة.
واستثناء من الشرط الوارد في الفقرة )أ( يشترط في 
املتقدم اجتياز دورتني تدريبيتني متخصصتني في تقييم 

العقارات.
وتقدم طلبات القيد في سجل مقيمي العقارات املذكور 
في املادة السابقة على منوذج القيد املعد من قبل الوزارة، 

وترفق به املستندات اآلتية:
1- صورة من البطاقة املدنية.

2- شهادة تفيد القيد في الباب اخلامس لدى املؤسسة 
العامة للتأمينات االجتماعية.

3- عقد وايصال ايجار املكتب مع ما يفيد موافقة البلدية 
على املكان.

4- ش����هادات اخلب����رة العملية عن البن����د 5 في املادة 
الثانية.

5- الش����هادة العلمية او صورة منها مصدقة رسميا، 
وش����هادات ال����دورات التدريبية ع����ن البند 6 ف����ي املادة 

الثانية.
وفي حالة قبول الطلب يقيد »مقيم العقار« في س����جل 
مقيمي العقارات، ومينح ش����هادة بقيده في سجل املقيمني 
يبني فيها اسمه، وعنوانه، وتاريخ قيده في السجل ورقم 
القيد، وتعتبر هذه الشهادة ترخيصا للمقيم ملزاولة املهنة، 
ويس����ري الترخيص ملدة س����نة قابلة للتجديد، وال يجدد 
الترخيص اال بعد التأكد من اس����تمرار توافر االشتراطات 

السالف النص عليها بهذا القرار، باالضافة الى تقدمي طالب 
التجديد بيانا كتابيا عن نشاطه في السنة السابقة يتضمن 

عدد العقارات املقيمة ومواقعها ومبلغ تقييم كل عقار.
وعلى مقيم العقار ان يقرن اسمه برقم قيده في جميع 

املكاتبات والشهادات والتقارير التي يوقعها.
ويكون التقييم من خالل تقرير مكتوب يبني فيه املقيم 
اسباب وحيثيات تقييمه للعقار موضوع التقييم ويقدم 

للجهة طالبة التقييم.
ويجب على من قيد اسمه في سجل مقيمي العقارات ان 
يبلغ الوزارة عن عنوان مكتبه اجلديد خالل خمسة عشر 

يوما من تاريخ تغيير العنوان.
وال يج����وز ملقي����م العقار ان تكون ل����ه صلة بأي حال 
م����ن االحوال بالعقار املقي����م او ان يكون طرفا من اطراف 

العقد.
وحتال املخالفات التي يرتكبها املقيم وكذلك الشكاوى 
املقدمة من املتعاقدين او من جهة رس����مية او ما يتكشف 
للوزارة من افعال او تصرفات تخالف احكام قانون التجارة 
او احكام هذا القرار وشروط القيد في السجل او القرارات 
االخرى ذات العالقة الى جلنة تشكل بقرار للنظر والتحقيق 
في هذه االمور، فاذا ثبت ان الواقعة تشكل مخالفة وجب 
توقيع احدى العقوبات التأديبية النصوص عليها في هذا 
القرار، دون االخالل بإحالة الواقعة الى جهة االختصاص 
وسماع اقواله. فاذا تخلف عن احلضور دون عذر مقبول بعد 
اخطاره مرة اخرى جاز للجنة التوصية بتوقيع العقوبات 
املنصوص عليها في املادة التالية، ويصدق على توصياتها 
من وكيل وزارة التجارة والصناعة خالل خمسة عشر يوما 

من تاريخ رفعها اليه.
اما عن العقوب����ات التأديبية التي يجوز توقيعها على 

مقيم العقار فتتمثل فيما يلي:
1- االنذار.

2- الوقف عن مزاولة املهنة مدة ال تزيد عن سنة.
3- شطب االسم من السجل.

ويبلغ املخالف بخطاب مس����جل بعلم الوصول بقرار 
العقوبة الواقعة عليه.

ويجوز ملن وقعت عليه احدى اجلزاءات الس����ابقة ان 
يتظلم من قرار اجلزاء خالل خمسة عشر يوما من تاريخ 
علمه به الى وزير التجارة والصناعة، ويجوز للوزير الغاء 

القرار او تعديله او رفض التظلم.
ويجوز ملن صدر قرار شطبه من السجل ان يطلب اعادة 
قيده بعد مرور سنتني من تاريخ الشطب، وللوزير احلق 

في قبول اعادة قيده او رفضه.
يسدد طالب القيد رسما قدره مائة دينار عند طلب القيد 
وخمس����ني دينارا عند كل جتديد وثالث����ني دينارا الصدار 
شهادة بدل فاقد او استبدال شهادة، وخمسني دينارا الصدار 

شهادة ملن يهمه االمر.

تأكيدا ملا انفردت به »األنباء« في عددها الصادر السبت 
املاضي بعنوان »وزير التجارة يصدر قرارا وزاريا لتنظيم 
مهنة مقيمي العقار في الكويت« فقد أكد الوكيل املس����اعد 
لشؤون الس����جل والعالمات التجارية في وزارة التجارة 
والصناعة شاكر الصالح ان الوزارة أصدرت قرارا جديدا 
برق����م 182 لس����نة 2010 ينظم مهنة مقيم����ي العقار، الذي 
سيساهم بش����كل ايجابي في تنظيم السوق العقاري في 
الب����الد وكذلك القضاء على الكثير من املش����اكل املوجودة 

احلالية في السوق.
وأك����د الصالح ان مهنة مقيم العقارات تعتبر من املهن 
املهمة ذات االرتباط الوثيق بالنشاط االقتصادي والتجاري 
ألي دولة، ولها انعكاسات مباشرة على األوضاع املالية سواء 
القطاع احلكومي او القطاع اخلاص )الشركات واملؤسسات( 
وكذلك الكيانات العائلية والفردية، حيث ان معظم شرائح 
وقطاعات املجتمع لهم تعامل مباش����ر ودائم مع الش����أن 
العقاري، ما ينعكس على حس����ابات وميزانيات الشركات 
التجارية باعتبار ان العقارات تشكل احد العناصر الرئيسية 

في اعداد أي ميزانية.
وأوضح الصالح ان ادارة العقار بوزارة التجارة والصناعة 
على استعداد الستقبال اصحاب الطلبات الراغبني في مزاولة 
هذه املهنة مصطحبني معهم األوراق واملستندات الالزمة، 
وعليه ستقوم االدارة باملراجعة والتأكد من األوراق واستيفاء 
الشروط متهيدا إلصدار ش����هادة مقيم العقار والتي على 
ضوئها ستمكن صاحبها من مزاولة املهنة بشكل رسمي.

وبني ان الوزارة وضعت عدة شروط ملن يتقدم ملمارسة 
هذه املهنة جاءت في القرار الوزاري، مش����يرا الى ان هذه 

الشروط تتمثل فيما يلي:
� ال يجوز ممارسة مهنة مقيم العقارات في الكويت اال 
ملن كان مدرجا اسمه في س����جل مقيمي العقارات بوزارة 

التجارة والصناعة.
� يجب ان يكون مقيم العقار شخصا طبيعيا، ويشترط 

للقيد في سجل مهنة مقيمي العقار ما يلي:
1 � ان يكون متمتعا باألهلية املدنية الكاملة.

2 � أال يك����ون قد حكم علي����ه بعقوبة في جرمية مخلة 
بالشرف واألمانة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره.

3 � ان تكون لديه رخصة مضى عليها خمس س����نوات 
في احد األنشطة اآلتية:

أ � بيع وشراء األراضي والعقارات.
ب � ايجار او استئجار األراضي والعقارات.

ج � مزاولة مهنة سمسرة العقار.
4 � ان يكون له مكتب مرخص ملزاولة املهنة.

5 � ان يقدم شهادة خبرة في تقييم العقارات من احدى 
اجلهات التالية:

أ � جهة حكومية ذات عالقة بتقييم العقارات.
ب � شركتان على األقل من الشركات املساهمة املدرجة 

بالتعاون مع بنك »غيتهاوس« وبقيمة 45 مليون دوالر

تأكيدًا لما انفردت به »األنباء« السبت الماضي

فهد بودي

صورة من اخلبر املنشور في عدد يوم السبت املاضي

املاضية، والتي تغطي مساحات 
مكتبية وس����كن طالب ومرافق 
رعاية صحية، مش����يرا إلى أنه 
يجري التخطيط إلبرام صفقات 

تأجير أخرى طويلة األجل.
وأض����اف أنه من أجل تلبية 
الطلب املس����تمر على األصول 
العقارية عالي����ة اجلودة، يقدم 
البنك خدمات استشارية وفرصا 
اس����تثمارية رائدة، إضافة إلى 
أبحاث مفصلة وحتليل القطاعات 
االقتصادية للمس����تثمرين في 
األس����واق العاملية الكبرى التي 
اململكة املتحدة وآسيا  تش����مل 

والواليات املتحدة األميركية.

قبل االنتهاء من مرحلة بنائه ومن 
البائع مباشرة دون خوض أي مزاد 
األمر الذي يس����اهم في احلصول 
على سعر، حيث مت اقتناص هذه 
الفرصة في الربع الرابع من العام 
املاضي في وقت شهدت فيه األسواق 
تراجعا ملحوظا، وأننا اآلن بتوفيق 
من اهلل جنني ثمار استراتيجيتنا 
ورؤيتن����ا الناجحة بدليل ارتفاع 
القيمة الس����وقية له����ذه الفرصة 
في هذا العام بنسبة 20%.  واكد: 
»أن هذه الصفقة تعد من الفرص 
النادرة في فئ����ة األصول القوية 
واملتنامية، ويؤكد تأجير احلكومة 
األميركية للمستشفى على اجلودة 

االئتمانية ومحدودي����ة املخاطر 
التشغيلية، ما ميثل عنصر جذب 
إلى  هاما للمستثمرين املتطلعني 
منتج ميتاز بقوة العوائد وانخفاض 

نسبة املخاطرة«.
إدارة  من جانبه، شدد رئيس 
العقارات في بنك »غيتهاوس« فيليب 
تشيرشل، على أهمية شراء هذه 
املستشفى في ضوء عقد التأجير 
طويل األجل مع احلكومة األميركية 
وجاذبية سعر هذه الصفقة املهمة، 
وق����ال إن الصفقة ارتفعت بقيمة 
عمليات الشراء التي قام بها البنك 
نيابة عن عمالئه إلى أكثر من 90 
مليون استرليني خالل الستة أشهر 

املنتدب لشركة بيت األوراق العاملية 
فهد فيصل بودي، حرص الشركة 
على انتقاء الفرص املناس����بة في 
الوقت املناسب وحتليل األسواق 
عن كثب القتن����اص الفرص التي 
تتطابق مع تطلعات املستثمرين، 
بحيث تكون الفرصة االستثمارية 
طويلة األجل، ودارة لدخل ثابت.

 وأضاف: »هذه الفرصة متميزة 
جدا، فقد جرى تسويقها بالكامل 
في فت����رة زمنية وجيزة، ونفخر 
بهذا اإلجن����از الذي يض����اف الى 
مجموعة اإلجنازات التي قدمناها 
لعمالئنا رغم الظروف االقتصادية 
التي مير به����ا العالم، وهي دليل 
على رؤيتنا الواضحة منذ البداية 
لنوعية االستثمارات التي نطرحها 
وكيفية إدارته����ا والتعامل معها، 
كما نح����رص دائما عل����ى تقدمي 
الفرص املناسبة التي تشمل جميع 
التي يطمح  مواصفات االستثمار 
لها عمالؤنا. ففي هذا العقار، على 
س����بيل املثال، وقعنا عقد الشراء 

قال����ت ش����ركة بي����ت األوراق 
العاملية، انها استحوذت بالتعاون 
مع بنك »غيتهاوس« االستثماري 
املتوافقة تعامالته مع الش����ريعة 
اإلس����المية، ومقره لن����دن، على 
فرصة استثمارية عقارية فريدة 
وم����درة للدخل بالقرب من مدينة 
سان دييجو في والية كاليفورنيا 
بالواليات املتحدة األميركية، وهي 
عبارة عن مستشفى ذي مواصفات 
تكنولوجية عالية مؤجر بالكامل 
للحكومة األميركية ملدة 20 عاما 
قادمة، وهو أمر نادر في الس����وق 

األميركي.
وأوضحت الش����ركة في بيان 
صحاف����ي أن املرفق الطبي يتألف 
من طابقني مبساحة إجمالية تبلغ 
80 ألف قدم مربعة ومزود مبعدات 
متطورة ويعمل ضمن معايير جودة 
عالية، ومصمم وف����ق متطلبات 
احلكومة األميركية، مش����يرة الى 
ان قيمة الصفقة، التي متت دون 
اللجوء ال����ى متويل بنكي، بلغت 
حوالي 45 مليون دوالر مع عائد 
صافي سنوي يبلغ 7% بعد خصم 
جميع الرس����وم والضرائب تدفع 
ش����هريا للمس����تثمرين، مقارنة 
بالس����ندات احلكومية األميركية 
استحقاق اخلمس سنوات، والتي 
تدفع قبل الضرائب عائدا يبلغ %2.5 
سنويا، باإلضافة إلى ندرة املخاطر 
التش����غيلية حيث سيتم تشغيل 
املرفق بشكل كامل من قبل اجلهة 

احلكومية املؤجرة للمبنى.
اكد رئيس  املناس����بة،  وبهذه 
إدارة بن����ك »غيتهاوس«  مجلس 
اإلدارة والعضو  ورئيس مجلس 

التخوف من وضع المجر يدفع البورصات واليورو إلى التراجع

وزراء المالية إلقراض
دول منطقة اليورو 440 مليار يورو 

بروكس����ل � أ.ش.أ: تركزت أمس مباحثات وزراء 
مالي����ة دول منطقة الي����ورو )16 دولة( على إمكانية 
املصادقة على آلية خاصة إلقراض دول املنطقة التي 
تواجه مشكالت في سداد ديونها على غرار ما تواجهه 

اليونان مببلغ قيمته 440 مليار يورو.
وأعرب املفوض األوروبي للش����ؤون االقتصادية 
والنقدي����ة أولي رين عن ثقته ف����ي التوصل التفاق 
بش����أن هذه اآللية خ����الل االجتماع ال����ذي يعقد في 

لوكسمبورغ.
وأضاف أن الوزراء سيناقشون أيضا »إستراتيجية 
اخلروج املالي من إج����راءات التحفيز االقتصادية«، 
مشيرا إلى أنه من الواضح أن كثيرا من الدول بحاجة 

للتعجيل بالدعم املالي.
ومن املقرر أن يبحث الوزراء كذلك س����بل جتنب 
أزم����ة ديون أخرى على غرار أزمة اليونان من خالل 
تشديد الرقابة على ميزانيات الدول وفرض عقوبات 
أس����رع وأش����د على الدول التي تتجاوز حدود عجز 

امليزانية التي يسمح بها االحتاد األوروبي.
من جهة اخرى، تراجع الي����ورو امس، الى ادنى 
مستوى له منذ اربعة اعوام وتراجعت معه اسواق 
املال في آسيا واوروبا على خلفية القلق ازاء الوضع 

املالي للمجر واالرقام املخيبة لالمال حول وضع سوق 
الوظائف في الواليات املتحدة.

وفتحت البورصات االوروبية على تراجع كبير. 
حيث سجلت بورصة باريس تراجعا بنسبة 2% فيما 
تراجعت لندن بنس����بة 1.25% وفرانكفورت %0.96 

وميالنو 2.0% ومدريد 2.29% ولشبونة %1.22.
واغلقت اكبر بورصة في آس����يا، بورصة طوكيو 
عل����ى تراجع كبير 3.84% في ادنى مس����توى اغالق 
منذ 30 نوفمبر 2009 فيما تراجعت سيدني %2.78. 
وتتالى التراجع في بورصات اخرى حيث خس����رت 
هونغ كونغ 2.36% وسيئول 1.57% وشنغهاي %1.35 

وبومباي %2.21.
 وكانت البورصات االوروبية اغلقت اجلمعة على 
تراجع قوي بلغ 1.63% في لندن و2.86% في باريس 
و1.91% في فرانكفورت وجتاوز 3% في مدريد وميالنو 
واثينا قبل ان يخسر مؤشر داو جونز في نيويورك 

3.16% وناسداك %3.64.
وقالت دافني روث احملللة املالية في سنغافورة 
كما نقل����ت عنها داو جون����ز نيوزواير ان »اخلوف 
بخصوص ازم����ة الدين االوروبية عادت لتهيمن الن 

املشاكل لم حتل«.

أبو العيون رئيسًا للمدراء التنفيذيين في »الدولي«

النفط يهبط إلى 69.5 دوالرًا
وسط قلق من انتشار أزمة ديون منطقة اليورو

ذكر سوق الكويت لألوراق املالية أن بنك الكويت 
الدولي أفاده بأن د.محمود إبراهيم أبوالعيون باشر 

عمله مبنص���ب  )رئيس املدراء التنفيذيني( للبنك 
اعتبارا من بداية الشهر اجلاري. 

لندن � أ.ش.أ: هبطت أسعار 
النف���ط تحت حاجز 70 دوالرا 

للبرميل.
ك��ما تراجعت أسعار خام 
برنت تحت 71 دوالرا للبرميل 
خالل تعامالت امس بس���وق 
لندن وس���ط قلق المتعاملين 

من أن انتش���ار أزم���ة الديون 
الس���يادية في منطقة اليورو 
سيقلص مس���تويات الط��لب 

على الخام.
العقود  وانخفضت أسعار 
اآلجلة للنفط »تسليم يوليو 
»بمقدار دوالرين بنسبة %2.8 

لتبل���غ 69.51 دوالرا للبرميل 
خالل التعام���الت اإللكترونية 
لسوق نيويورك. وانخفضت 
الع��قود اآلجلة للنفط  أسعار 
خام برنت »تس���ليم يوليو« 
بمقدار 1.59 دوالر بنسبة %2.2 

لتبلغ 70.50 دوالرا للبرميل.

 أياتا: شركات الطيران
تعود للربحية العام الحالي

برل����ني � د.ب.أ: قال رئيس االحتاد الدول����ي للنقل اجلوي )اياتا( 
جيوفاني بيسيجناني في برلني امس إنه من املرجح أن يحقق قطاع 
الطيران بأكمله أرباحا هذا العام رغم املش����كالت االقتصادية العاملية 
وأزمة الرماد البركاني اآليسلندي. وقال بيسيجناني ان الشعور بالتفاؤل 
يعود مجددا بني ش����ركات الطيران في العالم حيث تشهد ارتفاعا في 
حجوزات الركاب للسفر اآلن، كما أنها سوف حتقق أرباحا بوجه عام 
ألول مرة منذ عام 2007. ويس����تمر االجتماع العام السنوي لالحتاد، 
والذي يحضره 700 من املسؤولني التنفيذيني في قطاع الطيران، حتى 
اليوم في العاصمة األملانية برلني.وتشير بيانات )اياتا( إلى أن األرباح 

العاملية هذا العام سوف تصل )2.4 مليار دوالر(.
يذكر أن خسائر القطاع في العام املاضي بلغت 8.3 مليارات يورو 
في ضوء ضعف اإلقبال على حجز الرحالت. وتتوقع )اياتا( أن تظل 
شركات الطيران األوروبية متأخرة، في ظل معاناة األسواق األوروبية 
من حالة ركود، وأن تواجه الش����ركات خسائر بقيمة 2.3 مليار يورو 
هذا العام.وعلى النقيض، حتقق شركات الطيران في أميركا اجلنوبية 
أرباحا للعام الثاني، فيما تعود شركات الطيران في أميركا الشمالية 

لتحقيق أرباح هذا العام.


