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أكدت رئي����س مجلس إدارة 
شركة مجوهرات الزمردة مرضية 
حيدر، خالل اجلمعية العمومية 
الش����ركة واجهت  للشركة، أن 
صعوبات شديدة خالل عام 2009 
وعلى رأسها االرتفاعات اجلنونية 
السعار الذهب، مما جعل اغلب 
االجنازات التي حتققت في عام 
2009 تنصب ف����ي املوازنة بني 
جودة منتج����ات الزمردة وبني 
تلبية احتياجات السوق، الفتة 
الى ان اش����باع رغب����ات عمالء 
الزمردة هو قمة جناحات الشركة 
هذا العام، خصوصا ان اسعار 

الذهب ارتفعت بنسبة 27% عن عام 2008.
واضافت »رغم الصعوبات احمليطة مبناخ االسواق 
العاملية واحمللية اال ان الشركة استطاعت أن تكون 
في منأى عن كل تداعيات األزمة املالية وذلك بفضل 
التخطيط السليم واتساع االفق املهني إلدارة الشركة 
حيث ركزت الشركة من بداية عام 2009 على العمليات 
التشغيلية وترحيل خطة التوسعات االفقية والرأسية 
الى عام 2010، وهذا الس����يناريو مت حتقيقه بالفعل 
م����ع افتتاح فرع الزمردة بحولي ف����ي فبراير 2010 
وافتتاح فرع الزمردة مبستشفى السيف خالل الشهر 

اجلاري«.

أرتفاع األسعار

وحول الصعوبات الناجتة من ارتفاع األس����عار 
وضع����ف املبيعات، قالت »على الرغم من ش����كوى 
اجلميع من ارتفاع اس����عار الذهب على مدار العام 
مما يؤثر بالسلب على املبيعات، فإن شركة الزمردة 
وظفت ظاهرة ارتفاع األسعار في صيغة تخدم اهداف 
الشركة حيث مت التركيز على تقدمي تشكيالت نادرة 
متوافرة فقط لدى معارض الش����ركة، باالضافة الى 
تصميم منتجات ذات احجام كبيرة واوزان صغيرة 
لتتالءم مع ميزانية عمالء الشركة وهذا خير برهان 
على جناح الش����ركة في إدارة األزمة وتقدمي حلول 

بديلة للسوق«.
واوضحت أن الشركة توجهت خالل العام املاضي 
الى نشر الوعي لدى عمالء السوق احمللى بتنظيم 
اكثر من ندوة وورشة عمل لشرح مفاهيم صناعة 
وجتارة الذهب واملجوهرات، كما جنحت الشركة في 
اقامة اول ورشة عمل لالحجار الكرمية واملجوهرات 

باللغة العربية في الكويت.
واشارت الى انه »قد ال يعرف الكثير من عمالء 
الزمردة ان منتجات الش����ركة تغزو اغلب اس����واق 
اخلليج، حيث نفذت الشركة خطتها التوسعية بتصدير 
منتجاتها املتميزة الى االم����ارات العربية املتحدة، 
ومنها تنطلق منتجاتنا الى اغلب دول اخلليج وذلك 

حيدر: »الزمردة« كانت بمنأى عن تداعيات األزمة 
بفضل االعتماد على العمليات التشغيلية

بالتعاون مع اكبر حليف جتاري للش����ركة في دبي 
وبالتعاون مع بنك استاندر الدولي«.

وأكدت كبر حجم االجنازات احلالية عند مقارنة 
شركتنا مع اغلب الشركات احمللية، حيث ميكن ان 
ينجلي هذا بحصر عدد الش����ركات التي قلصت من 
نشاطها خوفا من استمرار تداعيات االزمة العاملية 
ولعدم وجود ادراة ناجح����ة لديهم ميكن لها قيادة 

دفة سوق الذهب واملجوهرات.

خطة عمل الشركة

وافادت بأن الش����ركة تهدف ف����ي مراحل خطتها 
القادمة إلى افتتاح أفرع لها في جميع أسواق الكويت 
عمال مببدأ الوصول إلى العميل في مكان تواجده كما 
ستقوم الشركة باعداد ورش التصنيع احمللية التابعة 
لها لتكون قادرة على تقدمي منتجات صاحلة للمنافسة 
في االسواق العربية بجانب أسواق السعودية ودبي 
وقطر والبحرين. واكدت أن جناح الش����ركة »يعود 
الفضل فيه بعد اهلل س����بحانه وتعالى إلى تضافر 
جهود جميع العاملني بالشركة وشهد هذ العام افضل 
االجنازات على مستوى جميع اقسام الشركة ويكفي 
ان الش����ركة حتتل تصنيفا ممي����زا يربو على باقي 
املنافسني بالسوق احمللي كما تهدف الشركة إلى الريادة 
عن طريق الوصول إلى قمة التصنيف االقليمي بني 
دول اخلليج خالل عام 2010«، مشيرة إلى أن الشركة 
»حتضر اآلن للتعاون مع احد البنوك العاملية ملشروع 
شراكة في بيع وش����راء الذهب اخلام بالكويت كما 
جهزت الش����ركة مركز معلومات متكامال عن الذهب 
خلدمة جميع العمالء ووفرت الشركة خدمة أسعار 
الذهب من خالل موقعها االلكتروني وخدمة اخلط 
الس����اخن«. وقد وافقت اجلمعية العمومية العادية 
للش����ركة على جميع مش����اريع مجلس اإلدارة ومت 
اعتماد امليزاني����ات املخصصة لها، كما وافقت على 
احلسابات اخلتامية املجمعة لعام 2009، كما اقرت 
إبراء ذمة مجل����س اإلدارة عن العام املاضي وإعادة 

الثقة في مجلس اإلدارة للفترة املقبلة.

عقدت جمعيتها العمومية العادية

مرضية حيدر ورجب حامد أثناء انعقاد اجلمعية العمومية

الحسون: »الدار الوطنية للعقارات« تبحث عن شريك إستراتيجي 
لمشروعها الرئيسي »برج العاصمة« وتتفاوض مع البنك الدائن

تكبد الشركة خلسائر كبيرة بلغت 
14.2 مليون دينار، اي ما يعادل 
34 فلسا للسهم الواحد، وجتدر 
االشارة الى ان معظم اخلسائر التي 
تكبدتها الشركة في بياناتها املالية 
خالل عام 2009 هي خسائر ناجتة 
عن اعادة تقييم اصول الش���ركة 
التي انخفضت قيمها بسبب االزمة 
االقتصادية بوجه عام. وذكر ان 
مجموع اصول الش���ركة سجلت 
انخفاضا لتصل الى 80.08 مليون 
دينار، وبنسبة انخفاض قدرها 
13.7% عن العام 2008، مما ترتب 
عليه انخفاض في حقوق املساهمني 
لتصل الى 15.6 مليون دينار، اي 
بنس���بة انخفاض قدرها %47.6 
مقارن���ة بالع���ام 2008. وتطرق 
معرفي خالل العمومية الى ادراك 
الشركة جلدية ما واجهته خالل 

العام املاضي.

الجمعية العمومية

واقرت العمومية بنود جدول 
اعمالها التي تضمنت عدم توزيع 
ارباح على املس���اهمني عن العام 
2009 واقت���راح مجل���س االدارة 
حتمل املساهمني الزكاة الشرعية 
املس���تحقة عن مس���اهمتهم في 
الشركة، كما وافقت اجلمعية على 
تفويض مجل���س االدارة باتخاذ 
االج���راءات الكفيل���ة مبعاجل���ة 
اوضاعها، مبا فيها االلتزام بأحكام 
املالي  قانون تعزيز االس���تقرار 
والئحت���ه التنفيذية وتعديالتها 
وتعليمات بنك الكويت املركزي. 
وس���جلت اجلمعية حالة حتفظ 

واحدة من احد املساهمني.
العمومية مجلس  وانتخب����ت 
ادارتها اجلديد للس����نوات املقبلة 
واملش����كل من ش����ركات »االولى 
القابض����ة« و»ادارة االس����تثمار« 
و»تصنيف وحتصيل اموال« و»الدار 

القابضة« و»منافع العقارية«.

على اجلدول الزمني املخطط له 
الجناز مشروع الشركة الرئيسي 
)برج العاصمة( في منطقة شرق 
حيث قامت الشركة في بداية العام 
بتعليق اعمال التنفيذ في املشروع 
نتيج���ة لتوقف التمويل، وكذلك 
القيام بالدراسات املطلوبة للبدائل 
املتاحة للش���ركة وجتاه السوق 
بوجه عام محاولة من الش���ركة 
لتخطي االزمة االقتصادية بأقل 

االضرار.

أعمال المشروع

وأوضح انه قد مت اس���تئناف 
اعمال املش���روع في شهر مارس 
2010، معربا عن آمله في التوصل 
الى احلل املناسب ملشكلة السيولة 
القائمة في اقرب فرصة ومبا ميكن 
الشركة من استكمال بناء املشروع 

االساسي دون توقف.
واس���تطرد قائال: اصبح من 
املعروف مدى االثر السلبي الذي 
خلفته االزمة على امليزانيات وقيم 
االصول وان هذا يرسم الصورة 
واضحة لفهم النتائج واس���باب 

الفت وعانت والتزال من تراجع 
قيم أصولها وانحس���ار مالءاتها 
املالي، مما أثر سلبا على ميزانياتها 
وعلى ارباحها الس���نوية، والذي 
انعكس بشكل سلبي واضح على 
شركاتها ومؤسساتها االقتصادية 
التي التزال تعمل اليجاد مخرج 
من هذه العاصفة التي عانى منها 
حتى االفراد ضمن مساهماتهم في 
الشركات واسواق االوراق املالية 

التي تأثرت بشكل كبير.

األحداث العالمية

وأشار معرفي الى انه في قراءة 
شفافة الحداث عام 2009 فقد تأثرت 
الكويت بأصداء االحداث العاملية 
الراهنة، وانعكس  االقتصادي���ة 
ذلك عل���ى اقتصادها وباألخص 
ش���ركات االس���تثمار والعقار، 
ولقد تعاملت الش���ركة بشجاعة 
مع مجري���ات الظروف العصيبة 
الت���ي طالت جميع املؤسس���ات 
االقتصادية وباالخص الشركات 
العقارية، اذ حاولت جتاوزها بأقل 
االضرار املمكنة، وقد اثرت االزمة 

وأرجع احلسون تردي األوضاع 
في القطاع العق���اري الى تخلي 
احلكومة عن دعمها لهذا القطاع 
ال���ذي يعاني منذ بداي���ة األزمة 

املالية.
وردا على سؤال ألحد مساهمي 
الشركة حول االستثمارات املتاحة 
للبيع والتي تبلغ 7 ماليني دينار، 
ذكر احلسون ان تلك االستثمارات 
في أسهم بإحد الشركات العقارية 
بالسعودية، مؤكدا على األداء اجليد 
لتلك الشركة وعوائدها املرتقبة.

األزمة االقتصادية

من جانب���ه، أكد نائب رئيس 
مجلس االدارة عبداملطلب معرفي 
انه ال يخفى على احد مدى ضخامة 
األزمة االقتصادية التي رمت بظاللها 
على العالم أجمع خالل عام 2008 
و2009، والزالت مستمرة الى عامنا 
هذا والتي كان لها أثر سلبي كبير 
على أغلب املؤسسات االقتصادية 
العاملية مبا فيها املؤسس���ات في 
منطقة الشرق األوسط واخلليج 
أداؤها بش���كل  العربي، فتراجع 

عاطف رمضان
كشف الرئيس التنفيذي لشركة 
الوطنية للعقارات )ادنك(  الدار 
وليد احلسون عن توجه الشركة 
للبحث عن شريك لها في مشروع 
الشركة الرئيسي »برج العاصمة« 
الذي توقف العمل فيه بسبب تعذر 
التمويل الالزم الستكماله اضافة 
املقاول باس���تحقاقات  ملطالبات 

املرحلة الثانية من املشروع.
وأضاف احلسون خالل عمومية 
التي عقدت امس بنسبة  الشركة 
ان الشركة  حضور بلغت %78.9 
التزال مستمرة في التفاوض مع 
البنك الدائن بخصوص اعادة هيكلة 
التزاماتها. ولفت الى ان هناك اتفاقا 
بني الشركة مع احد االستشاريني 
للمس����اهمة في دع����م موقفها في 
املفاوضات والتوصل الى حل خالل 

الفترة القريبة املقبلة.
هذا وحتفظت وزارة التجارة 
والصناعة على تأخير الش���ركة 
تقدمي بياناتها املالية ومخالفتها 
للمادة 150 من قانون الش���ركات 
وحتفظ���ت ايضا ال���وزارة على 
االس���تثمارات بغرض املتاجرة 
واملسجلة باسم طرف ذي صلة.

تقرير مراقبي الحسابات

وتعليقا عل���ى تقرير مراقبي 
حسابات الشركة والتي اشار فيها 
الى وجود شك جوهري في قدرة 
الشركة على االستمرارية، بناء على 
جتاوز مطلوبات الشركة املتداولة 
ملوجوداتها بش���كل م���ادي، أكد 
احلسون ان تعثر الشركة في سداد 
الدفعات املستحقة من التزاماتها 
تسبب في مطالبة البنوك بكامل 
الدين وه���و ما نتج عنه حتويل 
جميع املطلوب���ات طويلة األجل 
الى قصيرة األجل، وظهر هذا في 
ميزانية الشركة بأن مطلوباتها 

تفوق أصولها.

عموميتها أقرت عدم توزيع أرباح لعام 2009 وانتخبت مجلس إدارتها الجديد

)أسامة البطراوي( جانب من عمومية »الدار الوطنية للعقارات« 

تعثر الشركة في سداد الدفعات المستحقة من التزاماتها تسبب في مطالبة البنك بكامل الدّين
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»أبل« تطرح الجيل الجديد من »آي فون« الشهر الجاري
واش���نطن: كشف الرئيس 
التنفيذي لشركة »أبل« األميركية 
العمالقة لإللكترونيات ستيف 
جوبز، أمس االول عن اجليل 
اجلدي���د م���ن جه���از الهاتف 
الذكي »آي فون« في ظل تزايد 
العاملية  املنافسة في السوق 

للهاتف احملمول.
وأشار جوبز إلى أن الهاتف 
اجلديد »بال شك الشيء األكثر 
دقة وواحد من أجمل األشياء 
التي أنتجناها حتى اآلن«، وذلك 
قبل أن يلقي الضوء على عدد 
من املزايا اجلدي���دة للجهاز، 
طبقا ملا ورد مبوقع »البي بي 

سي«.
وأكد جوبز أن اجلهاز اجلديد 
أقل س���مكا وأسرع من اجليل 
احلالي م���ن هذا اجلهاز، وفي 
الوقت نفسه فإن تزويد اجلهاز 
برقيق���ة إلكتروني���ة جديدة 
أصغ���ر حجما وأكث���ر كفاءة 
يعطي بطاري���ة اجلهاز عمرا 
أطول بحيث ميكن استخدامه 
ف���ي التحدث ملدة 7 س���اعات 
متواصلة وتصفح اإلنترنت 
ملدة 10 س���اعات واالستمرار 
في وضع االستعداد ملدة 300 
ساعة دون احلاجة إلى إعادة 

الشحن.
كما صمم اجله���از بحيث 
يك���ون أكثر نحافة بنس���بة 
24% مقارنة بالنسخة احلالية. 
وجرى تزويد اجلهاز بكاميرا 
في املقدمة وأخرى في اخللف، 
كما أن درجة وضوح شاشة 
»آي فون4« تزيد 4 مرات عن 

مثيلتها في اجليل احلالي.
ومن املنتظر طرح اجلهاز في 
أسواق الواليات املتحدة يوم 
24 يونيو اجلاري، ويساهم 
جهاز »آي ف���ون« بنحو %40 
من إيرادات »أبل« حيث باعت 
الشركة منه حوالي 50 مليون 
وحدة منذ طرحه ألول مرة في 

عام 2007.

وزراء المالية األوروبيون لفرض ضريبة على البنوك
رويت����رز:   � لوكس����مبورغ 
س����عى وزراء املالية األوروبيون 
إلى التوصل التفاق امس بش����أن 
كيفية جعل البنوك تتحمل تكاليف 
األزمات املالية وذلك بعدما انهارت 

جهود أكبر اقتصادات العالم لفرض 
ضريبة عاملية. وثمة إجماع متنام 
في أوروبا عل����ى أنه يتعني إلزام 
البنوك بتحم����ل تكاليف األزمات 
املالية لكن هناك انقس����اما بشأن 

كيفية فعل ذل����ك رغم أن االحتاد 
األوروبي يتحرك تدريجيا صوب 
اتخاذ مثل تلك اإلجراءات خلفض 
أرباح البنوك. وتخلى وزراء مالية 
دول مجموعة العشرين في مطلع 

األسبوع اجلاري عن خطط فرض 
ضريبة عاملي����ة على البنوك بعد 
اعت����راض كل من الياب����ان وكندا 
والبرازيل التي جتاوزت مصارفها 

أزمة االئتمان دون أضرار.

 A1 موديز« تمنح »ابيكورب« التصنيف االئتماني«
الش����ركة بذلها في ه����ذا القطاع 
احليوي، إذ ارتفعت قيمة األصول 
اإلجمالية للشركة في نهاية عام 
2009 بنسبة 15% لتبلغ 4.1 مليارات 
دوالر، في حني ارتفع إجمالي حقوق 
مساهمي ابيكورب بنسبة بلغت 
23% لتصل إلى 1.1 مليار دوالر«. 
مبينا ان: »ابيكورب بوضع جيد 
للسنوات اخلمس املقبلة. حيث من 
املتوقع أن يتفوق أداء أصول النفط 
أداء غيرها  والغاز والطاقة على 
من األصول مع انتعاش االقتصاد 
العاملي. ووفقا لدراساتنا الداخلية، 
تستحوذ االحتياجات االستثمارية 
املطلوبة لسلسلة إمدادات النفط 
على 47% من مجمل االستثمارات 
في قطاعات الطاقة املختلفة التي 
حتتاجها املنطقة العربية، والتي 
تق����در بنحو 470 ملي����ار دوالر، 
إمدادات  بينما تستحوذ سلسلة 
الغاز على 36% م����ن مجمل تلك 

االستثمارات. 

الكبي����رة على حتقي����ق أهدافها 
املتمثلة بدعم وتطوير قطاعات 
النفط والغاز والبتروكيماويات 
والطاق����ة في املنطق����ة العربية، 
وذلك نظرا لاللتزام القوي جتاهها 
من جانب احلكومات املساهمة، 
ومحفظة أصولها عالية اجلودة، 
وسجلها احلافل ومكانتها املميزة 
بصفتها جهة إقراض ذات مصداقية 

عالية.
واش����ار الى ان: »معدل كفاية 
رأس املال في الشركة وصل إلى 
نحو 25% ف����ي نهاية عام 2009، 
وهو معدل يفوق معظم املصارف 
التجارية ذات التصنيف A، ومن 
املتوقع أن يرتفع هذا املعدل إلى 

نحو 30% بحلول عام 2014«.
مضيف����ا: »تعتب����ر النتائ����ج 
املالية التي حققتها الش����ركة في 
عام 2009، بزيادة بلغت 112% في 
األرباح مقارنة مع عام 2008، دليال 
على اجلهود املتميزة التي تواصل 

ابيك����ورب تتجلى ف����ي جناحها 
ومقدرته����ا عل����ى حتقيق درجة 
عالي����ة من االعتم����اد على الذات 
واالستمرار في وفائها بالتزاماتها، 
على الرغم من اآلثار السلبية التي 
شهدتها أسواق االئتمان ونقص 
الس����يولة نتيجة لألزمة املالية، 
الفتا الى ان الشركة تتمتع بالقدرة 

أعلن����ت الش����ركة العربي����ة 
البترولي����ة  لالس����تثمارات 
)ابيكورب(، التي تصنف كمصرف 
تنمية متعدد األطراف تعود ملكيته 
للدول العشر األعضاء في منظمة 
األقطار العربية املصدرة للبترول 
»أوابك«، امس عن حصولها وألول 
مرة على تصنيف A1 من قبل وكالة 
»موديز إنفيسترز سيرفيس« عن 
الديون طويلة األجل، وتصنيف 
Prime-1 ع����ن الدي����ون قصيرة 

األجل. 
وبهذه املناسبة، اعتبر الرئيس 
العام للشركة  التنفيذي واملدير 
أحم����د بن حم����د النعيم����ي هذا 
التصنيف إجن����ازا مهما حتققه 
الشركة، مشيرا الى انه سيسهم 
في إجناز خطة الشركة للسنوات 
املقبلة، وسيعزز عملها  اخلمس 
وسيدعم حتقيق أهداف الشركة 

اآلنية والبعيدة.
واضاف أن القوة املالية لشركة 

احمد النعيمي 

»داو« تقدم برامج تدريب تقني لموظفي »إيكويت«
أعلنت شركة داو للكيماويات، الرائدة في مجال 
العلوم والتكنولوجيا، انها تقوم حاليا بتقدمي عدد 
من برامج التدريب التقني املتقدم للمهندسني العاملني 
لدى شركة »إيكويت«، وذلك مبوجب برنامج التعاون 
للتدري����ب الدولي التابع للش����ركة، وهو عبارة عن 
برنامج تدريبي يهدف إلى حتسني الكفاءة التشغيلية 
العامة من خالل تعزيز مهارات ومعارف وإنتاجية 

موظفي الشركة.
ويستند البرنامج الذي ميتد لتسعة أشهر، إلى 
معايير عاملية للتميز، ويتضمن وحدات تدريبية في 
مجاالت التكنولوجيا املتقدمة، ومعايير »6 سيغما« 
والهندسة اإلنتاجية، وفي إطار جهودها املتواصلة 
لالرتقاء بنقل املعارف وتقدم رأس املال البشري في 
الكويت، تعمل شركة »داو« منذ ما يزيد على 15 عاما 
على تقدمي الدعم لشركة »إيكويت« وتطوير موظفيها 
من خالل أفضل البرامج التدريبية، ومن هذه املنطلق، 
اكتسب العديد من املهندسني الكويتيني اخلبرات من 

خالل توفير أفضل برامج التدريب التي اكتسبوها 
من خالل عملهم في مصانع داو حول العالم.

وخالل السنوات اخلمس املاضية، قدمت داو أكثر 
من 5000 يوم من التدري����ب ألكثر من 200 موظف 
لدى إيكويت، أي م����ا يقرب من 14 عاما متتاليا من 

التدريب املتواصل على مدار العام.
ويعمل حاليا سبعة مهندسني كويتيني في عدة 
مصانع تابعة ل����داو ومتواجدة حول العالم، حيث 

يخضعون لبرامج تدريب وتطوير متقدمة.
وفي هذا الس���ياق، قال رئيس شركة داو في 
الشرق األوسط ونائب رئيس الشركة للتطوير 
املؤسسي في الكويت ماركوس وايلدي: »يشرفنا 
أن نلعب دورا فعاال وحاسما في تطوير املواطنني 
الكويتي���ني من خ���الل التدريب ونق���ل املعارف 
الكفيلة بزيادة قيمتهم في سوق العمل وتعزيز 
كفاءتهم كمهنيني ذوي مس���توى عاملي في مجال 

البتروكيماويات.

»المستقبل« ترعى مشروع »المنزل الصديق للبيئة«
أعلنت شركة املستقبل العاملية 
لالتصاالت عن دعمها ملشروع 
تخرج مجموعة من الطلبة بقسم 
الهندسة املدنية في كلية الهندسة 
والبترول بجامعة الكويت، وهو 
عبارة عن إنشاء منزل صديق 
للبيئة بحيث يقدم حلوال تساعد 
الطاقة  على تخفيض استهالك 
باستخدام طرق بديلة عن مصادر 

توليد الكهرباء التقليدية.
وفي هذا اخلص���وص، قال 
التدري���ب والعالق���ات  مدي���ر 
العامة بالشركة ضياء أحمد إن 
هذا املش���روع قدمته مجموعة 
من الطلبة، هم: براك الشمري، 
ومطل���ق الديحان���ي، وأحم���د 
العازم���ي، ومني���رة العوضي، 
وأوضح أن الطلبة »جاءوا بفكرة 

بسيطة لكنها مهمة جدا لالقتصاد 
في استهالك الطاقة وهي عبارة 
عن بيت يقلل استخدام الطاقة 
الكهربائية القادمة من محطات 
توليد الكهرباء وذلك من خالل 
اس���تخدام اخلاليا الشمس���ية 
وطواحني الهواء التي تعد بديال 
لتوليد الكهرباء بطريقة صديقة 

الحجم )ملم(وآمنة للبيئة«.
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المالمح

»اإلماراتية« تشتري 
32 طائرة من طراز 
»إيه 380« العمالقة

بـ 11مليار دوالر

برلني � د.ب.أ: اشترت شركة 
»طيران اإلمارات« امس من شركة 
»إيرباص« األوروبية 32 طائرة 
من طراز »إيه 380«، أكبر طائرة 
ركاب في العالم، بقيمة نحو 11 

مليار دوالر.
وأعلنت »طيران اإلمارات« 
عن الصفقة خالل معرض برلني 
الدولي للطيران والفضاء »آي.

إل.أيه« الذي افتتح امس في مطار 
»شونيفيلد« بالعاصمة برلني.

وكانت »إيرب���اص« تهدف 
لبي���ع 20 طائرة من طراز »إيه 
380« خالل هذا العام. وقال بيان 
للشركة اإلماراتية انها تقدمت 
بطلبية لشراء 32 طائرة سوبر 
جامبو طراز إيه 380 بقيمة 11.5 
مليار دوالر، لتضاف إلى طلبيتها 
املؤكدة من هذا الطراز املكونة من 
58 طائرة وليصل املجموع إلى 
90 طائرة. ووقع اتفاقية الشراء 
في برلني الشيخ أحمد بن سعيد 
آل مكتوم الرئيس األعلى لطيران 
اإلمارات وت���وم إندرز رئيس 
إيرباص وعضو مجلس إدارتها 
املنتدب، بحضور املستش���ارة 

األملانية أجنيال ميركل.


