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وقع��ت طي��ران 
اإلم��ارات في اليوم 
لمع��رض  األول 
الجوي في  فارنبره 
لندن صفقتين بقيمة 
13.9 ملي��ار دوالر، 
تضمن��ت الصفق��ة 
األولى طلبية جديدة 
لش��راء 30 طائ��رة 
بوينغ 777- 300 إي 
آر قيمتها 9.1 مليارات 
دوالر، أم��ا الثاني��ة 
فشملت محركات جي 
بي 7200 وخدمات من 
إينجن أالينس بقيمة 
4.8 مليارات دوالر 

لتشغيل طائرات اإليرباص ال� 32 التي تعاقدت 
طيران اإلمارات على ش��رائها خالل معرض 

برلين الجوي مطلع يونيو الماضي.
وش��هد توقيع االتفاقيتي��ن نائب رئيس 
الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ 
محمد بن راش��د آل مكت��وم، الذي عبر عن 
فخره واعتزازه بالمكانة الرفيعة التي بلغتها 
طيران اإلمارات وما حققته من إنجازات أهلتها 
الحتالل ص��دارة الناقالت العالمية وتجاوز 

أسماء عريقة سبقتها بعشرات السنوات.
وتضاف طلبية طيران اإلمارات الجديدة 
من طائرات البوينغ 777- 300 إي آر، وعددها 
30 طائرة، إلى سابقتها المكونة من 71 طائرة 
من نفس الطراز، التي تسلمت الناقلة منها 53 

طائرة تعمل ضمن األسطول حاليا.
وستعمل طائرات البوينغ 777- 300 إي 
آر الجديدة بتقس��يم الدرجات الثالث إلى: 8 
أجنحة خاصة في األولى، و42 مقعدا يتحول 
إلى سرير شبه مستو في درجة رجال األعمال 

و310 مقاعد مريحة في الدرجة الس��ياحية، 
باإلضافة إلى حمولة شحن قدرها 20.1 طن. 
ويضم أس��طول طيران اإلم��ارات حاليا 86 
طائ��رة بوينغ 777 قي��د الخدمة )3 طائرات 
777- 200، 6 طائ��رات 777- 200 إي آر، 10 
طائرات 777- 300 إل آر، 12 طائرة 777- 300، 
53 طائرة 777- 300 إي آر، وطائرتا ش��حن 

777 ف(.
وفي تطور آخر، تضمنت الصفقة الجديدة، 
التي أبرمتها طيران اإلمارات امس مع »إينجن 
أالينس« لش��راء محركات »جي بي 7200«، 
»اتفاقية إدارة األسطول« التي تنفذ بموجبها 
»إينجن أالينس« أعمال خدمة وصيانة وتصليح 
هذه المحركات. وستستخدم هذه المحركات 
لتش��غيل طائرات اإليرباص ال� 32 من طراز 
أ380 العمالقة التي طلبتها الناقلة خالل معرض 
برلين الجوي الشهر الماضي، وبلغت القيمة 
اإلجمالي��ة للصفقة، بما ف��ي ذلك المحركات 

االحتياطية، 4.8 مليارات دوالر.

طال���ب العضو الس���ابق في 
املجلس األعلى للبترول موسى 
جعفر معرف���ي رئيس مجلس 
ال���وزراء بإحالته إل���ى النيابة 
العامة للتحقق من دقة ما جاء في 
إجابة وزير النفط ردا على سؤال 
النائب أحمد السعدون. وفيما يلي 
نص تصريح معرفي الذي تلقت 

»األنباء« نسخة منه:
قال تعالى: )يا أيها الذين آمنوا 
إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن 
تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا 
على ما فعلتم نادمني � احلجرات 

آية: 6(.
لق���د تابعت وأنا خ���ارج الب���اد ردود الفعل 
الصحافية جتاه جواب وزير النفط الشيخ احمد 
العبداهلل على سؤال النائب أحمد السعدون الذي 
أكن له كل تقدير، بشأن تضارب املصالح ألعضاء 
املجلس األعلى للبترول ورغم كل الشعور باالسى 
واحلسرة جتاه األوضاع التي آلت إليها األمور في 
بلدنا الغالي، ومع قناعت���ي املطلقة بحق النائب 
الرقابي في توجيه س���ؤاله. إال أن ما أصابني من 

الذمة وظلم وجتريح  طعن في 
واتهام وإساءة للسمعة نتيجة 
لصياغة رد األخ الوزير العائمة 
واملضللة قد الزمني مباشرة ومنذ 
حلظة قراءة رد الوزير بالصحف، 
بالطلب من سمو رئيس مجلس 
الوزراء ورئيس املجلس األعلى 
للبترول بإحالتي للنيابة العامة 
للتحقيق في املوض���وع. علما 
أنني قدمت اس���تقالتي املسببة 
من املجلس األعلى للبترول قبل 

سنة من اليوم.
»وأود هنا أن أؤكد على حقي 
القانون���ي بالرجوع الى كل من 
أساء لي بشكل مباشر أو غير مباشر من دون التحقق 
من دقة ما جاء في إجابة الوزير من انتفاعي ووقوعي 
حتت طائلة تضارب املصالح بني عضويتي والعقود 
التي حصلت عليها حسبما جاء في رد الوزير الذي 
لم يوضح ان الترسية متت بطريقة قانونية ومن 
خال املناقصات العامة وتنافس شريف ومببالغ 
زهيدة ال تتناس���ب مع حجم االتهامات والتشهير 

والتنفع باملايني، الذي تعرضت له ومازلت!«.

واشنطن � رويترز- اميلي 
كايسر وكارين بوهان: يروج 
البي����ت االبي����ض »لصيف من 
االنتعاش االقتصادي« ولكنه 
ق����د يواج����ه قريبا ش����تاء من 

االستياء. 
وزار الرئيس األميركي باراك 
اوبام����ا ونائبه جوزيف بايدن 
ومسؤولون آخرون مناطق نائية 
مثل هوالند في والية ميشيغان 
ولويس فيل في كنتاكي وبار في 
فيرمونت ليشاهدوا بأنفسهم 
بعض المشروعات التي جرى 
تمويلها م����ن برنامج التحفيز 
االقتصادي الذي بلغ حجمه 862 
مليار دوالر وال����ذي أقر العام 
الماضي. ويتفق االقتصاديون 
بصفة عامة على ان الكساد كان 
يمكن ان يكون أسوأ حاال بدون 
الحكومي لكن  برنامج االنفاق 
الناخبين  اقن����اع  من الصعب 
بذلك ف����ي ظل ارتفاع نس����بة 
البطالة إلى 9.5% واس����تبعاد 
انخفاضها بنسبة كبيرة بحلول 
موعد انتخابات الكونغرس في 

نوفمبر.
التاريخ   ويق����ول اس����تاذ 
بجامعة برينس����تون جوليان 
زيل����زر »اعتقد أن اس����تخدام 
مصطلح.. االنتعاش والتعهد 
بانتع����اش والزع����م بتحقيقه 
استراتيجية محفوفة بمخاطر 
شديدة في الوقت الذي ال يرى 
فيه كثير من األميركيين دليا 

على ذلك«.
المس����ؤولون  ويح����اول   
ف����ي البيت االبي����ض تصوير 
انتخاب����ات التجدي����د النصفي 
بالكونغرس على انها اختيار بين 
الجمهوريين الذين تقول اإلدارة 
األميركية الحالية ان سياستهم 
كانت سببا في االزمة االقتصادية 

والديموقراطيين الذين يحاولون 
انتشال الباد منها. 

الكاتب في صحيفة  واشار 
واشنطن بوست دانا ميلبانك إلى 
ان مثل هذه الشعارات  ليست 
جذابة. وكتب شعار يقول »اعطوا 
صوتكم للديموقراطيين.. ربما 
كانت االوضاع أس����وأ، بدوننا 
لن يغي����ر رأي الناخبين على 
األرج����ح«. وكثي����را ما ظهرت 
كلم����ة االنتعاش ف����ي جوالت 
لمسؤولي االدارة مؤخرا أثناء 
زيارة مشروعات تمول من اموال 

حزمة التحفيز االقتصادي.
وكتب نائب وزير االسكان 
والتنمية الحضرية رون سيمز 
على مدونة البيت االبيض على 
شبكة االنترنت الشهر الماضي 
عق����ب زي����ارة مجمع س����كني 
للمسنين شيد في بالتيمور »من 
المؤكد ان هذا الصيف سيكون 

صيف انتعاش اقتصادي«.
البي����ت االبيض إن  ويقول 
شعار »صيف االنتعاش« ليس 
تعهدا بخفض س����ريع لنسبة 
البطال����ة لكن����ه يه����دف للفت 
إلى مجموعة متنوعة  االنتباه 
م����ن المش����روعات التي جرى 

تمويلها م����ن برنامج التحفيز 
العمل  اكتملت وب����دأت  والتي 

بالفعل.
لكن الرسالة المتفائلة تبدو با 
صدى إذ ضعفت ثقة المستهلك 
قبل أقل من أربعة أش����هر على 

انتخابات الكونغرس.
ون����زل مؤش����ر معنويات 
المستهلكين لتومسون رويترز 
وجامعة ميشيغان الصادر يوم 
الجمعة الماضي ألقل مستوى 
له في 11 شهرا في يوليو وهو 
تراجع تج����اوز كثيرا توقعات 

االقتصاديين.
ون����زل مقي����اس توقعات 
المس����تهلكين القل مستوى له 
منذ م����ارس 2009 حين كانت 
أسواق االسهم عند اضعف نقطة 
ركود وسط مخاوف من كساد 

عظيم آخر.
وقال أحد القراء في تعليق 
على موق����ع رويترز دوت كوم 
»ه����ل يعتقد البي����ت األبيض 
البيانات  أننا نصدق تلك  حقا 

الخرافية«.
الجمهوريون على  وانقض 
التقرير في جلسة الكونغرس 
التي شاركت فيها المستشارة 
االقتصادي����ة للبي����ت االبيض 
كريستينا رومر. وأشاروا إلى 
أن رومر شاركت في إعداد بحث 
صدر في يناير 2009 توقع ان 
التحفيز معدل  يوقف برنامج 

البطالة عند 8 %. 
وف����ي الواق����ع ارتفع معدل 

البطالة إلى 10.1% في اكتوبر.
 وقالت رومر إن الخطأ في 
توقعاتها نابع م����ن انخفاض 
أكبر من المتوقع في النش����اط 
االقتصادي في اواخر عام2008 
واوائل عام 2009 وليس مؤشرا 

على فشل برنامج التحفيز. 

للتحقق من دقة ما جاء في إجابة وزير النفط عن سؤال النائب السعدون

معرفي يطالب بإحالته إلى النيابة العامة

صيف االنتعاش الذي يعد به أوباما 
ال يمكنه التغلب على االستياء

»زين« تفتتح الفرع رقم 19 في »البيرق«

»بيتك«: مركز االتصال يتلقى 2.5 مليون مكالمة شهريًا

أعلنت شركة زين لاتصاالت 
املتنقلة أنها عززت من عدد فروعها 
املنتشرة في جميع أنحاء الباد، 
وذلك بافتتاح فرع جديد لها في 
العقيلة(  البيرق )منطقة  مجمع 
ليصل عدد فروعه����ا إل��ى أك��ثر 
من 19 فرعا، باإلضافة إلى قاعدتها 

الكبيرة من موزعيها املعتمدين.
وق����ال املدير التنفيذي لقطاع 
املبيعات في الشركة شفيق السيد 
عمر: »تبحث زين دائما عن راحة 
العميل، وافتتاح فرع البيرق يعزز 
مساعي الش����ركة في حتقيق هذا 
الهدف«، مش����يرا إلى أن الشركة 
وجدت إقباال كبيرا من اجلمهور 
حيث ان فرع البيرق هو اإلضافة 
األحدث لفروع زين املنتشرة جنوب 
الكويت وهي القرين، الصباحية 
أن  واملنشر ولذلك حرصت على 
تكون متواجدة وقريبة من عمائها 
مبا يس����مح لهم إنهاء معاملتهم 
بس����هولة ويس����ر.واضاف: »أنه 
من خال شبكة الفروع الواسعة 

أعلن بن����ك التمويل الكويتي 
)بيتك( أن مرك����ز االتصال »ألو 
بيتك« يتلقى نحو 2.5 مليون مكاملة 
شهريا من خال أنظمته الهاتفية، 
ليصبح بذلك ركيزة أساسية من 
ركائ����ز »بيتك« في تقدمي اخلدمة 

على مدار الساعة.
وأوضح البنك في بيان صحافي 
أنه عندما بادر »بيتك« في إنشاء 
مرك����ز االتصال »أل����و بيتك« في 
عام 2004 ح����رص على توظيف 
التقنية واألنظمة  أحدث وسائل 
املس����تخدمة في مراكز االتصال 
العاملي����ة، مما منح����ه خال أول 
عامني من تشغيله جائزة التميز 
من قبل جامعة »بردو« األميركية 
احدى أعرق اجلامعات على مستوى 
العالم بعد تقييمها ملراكز االتصال 

احمللية.
املركز بعدد محدود  وانطلق 
من اخلدم���ات لفئة محدودة من 
العماء، ليختزل بعد ذلك عنصر 
الزمن محققا جناحات خال فترة 
قصيرة، يبرهن على ذلك زيادة 

ميكن لعمائنا االستفادة والتمتع 
بخدماتنا ومنتجاتنا العديدة وأن 
خريطة االنتش����ار احمللي تقوم 
على جعل ش����بكة الفروع تغطي 
معظم املناطق السكنية والتجارية 
بحيث تكون زي����ن بأقرب نقطة 

عدد اخلدمات املقدمة والتي وصلت 
إلى 160 خدمة مباشرة تقدم أثناء 
تواصل العميل مع مركز االتصال، 
باإلضافة إلى خدمات غير مباشرة 
يتم تقدميه���ا لقاعدة كبيرة من 
عماء »بيتك«.واليوم استطاع 
مركز االتصال ب� »بيتك« أن يعكس 
جميع املفاهيم اخلاصة بطبيعة 
العمل مبراك���ز االتصال، حيث 
أصبح وظيفة أساس���ية جاذبة 
للكوادر الكويتية حديثة التخرج 
تثريهم باملعلومات واملهارات التي 

يتم اكتسابها أثناء عملهم.
وفي هذا اخلصوص، قال مدير 
مركز االتصال في »بيتك« مشعل 
عدنان العبيد: »ثمة نقاط متيز 
عدي���دة لدينا أهمه���ا أننا مركز 
االتصال األسرع تطورا واألكثر 
تفاعا مع احتياجات ومتطلبات 
العماء املتجددة، بدليل حصولنا 
على جائزة »أفضل مركز اتصال 
تطوري على مس���توى الشرق 
األوسط«، وجتلى هذا التطور في 
حتقيق العديد من األهداف خال 

تواجد للعميل خاصة فرع البيرق 
الذي سيخدم عماءنا في املناطق 
املج����اورة للمجم����ع«، مؤكدا أن 
الشركة حريصة على تقدمي أفضل 
اخلدمات واملنتجات لعمائها وفق 
أفضل املعايير العاملية واالرتقاء 

فترة زمنية قصيرة، بينما مازلنا 
نتطلع للمزيد من االجنازات.

واضاف أن مركز االتصال في 
»بيتك« أكثر من مركز اتصال في 
ثوب واحد، حيث يخدم مختلف 
قطاعات »بيتك« على املستوى 
املصرف���ي والتج���اري وتلبية 
العقارية،  احتياجات عمائن���ا 
فضا عن مواكبة كل ما يطرأ من 
تطورات ومعلومات تستجد على 

بأداء فروعها مما يتناسب مع حجم 
النمو في حجم قاعدة عمائها.

وأفاد بأن »زين« تتبع سياسة 
توسع واضحة من خال تعزيز 
شبكة فروعها وموزعيها املعتمدين، 
فهي تس����عى في ذلك إلى توفير 

مس���توى »بيتك« وإيصالها إلى 
عمائنا من خال أحدث التقنيات، 
مشيرا إلى أن املركز هو األول في 
تكويت الكوادر البش���رية حيث 
جتاوزت نس���بة الكويتيني فيه 
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وأشار إلى أن تدريب املوظفني 
ال يتوق���ف عند ح���دود العلوم 
الفنية واإلدارية فحس���ب وإمنا 
ميتد إلى تدريبهم على اجلوانب 
الش���رعية م���ادام نعمل ضمن 
منظومة إسامية تلتزم مبعايير 
الشريعة اإلس���امية من حيث 
املنتجات واخلدمات املقدمة، كما 
يتم االهتمام بالعاقات اإلنسانية 
والعم���ل على تنميتها من خال 
فهم احتياجات موظفينا لارتقاء 

بهم مهنيا.
وأوضح أنه في إطار احلرص 
على اجل���ودة الت���ي تأتي على 
رأس األولوي���ات، صممنا داخل 
املركز نظاما معلوماتيا متطورا 
يدعم تقدمي اخلدمات واملنتجات 
املتنوعة عبر املركز، ليكون دليا 

كل م����ا يهم اآلخري����ن وأن تقدم 
منوذجا يقتدى به في هذه الصناعة 
املتطورة، كما تطمح بتوفير بيئة 

اتصاالت متكاملة للعماء.
وذكر ان الش����ركة تفخر بأنها 
متتل����ك اكبر ش����بكة ف����روع في 
الب����اد لتؤكد بذلك التزامها نحو 
عمائها بأن تك����ون دائما قريبة 
منهم باس����تمرار، مشيرا إلى ان 
»بافتتاحها الف����رع اجلديد فإنها 
تساهم بذلك في رفع مستوى تقدمي 
اخلدمات واملنتجات التي تتقابل مع 

طموحات ورغبات عمائها«.
واشار الى »ان عدد عماء الشركة 
في تزايد مستمر، فهي استطاعت 
الريادي  أن حتافظ على موقعها 
في السوق، والذي عززته بطرح 
العديد م����ن اخلدمات واملنتجات 
اجلديدة املبتك����رة«، موضحا ان 
تعزيز شبكة فروع زين وتوسيع 
قاعدة موزعيها املعتمدين يخدم 
هذا االجتاه ويوفر للشركة فرصا 

أكبر الستقبالهم.

للموظف مقدم اخلدمة للمساهمة 
في االرتقاء والتميز مبس���توى 
املقدمة ولضمان  جودة اخلدمة 
تقدميه���ا وفق آخ���ر التطورات 

واألخبار املتعلقة ب� »بيتك«.
وأكد على تطوير خدمات »بيتك« 
التي يقدمها مركز االتصال حيث 
يجري باستمرار تطوير اخلدمة 
الهاتفية الصوتية مبا يتاءم مع 
احتياجات ورغبات عمائه وذلك 
من خال سهولة وسرعة االستفادة 

من اخلدمة املقدمة.
وحول الرؤية املستقبلية ملركز 
االتص����ال، قال العبي����د: »منتلك 
حاليا رؤية مس����تقبلية واضحة 
ومحددة املعالم تأخذ في االعتبار 
املستجدات املتوقعة على مستوى 
تنامي أنشطة »بيتك« واحتياجات 
عمائه بهدف تعزيزها والتواصل 
معهم عبر أفضل القنوات والوسائل 
التكنولوجية، فاليوم يقدم »بيتك« 
خدماته الهاتفية اجلديدة واملطورة 
من خ����ال »ألو بيت����ك« وخدمة 

»بيتك« الصوتية«.

»أعيان«: 73.3 مليون دينار خسائر 2009
أعلن سوق الكويت لألوراق املالية أن شركة اعيان 
لإلجارة واالستثمار )أعيان( أفادت بأن مجلس اإلدارة 
قد اجتمع أمس واعتمد البيانات املالية السنوية للشركة 
للس����نة املالية املنتهية في 2009/12/31 والتي جاءت 
محملة بخسائر 73.358 مليون دينار مبا يعادل 119.2 
فلسا للسهم، علما بأن موافقة بنك الكويت لألوراق 

املالية على هذه البيانات كانت بتاريخ 7 اجلاري.
وأوصى املجلس إدارة الش����ركة بعدم توزيع أي 
أرباح عن السنة املالية املنتهية في 2009/12/31، علما 
بأن هذه التوصية تخضع ملوافقة اجلمعية العمومية 

واجلهات املختصة.
وتضمن تقرير مراقبي احلسابات ما يلي:

1 � عدم التأكد املتعلق باالس����تمرار على أس����اس 
مبدأ االستمرارية:

لفت التقرير الى االيضاح اخلاص بالبيانات املالية 
املجمعة والذي يبني ان املجموعة تكبدت خسائر مببلغ 
77.175.466 دينارا للس����نة املنتهية في 31 ديسمبر 
2009، وكان لدى املجموعة خس����ائر متراكمة مببلغ 

67.505.320 دينارا، وكما في ذلك التاريخ جتاوزت 
املطلوبات املتداولة للمجموعة موجوداتها املتداولة 
مببل����غ 225.892.585 دينارا، إضافة الى ذلك عجزت 
الشركة األم عن سداد التزامات دين مبلغ 78.065.913 
دينارا وعلقت دفعات سداد املبالغ األساسية اللتزامات 
الدي����ن الى البنوك واملؤسس����ات املالية، وهي تعمل 
بفاعلية مع املمولني إلعادة جدول التزامات ديونها، 
وبالتالي فإن هذه الظروف مع األمور األخرى املبينة 
في ايضاح البيانات املالية، تش����ير إلى وجود عدم 
تأكد مادي مما ميكن ان يثير ش����كا كبيرا حول قدرة 
املجموعة على االستمرار في اعمالها على أساس مبدأ 

االستمرارية.
2 � األمور القانونية والرقابية األخرى

وفقا للمادة رقم 171 من قانون الشركات التجارية، 
ومبا ان الشركة األم قد خسرت أكثر من ثاثة أرباع 
رأس املال، فإنه يجب على مجلس إدارة الشركة األم 
الدعوة الى عقد جمعية عمومية غير عادية ملناقشة 

خططها املستقبلية.

موسى معرفي

باراك أوباما

فرع »زين« اجلديد في البيرق

مشعل العبيد

»جي بي مورغان« بصدد التخلي 
عن مشروع »ناطحتي السحاب« في لندن

إي��الف: ذكرت مصادر ان بنك جي بي مورغان األميركي على وش��ك التخلي عن خططه 
اخلاصة بتطوير مشروع ناطحتي السحاب التوأم في منطقة دوكالندز بالعاصمة لندن، مؤكدة 
أن أي خطوة س��يتخذها البنك إللغاء املشروع التوأم ستكون ضربة كبيرة للمملكة املتحدة، 
وكذل��ك الدعاءات وزير املالية، جورج أوس��بورن، التي يقول فيها إن بريطانيا متثل س��احة 

مفتوحة لألعمال التجارية. 
هذا وقد أكدت صحيفة »التلغراف« البريطانية أن هناك معلومات تفيد بأن محادثات رفيعة 
املستوى قد أجريت بني مسؤولي جي بي مورغان ومسؤولني من مكتب عمدة لندن ومجموعة 
كاناري وارف حول مستقبل املقر اخلاص باملصرف األميركي في القارة العجوز، على الرغم 
من عدم التوصل حتى اآلن إلى أي قرارات. وأش��ارت أيضا إلى أن بوريس جونسون، عمدة 
لندن، قد س��بق له أن تقابل مع مندوبني من مصرف جي بي مورغان، وعلم مبا يراودهم من 

مخاوف بشأن مستقبل لندن كمركز مالي. 

»إيرباص« و»بوينغ« تكشران عن أنيابهما في معرض فارنبورو الجوي
إجنلترا � رويترز: هيمنت طائرات بوينغ العماقة وطلبيات طائرات 
قصيرة املدى من إيرباص على افتتاح معرض فارنبورو اجلوي امس 
في اختبار لانتعاش االقتصادي الوليد وقد تقتنص بوينغ على طلبية 
بقيمة 5 مليارات دوالر من طيران االمارات لشراء 20 طائرة ركاب كبيرة 
من طراز بوينغ 777، وقالت مصادر في قطاع الطيران إنها تتوقع أن 
تعزز منافستها األوروبية ايرباص مبيعات طائرتها »ايه 320 وحيدة 
املمر« حتى في الوق����ت الذي تدرس فيه تطوير الطائرة. والطلبيات 
ج����زء من ارتفاع مؤقت في الطلب عل����ى الطائرات املدنية مدعوم في 

األساس باألسواق الصاعدة والشركات منخفضة التكاليف.
وتس����تضيف فارنبورو املعرض الضخم للطيران واألسلحة عاما 
بعد عام بالتناوب مع لوبورجيه القريبة من باريس.وملدة أس����بوع 
س����تتحول املدينة الهادئة التي تقع في جنوب اجنلترا إلى معس����كر 
تعرض فيه أحدث األس����لحة الذكية وطائ����رات الركاب اجلديدة.وقد 
سرقت األضواء في املعرض الطائرة بوينغ 787 درمياينر التي يجري 
اختبارها حاليا والتي وصلت أمس االول وتتميز الطائرة بكفاءة اكبر 
في اس����تهاك الوقود واس����تحوذت موادها خفيفة الوزن وتصميمها 

املبتكر على خيال العامة.
وستعرض ايرباص طائرة النقل العسكري )ايه 400 ام( كما تتنافس 
بوينغ ومجموعة الطيران والفضاء األوروبية )اي.ايه.دي.اس( املالكة 
اليرباص إلى جانب ش����ركات روسية وأوروبية على الفوز مببيعات 
طائرات مقاتلة.وفي سياق متصل قال الرئيس التنفيذي للخطوط اجلوية 
القطرية أكبر البكر امس إن الشركة كانت تستعد إلعان طلبية لشراء 
طائرات ركاب بومباردييه من الفئة »س����ي« خال معرض فارنبورو 

اجلوي لكن مشكات لم يحددها وقفت في طريق احملادثات.
وقال البكرإن الشركة وهي الناقل الوطني في قطر مازالت تدرس 
طائرات الفئة »س����ي« وترى ضرورة لش����راء طائرات من هذا النوع. 
ومن املقرر دخول طائرات الفئة »سي« اخلدمة في 2013 وهي طائرات 

وحيدة املمر حتمل ما بني 100 و149 راكبا.
ورفض البكر اإلدالء بتفاصيل بشأن املشكات وخاصة بشأن ما إذا 
كان القرار القطري مرتبطا بقرارات شركتي بوينغ وإيرباص بخصوص 
احتمال إعادة تزويد طرز قائمة من نفس الشريحة مبحركات جديدة 

من أجل حتسني كفاءة استهاك الوقود والتشغيل. 
وأعلن البكر ثاث طلبيات أخرى مع بومباردييه لشراء طائرتني 
جلوبل 5000 لوحدة الطائرات اخلاصة التابعة للشركة وثالثة لإلجاء 

الطبي.
من جهة اخرى طلبت شركة »ايرليز كوربوريشن« لتأجير الطائرات 
امس شراء 20 طائرة ايرباص متوسطة املدى طراز ايه321 و31 طائرة 

اخرى طراز ايه 320 مقابل 4.4 مليارات دوالر.
من جانبه قال رئيس مجل����س ادارة مجموعة ايرباص االوروبية 
لصناعة الطائرات توماس انديرس ان »كون اول طلب لش����ركة ايه.
ال.س����ي هو الطائرات ايه320 واي����ه321 يظهر بوضوح ثقتها الدائمة 
في طائرات االيرباص وفي اس����رة ايه320«. والطائرة ايه320 طائرة 
متوسطة املدى ذات محركني منافستها املباشرة هي البوينغ االميركية 

737. وسيبدأ تسليم هذه الطائرة اعتبارا من مطلع 2011.

»بي.پي« تتوقع حفر 40 ـ 50 بئرًا جديدة
بالرميلة في 2010 و2011 

سهم »غوغل«  يمكن أن يقفز %35 

 بغداد � رويترز: قال مسؤول 
في شركة »بي.پي« إن من املتوقع 
أن تطرح »بي.پي« وشريكتاها 
مؤسسة النفط الوطنية الصينية 
»سي.ان.بي.سي« وشركة نفط 

العراقي���ة مناقصات  اجلنوب 
حلفر 40 إل���ى 50 بئرا جديدة 
في حقل الرميلة النفطي العماق 
هذا العام »ونفس العدد تقريبا« 

العام املقبل.

التنفيذي  وأضاف املسؤول 
الذي كان يتحدث من بغداد امس 
أنه من املتوقع طرح وترس���ية 
مناقصات عقود حفر آبار العام 

املقبل في وقت ما هذا العام.

نيويورك � رويترز: قالت صحيفة بارونز إن س���هم شركة 
جوجل ميكن أن يرتفع 35% مش���يرة إلى اآلفاق املبهرة لنظام 
تشغيل أندرويد ويوتيوب وعامتها التجارية القوية. وقالت 
بارونز األس���بوعية املتخصصة في أنشطة األعمال واملال في 
عددها امس إن تقييم سهم غوغل يقترب من أدنى مستوى في 
6 س���نوات ودون سهمي أبل وياهو املنافسني وإذا ارتفع سهم 
غوغل فإن ذلك س���يتيح للش���ركة 30 مليار دوالر نقدا متكنها 
من التغلب على منافسيها وتطوير منتجات جديدة أو الدخول 

في أسواق جديدة. 

»اإلماراتية« تبرم صفقات بـ 13.9 مليار دوالر
A380 لشراء 30 طائرة بوينغ 777 ومحركات إيرباص

الشيخ محمد  بن راشد آل مكتوم يتوسط فريق العمل عقب توقيع االتفاقية


