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لم نشهد فهمًا حقيقيًا لمتطلباتها لتتحول من خماسية إلى رباعية

»الشال«: غياب المعالم الرئيسية لمبررات خطة التنمية

»الخليج« يتحول للربحية من جديد بعد أزمة طاحنة
ــال« النتائج والبيانات املالية لـ »بنك اخلليج« عن  حلل »الش
نتائج اعماله نصف السنوية، عن الفترة املنتهية في 30 يونيو 
ــار الى ان البنك حقق ارباحا، بعد خصم حصة  2010 حيث اش
ــة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم العمالة والزكاة،  مؤسس
بلغت نحو 1.98 مليون دينار، مرتفعة بنحو 9.47 ماليني دينار، 
مقارنة بخسائر بلغت قيمتها 7.49 ماليني دينار للفترة نفسها 
ــار الى ان صافي هامش الفائدة )الفرق بني  من عام 2009. واش
نسبة الفائدة احملصلة والفائدة املدفوعة( ارتفع من نحو %2.08 
ــها من العام  في نهاية يونيو 2009 الى نحو 2.69% للفترة نفس
ــك نتيجة تراجع جملة ايرادات الفوائد بنحو  احلالي 2010، وذل
اقل من نسبة تراجع جملة مصروفات الفوائد كما اسلفنا سابقا، 
وحتول هامش صافي ربح البنك من سالب 5.1% خالل 6 االشهر 
املنتهية في 30 يونيو 2009، الى املوجب مبا نسبته 1.33% للفترة 

نفسها من هذا العام.
وتظهر البيانات املالية ان اجمالي موجودات البنك قد تراجع 
مبا قيمته 230.6 مليون دينار، اي ما نسبته نحو 4.9% ليصل 
الى نحو 4513.3 مليون دينار، مقابل 4743.9 مليون دينار، في 
ديسمبر 2009، ولكن التراجع في موجودات البنك سيكون اقل 
ــبته اقل 4.3% عند مقارنته بالنصف  )201.6 مليون دينار( ونس

االول من عام 2009.
ــبة 4.9% اي ما  ــلف للعمالء بنس ــع بند قروض وس وتراج
ــل اجماليه الى 3104.2 ماليني  ــه 161.5 مليون دينار، ليص قيمت

ــن اجمالي املوجودات(، مقابل 3265.7 مليون  دينار )68.78% م
دينار )68.84% من اجمالي املوجودات(، في ديسمبر 2009. وعند 
ــها من عام 2009، جند  مقارنتها مبا كانت عليه في الفترة نفس
انها تراجعت، ايضا، مبا نسبته 8.7%، أي ما قيمته 295.7 مليون 
دينار حني بلغت نحو 3399.9 مليون دينار )72.11% من اجمالي 
ــتثمارات متاحة للبيع بنسبة %31.8  املوجودات(. وتراجعت اس
اي ما قيمته 45.4 مليون دينار لتصل الى 97.27 مليون دينار 
)2.16% من اجمالي املوجودات(، مقابل 142.6 مليون دينار )%3.01 
من اجمالي املوجودات(، في ديسمبر 2009، وعند مقارنتها مبا 
ــها من عام 2009، جند انها تراجعت  كانت عليه في الفترة نفس
ــبته 37.7%، اي ما قيمته 58.9 مليون دينار، حني بلغت  مبا نس

نحو 156.2 مليون دينار )3.31% من اجمالي املوجودات(.
ــبة للموجودات احلكومية )سندات واذونات( قال  اما بالنس
ــبته  ــر انها ارتفعت بنحو 59.5 مليون دينار، اي ما نس التقري
ــار، 18.1% من اجمالي املوجودات،  7.8% لتبلغ 818.2 مليون دين

ــمبر 2009 )16% من  مقارنة بنحو 758.7 مليون دينار في ديس
ــودات(، وجاءت املوجودات احلكومية اعلى بنحو  اجمالي املوج
ــد املقارنة بنهاية  ــبته 26.6% عن 171.8 مليون دينار، اي ما نس
ــار، )13.7% من  ــت 646.3 مليون دين ــو 2009، عندما بلغ يوني

اجمالي املوجودات(.
ــير الى ان البنك  وقال التقرير ان نتائج حتليالت االداء تش
قد حقق عائدا على معدل املوجودات بلغ 0.09% مقارنة بخسائر 
على معدل املوجودات بلغ نحو 0.31% في يونيو 2009، في حني 
حقق مؤشر العائد على معدل حقوق املساهمني ارتفاعا من سالب 
3.52% في يونيو 2009 الى موجب 1.01%، في الفترة نفسها من 
ــى رأس املال، نحو %1.6،  ــبة العائد عل العام احلالي. وبلغت نس
قياسا بخسائر على رأس املال بلغت نحو 5.9%، للفترة نفسها 
من عام 2009، وبلغت ربحية السهم نحو 1 فلس، مقارنة بخسارة 
بلغت نحو 3 فلوس للسهم الواحد، في يونيو 2009، وبلغ العائد 
السنوي على القيمة السوقية للسهم 0.4%، قياسا بعائد سنوي 
ــوقية سالب 1.6% للفترة نفسها من عام 2009،  على القيمة الس
ــعر /القيمة الدفترية نحو 2.6مرة،  ــر مضاعف الس وبلغ مؤش
في 30 يونيو عام 2010، مقارنة بنحو 2.3 مرة، في يونيو عام 
ــب في االمر ان البنك حتول الى الربحية بعد ازمة  2009. والطي
ــية تطلبت اعادة هيكلته، ماليا، ويبدو ان االدارة اجلديدة  قاس
اعادت بناء سياسة البنك الى جادة الصواب واخذت ما يكفي من 

مخصصات مبا يضع اساسا افضل العادة البناء.

قال تقرير الشال 
عن  األسبوعي 
التنمية:  خطة 
انه إذا مت االلتزام 
مبستوى تنفيذ مقبول ألهدافها، 
فستحقق خاصيتني ايجابيتني 
األولى: انها حتدد طريقا ووسيلة 
قياس لألداء احلكومي، والثانية: 
ان األصل فيه���ا عالج اختالالت 
االقتصاد الهيكلية، نحن مع ذلك 
الرأي رغم علمنا باحتماالت عجز 
قطاع عام متره���ل عن االلتزام 
بتنفيذه���ا، ورغم علمنا بقاعدة 
البيانات واملؤشرات املختلفة، نوعا 
وقدما، وهي زاد القياس احلقيقي، 
ورغم علمنا باحتماالت اختطافها 
من قبل فاسدين، ورغم كل تلك 
التحفظات، نحن ال نحبذ الدعوة 
الى إيقاف العمل باخلطة خوفا 
من احملاذير وامنا العمل بالدعوة 
ال���ى إصالحها عندما تبدأ. وقال 
التقرير: يبدو اننا قد بدأنا بفقدان 
الرئيسية ملبررات تبني  املعالم 
اخلطة إذ لم نشهد فهما حقيقيا 
ملتطلباته���ا فإلى جانب تأخرها 
س���نة عن بدء نفاذها، لتتحول 
اخلطة التنموية من خماسية الى 
رباعي���ة، ال نرى جهدا ضروريا 
البيانات  يبذل لتحس���ني كمية 
واملؤشرات الضرورية ونوعيتها، 
مثل بيانات الناجت احمللي وميزان 
املدفوعات واحلس���اب اخلتامي 
واملوازن���ة العام���ة والتضخم.. 
ال���خ، ومت اخي���را التركيز خطأ 
على ان اخلطة سائرة في طريقها 
الصحيح، مقاسة مبستوى تلزمي 
الكبرى،  ما يسمى باملشروعات 
وبتكلف���ة تبلغ ملي���اري دينار 
حتى اآلن، ومن دون احتس���اب 
تكلفة مشروعات القطاع النفطي، 
وحتى يكون األمر أكثر وضوحا 

ان يخلقه املشروع من إيرادات، 
مباشرة أو غير مباشرة � ضريبة 
دخل أو أرباح الحقا � لدعم مالية 
الدولة العامة، وثالث القائمة سوق 
العمل، واحلكومة توظف 77% من 
الكويتية، ونصفهم  العمل  قوة 
بطالة مقنعة، وتدعم ما عداهم، 
القطاع اخلاص  إما بدعم عمالة 
املواطنة أو تعوي���ض البطالة، 
وم���ا لم تعرف س���لفا، ما ميكن 
ان تخلقه املشروعات من فرص 
ف���ال معنى لتلك  عمل مواطنة، 
املش���روعات، ورابع القائمة هو 
السكاني، فالكويتيون  االختالل 
أقل من ثلث الس���كان وأرقامهم 
خاطئة، واملشروعات الضخمة 
قد تؤدي ال���ى مزيد من اإلخالل 
بالتركيبة السكانية، وهو إخالل 
باألمن الوطن���ي، وميكن إضافة 
خامسا وسادسا.. الخ، الى القائمة 
مثل األثر البيئي وميناء بوبيان، 
آخر معاق���ل احلضانة لألحياء 
املائية والبرية، تداعيات سيئة 
ومثلها ألي جسر يقام في جون 
الكويت، على النظام البيئي، او 
دور اي مشروع في حتقيق هدف 
الدولة اإلستراتيجي في التحول 
الى مركز مالي وجتاري، والبد من 
احلذر عند خلق منافس متويل 

حكومي.
إن أسهل األهداف هو النجاح 
في الصرف املالي، فالقيد املالي 
ليس قيدا في الكويت، واالحتفال 
مبكرا ملجرد التوقيع على عقود 
قد ينتهي الحقا بأزمة أعمق، أو 
بتعميق االختالالت ال� 4 األولى، 
مبا يقوض فرصة حتقيق تنمية 
مستدامة، وقد يدمر آخر األماكن 
احملمية، طبيعيا، وقد يس���يء 
الى ف���رص حتقيق هدف الدولة 
االستراتيجي في التحول الى مركز 
مالي وجت���اري، لذلك نتمنى ان 
يخضع مسؤولو الدولة مشروعات 
اخلطة لقائمة االختبار التنموية 

قبل إقرارها.

هناك قائمة من األهداف ال مير أي 
مشروع ضمن اخلطة من خاللها 
حتى يحصل على عالمة )( من 
معظمها � Check List � ومستوى 
التنفيذ املقاس بقيمة املشروعات، 

يأتي آخرها:

القائمة ه���و االختالل  وأول 
الهيكلي في بنية تكوين االقتصاد، 
فالقطاع العام يسيطر على ثلثي 
االقتصاد، وما عداه يتعيش عليه، 
وأي مشروع البد ان يعمل عند 
إنشائه، وبعد إجنازه، على زيادة 

معلومة في مساهمة القطاع اخلاص 
في اإلنتاج الكلي، وثاني القائمة 
هو دور املش���روع/ املشروعات 
في خفض اعتماد متويل املوازنة 
العامة، على احلكومة وعلى النفط 
� اخللل الهيكلي املالي � مبا ميكن 

ابتكار مخارج لتمويل مشاريع التنمية
أشار التقرير إلى ان احلديث يدور حول مبرر 
ــروعات خطة التنمية،  قيد التمويل على بعض مش
ــروعات كبير جدا وأطول أمدا من  فبعض تلك املش
ــذي تتعامل ضمن حدوده وحدات  املدى الزمني ال
ــتوى مخاطر مرتفع  القطاع املالي اخلاص، ومبس
نسبيا. والبحث في جتاوز قيد التمويل ليس بدعة 
ــيا  ــيوية مثل اليابان ومنور آس ففي التجربة اآلس
ــات  متلكت احلكومات في مرحلة ما بعض مؤسس
التمويل أو استخدمت صناديقها في عملية التمويل، 
وكانت مؤسستا متويل اإلسكان العمالقتان »فاني 
مي« و»فريدي ماك« احلكوميتان األميركيتان، أول 
ضحايا األزمة األخيرة في السوق األميركي. وعلى 
املستوى احمللي، لدى احلكومة الكويتية بنك الكويت 
الصناعي وبنك التسليف واالدخار واملوازنة العامة 
ــبه كامل بتنفيذ مشروعات البنى  ــكل ش تقوم بش

التحتية كلها.
ــق وهو قائم، ما  ــروعية القل ولكن، ورغم مش
ــت قدميا ال يصلح  ــم، أو حتى للكوي يصلح للعال
حاليا، ولسنا مع فكرة إنشاء كيانات حكومية مالية، 
ــات احلكومية القائمة  ــعة الكيان وال حتى مع توس
لكي تقوم مبثل هذا الدور. وأول مبرراتنا للرفض 
ــي بلد أحد  ــة، ف ــو ان خلق كيانات عامة منافس ه
أهداف خطته خفض مساهمة احلكومة في نشاطه 
االقتصاديـ  ومساهمتها األعلى في العالمـ  وهدف 
ــتراتيجي هو التحول الى مركز  توجه خطته االس
ــيس كيانات  ــي منافس يتعارض متاما مع تأس مال
ــي مبرراتنا هو ان خلق أي  ــل حكومية. وثان متوي
ــوف يستخدم مركز توظيف وسوف  كيان عام س
ــى وظائفه القيادية، وقد تطاله يد  يبدأ الصراع عل
ــاد من خاللها، ويتحول الكيان الى عبء على  الفس
ــات الكيان  ــة. وثالث املبررات هو ان سياس التنمي
ــوف تنحرف وتسيس، مبا يحوله الى  بالتبعية س
بؤرة صراع على التكسب، وضمن جتربة الكويت 

ــح جتربتا البنك الصناعي وبنك  التاريخية لم تنج
ــليف واالدخار، وأول الساقطني في الواليات  التس
املتحدة األميركيةـ  مع الفارق الكبيرـ  كانتا شركتي 

التمويل اإلسكاني احلكوميتني.
ــك ال يعني عدم وجود  ــح التقرير ان ذل وأوض
اختناق محتمل في جانب التمويل، والبد من ابتداع 
مخرج كفؤ ومهني وشفاف الجتيازه، ونقترح بلورة 
ــات التمويل كلها اخلاصة أو  فكرة توظيف مؤسس
املشتركة القائمة للقيام بهذه املهمة. فالبد مثال من 
ربط حجم احملفظة احلكومية التي تديرها كل مؤسسة 
بحجم نشاطها االقراضي اآلخر في االقتصاد احمللي 
حتى ال تتلكأ تلك املؤسسات في ممارسة نشاطها 
التمويلي العادي والضروري، والبد من ربط استمرار 
احملفظة احلكومية معها بقائمة مؤشرات لنجاحها في 
إدارة محفظة متويل مشروعات التنمية مثل احلجم 
ــرعة اجناز معاملة التمويل وسرعة التحصيل  وس
وكفاءته ونسبة العمالة الكويتية في املؤسسة، وال 
بأس من سحبها أو معظمها اذا احتلت أي مؤسسة 

ذيل القائمة في أي سنة.
ولفت التقرير الى انه ال بأس في ان يقتصر دور 
الدولة على تشكيل هيئة رقابة ومتابعة، مثل هيئات 
ــر كل قراراتها ومبررات  النقل أو االتصاالت تنش
ــنوية لكفاءة أداء  ــر قوائم س تلك القرارات، وتنش
كل مؤسسة متويل مشاركة في متويل مشروعات 
التنمية. واملؤكد انه مقترح يحتاج الكثير من التطوير 
ــاج أمواال وإمنا ودائع بآجال طويلة،  ورمبا ال يحت
اال انه يتفق مع توجهات اخلطة التنموية، فتكاليفه 
محدودة، وفيه حافز لدفع القطاع املالي على جتاوز 
تردده في االقراض احمللي، وفيه دعم لتنافسية القطاع 
املالي، وفيه خلق لفرص عمل مواطنة حقيقية خارج 
القطاع العام، ويدعم اجتاه التعليم الى اختصاصات 
ــتراتيجي في التحول الى  تتفق وتوجه الدولة االس

مركز مالي.

في المرتبة الثالثة بعد السعودية واألردن

26.7 ألف زائر كويتي إلى لبنان

»كوفبيك« توّقع اتفاقية لتصدير مادتي 
السوالر ووقود الطائرات إلى مصر

الحساوي: »السور« تزود محطة غسيل 
المنصورية بأحدث األجهزة األلمانية

بيروت � د.ب.ا: ازداد عدد الوافدين الى لبنان 
خالل شهر يوليو املاضي بنسبة 11.58% مقارنة 

بنفس الشهر من 2009.
وقال بيان صادر عن وزارة السياحة امس 
ان عدد الوافدين في ش���هر يوليو املاضي بلغ 
361.934 زائرا. ويحتل املواطنون العرب املرتبة 
االولى من بني الزوار اذ يبلغ عددهم 175.610 

زائرين اي بنسبة 49% من مجمل الزوار.
ويأتي الس���عوديون في املرتبة االولى بني 
الزوار العرب وبل���غ عددهم 47.376 زائرا اي 
بنس���بة 27% من مجمل الزوار العرب، يليهم 

االردنيون عددهم 39.085 زائرا، ثم الكويتيون 
وعددهم 26.693 زائرا.

ويحتل الوافدون من الدول االوروبية املرتبة 
الثانية بنسبة 34% من مجمل الزوار.

وجاء الفرنس���يون في املرتبة االولى بني 
االوروبي���ني بنس���بة 28% يليه���م االملان ثم 

البريطانيون.
ويأتي الوافدون من قارة آس���يا في املرتبة 
الثالثة 44.492 زائرا، السيما منهم االيرانيون 
26.736 زائرا. اما الواف���دون من قارة اميركا 

فاحتلوا املرتبة الرابعة 40.960زائرا.

وقعت الشركة الكويتية لالستكشافات البترولية 
اخلارجية )كوفبيك( التابعة ملؤسسة البترول الكويتية 
اتفاقية م����ع الهيئة املصرية العام����ة للبترول يتم 
مبقتضاها توريد مادتي الس����والر ووقود طائرات 

الى مصر في السنوات ال� 3 املقبلة.
وقد وقع االتفاقية عن اجلانب الكويتي العضو 
املنتدب بادارة التسويق العاملي في مؤسسة البترول 
الكويتية عبداللطيف عبداهلل احلوطي وعن اجلانب 
املصري نائب الرئي����س التنفيذي بالهيئة املصرية 

العامة للبترول م.محمد شعيب.
وقد حضر حفل التوقيع وفد من مؤسسة البترول 
الكويتية يضم باالضافة الى عبداللطيف احلوطي، 
رئيس فريق املبيعات عماد الكندري ومدير مبيعات 
املشتقات الوس����طى أنور املعتوق ومدير البحرية 

باملؤسسة قحطان العبدالكرمي.
وقال احلوطي في تصريح ل� »كونا« عقب التوقيع 
ان االتفاقية التي يبدأ العمل بها في يناير املقبل تشمل 
توريد بني 850 و900 ألف طن من السوالر سنويا، 
مش����يرا الى إمكانية زيادة الكمية الى مليون و300 

ألف طن حسب حاجة اجلانب املصري.

وأضاف ان االتفاقية تش����مل أيض����ا توريد بني 
150 و200 أل����ف طن من وق����ود الطائرات، الفتا الى 
قيام »كوفبيك« حاليا ببحث تصدير ما يعادل 500 
ألف طن سنويا من غاز )البوتاجاز( الى مصر عبر 

السويس.
وأكد احلرص على تفعيل أطر التعاون مع مصر 
في املجال النفطي واملنتجات البترولية، موضحا ان 
»كوفبيك« تعد واحدة من الشركات الكويتية التي 
تساهم بشكل كبير في االستكشافات النفطية مبصر 

وفي عدد من الدول االخرى.
من جانبه أكد رئيس فرع شركة »كوفبيك« مبصر 
د.سعيد سعفان أهمية االتفاقية في زيادة حجم التعامل 
بني البلدين في النش����اطات البترولية، مشيرا الى 
مجهودات الشركة في مجاالت التنقيب عن البترول 

والغاز في مصر.
الفتا الى ان »كوفبيك« لديها 9 مشاريع استكشافية 
منها مشاريع بحرية في دلتا مصر ومشاريع برية 
في منطق����ة الصحراء الغربية، باالضافة الى أعمال 
استكش����افية جديدة بالتعاون مع ش����ركات »شل« 

و»أباتشي« والشركة االيطالية.

كش����ف مدير أول التس����ويق 
الس����ور  واملبيعات في ش����ركة 
لتسويق الوقود سالم احلساوي 
عن انه مت تطوير محطة غسيل 
املنصورية، لتصبح بذلك مركزا 
متخصص����ا لغس����يل وصيانة 
السيارات وذلك من خالل توفير 
خدمات متطورة في احملطة بأحدث 
األجه����زة األملاني����ة، وف����ي إطار 
خططها لتحس����ني كمية ونوعية 
محطاتها،  واضاف: »يس����تطيع 

العميل اآلن احلصول على أفضل 
اخلدمات املقدمة في خدمة غسيل 
الس����يارات خصوصا ان محطة 
غسيل املنصورية باتت حتمل حلة 
جديدة، عنوانها العريض تقدمي 
اخلدمة عبر أفضل االجهزة األملانية، 
اضافة إلى استخدام مواد تنظيف 
حديثة من شأنها ان تغير كثيرا 
من مفهوم النظافة العادية التي 
السيارات«،  تستخدم في غسيل 
مشيرا إلى انه بات بإمكان مرتادي 

هذه احملطة احلصول على اكبر عدد 
ممكن من خدمات التنظيف وفق 

املعايير املتبعة احلالية.
ولفت احلساوي إلى ان شركة 
»السور« تستحوذ على نحو %32 
م����ن إجمالي احلصة الس����وقية 
احمللية، ولديها نحو 40 محطة، 
تعمل على ربطها باملركز الرئيسي 
وتطوير وحتديث خدماتها بشكل 
مس����تمر مبا يتناغم مع مكونات 

احملطات العاملية املتطورة.

المؤشر الوزني األفضل أداء بين 14 سوقًا خالل الـ 7 أشهر الماضية
ذكر »الشال« ان شهر يوليو حقق أداء متميزا ألسواق 
العالم املالية، في معظمها، وفي مثالنا حقق 13 سوقا من 
14 سوقا ماليا منتقاة أداء موجبا بعضه قوي، وكان أداء 
س����وق البحرين لألوراق املالية االستثناء الوحيد بأداء 
س����الب طفيف، وبينما حققت 3 أسواق أداء موجبا في 
نصف السنة األول ارتفع عدد األسواق التي حققت أداء 
موجبا في 7 أشهر من العام احلالي، الى 6 أسواق لتبقى 
8 أسواق في املنطقة السالبة، وكان أفضل األسواق أداء 
في ش����هر يوليو أسوأها أداء في نصف السنة األول، أو 
سوق األس����هم الصيني الذي ارتفع مؤشره بنسبة %10 
ولكنه ظل األسوأ أداء في 7 أشهر، إذ ظل خاسرا -%19.5 
ت����اله في قائمة األفضل أداء في ش����هر يوليو داو جونز 

األميركي الذي كس����ب 7.1% في شهر واحد، ثم الفوتسي 
البريطاني الذي كسب 6.9% في شهر يوليو.

وفي األداء املقارن ل� 7 أشهر من عام 2010 مازال املؤشر 
الوزني لسوق الكويت لألوراق املالية يتصدر قائمة األداء 
األفضل بعد ان وسع تقدمه بينه وبني ثاني أفضل األسواق 
أداء � داكس أملانيا � مبكاسبه في شهر يوليو والتي بلغت 
5.5%، بينما يقبع مؤش����ر سوق الكويت لألوراق املالية 
الس����عري وهو يقيس أداء السوق ذاته باملركز العاشر، 
وبالس����الب بنحو -5%، مقابل 8.7% باملوجب للمؤشر 
الوزني عن الفترة ذاتها، ورغم غرابة األمر، إال انه يعكس 
التباعد بني أسعار شركات التشغيل واألخرى املتعثرة 
أو الشركات الورقية، وش����ارك 3 أسواق في اإلقليم في 

املنطقة املوجبة من أصل 6 أس����واق، فالى جانب سوق 
األسهم الكويتي، هما سوقا األسهم السعودي والقطري، 
بينما شارك من األسواق املنتقاة األخرى كل من األملاني 

والهندي واألميركي.
أما املنطقة السالبة، فقد شاركت فيها 8 أسواق، وكان 
األسوأ أداء بخسارة نحو -19.5% منذ بداية العام هو سوق 
األسهم الصيني، رغم التحسن الكبير في أدائه، في شهر 
يوليو، وجاء ثاني أسوأ أداء لسوق دبي املالي بالسالب 
بنحو -16.1% واقتسمت املنطقة السالبة مناصفة أيضا 
بني أسواق اإلقليم واألخرى املنتقاة أو 4 لكل منها، ومازلنا 
عند توقعات سابقة لنا بتحول معظم أسواق العينة الى 

املنطقة املوجبة بحلول نهاية العام احلالي.

تقـرير

أعين شركات الطيران العالمية مفتوحة على بغداد
مع مجيء رجال أعمال إلبرام صفقات نفط بمليارات الدوالرات

بغداد � رويترز: تعود بغداد إلى خريطة خطوط 
الطيران الدولية بعد 20 عاما من العنف مع مجيء 
رج���ال أعمال جتذبهم فرص إب���رام صفقات نفط 
مبليارات الدوالرات في العراق. ومضت أيام الهبوط 
اخلطير للطائرات ف���ي العراق والذي أطلق عليه 
التحليق احللزوني املميت مع تراجع إراقة الدماء 
بعد حرب طائفية وصلت ألوجها في 2006 و2007 
على الرغم من استمرار وقوع التفجيرات والهجمات 

االنتحارية بشكل منتظم في أنحاء العراق.
وبدأ عدد من خطوط الطيران األجنبية تسيير 
رح���الت جوية إلى بغداد أو أعلن خططا لذلك في 
الشهور القليلة املاضية بينما تعود الشركات ببطء 
إلى العراق بعد سبع سنوات من غزو قادته الواليات 
املتحدة للبالد وبعدما جذبت عقود نفط ومشاريع 

بنية حتتية هذه الشركات.
وأفاد مس���ؤولو مط���ار بغداد بأن 12 ش���ركة 
جوية أغلبها عربية تربط حتى اآلن بغداد بلبنان 
وسورية وتركيا والبحرين واألردن وإيران ودول 
أخرى باملنطقة. وآخر مقصدين انضما إلى القائمة 
هما مدينة جدة الس���عودية والعاصمة اإلماراتية 

أبوظبي.
وصرح مدير عام املنشأة العامة للطيران املدني 
العراقية عدنان بليبل بأن شركة لوفتهانزا األملانية 
تعت���زم بدء رحالت جوية م���ن أملانيا اعتبارا من 
30 س���بتمبر بينما جتري السلطات محادثات مع 
اخلطوط اجلوية النمساوية وشركة طيران االمارات 

وشركة جوية فرنسية.
وقال وهو يوقع أوراقا في مكتبه باملطار حيث 
ال يتوقف الهاتف عن الرنني »ستأتي شركة طيران 

أخرى من دبي أيضا«.
وتتوقع السلطات العراقية مزيدا من النمو لذا 
تعتزم جتديد مبنى ثالث للمطار لم يكن يستخدم 
الن العاصمة العراقية لم تكن تشهد حركة مرور 
ج���وي كبيرة ملدة 20 عاما بس���بب عقوبات االمم 

املتحدة واحل���روب والعنف الذي وقع منذ الغزو 
الذي قادته الواليات املتحدة للبالد عام 2003.

ويقول مسؤولون جويون إن طرق بغداد اجلوية 
من بني أكثر الطرق حتقيقا للربح في العالم. فمعظم 
الطائرات باعت كل تذاكرها على الرغم من ارتفاع 
سعر التذكرة فعلى سبيل املثال يصل سعر التذكرة 
االقتصادية إلى العاصمة األردنية عمان التي ال تبعد 

عن بغداد سوى 800 كيلومترا إلى 800 دوالر.
وميكن لش���ركات الطيران أيضا االستفادة من 
املش���اكل التي تواجهها ش���ركة اخلطوط اجلوية 
العراقية. وتريد احلكومة حل الشركة خالل ثالث 
سنوات لتجنب مزاعم لها عالقة باألصول من قبل 

الكويت بسبب غزو الكويت في نهاية عام 1990.
وجل���ذب املزيد من خطوط الطي���ران الدولية 
يتباهى مطار بغداد الدولي بوجود أكثر إجراءات 
الفحص األمني صرامة فيه ملنع السيارات امللغومة 

والهجمات االنتحارية.
وقال مدير أمن مبنى املطار بول جيلرت: »شركات 
الطيران هذه لها معايير أمنية صارمة للغاية. إنها 
ال تعمل في مطار ما لم جتر فحصا للتأكد من تلبية 

جميع متطلباتها«.
ويجب استيفاء 6 نقاط للبحث أولها على بعد 
أكثر من كيلومتر حيث يفتش حرس معهم كالب 

كل سيارة ومسافر.
وأضاف جيلرت أنه ال ميكن ألي مسافر دخول 
مبنى املطار دون أن تكون بحوزته تذكرة سارية 
ووثائق سفر لذا يجب عليه توديع أقاربه خارج 
املبنى. وتعمل في املبنى شركة )جي فور اس( األمنية 

التي يصل عدد طاقمها إلى نحو 700 شخص.
وعلى الرغم من مجيء شركات طيران للعمل في 
العراق فإنه اليزال هناك مجال كبير ملجيء خطوط 
جوية أخرى. وتفيد املنشأة العامة للطيران املدني 
العراقية بأن حوالي 165 ألف مس���افر استخدموا 

املطار من أكتوبر إلى ديسمبر 2009.


