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 الريـــاضـ  يو.بـــي.آي: أعلن وزيـــر املالية 
الســـعودي د. إبراهيم العســـاف أن القرارات 
التي اتخذها العاهل الســـعودي امللك عبداهللا

بـــن عبدالعزيز ســـتبلغ ١١٠ مليـــارات ريال 
تقريبا.

  وقال العساف في لقاء تلفزيوني ان «القرارات 
لها تأثير عام ولكنها تركز على الفئات الفقيرة 
واحملتاجة وكذلك دعم للعاطلني والتركيز على 
قطاع اإلسكان ودعم الصندوق العقاري وبنك 

التسليف.
  وعن مدى اســـتفادة املواطنني من صندوق 
العقـــار أكد أن الصندوق خـــدم ما يقارب ٦٠٠ 

ألف قرض منذ إنشائه.
  وكان امللك عبداهللا بن عبدالعزيز أمر بزيادة 

مخصصات صندوق التنمية العقاري واخلاصة بإعطاء السعوديني 
قروض من دون فوائد بـ ٤٠ مليار ريال إضافة إلى اإلعفاء من 
قسطني سنويني إضافة إلى إعفاء املتوفني» متوقعا انه «عندما 
تضاف اإلعفاء من قســـطني وإعفاء املتوفني فســـنصل إلى ٦٠ 

مليار ريال».
  وعن إحصائية املســـتفيدين قال «إن حدود ٢٠ ألفا أو يزيد 

بحسب الفئة للقرض أو ٣٠ ألف مستفيد ستكون 
كبيرة. وفيما يخص الضمان االجتماعي فهناك 
مبلغ ١٥ مليار ريال مرصود له أيضا وســـتتم 
زيادة عدد املســـتفيدين منه ليكونوا ١٥ فردا 
بدال من ٨ أفراد توقع وزير املالية الســـعودي 
أن يكون املبلغ الزيادة فـــي حدود ٧ مليارات 
ريال، مشـــيرا إلى انه من نتائج دعم الضمان 
االجتماعي في اململكة انه سيقترب من ٢٠ ألف 
مليون ريال سنوي لألسر املستفيدة من الضمان 

االجتماعي».
  وقال العســـاف «طبعا سوف تصرف هذه 
املبالغ من خالل امليزانيـــة ولكن بحكم حجم 
املبالغ حتى مع حتســـن أسعار قد نحتاج إلى 

السحب من االحتياطي لتغطيتها».
  وأوضح انه من املهم إبقاء احتياطي مناسب للدولة الستقرار 
الوضع املالي وتعزيز الثقة باالقتصاد الوطني ومبالية اململكة 
التي من شـــأنها أن تفيد االقتصـــاد ككل فيما يتعلق بالتقييم 
االئتماني للمملكة وقدرتها على تنفيذ املشـــاريع «فليس لدي 
شك اننا سنكون قادرين على تلبية هذه االحتياجات من خالل 

امليزانية أو االحتياطي العام للدولة.

 بعد فترة من التصاريح املتضاربة حول احتماالت 
تقاعد وزير البترول السعودي علي النعيمي ظهرت على 
الساحة مجموعة من األسماء املرشحة خلالفته وهم:

  األمير عبدالعزيز آل سعود

  نائب وزير البترول األمير عبدالعزيز بن سلمان آل 
سعود هو ابن شقيق العاهل السعودي امللك عبداهللا 
وعمل كمستشــــار في قطاع النفط لعشــــر سنوات 
قبل أن يتولى منصــــب نائب الوزير. وترأس األمير 
عبدالعزيز محادثات رفيعة املســــتوى جمعت الدول 
املنتجة واملستهلكة للنفط في الرياض هذا األسبوع لكن 
محللني يقولون ان منحه منصبا ال مينح عادة ألفراد 
من العائلة املالكة سيكون مفاجأة. ويقول محللون ان 
من املتوقع في حالة تعيينه وزيرا للبترول أن يستمر 

في سياسات حترير االقتصاد التي اتبعها أسالفه ورمبا حتى ينقلها قدما 
صوب أفكار السوق احلرة. ويقولون انه مؤيد قوي لفكرة أن السعودية 

يجب أن تكون منفتحة الفكر جتاه االستثمار األجنبي.

  خالد الفالح

  يشــــغل الفالح منصب الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة أرامكو 

الســــعودية منذ ٢٠٠٩ وانضم للعمل بالشــــركة في 
.١٩٧٩

  وقاد الفالح مبــــادرات ركزت على الغاز الطبيعي 
والبتروكمياويات في اطار سعي اململكة لتنويع القطاع 
وتفادي اســــتخدام النفط لتوليد الكهرباء وتوفيره 

ألسواق التصدير األكثر ربحية.

  محمد الصبان

  الصبان هو مستشــــار كبير للنعيمي وكان كبير 
املفاوضني الســــعوديني في محادثــــات األمم املتحدة 

بشأن املناخ.
  وقال الصبان ان اجلهود العاملية خلفض انبعاثات 
الكربون والتحول عن اســــتخدام الوقود االحفوري 
تشكل خطرا على مستقبل االقتصاد السعودي وقال 

ان اململكة حتتاج للتأييد.

  عبداهللا جمعة

  حل جمعة محل النعيمي رئيسا لشركة النفط احلكومية أرامكو.
  وفي ٢٠٠٨ ترك جمعة املنصب وانضم ملجلس إدارة شركة التنقيب 

األميركية هاليبرتون بعد ٤٠ عاما قضاها في أرامكو السعودية. 

 المصارف السويسرية تعود للربحية
  بعد التخلي عن األصول السامة 

املصـــارف  تعـــود   بـــرن: 
إلى جني  السويسرية وغيرها 
السامة  األرباح بفضل األصول 
أي تلـــك األصـــول اخلطـــرة 
املســـتخدمة في قطاع التمويل 
العقاري وغيرهـــا، التي كانت 
متثل عبئا خطيرا على ميزانيات 
البنوك واملؤسسات املالية حول 
العالم، والتـــي يقدر مجموعها 
اخلبراء السويسريون بأكثر من 
٥ تريليونات دوالر وان أخذنا 
باالعتبـــار، أيضـــا، قيمة هذه 
األصول التي لم يعلن عنها بعد 
رسميا. واضافة الى مراقبة ما 
الوطنية،  يحصل مع املصارف 
وازاء مدى التداول بهذه األصول، 

يفيدنا اخلبراء السويسريون بأن 
البورصات ستستفيد، بدورها من 
«اللعب» باألصول السامة التي 
ماتت، مؤقتا، وســـرعان ما عاد 
ملعانها الى عهد مخالب مصرف 

ليمان براذرز األميركي.
  من جانب آخر، قال خبراء في 
البورصة  ان  بورصة زيوريخ 
األميركية منـــت ٧٪ منذ مطلع 
العام، أي أنهـــا عادت، بالفعل، 
الى عهد مصرف ليمان براذرز. 
أما األســـواق األوروبية، فإنها 
تقترب من عتبة هذا النمو رغم 
خوضها مجموعة من التقلبات 
النظر،  املخيفة مؤخرا. ويكفي 
 FtsEuroêrst» مثال، الى مؤشـــر

٣٠٠»، الذي منت قيمته، بفضل 
معاودة التداول باألسهم السامة، 
بنسبة ٨٧٪، اليوم، مقارنة بأدنى 
مستوى له في مارس من ٢٠٠٩. 
صحيح أن هذا املؤشر انتعش 
بفضل سلة احلوافز املقدمة من 
بعض املصارف املركزية بيد أن 
األصول السامة هي التي ردعت 
انهياره، مع مؤشرات أخرى، جراء 
ارتفاع معدل البطالة األميركية 

والديون السيادية األوروبية.
  في ســـياق متصل، يشـــير 
ايرازمو بيللي،  البروفيســـور 
من جامعة لوغانو السويسرية، 
الى أن التوترات القوية، التي قد 
تشعل أكثر من حرب أهلية في 

منطقة الشرق األوسط وأفريقيا 
الشمالية، ستكون بكل «وقاحة»، 
مخرجا للمستثمرين، وستخولهم 
جني أرباح فلكية جراء املضاربات 
املقبلة التي ستعيشـــها جميع 
األســـواق في منطقة الشـــرق 
األوسط. و يتوقف البروفيسور 
بيللي لإلشارة الى أن التجارة في 
األسلحة واملخدرات ستقف كذلك 
وراء أصول سامة «خطرة» لن 
تتأخر بعض املؤسسات املالية 
عن طرحها للبيع بواسطة برامج 
استثمارية مهندسة بأذكى الطرق، 
ما سيدر عليها وعلى املستثمرين 
في أســـهمها ماليني أو مليارات 

الدوالرات. 

 هيئة السياحة السويسرية تنظم
  ورشة عمل في الكويت مطلع مارس 

الســـياحة   أعلنـــت هيئـــة 
السويسرية عن تنظيمها ورشة 
عمل فـــي الكويت مطلع مارس 
املقبل جلميع شركات ومكاتب 
الســـياحة والســـفر الكويتية 
وذلك لعرض اخـــر التطورات 
املتعلقة بالسياحة في سويسرا 
واستعداداتها الستقبال السياح 
اخلليجيني خالل الفترة املقبلة 

خاصة اشهر الصيف.
  ويشــــارك في الورشــــة عدد 
الســــياحة  من مســــؤولي هيئة 
السويسرية من بينهم يورغ كيبس 
الذي يرأس الوفد ومدير التسويق 
بهيئة السياحة السويسريةـ  مكتب 

دبي توفيق مللي، باالضافة الى 
ممثلــــني عن مجموعــــة من اكبر 
الفنادق واملنتجعــــات والهيئات 
السياحية السويسرية، كما يشارك 
فيها ايضا ممثلــــون عن كل من 
جنيڤ وسانت مورتيز وزرمات 
وانترالكــــن ولــــوزان ولــــوزرن 

وتيتشينو وزيورخ.
الورشة مبثابة    وتعتبر هذه 
تقليــــد ســــنوي حتــــرص هيئة 
السياحة السويسرية على تنظيمه 
كل عام في مثل هذا الوقت حيث 
تتضمن جولة الوفد السويسري 
باالضافة الى الكويت كال من اململكة 
العربيــــة الســــعودية واالمارات 

املتحدة.
الورشــــة    وســــيتم خــــالل 
البرامج املعدة  اســــتعراض اهم 
العرب  للسياح عموما والسياح 
واخلليجيني على وجه اخلصوص 
ذلك الى جانب اســــتعراض ابرز 
املناطق  التي شهدتها  التطورات 

السياحية في سويسرا. 
  يذكر ان الكويــــت تعتبر من 
اهم الدول اخلليجية التي توليها 
هيئة السياحة السويسرية اهتماما 
خاصا كونها حتتل املرتبة الثانية 
بعد الســــعودية مــــن حيث عدد 
السياح اخلليجيني القادمني سنويا 

الى سويسرا. 

 الطبيعة اخلالبة في سويسرا  

 «الكويتية» تختتم ورشة عمل في بيروت
  حول قوانين الطيران األوروبي وسبل تطبيقها 

 بيروت: اختتمت في بيروت امس، ورشة 
عمل حول انظمة وقوانني الطيران في 
االحتاد االوروبي نظمتها مؤسسة اخلطوط 

اجلوية الكويتية.
  وامتدت الورشــــة لثالثة ايام وتناولت 
سبل تطبيق هذه القوانني في املنطقة وهي 

تعقد ألول مرة في لبنان.

  ونظم الورشة مركز االعمال في اخلطوط 
اجلوية الكويتية وبرعاية طيران جوبيتير 
وباعتماد الطيران املدني اللبناني والهيئة 
العربية للطيران املدني التابعة جلامعة الدول 
العربية ومبشــــاركة وحضور خبراء أملان 
ومن الطيــــران اللبناني واالردني ومجلس 

التعاون اخلليجي.

  وباختتام الورشــــة وزع الفي الظفيري 
مدير االمناء والتدريب الشــــهادات على ٣٠ 
العام  الرئيــــس واملدير  متدربا بحضــــور 
للخطوط اجلويــــة الكويتية باالضافة الى 
قنصل الكويت صالح الصرعاوي والعديد 

من الشخصيات املعنية.
  وقال رئيس مركز االعمال ونائب مدير 

دائرة الهندسة في اخلطوط الكويتية عبداهللا 
نشــــمي العنزي، ان الورشة حققت جميع 
اهدافها من زيادة املعرفة بالقوانني واالنظمة 
االوروبية، واضاف ان املؤسسة ممثلة برئيس 
مجلس اإلدارة العضو املنتدب م.حمد الفالح 
حريصة كل احلرص على نشر الوعي مببادئ 

االمن والسالمة في قطاع الطيران. 

 امتدت لثالثة أيام وبرعاية الطيران المدني اللبناني 

(محمود الطويل)  لقطة جماعية للمشاركني في ورشة العمل 

 وزير الطاقة الجزائري يؤكد أن احتياطيات 
بالده النفطية تكفي لعشرات السنين 

 ميركل تعرب عن استيائها لترسية 
واشنطن عقدًا ضخمًا على «بوينغ»

 «سيتي جروب» قد تواجه مطالبات 
بثالثة مليارات دوالر من «ليمان» 

 البرلمان األلماني يوافق
  على إعانات بطالة مثيرة للخالف 

 نيويوركـ  رويترز: قالت مجموعة ســــيتي جروب ثالث أكبر بنك 
أميركي من حيث األصول في اشعار تنظيمي، إنها قد تواجه مطالبات 
تصل إلى ثالثة مليارات دوالر مرتبطة بإجراءات افالس ليمان براذرز 
هولدجنز. وقالت املجموعة املصرفية في تقريرها السنوي إنه يحق 
للقيم على ليمان مبوجب قانون حماية املستثمرين في األوراق املالية 
السعي الستعادة مليار دوالر أخذتها سيتي جروب لتسوية التزامات 

على وحدة الوساطة والتداول التابعة لبنك ليمان براذرز.
  وقال االشــــعار التنظيمي أول من أمــــس إن ليمان ميكنه أيضا أن 
يسعى الســــترداد وديعة مبلياري دوالر وضعها لدى سيتي جروب 

في يونيو ٢٠٠٨ قبيل انهياره. 

 برلنيـ  د.ب.أ: وافق البرملان األملاني مبجلسيه أمس األول على حزمة 
إصالحات موضع خالف شديد إلعانات البطالة، مما وضع حدا لألزمة 
بني حكومة ميني الوسط بزعامة املستشارة أجنيال ميركل واملعارضة 
والتي اســــتمرت طيلة ما يقرب من شــــهرين. وكان مجلس الشيوخ 
(البوندسرات) الذي اعترض من قبل على أي زيادة في رواتب البطالة 
للعاطلــــني عن العمل لفترات طويلة قد وافق على صفقة متبادلة بني 
الطرفني حلفظ ماء الوجه. ولم يعد ائتالف ميركل يحتفظ باألغلبية 
في البوندسرات الذي ميثل الواليات االحتادية في البالد الست عشرة. 
وســــوف ترتفع إعانات البطالة األساسية املمنوحة ملا يصل إلى ٤٫٧ 
ماليني عاطل إلى ٣٦٤ يورو مبا يعادل ٤٩٥ دوالرا شــــهريا بزيادة ٥ 

يورو، يعقبها تقدمي ٣ يورو إضافية اعتبارا من يناير القادم. 

احلجم املصدر. وكان تقرير نشرته 
شركة «ســــوناطراك» احلكومية 
اجلزائرية للمحروقات قد أعلن 
أواخر شهر ديسمبر املاضي أن 
مستوى استثمارات املجمع بلغ ١٣ 
مليار دوالر خالل العام قبل املاضي 
أي مرة ونصف الغالف املالي الذي 
أنفق سنة ٢٠٠٨. وأوضح أنه خالل 
سنة ٢٠٠٩ عززت «سوناطراك» 
نشــــاطات استكشاف واكتشاف 
احلقول التي بلغت ١٦ اكتشــــافا 
مت اجناز ٩ منها بجهدها اخلاص 

و٧ بالشراكة. 

التنفيذي ملجموعة «إيدس» لوي 
جالوي إنــــه «أصيب بخيبة أمل 

وذهول» من قرار الپنتاغون.
  ونقــــل متحدث عنه قوله في 
محادثــــة تلفونية «إننــــا فقدنا 
فرصتنا». وشدد على أن مستقبل 
الصناعة بالنسبة لشركة «إيدس» 
التزال قوية، وأنها ستسعى إلى 
أميركية بطرق  تطوير مبيعات 
أخــــرى. وأشــــار إلــــى الطلبات 
األميركية للمروحيات العسكرية 

باعتبارها أمال للمستقبل. 

أكد وزير  ـ أ.ش.أ:   اجلزائــــر 
الطاقــــة واملناجــــم اجلزائــــري 
يوسف يوســــفي ان احتياطيات 
بــــالده من النفــــط والغاز تكفي 
لعشرات السنني. وقال يوسفي 
في تصريح له مبناسبة احتفال 
اجلزائر بالذكرى األربعني لتأميم 
احملروقات (٢٤ فبراير ١٩٧١) «إنه 
بإمــــكان االحتياطــــي احلالي أن 
يستجيب بشكل واسع حلاجيات 

السوق على املدى الطويل».
  وأضــــاف ان املوارد الوطنية 
للطاقة غير التقليدية كبيرة جدا 
واجلزائر تعد حاليا في مرحلة 
تقييم قدراتها». وكان وزير الطاقة 
واملناجم اجلزائري قد أعلن في 
أوائل ينايــــر املاضي أن عائدات 
بالده من احملروقات بلغت خالل 
العام املاضي ٥٥٫٧ مليار دوالر.

  موضحا ان عائدات احملروقات 
التي تشمل (النفط  في اجلزائر 
والغــــاز) شــــهدت ارتفاعا يقدر 
بنسبة ٢٥٪ مقارنة بعام ٢٠٠٩.

  وأضاف أن إنتاج احملروقات 
سجل سنة ٢٠١٠ «انكماشا طفيفا 
«وليس تراجعا، موضحا أن ما 
يهم هــــو قيمة الصادرات وليس 

 برلنيـ  د.ب.أ: أعربت املستشارة 
األملانيــــة أجنيــــال ميــــركل عن 
استيائها لقرار واشنطن بترسية 
عقد تصنيــــع طائرات بقيمة ٣٥ 
مليار دوالر على شركة «بوينغ» 
األميركيــــة بدال من منافســــتها 
املجموعــــة األوروبية لصناعات 

الدفاع والطيران «إيدس».
  وقال شتيفن زايبرت، املتحدث 
باسم ميركل، ان فرصة لتحسني 
الشــــراكة بني االحتاد األوروبي 
والواليات املتحــــدة قد ضاعت، 
لكنه قــــال إن برلني لن تتخذ أي 
إجراء وأن األمر متروك لشــــركة 
«إيدس» وحلفائهــــا األميركيني 

لتحليل ما حدث.
بنــــاء ١٧٩ طائرة    ويعد عقد 
بوينغ من طراز «كيه سيـ  ٤٦ أيه» 
أحد أكبر العقود في تاريخ وزارة 

الدفاع األميركية (الپنتاغون).
  وأعلــــن الپنتاغون اخلميس 
املاضي عن فوز «بوينغ» باملرحلة 
األولى لعقد يتألف من ثالث مراحل 
وميكــــن أن تصل قيمته إلى ١٠٠ 

مليار دوالر.
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