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أكد أن تعميمه أثار لغطًا والتباسًا وجاء ملصلحة الشركات

محافظ »املركزي« الحتاد الشركات: فصل التمويل عن االستثمار »ليس إلزاميًا«
إنذار للرقيب اجلديد  هو جهاز 
على شركات االستثمار ممثال في 
هيئة أسواق املال، مؤكدة أن إلزام 
الفصل ليس واردا ومن يرغب في 
الرقاب���ة املزدوجة فعليه حتمل 
قراره بقبول الرقابة املزدوجة. 
 وحول حتركات االحتاد في 
الفترة املقبلة، قالت املصادر إن 
االحتاد سيرسل فحوى االجتماع 
للشركات االس���تثمارية لتقوم 
إداراتها التنفيذية باتخاذ القرارات 
املناسبة التي حتفظ حقها وحقوق 
مساهميها ومبا يعزز من قدراتها 

مستقبال. 
 وقد حضر اللقاء مع محافظ 
البنك الشيخ سالم العبدالعزيز 
الصباح نائبه د.محمد الهاش���ل 
واملدير التنفيذي لقطاع الرقابة 
يوس���ف العبي���د.   كما حضر 
اللقاء مع رئيس احتاد الشركات 
االستثمارية أسعد البنوان أمني 
الزبيد ومن  الصن���دوق عل���ي 
األعضاء بدر السبيعي وضرار 
الرباح باإلضاف���ة إلى أمني عام 

االحتاد د.رمضان الشراح. 
عمر راشد   ٭

يكون رأسمال الشركة اجلديدة 
� في حال إنشائها- نقديا، إمنا 

ميكن أن يكون عينيا كذلك.
املهام  وفيما يتعلق بتداخل 
الرقابية، فإن البنك املركزي قد 
أوضح أنه من املتوقع أن يكون 
هناك تداخل في جانب من املهام 
الرقابية على شركات االستثمار 
بني البنك املركزي والهيئة، وأنه 
يتم حاليا التنسيق بشأنها مع 

الهيئة. 
 وأكد البنوان أن بنك الكويت 
املرك���زي قد أبدى مرونة كبيرة 
وتعاونا بناء في ش���أن ما طرح 
خالل االجتماع، وأن االجتماع كان 
مثمرا وألقى الضوء على العديد 
من اجلوانب فيما يتعلق بالتعميم 
إليه، األمر الذي سيتيح  املشار 
للشركات إمكانية اتخاذ قرارها 
في ه���ذا األمر احليوي في إطار 

معطيات واضحة حوله. 
 ونفت املصادر أن تقوم هيئة 
أسواق املال بتطبيق قواعد بنك 
الكويت املركزي باعتبار كل منهما 
كيانا مستقال، مش���يرة الى أن 
احملافظ أكد في اللقاء أن التعميم 

املترتبة على الشركات من جراء 
تلك الرقابة املزدوجة على النحو 
الذي مت إيضاح���ه في التعميم 
املش���ار إليه، وأن التعميم إمنا 
جاء استباقا لألمور واستهدافا 
للتخفيف من األعباء عن كاهل 
الش���ركات من جه���ة والتنظيم 
األفض���ل للجوانب الرقابية من 

جهة أخرى.

منح الترخيص لشركات التمويل

وح���ول الوضع ف���ي حالة 
اس���تجابة الش���ركات لتوجه 
التعميم، ذكر البنوان أن البنك 
أكد استعداده للنظر  املركزي 
في منح ترخيص إنشاء شركة 
منفصلة ألغراض التمويل سواء 
مواكبة الستجابة الشركة في 
املرحلة احلالية أو في املستقبل، 
وأضاف أنه ليس بالضرورة أن 
يتم إنشاء كيان جديد في حالة 
الفصل بني األنشطة، إذ ميكن أن 
يتم ذلك من خالل كيانات قائمة 
كالشركات التابعة. وأكد البنك 
املركزي في هذا السياق كذلك 
على أنه لي���س بالضرورة أن 

احتاد الشركات االستثمارية، أكد 
فيه رئيس مجلس إدارة االحتاد 
أسعد البنوان أن البنك املركزي 
قد أجاب على كافة استفسارات 
االحت���اد حو التعمي���م وتقدمي 
اإليض���اح الكافي ح���ول الهدف 

منه.
 وأضاف أن احملافظ أكد على 
أن التعمي���م ال يتضم���ن إلزاما 
للشركات باالختيار بني اخلضوع 
أو  املركزي  الكويت  لرقابة بنك 
هيئة أس���واق املال، حيث يدرك 
البنك املركزي متاما أن هذا األمر 
يخضع لق���رار اجلمعية العامة 
ملساهمي الشركة، ومن ثم فهو 
ال يرغم الشركات على أي شيء، 
ولكن إذا رغبت أي شركة وفقا 

لظروفها ورغبتها. 
 وأشار إلى أن احملافظ أوضح 
أن هدف البنك املركزي هو السعي 
نحو جتنب الرقابة املزدوجة على 
الشركات بالقدر املمكن، ملا لها من 
تأثيرات محتملة على مستوى 
حتقيق أهداف الرقابة ملا لذلك من 
انعكاسات على الشركات ذاتها، 
فضال عن األعباء الرقابية الكبيرة 

 الثاني: رغبة بعض الشركات 
في فصل نشاطها التمويلي عن 
النشاط االس���تثماري وهو ما 
يعني تخلي الشركة عمليا عن 
كل نشاط متويلي لديها لصالح 
نشاطها االستثماري وبالتالي 
تخضع لرقابة هيئة أس���واق 
املال، مبينة أن هذا اخليار يعطي 
للشركة احلق في أن تطلب من 
بنك الكويت املركزي حفظ حقها 
في إنشاء كيان متويل لها في 

املستقبل. 
الثالث: إنشاء كيان مستقل 
للتمويل، وأشارت املصادر الى 
أن هذا اخليار ال يلزم الشركة 
بالبدء من جديد في تأس���يس 
شركات ولكن للشركة احلق في 
فصل إدارة التمويل لديها من 
أصول وعمالة وغيرها لتأسيس 
الكيان اجلديد للشركة، مبينة 
أنه ليس ش���رطا دفع رأسمال 
الشركة »كاش« مببلغ 15 مليون 

دينار«. 

التعميم ال يتضمن إلزاما بالفصل

 وفي بيان صحافي أرس���له 

أن الش���ركات أمامها 3 خيارات 
تتمثل في: 

 األول: البقاء على ما هو عليه 
وبالتالي تخضع لرقابة مزدوجة 
بني هيئة أس���واق امل���ال وبنك 
الكويت املركزي وستكون الشركة 
متحملة لكل اآلثار املترتبة على 
قرارها وسيمارس بنك الكويت 
املركزي كل صالحياته الرقابية 
عليه���ا باإلضاف���ة لرقابة هيئة 

أسواق املال. 

 كشف�����ت مص��ادر مط��ل��عة 
ل� »األنباء« أن محافظ بنك الكويت 
املركزي أبدى استغرابه من اللغط 
والتب���اس الفهم حول تفس���ير 
التعميم األخير للبنك املركزي 
القاضي بفصل التمويل عن إدارة 
األصول واحملافظ االستثمارية، 
قائال ان التعميم عبارة عن جهاز 
إنذار للش���ركات بوجود رقابة 
جديدة عليها من هيئة أس���واق 
املال والتي ستبدأ تطبيق الئحتها 
التنفيذية في 13 سبتمبر املقبل 

وعليهم أن يستعدوا لها. 
 وقالت املص���ادر ان محافظ 
»املركزي« قال ان الشركات التي 
تقوم بتداول األوراق املالية أيا 
كان شكلها ستكون خاضعة حتت 
رقابة هيئة أسواق املال، مبينة 
أن احملافظ أكد أن هدف التعميم 
هو تخفيف عبء الرقابة املزدوجة 
على الشركات دون إلزامها بالفصل 
بني نشاطي التمويل واالستثمار 

لديها. 

3 خيارات أمام الشركات 

وقالت املصادر إن احملافظ أكد 

أسعد البنوان الشيخ سالم العبدالعزيز

»ماريوت« ستفتتح 50 فندقًا 
وتركز على آسيا

 أبوظبي تستضيف مؤمتر 
»تبادل املطارات 2011« 

استقالة كبير مستشاري 
أوباما االقتصاديني

»الطاقة الدولية«: الغاز
يقترب من عصر ذهبي 

نيوي���ورك � رويت���رز: قال���ت ش���ركة ماريوت 
انترناشونال لتشغيل الفنادق انها تعتزم افتتاح 50 
فندقا جديدا احدها في اجلزائر ضمن السلسلة التي 
حتمل اسمها وستركز على مقاصد واعدة للسياحة 

واألعمال مثل الصني وروسيا.
وأضافت ان مواقع فن���ادق ومنتجعات ماريوت 
التي ستفتتح في السنوات األربع املقبلة تشمل فندقا 
بس���عة 295 غرفة في شنغهاي وموقعا بسعة 364 
غرفة في جيبور بالهند، ومن بني الفنادق اخلمسني 
املقررة ستفتتح الشركة 24 فندقا في آسيا، كما انه 
من بني األسواق الصاعدة األخرى التي ستفتتح فيها 
فنادق اجلزائر ورواندا وتايلند وڤيتنام، وستفتتح 
الشركة ستة فنادق جديدة في الواليات املتحدة في 

مدن منها: ميلووكي وواشنطن العاصمة.

 أبوظبي � كونا: أعلنت شركة ابوظبي للمطارات 
أمس عن استضافتها ملؤمتر ومعرض تبادل املطارات 
2011 في ابوظبي بالتعاون مع املجلس الدولي للمطارات 
ملنطقتي اوروبا واس���يا � احمليط الهادي في 28 من 

نوفمبر املقبل.
وتوقع الرئيس التنفيذي لشركة ابوظبي للمطارات 
جيمس بينيت ان يستقطب املؤمتر الذي سينطلق 
بدورته األولى من »مركز ابوظبي الوطني للمعارض« 
خالل الفترة ما بني 28 والثالثني من ش���هر نوفمبر 
املقبل أكثر من ألف زائر من املدراء التنفيذيني وصناع 

القرار في قطاع النقل األوروبي واآلسيوي.

واشنطن � يو.بي.آي: اعلن البيت االبيض ان رئيس 
مجلس مستش����اري الرئيس باراك اوباما االقتصاديني 
اوس����تون غولسبي قد اس����تقال من منصبه. واوضح 
البيت االبيض ان غولسبي يعتزم العودة الى عمله في 
التدريس في جامعة في شيكاغو وهي وظيفة شغلها 14 

سنة قبل اختياره للعمل ضمن ادارة اوباما.
واثنى اوباما على العمل الذي قام به غولسبي الذي 
ساهم في قيادة بالدنا من اسوأ ازمة اقتصادية منذ الكساد 
الكبير، وق����ال انه على الرغم من انه يوجد الكثير من 
العمل الذي يجب القيام به اال ان نصائحه ساعدت في 
قيادتنا باجتاه اقتصاد ينمو ويخلق ماليني الوظائف، 

ووصفه بأكبر املفكرين االقتصاديني في اميركا.

 باريس � أ.ف.پ: أكدت وكالة الطاقة الدولية في تقرير 
لها أمس األول ان الغاز املتوافر بغزارة واألرخص ثمنا 
من مصادر الطاقة األخرى قد يدنو من »عصر ذهبي« 
بفضل سياسة طموحة تنتهجها الصني في وقت تتخلى 

فيه بعض الدول عن الطاقة النووية.
واعتبر رئيس وكالة الطاقة الدولية نوبو تاناكا ان 
الغاز قد ميثل اكثر من ربع الطلب العاملي بحلول العام 

2035، مقابل 21% حاليا.
وأض����اف: »الحظنا تطورا الفتا ألس����واق الغاز في 
األشهر األخيرة، وهناك امكانية كبيرة لكي يكون ملصدر 
الطاقة هذا دور اهم وايضا لكي تتنوع )مصادر( السوق 

العاملي للغاز ويتحسن امن الطاقة«.
وتتوقع وكالة الطاقة الدولية في سيناريو »العصر 
الذهب����ي« للغاز الذي طرحت����ه ان يرتفع طلب الصني 
خصوصا بحلول 2035، لينتقل من مستوى أملانيا في 

2010 الى مستوى كل االحتاد األوروبي في 2035.
ولتلبية الطلب يتوقع ان يزداد اإلنتاج الس����نوي 
للغاز ب� 1.8 تريليون من األمتار املكعبة، اي ثالث مرات 
اكثر من اإلنتاج احلالي لروس����يا. اما من جهة العرض 
فان املوارد كبيرة وموزعة بش����كل جيد جغرافيا، كما 
اكدت الوكالة، وامام العالم بالوتيرة احلالية لالستهالك 
75 سنة من استهالك الغاز، لكن الغاز الذي يعتبر من 
مصادر الطاقة االحفورية »األكثر نظافة« »يبقى مصدر 

طاقة احفورية« تنبعث منه غازات دفيئة.

املستثمرون يحولون اهتمامهم
من أسواق السلع إلى االقتصادات الناشئة

اخلوف على السمعة مينع الشركات
من اإلبالغ عن عمليات اختراق

الرئيس السوداني يوجه مبنح األراضي
مجانًا للمستثمرين اجلادين »اخلطوط السعودية« تتفاوض

لشراء 50 طائرة

فقدت األسواق الناشئة القليل فقط من اجلاذبية 
رغم القلق إزاء احتمال تسارع اقتصادات البرازيل 
والصني والهند، بحيث اليزال املستثمرون يحولون 
اهتمامهم من أسواق السلع إلى املستهلكني في هذه 

االقتصادات.
 وفي خضم القلق إزاء احتماالت ارتفاع معدالت 
التضخم في البرازيل وانفجار فقاعة سوق العقار 
في الصني، أصبح املس���تثمرون ف���ي العالم أكثر 

انتقائية في هذه األسواق.
 وقال رئيس مؤسسة إدارة االستثمارات العاملية 
أرجو ديفيتشا في مؤمتر صناعي مبونتريال إن 
قيمة أسواق األسهم في االقتصادات الناشئة تصل 
إلى عشرة تريليونات دوالر، ولم تعد االقتصادات 
الناشئة وحدة واحدة جامدة كما كانت في السابق، 
بل يج���ب النظر إليها على أنه���ا متنوعة وتخدم 

قطاعات مختلفة.
  وأوضح أن هذه االقتصادات تنقسم إلى شركات 
تصدير وهي التي تنتعش عندما يتحس���ن وضع 
االقتصاد، وشركات إنتاج وهي التي تنتج السلع 
وتبيعها في الس���وق احمللية، مضيفا أن شركات 
اخلدمات مثل شركات الهاتف ستتفوق على شركات 

التصدير والشركات املنتجة للسلع.
 وتوقع ديفيتشا زيادة االستهالك في االقتصادات 
الناشئة مع ارتفاع دخل الفرد، وقال إن دخل الفرد 
في الصني ارتفع من 1000 دوالر عام 2000 إلى 3000 
دوالر عام 2010، فزادت -على سبيل املثال- مبيعات 

السيارات من مليون سيارة إلى 17 مليونا.
 وعندما يصل دخل الفرد إلى س���تة آالف فإن 
عدد الذين يستطيعون ش���راء سيارة في الصني 

سيصل إلى 460 مليونا.

التغير الدميغرافي
وأشار ديفيتشا إلى أن التغير الدميغرافي في 
الدول الناش���ئة أفاد اقتصاداتها، ففي س���تينيات 
وسبعينيات القرن املاضي كان كل 100 شخص من 
الفئة العاملة يعيلون 80 آخرين غير عاملني، أما 

حاليا فقد أصبحت النسبة 80 إلى 50.
 وبسبب هذا التغير الدميغرافي الكبير، أصبح 
هناك اجت���اه قوي في االقتصادات الناش���ئة إلى 

البضائع االستهالكية.
 وقال رئيس البنك الدولي لالس���تثمار فيليب 
مايستات إن االقتصادات الناشئة أثبتت أنها متطورة 
ومرنة واستطاعت اس���تيعاب آثار صدمة األزمة 
املالية، مشيرا إلى عودة التدفقات الرأسمالية إليها 

منذ منتصف العام 2009.
 ويق���ول خبراء إن بع���ض النمو الذي حققته 
االقتصادات الناشئة في العقد املاضي كانت مدهشة، 
فقد ارتفع رأسمال أسواق األسهم في البرازيل والصني 

والهند إلى الضعفني أو الثالثة منذ العام 2000.
 وقد أقنع هذا التطور العديد من املس���تثمرين 
بأن العالم النام���ي � رغم الصعوبات � أصبح في 

حقيقة األمر قاطرة اقتصاد العالم.

لندن � رويترز: خوفاً من إفزاع العمالء حتجم العديد 
من الشركات عن اإلبالغ عن هجمات اختراق ملواقعها 
على االنترنت مثل التي تعرضت لها سوني وجوجل 
وغيرهما، ومع استمرار اخلوف من هذه الوصمة سيظل 

من املستحيل حل هذه املشكلة املتصاعدة.
وأصبحت سرقة املعلومات خطرا يلوح في األفق 
بدرجة كبيرة نظرا إلى زيادة اعتماد الشركات على 

تخزين املعلومات على االنترنت.
ومن األشياء التي قد تكون معرضة للخطر حقوق 
امللكية الفكري����ة واملعلومات التجاري����ة املهمة مثل 
املعلومات عن عروض االستحواذ ورمبا يكون األهم 
فيما يتعلق بسمعة الشركات هو البيانات الشخصية 
للعمالء. ويقول متخصصون في أمن الكمبيوتر وسرية 
معلومات الشركات إن املؤسسات التي يعملون معها 
عادة ما جتعهلم يتعهدون باحلفاظ على السرية خشية 
رد فعل الشركاء والعمالء. وقال خبراء جتمعوا في 
مؤمتر عن امن االنترنت نظمه في لندن مؤخرا معهد 
»ايست وست سبل« إن بعض الشركات رمبا ال تعرف 
مدى تعرضها للخطر، وقال رئيس شركة بي.تي السير 
مايكل ريك في كلمة أدلى بها في املؤمتر «من أسباب 
عدم معرفتنا بنطاق اخلطر أن املؤسسات تخجل من 

الكشف عن أثر هذه العمليات«.
ودعا املتحدث����ون في املؤمتر إلى درجة أعلى من 
الش����فافية لكن لم يبد كثيرون اس����تعدادا للتحدث 
بالتفصيل وعالنية عن هجمات تعرضت لها نظمهم 
اخلاصة، ويقول خبراء إن األمر يصل في بعض األحيان 

إلى عدم البحث عن املشكالت من األساس.
وقالت املشاركة في تأس����يس شركة كابيرسكي 

البز الروس����ية ألمن البرمجيات ناتاليا كابيرسكي 
»الش����ركات عادة ال تدرك املخاطر وإن أدركتها فإنها 
تخف����ي األمر«، وفي حني يته����م البعض خبراء أمن 
تكنولوجيا املعلومات بتضخيم حجم اخلطر لتعزيز 
أعمالهم تتفق الغالبية على أن املشكلة في ازدياد مع 
تزايد مهارة املتسللني سواء كانوا مجرمني أو جواسيس 

على صلة باحلكومة أو بني هذا وذاك.
وفي االسابيع القليلة املاضية وقعت مجموعة من 
الهجمات جذبت اهتماما كبيرا، فقد حلق بشركة سوني 
أسوأ ضرر بسمعتها على األرجح عندما تعرضت بيانات 
ماليني من مستخدمي منصة األلعاب بالي ستيشن 
للخطر وحتدث متسللون عن سرقة بيانات أخرى. 
ومن الضحايا البارزين كذلك حملاوالت االختراق شركة 
لوكهيد مارتن العمالقة ملعدات الدفاع وشركة جوجل 
لالنترنت واش����ار خبراء أمن ف����ي احلالتني بأصابع 
االتهام إلى متس����للني في الصني، ونفى املسؤولون 
الصينيون ذلك بغضب ورفضوا أي إشارة إلى تواطؤ 

من جانب مسؤولني.
لكن أغلب املتخصصني يقولون إن هذا ليس سوى 
قم����ة جبل اجلليد وإنه ليس هناك اتفاق على كيفية 
معاجلة املشكلة، فالشركات ال تدرك عادة سوى أقل 
القليل عن اخلطر احملدق بها حتى انها ال تس����تطيع 

تقدير حجم األموال التي ميكن أن تخسرها.
ومما يزي����د األمر تعقيدا صعوب����ة تقدير تكلفة 
اإلضرار بالسمعة، ويقول الرئيس التنفيذي لشركة 
نايتس بريدج سايبر سيستمز ألمن االنترنت فارتان 
ساركيسيان »الكل يتعرض للهجوم لكن ال أحد يريد 

احلديث عن ذلك«.

اخلرط����وم أمس أن����ه مت اختيار 
األمني الع����ام الحتاد عام أصحاب 
العمل السوداني بكري يوسف عمر 
رئيسا للجنة الزراعة باالحتاد العام 
لغرف التجارة والصناعة والزراعة 

للبالد العربية.
وقال يوس����ف في تصريح له 
إن اختيار السودان لرئاسة هذه 
اللجن����ة ألول م����رة يأتي انطالقا 
من أهمية الس����ودان في مجاالت 
املوارد والثروات الزراعية الهائلة 
والتي تصنف����ه ضمن ثالث دول 
يعول عليها في املساهمة الفاعلة 
في حتقيق األمن الغذائي العربي 
باإلضافة الى قناعة احتاد الغرف 
العربية بضرورة مساهمة السودان 
ف����ي تنفي����ذ البرام����ج واخلطط 
اإلستراتيجية التي يسعى لتنفيذها 

خالل املرحلة املقبلة.

يصل الى نسبة 99%، مع اإلحالل 
الكامل للطائ���رات اجلديدة في 
2015، مؤكدا أن نسبة االنضباط 
احلالي���ة تصل ال���ى 90%، وان 
التأخير تأتي  25%من أس���باب 
نتيجة لألحوال اجلوية، وتقادم 
الطائ���رات، اضافة الى أس���باب 
تتعلق بتحديث املطارات حاليا، 
وقلة بوابات اخلروج في بعض 

املطارات.
إل���ى أن اخلط���وط  ولف���ت 
السعودية تسير يوميا من 400 
الى 450 رحلة، وفي املواسم تسير 
650 رحلة، لذلك التأخير موجود 
في ظل حرص الس���عودية على 
الراكب وتطبيق معايير  سالمة 

السالمة.

أو استراتيجي حكومي.
وأعرب الرئيس البش����ير عن 
تقدي����ره لتجربة والية اخلرطوم 
في االس����تثمار ووصفها بالرائدة 
ووجه بنقلها للواليات واالستفادة 
من خبرات مفوضية االس����تثمار 
بوالية اخلرطوم من تهيئة املناخ 
اجلاذب لالستثمار في كل السودان 
وتأس����يس مفوضيات االستثمار 

بالواليات.
وفي ختام حديثه حيا الرئيس 
السوداني االحتاد العربي ألصحاب 
العمل وشكرهم على جهودهم في 
العمل مع الس����ودان لتأمني األمن 
الغذائي للوطن العربي، مش����ددا 
على رعايته ملؤمتر رجال األعمال 
وأصحاب العمل العربي باخلرطوم 

في أكتوبر املقبل.
م����ن جانب آخ����ر أعل����ن في 

اجتياز البرنامج«.
وبش���أن قضي���ة تلفظ أحد 
موظف���ي اخلطوط الس���عودية 
على أحد املسافرين قال: »القضية 
مت التحقيق فيها من الش���ؤون 
القانوني���ة، وتبني ع���دم تلفظ 
املوظف بعد االس���تماع ألقوال 
إقرارا  الش���هود، وقدم املوظف 

لتحمل كل التبعات«.
ونف���ى األجه���ر تخصيص 
طائ���رات للرح���الت الداخلي���ة 
وأخرى للخارجية، مش���يرا إلى 
أن هناك خط سير للطائرة داخليا 

وخارجيا.
وأش���ار إلى إحالل 48 طائرة 
ضمن األسطول اجلديد لتطوير 
مستوى االنضباط، الذي نتوقع أن 

اخلرطوم � أ.ش.أ: أصدر الرئيس 
السوداني عمر البشير حزمة من 
التوجيهات لقيادات الدولة تقضي 
مبنح األراضي مجانا للمستثمرين 
اجلادين مع تبس����يط اإلجراءات 
الواح����دة في  الناف����ذة  وإق����رار 
مفوضيات االستثمار وبذل مزيد من 
اجلهود إلكمال البنيات التحتية التي 
تسهم في جذب االستثمار من طرق 
ومواصالت وفنادق، وإعداد دراسات 
جدوى وجتهيزها ملشروعات حتتاج 
إليها البالد وتقدميها للمستثمرين 
الذين يرغبون في االستثمار، كل 
في مجال����ه، مع مراع����اة حتديد 
القيد الزمني للتنفيذ وعدم حجز 
األراضي ألي مستثمر قبل التأكد 

من جديته.
جاء ذلك ف����ي كلمته أمام لقاء 
املجلس األعلى السوداني لالستثمار 
امس لعرض جتربة والية اخلرطوم، 
حيث وجه مبنح ميزات أفضلية 
للمشروعات احليوية التي حتتاج 
إليها البالد مثل القمح والس����كر 
وتوزيع فرص االستثمار حسب 
توافر السوق واإلمكانيات والظروف 
املالئمة خاصة األمنية لتش����جيع 
املستثمرين وجذب استثماراتهم 

دعما القتصاد البالد.
وق����ال البش����ير إن تبس����يط 
اإلج����راءات وتق����دمي االمتيازات 
وعرض املشروعات االستثمارية 
بصورة علمية ومنهجية ومراعاة 
كل شروط النجاح، يؤدي إلى جذب 
املستثمر وإعطائه انطباعا إيجابيا 
للترويج لالستثمار في السودان 

عند عودته إلى بالده.
ولقط����ع الطري����ق على عودة 
االجت����ار بالرخ����ص واألراض����ي 
احلكومية، وجه الرئيس السوداني 
بعدم التصديق ألي مس����تثمر ال 
يبدي جديته بتقدمي كل ما يثبت 
ذل����ك وعدم حج����ز أي أرض ألي 
مشروع ال يبدأ صاحبه في تنفيذه، 
كما وجه بإيقاف التصديقات على 
التعوي����ض املادي الف����ردي ألي 
شخص يستخدم أرضا حكومية 
حكرا وإبدالها بتقدمي مشروعات 
خدمية للمواطنني في املنطقة التي 
يقوم فيها أي مشروع استثماري 

كش���ف مس���اعد املدير العام 
العربي���ة  للخط���وط اجلوي���ة 
السعودية للعالقات العامة عبداهلل 
األجهر عن بدء إجراء مفاوضات 
مع شركات طيران للحصول على 

50 طائرة جديدة.
وقال في تصريحات لصحيفة 
احلياة اللندني���ة »إنه إذا اكتمل 
األسطول سنستهدف أسواقا كبيرة 
في الصني والهند وأميركا وكندا 
والبرازيل وغيرها، وسنضيف 
مليوني مقعد في السوق الداخلية 
خالل العام احلالي وبداية العام 

املقبل«.
وأوضح في مؤمتر صحافي 
أمس، أن اخلمس���ة باليني ريال 
الكثير من  أثي���ر حوله���ا  التي 
اجلدل خالل األيام املاضية حتت 
مسمى »نثريات« كانت حتت بند 
الوقود  مصاريف أخرى تغطي 
وقيمة الطائرات املستأجرة ونسبة 
عموالت وكاالت السفر والسياحة 

ومصاريف الدعاية واإلعالن.
وحول رضا املس���افرين قال 
الس���عودية  األجهر: »اخلطوط 
استحدثت وحدة عالقات العمالء 
في مطار امللك عبدالعزيز للتعامل 
مع اجلمه���ور، وتقدمي اخلدمات 
وتعوي���ض املتضرري���ن وحل 
مش���كالت الرح���الت، وس���يتم 
تعميم ه���ذه الوح���دة على كل 
الس���عودية، وهناك  مط���ارات 
برام���ج لتحس���ني أداء العاملني 
في الصفوف األمامية التحق بها 
إلى تنفيذ  1000 موظف، إضافة 
اختبارات ألمناط السلوك، سيتم 
على ضوئها اختيار املتعاملني مع 
اجلمهور، ومن ال يجتاز االختبار 
فسيحول إلى وظائف أخرى بعيدة 

عن التعامل مع اجلمهور«.
وتابع: »هناك برنامج تدريبي 
ل���� 40 متدربا للعمل في صاالت 
املط���ارات، ونخطط إلضافة 60 
آخرين، وخالل ثالث س���نوات 
سيكون هناك 100 متدرب في كل 
عام، ولن يكون هناك أي توظيف 
مباشر للخدمات األرضية إال بعد 

احتياطي النقد األجنبي لليابان يحقق 
رقمًا قياسيًا بلغ 1.14 تريليون دوالر

 »ديزني« تعتزم تسريح 250 من موظفيها 
لوس اجنيليس ـ أ.ف.پ: تعتزم استديوهات »ديزني« تسريح 250 

من موظفيها، اي 5% من مجمل العاملني لديها حول العالم، خصوصا 
من مقر الشركة في كاليفورنيا غرب الواليات املتحدة، على ما 
اعلنت االثنني الصحافة االميركية املتخصصة. وقالت مصادر 

لصحيفة »فارايتي« املعنية بشؤون هوليوود، ان ديزني سـتبدأ 
بـ »إبالغ موظفيها عن تسريحهم بدءا من االسبوع املقبل«، وحتى 

الساعة، لم يؤكد اي مصدر رسمي هذا اخلبر.

مطار »براغ« حصل على جائزة
أفضل املطارات عامليًا

طوكيو ـ كونا: أعلنت وزارة املالية اليابانية ان احتياطي النقد 
األجنبي لليابان حقق في أواخر شهر مايو املاضي وللمرة الثالثة على 
التوالي رقما قياسيا جديدا بلغ 1140 مليار دوالر محققا بذلك ارتفاعا 
قدره 3.97 مليارات دوالر مقارنة بشهر ابريل الذي بلغ فيه احتياطي 

النقد األجنبي لليابان 1.136 تريليون دوالر. وأضافت الوزارة ان 
أرباح أرصدة احلكومة في سندات اخلزانة األميركية هي السبب 

الرئيسي لهذه الزيادة، وساهمت الفائدة املرتفعة وحصص األرباح 
من األصول اخلارجية أيضا في رفع احتياطي النقد األجنبي لليابان.

حصل مطار روزينه الدولي في براغ على جائزة أفضل مطارات 
العالم، األمر الذي يجعل منه أول مطار في وسط وشرق أوروبا 

يحصل على هذه اجلائزة، حيث أخذت منظمة النقل اجلوي الدولية 
خالل اختيارها مطار روزينه الدولي في براغ ملنحه هذه اجلائزة 

بعني االعتبار التطور التكنولوجي الذي يشهده املطار وسياسة 
األسعار الشفافة واملناسبة فيه جتاه شركات الطيران التي تطير إليه 

إضافة إلى مدى رضا املسافرين عن اخلدمات التي تقدم في املطار.
ووفق الناطقة باسم املطار ميخاال الغرونوفا فان املنظمة أخذت 
بعني االعتبار أيضا إنشاء نقاط اخلدمة الذاتية إلجراءات السفر 

واستخدام تكنولوجيا »وويلتوغ« لتحرك الطائرات في ارض املطار 
بواسطة احملركات الكهربائية التي جرى العمل فيها باملطار كأول 

مطار في العالم كما مت النظر إلى موضوع التناول االيجابي لقضايا 
البيئة من قبل املطار وذلك من خالل إطالق مسابقة حول اقل 

شركات الطيران ضجيجا. وقد عبر املدير العام للمطار ميروسالف 
دفورجاك عن افتخاره بأن دولة صغيرة كجمهورية التشيك متتلك 

مثل هذا املطار الذي يشهد تطورا في مختلف املجاالت معربا عن 
اعتقاده ان حصول املطار على هذه اجلائزة ميكن له أن يجذب ليس 

فقط املزيد من شركات الطيران األخرى إلى براغ وإمنا املزيد من 
املسافرين من الدول املجاورة السيما ان املسافات اجلغرافية بني 

ڤيينا ووارسو وبرلني ودرسن ليست بعيدة عن براغ.

البنوان: ليس بالضرورة 
أن يكون رأسمال 

شركة التمويل 
اجلديدة في حال 

إنشائها نقدياً 


