دب����ي  -ط��ي�ران الإم����ارات :توا�ص����ل ط��ي�ران
الإمارات تو�سيع �شبكة طائراتها الإيربا�ص .A380
واعتب����اراً من يوم �أم�����س الأول �أ�صبح����ت كوبنهاغن
املحطة رقم � 36ضمن �شبكة املحطات التي تخدمها
هذه الطائ����رة العمالقة ذات ال�شعبي����ة الكبرية .كما
�أ�صبحت العا�صم����ة الدمناركية �أول مدينة يف الدول
اال�سكندينافي����ة ت�ستقبل الإيربا�����ص  ،A380حيث
�ست�ستخ����دم ه����ذه الطائ����رة ذات الطابق��ي�ن الرحلة
اليومية املنتظمة بني دبي وكوبنهاغن.
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“طريان الإمارات” ت�شغل
“الإيربا�ص � ”A380إلى كوبنهاغن

“النقد” يتوقع تراجعًا حادًّا ب�أو�ضاع الكويت املالية

العدد 2606
الخميس  3ديسمبر 2015
 20صفر 1437

الكويت  -رويرتز :توقع �صندوق النقد الدويل املزيد من الرتاجع احلاد يف الأو�ضاع املالية
الداخلي���ة واخلارجية لدول���ة الكويت يف  2015و2016؛ ب�سبب هب���وط �أ�سعار النفط م�شريا �إلى
�إمكاني���ة حت�سن هذه الأو�ضاع يف الأج���ل املتو�سط نتيجة التعايف اجلزئ���ي لأ�سعار النفط وحجم
�إنتاجه.
وج���اء تقرير ال�صندوق �أم�س الأربعاء يف ختام امل�شاورات التي �أجراها يف الكويت ،حيث تلقت رويرتز
ترجم���ة للتقري���ر من بنك الكوي���ت املركزي ،حيث مل يظه���ر التقرير على املوقع الإلك�ت�روين لل�صندوق.
وقال التقرير “الهبوط يف �أ�سعار النفط �أدى �إلى زيادة احلاجة امللحة لتنويع االقت�صاد وخلق فر�ص عمل
مرتفعة الإنتاجية” .واعترب ال�صندوق �أن هذا الأمر ميثل “�أولوية للحد من االعتماد املزدوج لدولة الكويت
عل���ى الإيرادات النفطية والعمالة الوافدة” .وقال �إن احلكومة الكويتية تركز على �إجراء �إ�صالحات الحتواء
الإنف���اق اجلاري وحتدي���د �أولويات الإنفاق الر�أ�سمايل ،ف�ضال عن ال�سيا�س���ات الهادفة لزيادة دور القطاع
اخلا�ص يف اال�ستثمار وخلق فر�ص العمل للمواطنني.

اقتصاد

قدرة امل�رشوع ت�صل �إلى  800مليون قدم مكعب يوميًّا ...والت�شغيل يف 2018

البحرين توقع اتفاقً ا كبريًا لإن�شاء مرف�أ الغاز امل�سال
املنام���ة  -الهيئ���ة الوطني���ة للنفط والغاز :وقع���ت الهيئة الوطنية للنف���ط والغاز وال�رشكة
القاب�ضة للنفط والغاز االتفاقات اخلا�صة مب�رشوع �إن�شاء وت�شغيل مرف�أ الغاز الطبيعي امل�سال
يف البحري���ن م���ع احتاد �رشكات عاملي مكون من �رشكة تي���كاي �إل �إن جي بارترنز (تيكاي
�إل �إن ج���ي) الكندية و�رشك���ة �سام�سونغ �سي �آند تي (�سام�سون���غ) الكورية وم�ؤ�س�سة اخلليج
لال�ستثمار الكويتية.

و�سيتم تنفيذ امل�رشوع وفق نظام الإن�شاء والتملك
والت�شغي���ل ونق���ل امللكي���ة ( ،)BOOTو�سيق���ع يف
منطقة احل���د ال�صناعي���ة ،و�سي�سه���م يف تلبية الطلب
املتزاي���د عل���ى الغ���از الطبيعي؛ م���ن �أجل دف���ع عجلة
التنمية ال�صناعية واحل�رضية يف اململكة.
ج���اء ذلك حت���ت رعاية وح�ضور وزي���ر الطاقة عبد
احل�س�ي�ن م�ي�رزا وح�ض���ور الرئي�س التنفي���ذي لل�رشكة
القاب�ض���ة للنف���ط والغ���از ال�شيخ حممد ب���ن خليفة �آل
خليفة.
وعبرّ م�ي�رزا عن تقديره للإجن���ازات الكربى التي
�شهده���ا قط���اع النف���ط والغ���از يف ظل العه���د الزاهر
جلالل���ة املل���ك ،واحلكوم���ة برئا�س���ة �صاح���ب ال�سم���و
امللك���ي رئي����س جمل�س ال���وزراء ،وبدعم م���ن �صاحب
ال�سمو امللك���ي ويل العهد نائب القائد الأعلى النائب
الأول لرئي�س جمل�س الوزراء.
و�أع���رب ع���ن �شك���ره وتقدي���ر وعظي���م العرف���ان

واالمتن���ان للقي���ادة الر�شيدة على الدع���م املتوا�صل
والتوجي���ه ال�سديد الذين كان لهم���ا الف�ضل الأول يف
�إجن���از �أحد �أهم �أهدافن���ا الإ�سرتاتيجي���ة طويلة الأجل،
ف�ض�ل� ًا ع���ن حتقي���ق التق���دم الباه���ر يف ه���ذا القطاع
االقت�صادي احليوي يف البالد.
و�أ�ضاف :نفخر ب�أن نعل���ن �أن مرف�أ الغاز الطبيعي
امل�س���ال �سي�ش���كل �إح���دى الركائ���ز احليوي���ة للبني���ة
التحتية للطاقة يف مملكة البحرين� ،إذ �س ُي�ؤمّن للمملكة
كل الإم���دادات الالزمة ملواكبة الزيادة يف الطلب على
الغاز الطبيعي؛ من �أج���ل تزويد امل�رشوعات ال�صناعية
الك�ب�رى بالوق���ود� ،إ�ضاف ًة �إلى تولي���د الطاقة وحتلية
املياه وتطوير عمليات ا�ستخراج النفط.
و�أو�ض���ح �أن مملك���ة البحرين �شه���دت م�ؤخرًا
طلبً���ا متزايدًا عل���ى الغاز ،متوقع���ا �أن يت�ضاعف
ه���ذا الطلب �إلى حد كبري م���ع انطالق امل�رشوعات
اجلديدة التي يتم �إن�شا�ؤها حاليًا.

• 250مليون دينار تكاليف امل�رشوع ...والتمويل باحتاد من البنوك الدولية

وزير الطاقة :تضاعف الطلب على الغاز مع انطالق المشروعات الجديدة
وق���ال :يف خ�ل�ال الف�ت�رة ب�ي�ن العام�ي�ن 2011
و 2014ارتف���ع الطلب على الغاز يف البحرين مبتو�سط
و�ص���ل �إلى �أكرث من � % 2.5سنويً���ا ،ووفر حقل اخلف
للغاز الطبيعي ن�سبة  % 95من هذه الزيادة.
و�أردف :كان من ال�رضوري �أن تطور مملكة البحرين
حلوال ت�ؤهلها للح�صول على �إمدادات الغاز من ال�سوق
العاملية على نحو تناف�سي واقت�صادي.
وتابع :من هذا املنطلق ج���اءت فكرة م�رشوع مرف�أ
وحمط���ة الغاز الطبيعي امل�سال الذي يعد مبثابة مورد

يعقد الأحد املقبل بح�ضور ممثلي القطاع وممثلي كربى ال�رشكات

جمل�س للم�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة ببيت التجار
ال�سناب����س  -بيت التجار :تنظم جلنة
امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة بغرفة
جت���ارة و�صناع���ة البحري���ن حت���ت رعاية
رئي����س الغرف���ة خال���د امل�ؤي���د“ ،جمل�سا ً
للم�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة” الذي
ي�ست�ضيفه بيت التجار الأحد املقبل.
ويف هذا ال�صدد ،ذك���ر رئي�س اللجنة
حمم���د امل�ؤيد �أن املجل����س ي�أتي تنظيمه
به���دف فت���ح املج���ال �أم���ام املن�ش����آت
ال�صغ�ي�رة واملتو�سطة؛ لعر�ض منتجاتها
وخدماتها �أمام كربى ال�رشكات امل�شاركة
يف الفعالي���ة ،و�سيتم عقد لقاءات ثنائية
بني عدد من ال�رشكات املختارة ومناق�شة
فر�ص ال�رشاكة املتاح���ة واملوا�ضيع ذات
العالق���ة بتطوي���ر ه���ذا القط���اع احليوي
الذي ي�ساه���م منوه بدفع عجلة االقت�صاد
الوطني �إلى الآفاق املرجوة.
ورح���ب حمم���د امل�ؤي���د مب�شارك���ة
�أ�صح���اب وممثل���ي قط���اع امل�ؤ�س�س���ات
ال�صغرية واملتو�سطة يف البالد بفعاليات
املجل�س املزمع.
وقال �إن الفعالية ت�ستهدف مد ج�سور
التوا�صل بني ال��ش�ركات واال�ستفادة من
اخل�ب�رات امل�ضطلع���ة لك�ب�رى ال�رشكات
البحريني���ة ،بالإ�ضاف��� ًة �إل���ى ا�ستعرا����ض
فر�ص ال�رشاكة بني قطاعات الأعمال.

•حممد امل�ؤيد

و�أ�ش���ار �إل���ى �أن الفعالية تُع���د �أي�ضا ً
فر�صة لتعزيز توا�صل امل�شاركني لطرح
ومعاجل���ة التحدي���ات واملعوق���ات الت���ي
تواجه القطاع التجاري يف مملكة البحرين
كافة.
ولف���ت �إل���ى �أن اللجن���ة م���ن منطلق
م�س�ؤولياته���ا لتبن���ي كل الق�ضاي���ا
واملوا�ضي���ع ذات العالق���ة بقط���اع
امل�ؤ�س�س���ات ال�صغ�ي�رة واملتو�سط���ة
ومنوه ،وارت����أت تنظيم املجل�س املذكور
وذل���ك �ضم���ن مب���ادئ حر�صه���ا عل���ى
ا�ستعرا����ض ق�ص�ص النج���اح� ،إ�ضاف ًة �إلى
�أهم العوائ���ق التي يواجهونه���ا واقرتاح

احلل���ول املالئمة ،من خ�ل�ال التوا�صل مع
املعنيني ،و�إتاحة املجال لأع�ضاء الغرفة
بطرح م�شاكله���م واملعوقات التي تواجه
ن�شاطهم التجاري والإنتاجي.
و�أ�ض���اف رئي����س اللجن���ة يف خت���ام
ت�رصيح���ه �أن الفعالي���ة ت�أت���ي بف�ض���ل
التوجيه���ات الكرمي���ة لرئي����س ال���وزراء
�صاح���ب ال�سمو امللك���ي الأمري خليفة بن
�سلمان �آل خليفة؛ ملعاجلة كل املوا�ضيع
وال�صعوب���ات الت���ي تواج���ه القط���اع
التجاري خ�صو�ص���ا امل�ؤ�س�سات ال�صغرية
واملتو�سطة.
و�أع���رب ع���ن بال���غ �شك���ره وتقديره
ل�صاح���ب ال�سم���و امللكي رئي����س الوزراء
الهتمام���ه املتوا�ص���ل ل���كل ال�صعوبات
واملعوق���ات الت���ي تواج���ه القطاع���ات
االقت�صادي���ة يف اململك���ة منه���ا قط���اع
امل�ؤ�س�سات ال�صغ�ي�رة واملتو�سطة الذي
متث���ل نح���و  % 90م���ن �إجم���ايل القط���اع
االقت�صادي يف البالد.
ودع���ا جمي���ع التج���ار و�أ�صح���اب
امل�ؤ�س�س���ات ال�صغ�ي�رة واملتو�سط���ة
يف اململك���ة للم�شارك���ة الفاعل���ة يف ه���ذا
املجل����س امله���م؛ م���ن �أج���ل امل�ساهم���ة
امل�شرتك���ة بتنمي���ة وتطوي���ر القط���اع يف
اململكة.

�آم���ن للملكة عند ح���دوث حاالت النق����ص املحتملة يف
الغاز ،كما مينحها القدرة على �سد النق�ص يف �إمدادات
الغاز املحلية عن طريق الغاز الطبيعي امل�سال.
وم���ن املق���رر �أن يك���ون املرف����أ مل���كًا ل�رشكة
البحري���ن للغ���از امل�س���ال (�رشك���ة ذات م�س�ؤولي���ة
حم���دودة) ،وه���ي م�رشوع م�ش�ت�رك ت�أ�س����س حديثًا
وتع���ود ملكيت���ه بن�سب���ة  % 30لل�رشك���ة القاب�ضة
للنفط والغاز ،ون�سبة  % 70الحتاد �رشكات تيكاي
�إل �إن جي و�سام�سونغ وم�ؤ�س�سة اخلليج لال�ستثمار.

و�سيت�أل���ف امل��ش�روع م���ن وح���دة تخزي���ن عائمة،
ومرف����أ وحاجز بحري لإي�صال الغ���از الطبيعي امل�سال،
ومن�صة جماورة لتبخري الغاز امل�سال ليعود �إلى حالته
الغازي���ة ،و�أنابيب حتت املاء لنقل الغ���از من املن�صة
�إلى ال�شاطئ ،ومرفق ب���ري ال�ستالم الغاز� ،إ�ضاف ًة �إلى
من�ش�أة برية لإنتاج النيرتوجني.
كم���ا تبلغ الق���درة الأولي���ة للم��ش�روع  400مليون
قدم مكعب قيا�س���ي يف اليوم (وقابلة لأن ت�صل حتى
 800ملي���ون قدم مكعب قيا�س���ي يف اليوم) ،و�سيتم
متلك���ه وت�شغيله مبوجب اتفاق مدته  20عامًا تبد�أ من
منت�صف يوليو .2018
ووق���ع اختيار احتاد ال��ش�ركات الفائز بالعقد على
�رشكة جي �إ�س الكورية للهند�س���ة والإن�شاءات لتتولى
�أعمال اخلدم���ات الهند�سية وال�رشاء والت�شييد اخلا�صة
بامل�رشوع.
من جهتها� ،ستقوم �رشكة تيكاي �إل �إن جي بتوريد
�سفينة وحدة التخزين العائمة للم�رشوع امل�شرتك وفق
اتفاقية ت�أجري ملدة حمددة تبلغ  20عامًا.
و�إل���ى جانب كلف���ة ا�ستئجار ال�سفين���ة ،يتوقع �أن
تبلغ التكاليف الأخرى اخلا�صة ب�إن�شاء امل�رشوع و�إدارته
وغريها من النفق���ات ما يقرب من  250مليون دينار،
التي �سيمولها احتاد من البنوك الإقليمية والدولية.

لقاء ت�شاوري ثالث لبحث �أبرز املعوقات ...احلواج:

زيارة رئي�س الوزراء تعك�س الدعم امل�ستمر للتجار

•مناق�شة �أبرز املعوقات �أمام القطاع التجاري

ال�سناب�س � -ضاحية ال�سيف:
عقدت جلنة القطاع التجاري
والتجزئ���ة بغرف���ة جت���ارة
و�صناع���ة البحرين اجتماعها
ال���دوري برئا�س���ة النائ���ب
الثاين لرئي�س الغرفة جواد
احلواج.

و�أثن���ى احل���واج عل���ى الزي���ارة
امليمون���ة لرئي����س ال���وزراء �صاحب
ال�سم���و امللك���ي الأم�ي�ر خليف���ة بن

�سلم���ان �آل خليف���ة ملرك���ز البحرين
للم�ستثمرين م�ؤخ���راً ،والتي تعك�س
الر�ؤي���ة احلكيم���ة ل�سم���وه لدع���م
القطاعني التجاري واال�ستثماري يف
اململكة ودعم اقت�صادها الوطني.
ومت يف االجتم���اع ال���ذي عق���د
يف مق���ر بيت التج���ار م�ؤخ���راً ت�أكيد
��ض�رورة عق���د لق���اء ت�ش���اوري ثالث
للجنة يجمع املهتم�ي�ن بالقطاع مع
امل�س�ؤول�ي�ن باململك���ة؛ للوق���وف

على �أبرز املعوق���ات التي يواجهها
القط���اع ،والنظ���ر يف كيفي���ة �إيجاد
احللول لالرتقاء بالقطاع� ،إلى جانب
عزم اللجنة عقد ندوه متخ�ص�صة عن
القطاع يف الفرتة املقبلة.
ح��ض�ر االجتم���اع �أك�ب�ر جعفري،
ولي���د الري����س ،هدى ر�ض���ي ،هدي
�صنقور ،كلثم زينل� ،أحمد جواهري،
يو�س���ف �ص�ل�اح الدين� ،إل���ى جانب
امل�س�ؤولني بالغرفة.

خالد بن حمود :نعوِّل على العائالت اخلليجية لتن�شيط ال�سياحة

تد�شــــن �أولى رحالتهــا �إلى البحـــــــرين
ّ
“طيــــــران نا�س”
زينب العكري من املنامة
ق���ال الوكيل امل�ساعد لل�سياحة ال�شي���خ خالد بن حمود �آل خليفة� ،إن ر�ؤية
هيئة البحرين لل�سياح���ة واملعار�ض تتمثل يف ا�ستهداف ال�سوق اخلليجي
لتن�شيط ال�سياحة يف البحرين خالل � 5سنوات مقبلة.

و�أ�ض���اف ال�شي���خ خالد بن حمود يف ت�رصيح لل�صحفيني عل���ى هام�ش تد�شني �أولى رحالت
“طريان نا�س” ال�سعودية �إلى البحرين م�ساء �أم�س الأول� ،إن ال�سوق ال�سعودي من �أهم الأ�سواق
خ�صو�صا مع ارتفاع �أعداد الزوار ال�سعوديني �إلى  6ماليني زائر
ً
امل�ستهدفة من قبل البحرين
خالل .2014
و�أ�شار ال�شيخ خالد بن حمد �إلى �أن رحالت “طريان نا�س” ت�ستهدف العائالت اخلليجية ما
ي�سهم يف زيادة حركة ال�سياحة البينية ،مبينًا �أن �أ�سعار تذاكر ال�رشكة تعترب تناف�سية ومنا�سبة
للجميع.
و�أك���د الوكيل امل�ساع���د لل�سياح���ة �أن تد�شني رح�ل�ات ال�رشكة ال�سعودي���ة �سيخلق قيمة
م�ضافة للقطاع ال�سياحي يف البحرين وهي اخلطوة الأولى لتن�شيط القطاع.
ود�ش���ن “طريان نا�س” ،خدمة جديدة تت�ضمن  3رحالت �أ�سبوعية مبا�رشة من الريا�ض �إلى
ّ
البحري���ن ،حيث و�صلت �أول���ى الرحالت من الريا�ض �إلى مطار البحري���ن مطار البحرين الدويل
عند ال�ساعة الرابعة م�ساءً.
وتُع���د خدم���ة الرحالت اجلديدة املتجهة �إل���ى البحرين� ،إ�ضافة ب���ارزة �إلى وجهات طريان

•جانب من احلفل

نا����س البالغ عددها  26وجهة داخ���ل ال�سعودية وخارجها ،فيما يُربز جناح الناقلة االقت�صادية
الرائ���دة يف موا�صلة تو�سيع نطاق عملياتها باملنطقة .كما متثل البحرين الوجهة الثالثة التي
تُ�ضاف �إلى �شبكة الناقلة يف منطقة اخلليج بعد دبي والكويت.
م���ن جانب���ه ،قال الرئي����س التنفي���ذي ملجموعة نا����س القاب�ض���ة بندر املهن���ا يف ت�رصيح
لل�صحفي�ي�ن على هام����ش تد�شني الوجهة اجلديدة“ :بد�أنا ب�إط�ل�اق �أولى رحالتنا املبا�رشة من
الريا����ض �إل���ى البحرين بواقع  3رحالت �أ�سبوعي���ة ،و�سنبد�أ الأ�سبوع احل���ايل بت�سيري  3رحالت
�أخرى من جدة �إلى البحرين ب�أ�سعار منا�سبة للجميع”.
و�أ�ض���اف املهن���ا �أن البحري���ن تعترب ثالث وجهة بع���د كل من الإم���ارات العربية املتحدة
والكويت ،الفتًا يف الوقت ذاته �إلى �أن ال�رشكة تتجه �إلى زيادة عدد الرحالت يف الفرتة املقبلة

ح�سب حاجة ال�سوق .و�أو�ضح املهنا �أن �رشكة “طريان نا�س” متتلك  28طائرة من طراز ،A320
فيما تتفاو�ض ل�رشاء  100طائرة من طراز “بوينغ” و”�إيربا�ص” خالل الأعوام الـ 10املقبلة.
و�أك���د قائالً “مع �إ�ضافة البحرين� ،أ�صبحت �رشكة ط�ي�ران نا�س تقدم خدمات رحالتها �إلى
 26وجهة داخل ال�سعودية وخارجها ..نتطلع �إلى موا�صلة زيادة هذا العدد يف امل�ستقبل كجزء
من خطط التو�سع الطويلة الأجل”.
و�ستت�ضم���ن اخلدمة اجلديدة  3رحالت �أ�سبوعية �أيام الثالثاء واخلمي�س وال�سبت؛ وبذلك
يقدم طريان نا�س مل�سافريه خيارات �سفر �أكرث.
وب���د�أ طريان نا�س ت�شغي���ل الرحالت املتجهة من العا�صمة ال�سعودية ،حيث تقلع يف متام
ال�ساع���ة  2:50ظهرًا وت�صل �إلى البحري���ن يف ال�ساعة  4:00م�ساءً .فيما تقلع رحالت العودة يف
ال�ساعة  8:50م�سا ًء لت�صل �إلى العا�صمة ال�سعودية يف ال�ساعة  10:00م�ساءً.
ويف العام  2014زار  6ماليني �سعودي البحرين مبعدل زيادة �سنوية بلغ  % 19.3مقارنة
مع  ،2013لي�شكل ال�سعوديون حتى الوقت احلايل القطاع الأكرب من الزائرين من �أ�صل 6.6
ماليني م�سافر من منطقة اخلليج �إلى البحرين.
م���ن جانبه ،قال الرئي����س التنفيذي لل�ش�ؤون التجارية ب�رشكة مط���ار البحرين حممد خليل:
“ق���رار طريان نا�س �إطالق اخلدمة اجلديدة بني اململكة العربية ال�سعودية والبحرين �سيعزّز
دون �ش���ك م���ن خيارات ال�سفر �أم���ام امل�سافرين حمليًّ���ا و�إقليميًّا ودوليًّا على ح���د �سواء ،كما
�سيمن���ح قطاع الط�ي�ران دفعة قوية ،ال �سيما م���ع ا�ستمرار ارتفاع �أع���داد امل�سافرين بغر�ض
العمل �أو ال�سياحة بني البلدين كل عام”.

