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تستعد أرض املعارض الدولية 
مبش����رف الحتضان 5 معارض 
ومهرجان����ات دولية متخصصة 
خالل مايو اجلاري في مجاالت عدة 
منها ما ستنظمه شركة معرض 
الكويت الدولي ومنها ما تتعاون 

فيه الشركة مع جهات اخرى.
وبهذه املناسبة، قالت مديرة 
إدارة التسويق والعالقات العامة 
في شركة معرض الكويت الدولي 
باسمة الدهيم ان قائمة املعارض 
لشهر مايو اجلاري تضم معرض 
الكويت،  ومهرج����ان ع����روض 
ومعرض عالم السفر، ومعرض 

2010OUTLET، ومعرض التجاري الدولي، ومعرض 
»يال شباب«.

وأوضحت ان ابريل املاضي شهد حتقيق جناحات 
كبيرة لكل املعارض التي استضافتها أرض املعارض 
الدولية ونظمتها ش����ركات وجهات لها مكانتها في 
الس����وق واعتادت على التعاون املثمر منذ سنوات 
طويلة مع شركة معرض الكويت الدولي، مشيرة إلى 
ان تعاون شركة معرض الكويت الدولي مع جهات 
وشركات متخصصة في تنظيم املعارض في تزايد 
ملحوظ مما يعكس ثقة عالية تتمتع بها الشركة في 
السوق لتوفيرها إمكانات وقدرات واسعة للتعاون 

وتوفير عناصر النجاح والتفوق.
واشارت الدهيم إلى ان اول معارض الشهر اجلاري 
سيقام في الفترة من 12 الى 22 اجلاري، حيث تتواصل 
أنشطة معرض ومهرجان عروض الكويت الذي تقيمه 
وتنظمه ش����ركة رؤى املتكاملة للخدمات االعالمية 

.4 A بالصالة رقم
كما س����تتواصل خالل الفترة من 19 إلى 22 من 

الش����هر نفس����ه بالصالة رقم 8 
أنشطة معرض عالم السفر الذي 
تقيمه وتنظمه ش����ركة معرض 
الدولي مبشاركة حشد  الكويت 
من ش����ركات الطي����ران وهيئات 
السياحة والسفر في دول املنطقة، 
الى جانب مشاركة وزارة التجارة 
والصناعة ومؤسس����ة اخلطوط 
اجلوية الكويتية حيث تستعرض 
اجلهات املشاركة برامجها للموسم 
اجلدي����د وعروض س����فرها الى 

مختلف بالد العالم.
وفي ال� 20 من الشهر اجلاري 
ستقام الدورة الثانية من معرض 
OUTLET الذي تقيمه وتنظمه شركة معرض الكويت 
الدولي، حيث تستعرض تشكيلة كبيرة من املاركات 
العاملية، حيث ستتواصل عروض املعرض خالل الفترة 
من 20 اجلاري الى 5 يونيو املقبل بالصالة رقم 5. وفي 
27 من الشهر اجلاري ستنطلق أنشطة دورة جديدة 
في سلسلة دورات معرض التجاري الدولي الذي دأبت 
على إقامته وتنظيمه شركة معرض الكويت الدولي، 
حيث تستعرض الشركات املشاركة فيه تشكيلة هائلة 
من املالبس واإلكسسوارات والفضيات والعطور ومواد 
التجميل واملشغوالت اليدوية والسجاد واملفروشات 
واملواد الغذائية، حيث تستمر عروضه الى اخلامس 

من يونيو املقبل بالصالة رقم 4.
اما آخر املعارض التي ستستضيفها أرض املعارض 
الدولية خالل الشهر اجلاري فهو معرض »يال شباب« 
حيث تتواصل عروضه خالل الفترة من 27 الى 29 
مايو بالصالة رقم 8، وتستعرض فيه مجموعة من 
الش����باب الكويتي عددا من املش����روعات الصغيرة 

والتجارب احلرة اخلاصة.

وقعت أمس كل من شركة كيوتل إحدى أكبر شركات 
االتصاالت في املنطقة، و»جلف بريدج إنترناشيونال 
GBI« ، مشغل أول كيبل بحري مملوك ملكية خاصة 
في الشرق األوسط، اتفاقية توفر مبوجبها »كيوتل« 

محطة استقبال لكيبل »GBI« في قطر.
 وحض����ر كبار التنفيذيني من الش����ركتني حفل 
توقيع اتفاقية محطة اس����تقبال بني شركة كيوتل 

.GBI وشركة
وستمكن اتفاقية محطة االستقبال شركة GBI من 
إقامة ارتباط مع نظام الكيابل التابع للشركة في قطر، 
وسيربط النظام جميع دول منطقة اخلليج ببعضها 
البعض، وسيوفر أيضا ارتباطا بكل من أوروبا وآسيا. 
وسيستفيد الناس في املنطقة بشكل كبير من الكم 
األكبر من اخليارات والقيمة والتنوع واملرونة التي 
توفرها هذه الشبكة، والتي ستعمل في املقام األول 
على حتسني االتصاالت وإرساء األسس الالزمة لطرح 
تقنيات اتصاالت اجليل املقبل. وسيلعب دعم »كيوتل« 
لنظام الكيابل العاملي التابع لشركة GBI دورا مهما 

في إستراتيجية الشركة لربط قطر بالعالم.
 ويقول الرئيس التنفيذي لشركة كيوتل د.ناصر 
معرفيه: إننا ومن خالل ربط قطر بهذا النظام العاملي 
للكيابل نضع مستوى جديدا من املرونة في البنية 
األساسية القائمة حاليا لكي نتيح الفرصة لتوفير 
اتصاالت متينة وغير متقطعة في العالم، واحملافظة 
عليها، وعالوة على ذلك، فإن القدرات الفائقة التي 
توفرها لنا هذه الشراكة اجلديدة تعد خطوة كبرى 
نحو حتقيق رؤيتن����ا جلعل قطر واحدة من الدول 

التي تتمتع بأفضل اتصاالت في العالم.
ومن جانب����ه قال نائب رئي����س مجلس اإلدارة 
التنفيذي لشركة GBI حمد املناعي: أنا مسرور بشكل 
خاص ألن كيوتل س����تقدم محطة استقبال لشركة 

GBI في قطر. وباعتبارها واحدة من أكثر ش����ركات 
االتصاالت جناحا في منطقة اخلليج، متارس أعمالها 
في شمال أفريقيا والش����رق األوسط وشبه القارة 
الهندية وجنوب شرق آسيا، فستكون »كيوتل« شريكا 
مهما لشركة GBI مع تنفيذنا ملهمة بناء شبكتنا في 

منطقة اخلليج.
وبالنسبة لنا، فهذه هي االتفاقية الثامنة إلقامة 
محطة اس����تقبال نبرمها هذا الع����ام، وهي من أكثر 
منجزاتنا أهمية، وتشير بوضوح إلى وجود طلب 

على نظام »GBI« للكيابل.
أما عض����و مجل����س اإلدارة والرئيس التنفيذي 
لشركة GBI أحمد مكي فقال: نتج عن مبادرات حكومة 
قطر ذات النظرة املستقبلية لتنويع قاعدة األعمال 
في قطر وبش����كل ال يقبل الش����ك طلب متزايد على 
السعات الدولية. وستمكن االتفاقية التي مت التوصل 
إليها مع »كيوتل« اليوم الشركة من تقدمي مزيد من 
التنوع واملرونة لعمالئها من الشركات، كما ستوفر 
لقطر البنية األساسية الالزمة الستقطاب املزيد من 
االستثمارات اخلارجية، مما يؤكد أن »جلف بريدج 
إنترناشيونال« هي الناقل املفضل بالنسبة ل� »كيوتل« 

فيما يتعلق بحركة االتصاالت إقليميا ودوليا.
وس����يربط نظام كيابل »GBI«، الذي ينتظر أن 
يطلق في 2011 وصمم ليعمل مدة خمس وعشرين 
سنة، دول اخلليج من خالل حلقة مركزية، ميكنها 
أن تعيد توجيه حركة االتصاالت مما يؤدي لزيادة 

املرونة.
ومع سعة الكيبل التي تبلغ بحد أقصى 5 تيرابايت 
في الثانية في بعض أجزاء الكيبل، س����يكون نظام 
كياب����ل »GBI« قادرا على تلبية الزيادة الس����ريعة 
املتوقعة في الطلب على حركة االتصاالت الصادرة 

واملنتهية في منطقة اخلليج.

باسمة الدهيم

اجتماع يضم خبراء تقنيني للتباحث حول كيفية إيقاف تسرب البقعة النفطية

)ا.ف.پ(طائرات تابعة لشركتي »يونايتد« و»كونتنينتال« استعدادا لالندماج 

طائر البلشون )مالك احلزين( يقف بالقرب من متساح في املستنقعات املجاورة لنهر امليسيسيبي وقد وصف رئيس شركة بريتيش بتروليوم 
استخدام غواصات تدار بالتحكم عن بعد إليقاف تدفق النفط من البئر بأنه يشبه إجراء عملية قلب مفتوح على عمق 1500 متر في ظالم دامس

د.ناصر معرفيه وأحمد مكي وحمد املناعي أثناء تبادل العقود

الدهيم: أرض المعارض تستعد الحتضان
5 معارض ومهرجانات دولية متخصصة

»كيوتل« و»جلف بريدج« توّقعان اتفاقية 
إلنشاء بوابة دولية جديدة في قطر

»فيتش«: تنظيف البقعة النفطية قد يكلف 3 مليارات دوالر

»يونايتد« و»كونتنينتال« تندمجان بالربع األخير 
لتشكيل أكبر شركة طيران في العالم

عواصم � وكاالت: وعدت شركة 
»بريتش بتروليوم« البريطانية 
التي كان���ت تس���تثمر املنصة 
النفطية التي غرقت بعد حريق 
في خليج املكسيك، امس في بيان 
لها بأنها ستدفع »كل التكاليف 
الضرورية واملناسبة لتنظيف« 

البقعة النفطية.
واعلن���ت املجموعة في بيان 
بث على موقعه���ا من االنترنت 
ان »بريتش بتروليوم« تتحمل 
البقعة  التعامل مع  مس���ؤولية 

النفطية وتنظيفها«.
واضاف البي���ان ان »بي.بي 
ستدفع كل التكاليف الضرورية 

واملناسبة للتنظيف«.
وحمل الرئيس االميركي باراك 
اوباما االح���د املاضي »بريتش 
بتروليوم« مسؤولية بقعة النفط 
وذلك خالل زيارته الى سواحل 
لويزيانا، حيث قال »فلتكن االمور 
واضحة بي.بي هي املسؤولة عن 
التس���رب وبي.بي ستدفع  هذا 

تكاليفه«.
الواقعة  البئر  ويتسرب من 
حتت املنصة نحو 800 الف ليتر 

من النفط يوميا في البحر.
كما وع���دت املجموعة ايضا 
»بدف���ع كل مطال���ب التعويض 
القانونية والتي يتم التأكد منها 
موضوعيا كخس���ائر او اضرار 
النفطية«،  البقع���ة  ناجمة عن 
مشيرة الى اضرار في املمتلكات او 

االشخاص او خسائر جتارية.

واشنطن � د.ب.أ: أعلنت شركتا خطوط الطيران 
األميركية »يونايتد« و»كونتيننتال« امس عزمهما 

االندماج إلنشاء أكبر شركة طيران في العالم.
وكانت تقارير صحافية كشفت في وقت سابق 
عن االتفاق. وكان مجلسا إدارة الشركتني قد اجتمعا 
أمس االول إلقرار الصفقة املنتظر إمتامها قبل نهاية 
العام احلالي. ووفقا لصحيفة نيويورك تاميز، 
ستحتفظ شركة »يونايتد« ومقرها شيكاغو باسمها 
في الكيان جلديد حيث انها اشترت كونتيننتال 
لتصبح أكبر شركة طيران في العالم متفوقة على 

شركة دلتا إيرالينز األميركية.
ويتولى الرئيس التنفيذي لكونتيننتال جيفري 
سمايسك منصب الرئيس التنفيذي للكيان اجلديد 
في ح����ني يتولى جلني رئي����س يونايتد منصب 
رئيس مجلس اإلدارة. وكان����ت املفاوضات بني 
الشركتني قد مضت قدما بعد إعالن شركة »يو.إس 
إيروايز« األسبوع املاضي انسحابها من محادثات 
االندم����اج مع »يونايتد« مما مه����د الطريق أمام 
احتمال االندماج بني »يونايتد« و»كونتيننتال«. 
وتسير الشركتان 370 خط طيران إلى 59 دولة 
في العالم. ويعتزم الكيان اجلديد االستمرار في 

خدمة نفس اخلطوط.
وم����ن املق����رر أن يتم إطالق اس����م »يونايتد 
كونتيننتال هولدجنز« على الش����ركة القابضة 
لشركة الطيران اجلديدة. وستسير شركة الطيران 

اجلديدة رحالتها بالعالمتني التجاريتني للشركتني 
املندمجتني. وس����يتولى جيف سمايسك رئيس 
مجل����س إدارة »كونتيننت����ال« منصب الرئيس 

التنفيذي للشركة اجلديدة.
وقال سمايسك إن »هذا االندماج سوف ميزج 
أفضل ما في الشركتني وثقافتهما إلنشاء شركة 

طيران عاملية فاخرة«.
وقال إنه »باندماجنا سيكون لدينا القوة املالية 
الضرورية لضخ استثمارات مهمة من أجل مواصلة 
حتسني منتجاتنا وخدماتنا وحتقيق أرباح بشكل 
مس����تدام«. وكانت املفاوضات بني الشركتني قد 
مضت قدما بعد إعالن ش����ركة »يو.إس إيروايز« 
األسبوع املاضي انسحابها من محادثات االندماج 
مع »يونايتد« مما مهد الطريق أمام احتمال االندماج 

بني »يونايتد« و»كونتنينتال«.
ومما دفع إلى اتخاذ تلك اخلطوة تراجع أعداد 
املسافرين وارتفاع أسعار الوقود واحتدام التنافس 
في ظل األزم����ة االقتصادية. وقال جلني تيلتون 
رئيس شركة »كونتيننتال«، الذي سيتولى منصب 
الرئي����س غير التنفيذي ملجلس إدارة الش����ركة 
اجلديدة، إن االندماج من شأنه »تأسيس واحدة 
من أفضل ش����ركات الطيران في العالم، ش����ركة 
عاملية حقا، وتتمتع بوضع أفضل لتحقيق جناح 
في صناعة الطيران العاملية النشطة التي يشتد 

فيها التنافس«.

عملي���ات التنظي���ف والدعاوى 
القضائية »ب���ي بي« 3 مليارات 

دوالر أو أكثر.
القومية  وحظ���رت »اإلدارة 
للمحيط���ات والغالف اجلوي« 
الصيد ملدة عشرة أيام في املنطقة 
الواقعة بني نهر امليسيسيبي في 
لويزيان���ا واملياه الواقعة قبالة 

خليج بنساكوال في فلوريدا.
وأشار خفر السواحل األميركي 
إلى أن نح���و 1.6 مليون غالون 
من النفط قد تتدفق في اخلليج 
منذ وقوع االنفجار في 20 ابريل 
املاضي وتس���بب ف���ي فقدان 11 
ش���خصا يعتقد أنه���م في عداد 

املوتى.
وأوضح مسؤولون أميركيون 
أن صناع���ة الصيد تدر عائدات 
تصل إلى 2.4 مليار دوالر على 
املنطقة التي قد ال يقتصر تأثير 
التلوث النفطي املدمر عليها على 

اجلانب االقتصادي فحسب.
وقالت الناطقة باسم »بريتش 
بترولي���وم« مارتي ب���اورز إن 
الشركة مازالت حتاول استخدام 
غواصات يجري التحكم فيها عن 
بعد إلغ���الق البئر الواقعة على 
عم���ق نحو 5 آالف قدم ونش���ر 
مشتتات حتت وفوق سطح املياه 

لتفتيت بقع الزيت.
كما قامت بنشر عوامات على 
مدى 60 ميال حلماية الشواطئ 
احلساسة بيئيا إال أن سوء األحوال 

اجلوية أعاق تلك العمليات.

اخللي���ج أمام عملي���ات الصيد 
مؤقتا، ويتوقع أن تكلف عملية 
التنظي���ف والدعاوى القضائية 
الشركة املالكة 3 مليارات دوالر 

أو أكثر.
أبحاث  وق���ال نائب مرك���ز 
»روس« البيئ���ي س���تيف بيتر 
إن تنظيف البقعة النفطية لدى 
وصولها إلى السواحل تكلف أكثر 
بكثير منها في البحر ولفت الى 
أن عل���ى »بي.بي« أن تتوقع أن 
يتضاع���ف ما تدفع���ه اآلن عند 

وصول البقعة إلى السواحل.
وذكرت الشبكة أن بحثا من 
»بنك أميركا« توق���ع ان تكلف 

وقال ان »رسالة بي.بي هي ان 
املجموعة مسؤولة عن التحرك 
الزالة البقعة النفطية وستغطي 

تكاليفها«.
واعلنت وكالة »فيتش رايتنغ« 
للتقييم املالي ان تنظيف البقعة 
النفطية في خليج املكس���يك قد 
يكلف ما بني مليارين الى ثالثة 

مليارات دوالر.
وتكلف عمليات تنظيف املياه 
م���ن النفط الذي تس���رب جراء 
انفجار املنصة النفطية في خليج 
املكسيك حوالي 6 ماليني دوالر 
يوميا، في حني أغلقت السلطات 
الفيدرالية األميركية مناطق من 

وافادت صحيفة »نيويورك 
تاميز« بأن القانون االميركي يقدر 
مسؤولية بي.بي بنحو 75 مليون 
دوالر في حال تسرب بقعة نفطية 

باستثناء تكاليف التنظيف.
وقد يغطي صندوق فيدرالي 
متوله ضريبة على النفط مليار 
دوالر من التعويضات حس���ب 

الصحيفة االميركية.
وردا عل���ى س���ؤال »فرانس 
برس«، قال ناطق باسم املجموعة 
البريطاني���ة انه ليس���ت لديه 
معلوم���ات بش���أن وج���ود حد 
للمس���ؤولية عن���د 75 مليون 

دوالر.

»بريتش بتروليوم« تعد بدفع تكاليف تنظيف بقعة النفط في خليج المكسيك

ستروس كان: الدول األعضاء في منطقة اليورو تعهدت
بـ 105 مليارات دوالر لدعم جهود اليونان إلصالح اقتصادها

واش���نطن � أ.ف.پ: أعلن املدير العام لصندوق 
النق���د الدولي دومينيك س���تروس كان ان مجلس 
محافظي الصندوق، الهيئة القيادية للمؤسس���ة، 
سيقر »خالل هذا االس���بوع« منح اليونان قرضا 

بقيمة 30 مليار دوالر.
 واضاف ستروس كان في بيان ان »الدول االعضاء 
في منطقة اليورو ومن اج���ل دعم جهود اليونان 
إلصالح اقتصادها، تعهدت مب���ا مجمله 80 مليار 
يورو أي ما يع���ادل 105 مليارات دوالر على هيئة 

قروض ثنائية«.
 واض���اف ان »بعث���ة لصندوق النق���د الدولي 
وبالتش���اور مع ممثلني ع���ن املفوضية االوروبية 
واملصرف املركزي االوروربي توصلت امس ايضا الى 
اتفاق مع السلطات اليونانية لدعم هذا البرنامج مع 

قرض احتياط )ستاند باي( على مدة ثالث سنوات 
بقيمة 30 او 40 مليار يورو تقريبا«.

وتابع »لقد مت تفعيل إجراءات الصندوق لدرس 
قرض االحتياط واعتقد ان هذا الترتيب سيحال الى 
مجلس احملافظني للمواقفة عليه خالل االسبوع«، 
مش���يرا الى انه اكبر قرض منح���ه صندوق النقد 

الدولي الحد اعضائه.
وقال ستروس كان ان احلكومة اليونانية »اعدت 
برنامجا طموحا ملواجهة االزمة املالية التي تضرب 

البالد«.
وأض���اف »نح���ن مقتنعون بان ه���ذه اجلهود 
باإلضاف���ة إلى التزام احلكوم���ة اليونانية احلازم 
بتطبيقها س���تصلح االقتصاد اليوناني وستعيد 

ثقة األسواق«.

ومع ان خطة انقاذ اليونان تنطوي على برنامج 
تقشف سيفرض على الشعب اليوناني تقدمي تضحيات 
كبيرة، اال ان ستروس كان اكد ان اخلطة اعدت مع 

اخذ العدالة االجتماعية في االعتبار.
وقال »ستكون هناك اجراءات حلماية املجموعات 
االكثر ضعفا. وسيس���تثنى الذين يعيشون باحلد 
االدنى من تخفيض الرواتب ورواتب التقاعد. كما 
ستتم اعادة النظر في النفقات االجتماعية من اجل 

حماية االكثر ضعفا«.
وم��ن املتوق��ع ان يتيح برنامج التقشف توفير 
30 مليار يورو العادة العجز العام الكبير لليونان 
الى ما دون نسبة ال� 3% من اجمالي الناجت الداخلي، 
وهو احلد األوروبي املس���موح به، قبل نهاية عام 

.2014

خام النفط األميركي يقفز 
 ألعلى مستوى منذ أكتوبر 2008

نيويورك � رويترز: ارتفعت العقود اآلجلة خلام النفط 
األميركي دوالرا أمس لتدفع األسعار فوق مستوى 87 دوالرا 
للبرميل لتصل الى أعلى مستوياتها منذ أكتوبر 2008 بفعل 
توقعات بتحس����ن الطلب مع انتعاش االقتصاد باإلضافة 
لبواعث قلق بشأن تأثير التسرب النفطي أمام سواحل خليج 
املكسيك. ولقيت أسواق األسهم والنفط دعما من تقرير عن 
ارتفاع اإلنفاق االستهالكي في الواليات املتحدة في مارس 
فضال عن اتفاق إنقاذ مالي لليونان، وفي بورصة نيويورك 
التجارية »ناميكس« ارتفعت عقود اخلام تسليم يونيو 83 
سنتا أي بنسبة 0.96% إلى 86.98 دوالرا للبرميل بعد تداولها 

في نطاق من 85.83 دوالرا إلى 87.15 دوالرا.


