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دول الخليج تساهم بـ 13% من اإلنتاج العالمي للمواد البالستيكية

قيمة صناعة البتروكيماويات 
الخليجية تفوق الـ 50 مليار دوالر

أوباما: البقعة النفطية »آفة« 
ستكافحها أميركا

.. ويسمي برومفيتش مشرفًا
على إصالح صناعة النفط

مشروع القانون األميركي حول المناخ
سيوفر نصف مليون وظيفة

دبيـ  كونا: قال نائب رئيس جلنة البالستيك في االحتاد اخلليجي 
ملصنعي البتروكيماويات والكيماويات مؤيد الفارسي امس ان قيمة 

صناعة البتروكيماويات اخلليجية تفوق أكثر من 50 مليار دوالر.
واضاف الفارســــي فــــي تصريح لـ »كونا« علــــى هامش املنتدى 
االول للصناعة البالســــتيكية الذي بدأ أمــــس األول ان دول مجلس 
التعاون اخلليجي تســــاهم مبا يوازي 13% من االنتاج العاملي للمواد 
البالســــتيكية. وأكد أن هذه النسبة ستصل الى 20% تقريبا خالل 5 

سنوات مقبلة.
وأشــــار الى أن التحديات التي تواجه صناعــــة البتروكيماويات 
اخلليجية عبارة عن فرص ســــانحة نحو مزيد من التطوير والنمو 
وبخاصــــة مع العوائد العالية واملجزية التي توفرها االســــتثمارات 
البتروكيماويــــة في ظل رغبة الدول اخلليجيــــة في تنويع مصادر 

الدخل.
وأفاد بأن هذا املنتدى الذي يحضره أكثر من 300 مشارك من دول 
عدة يهدف الى إيجاد أرضية للتعاون والتطوير املشــــترك لصناعة 

البالستيك في املنطقة.
وذكر ان املنتدى يهدف ايضا الى االطالع على آخر املستجدات باعتباره 
حوارا بني األطراف كافة ذات العالقة بسلسلة اإلنتاج واالستهالك بدءا 
من املنتج وصوال الى املســــتهلك وذلك مبشاركة العديد من اجلهات 
والشركات اإلقليمية والعاملية مبساهمة من القطاعات احلكومية في 

املنطقة لتأسيس أرضية صلبة للتعاون البناء واملثمر.
ورأى أن املنتدى يعد من وسائل تأصيل وزيادة التوعية مبفاهيم 
وتطبيقات التنمية املستدامة وإيجاد حلول للتحديات البيئية الناجتة 
عن االستهالك غير الواعي للمواد البالستيكية داعيا مختلف اجلهات 
احلكومية واخلاصة الى التعاون والتنســــيق إليجاد تصور شــــامل 
وواقعي لتصنيع البالستيك وكيفية التعامل مع املخلفات االستهالكية 

كافة.
وقال ان االحتاد سيطلق حملة توعوية لنشر ثقافة كيفية االستخدام 
الواعي ملصادر القيمة املضافة التي منها البالستيك ومساهمتها في 

حتسني حياة الفرد واقتصاديات الدول.
وأوضح ان احلملة تتركز على تشكيل فريق متكامل من اشخاص 
ذوي خبرة في مجال البالســــتيك يقومون بدور السفراء التوعويني 
للمجتمع من ناحية تصنيع البالستيك واستخداماته وإعادة تدويره 

وغير ذلك من احملاور ذات العالقة.
واضاف الفارسي الذي يشغل كذلك منصب مدير املبيعات اإلقليمي 
في شــــركة ايكويت للبتروكيماويــــات ان مجلس ادارة االحتاد الذي 
تأسس عام 2006 يضم مجموعة من قياديي الشركات البتروكيماوية 
اخلليجية. وقال ان مجلس االدارة يضم من الكويت شركتي صناعة 
الكيماويات البترولية وايكويت ومن الســــعودية ســــابك والشركة 
السعودية العاملية للبتروكيماويات )سبكيم( وشركة اللجني وشركة 
التصنيع الوطنية )تصنيع( وشركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات 
)بترورابغ( ومن االمارات شركتي بروج وأبوظبي الوطنية للكيماويات 
)كيماويات( ومن قطر شركات قطر للبتروكيماويات )قابكو( وقطر 
للفينيل وقطر لألسمدة )قافكو( واملؤسسة القطرية العامة للبترول 
ومن البحرين شركة اخلليج لصناعة البتروكيماويات.يذكر أن املنتدى 
األول للصناعة البالســــتيكية الذي نظمه االحتاد اخلليجي ملصنعي 
البتروكيماويات والكيماويات انطلق أمس مبجموعة توصيات ذات 
العالقة بصناعة البالستيك مبشاركة مجموعة من قياديي وخبراء قطاع 

البتروكيماويات من أرجاء العالم على أن يختتم انشطته اليوم.

واشــــنطن ـ أ.ف.پ: حذر الرئيس االميركي باراك اوباما امس من 
ان البقعة النفطية التي تلوث خليج املكســــيك هي »آفة« ستكافحها 
الواليات املتحدة »على مدى اشهر بل سنوات«، معلنا ان »الوقت حان 

العتماد الطاقات النظيفة«.
وتعهد اوباما في خطاب الى االميركيني حول »اسوأ كارثة بيئية« في 
تاريخ الواليات املتحدة، القاه من املكتب البيضاوي في البيت االبيض، 
بأن يبذل كل ما في وسعه ملساعدة املنكوبني، متعهدا بجعل مجموعة 

بي بي النفطية البريطانية تدفع ثمن االضرار التي تسببت بها.
وكانت السلطات االميركية رفعت في وقت سابق تقديراتها لكمية 
النفط الذي يتسرب يوميا منذ ثمانية اسابيع من البئر النفطية املتضررة 
جراء انفجار منصة »ديبووتر هورايزن«، مشيرة الى ان 300 الى 500 

مليون ليتر من النفط تسربت حتى اآلن في احمليط.
وقال اوباما في خطابه الذي اســــتمر 17 دقيقة انه »خالفا لزلزال 
او اعصار، فان )التســــرب النفطي( ليس حدثا آنيا تنزل اضراره في 
بضع دقائق او بضعة ايام«. وتابع ان كميات النفط »التي تتســــرب 
في خليج املكسيك اشبه بآفة سنكافحها على مدى اشهر بل سنوات«. 
لكنه استدرك »ال تخطئوا في االمر، فاننا سنكافح هذا التلوث بكل ما 
لدينا وللفترة الضرورية«، متحدثا بعد ساعات على عودته من جولة 

استمرت يومني على سواحل ثالث واليات واقعة على اخلليج.

واشنطنـ  كونا: قرر الرئيس االميركي باراك اوباما تعيني مايكل 
برومفيتش ليشرف على محاوالت ادارته للتعجيل باصالح النظام 

الرقابي على التنقيب على النفط في البحار.
وذكر البيت االبيض في بيان صدر اول من امس ان »برومفيتش 
ســـيرأس جهود اصالح ادارة الثروة املعدنية وســـيعيد اجلدية 

والوضوح لعالقة املشرعني الفيدراليني بشركات النفط«.

واشنطن ـ أ.ف.پ: أفادت دراسة مستقلة بأن مشروع القانون 
حول الطاقة واملناخ الذي قدمه السيناتور الدميوقراطي االميركي 
جون كيري سيسمح بتوفير نصف مليون وظيفة في السنة حتى 

العام 2030.
وبحسب الدراسة التي أجرتها منظمة »كالميت وورك فاونديشن« 
اخلاصة غير الربحية التي متول مشاريع تعنى مبكافحة التغير 
املناخي، فإن هذا القانون لن يؤثر على منو االقتصاد االميركي خالل 
هذه الفترة وســـيخفض فاتورة الكهرباء لكل أسرة اميركية بـ 35 
دوالرا في السنة حتى العام 2020 وبأكثر من 71 دوالرا سنويا بعد 

هذا التاريخ، مبررة هذا التخفيض في الكلفة بادخار الطاقة.

غندور: البقعة النفطية ستؤثر سلبًا على الشركات 
المستثمرة في »بي بي« وتقود أسعار النفط لالرتفاع

مجزية سنة بعد سنة، مضيفا 
بأن املشـــروع لن يتعامل في 
مجال االستثمار املباشر بسعر 
برميل النفط أو الوحدة نفسها 
بل االستثمار في نشاط الطاقة 
ككل، كمـــا أن ســـعر البرميل 
بـــأداء احملفظة  ليس مرتبطا 
وهي فرصة فريدة نقدمها في 
هذا املشـــروع.  وأبدى هولم 
تفاؤله في ارتفاع أسعار النفط 
مستقبليا بسبب شروط العرض 
والطلب كما أنه متفائل بالقدرة 
على حتديد الشركات التي متلك 
ظواهر واضحة تشير الى قدرتها 
على النمو في املستقبل وعلى 
البحث عن مصادر الطاقة التي 

لم تكتشف بعد حتى اآلن. 
وأضاف هولم أن الصندوق 
يبحث عن شركات تدر عوائد 
ما بني 50 و200% خالل 3 أو 5 
سنوات ليتمكن الصندوق ككل 
من حتقيق عائد يتراوح ما بني 
15 و20%، مشيرا الى أن بعض 
الشركات في السوق مقيمة أقل 
من قيمتها احلقيقية ومع حتسن 
الظروف قد ترتفع هذه القيمة 
بارتفاع أســـهمها في االسواق 

املالية.

العاملية التـــي بدأت بالتمويل 
العقاري.

وقال ان الصندوق هو شراكة 
خاصـــة جدا ألنه مـــن أفضل 
اخلبراء في مجال االســـتثمار 
في الطاقـــة عامليا، ولذلك قرر 
الطرفان جمع القوى ما بني بنك 
عريق مع أحد أهم الشخصيات 
لالستثمار في الطاقة في العالم، 
والذي قرر استثمار 500 مليون 
دوالر مـــن رأســـماله اخلاص 

كبداية في هذا املشروع.

عوائد الصندوق

ومن جهة أخرى، شرح مدير 
محفظة االسهم في البنك مايكل 
هولم، والذي يدير صناديق في 
قطاع الطاقة تصل قيمتها الى 2 
مليار دوالر، كما سبق أن كان 
مديرا لصناديق تابعة ملؤسسات 
نفطية تبلغ 10 مليارات دوالر 
وقد حققت عوائد وصلت الى 

400% على مدى 6 أعوام. 
ورأى هولم ان هذا املشروع 
االستثماري ميثل فرصة فريدة 
من نوعها لالستثمار في مجال 
الطاقة وهو ميلك كل األسباب 
التي تشير الى أنه سيدر عوائد 

هذه األزمة هي محسوبة أصال 
في حسابات العرض العام في 
العاملية، مضيفا بأن  األسواق 
هذه االزمة ستؤثر استثماريا 
على الشـــركات املنكشفة على 
خليج املكســـيك ومن االفضل 

عدم االستثمار فيها حاليا.

140 مليار دوالر

ومـــن جهته قدم الشـــريك 
ارنو  في بنك لومبارد اودييه 
ليكليرك البنـــك قائال انه من 
أقدم البنوك وقد تأســـس عام 
1796 في مدينة سويســـرا في 
جنيڤ وهو من أضخم البنوك 
االستثمارية واخلاصة في العالم 
وتبلغ قيمة أصوله املدارة أكثر 
من 140 مليار دوالر وهو متواجد 

في 17 دولة.
وقـــال ان نشـــاط البنـــك 
األساســـي هو تقدمي اخلدمات 
املصرفية اخلاصـــة، من دون 
القيام بأي نشاطات استثمارية 
أو جتارية أخرى، وهو يحرص 
على جتنب اإلقراض أو التمويل 
أو االستثمار في العقار، لذلك 
فان امليزانية العمومية اخلاصة 
بالبنك لم تطولها االزمة املالية 

عمر راشد
أوضـــح رئيـــس مجلـــس 
اإلدارة واملدير العام في شركة 
اديكس واوريكس جان كلود 
غنـــدور ان صنـــدوق الطاقة 
متعدد االستخدامات الذي يزيد 
رأسماله على 1.5 مليار دوالر 
قد بدأ بقيمة 500 مليون دوالر 
وضعه من ماله اخلاص ويهدف 
إلى االستثمار في أسهم الشركات 
املدرجة أو في السندات القابلة 

للتحول الى أسهم. 
كالم غندور جاء خالل املؤمتر 
الصحافي الـــذي عقد أول من 
أمس، لطرح صندوق استثماري 
باملشـــاركة مع بنك »لومبارد 
اودييه« السويسري، موضحا 
أن احلد األدنى للمســـتثمرين 
للمشاركة بحصة واحدة داخل 
الصندوق رمبا تكون نحو 50 
مليـــون دوالر لكنها لم حتدد 

بعد. 
وقال ان الكويت هي احملطة 
األولـــى اخلليجية في اجلولة 
التـــي يقيمها مع ممثلي البنك 
للحديث عن الصندوق، ألهميتها 
النفطية، الفتا الى أن الوفد قابل 
العديد من املؤسسات والشركات 
الكويتية التـــي أبدت اهتماما 

واسعا بهذا املشروع.

البقعة النفطية

وردا حول تأثر أسعار النفط 
النفطية  البقعة  بأزمة تسرب 
في خليج املكسيك التي تسببت 
فيها شركة »بي بي« العاملية، 
قال غندور ان األزمة ستؤدي إلى 
ضرورة تنفيذ القوانني البيئية 
والســـالمة اخلاصة بالقطاع 
إلى  النفطي، والتي ســـتؤدي 
النفط  ارتفاع كلفة استخراج 
ومن ثم ارتفاع أســـعاره على 
املدى الطويل. واســـتدرك بأن 
التأخر في حل هذه املشـــكلة 
سيفرض ضغوطات كبيرة على 
أسعار النفط، اذ ان املاليني من 
براميل النفط احملتجزة بسبب 

»اديكس واوريكس« تطرح صندوقاً للطاقة بقيمة 1.5 مليار دوالر

)أنور الكندري( جان كلود غندور متوسطا ممثلي بنك لومبارد أودييه خالل املؤمتر الصحافي 

الجراح: إستراتيجية التوسع لـ »الدولي« مستمرة
لتلبية االحتياجات المصرفية في كل مناطق الكويت

فواز كرامي 
اكد رئيس مجلس إدارة بنك 
الكويت الدولي الشـــيخ محمد 
اجلراح أن البنك مســـتمر في 
تطبيق استراتيجيته التوسعية 
األفـــرع وذلك  على مســـتوى 
لضمان سهولة تقدمي خدماته 
الـــى كل مناطق الكويت تلبية 
لالحتياجات املصرفية وتقدمي 

املزيد من العروض.
وأضاف اجلـــراح في بيان 
صحافي وزع على الصحافيني 
عقب افتتاح الفرع الرابع عشر 
للبنك في منطقة األحمدي، أن 
»الدولي« يسعى بقوة لتحقيق 

أهداف اســـتراتيجية والتي مت 
إجناز جزء كبير منها في الفترة 

املاضية.
وقال اجلراح: مت افتتاح ثالثة 
افرع لـ »الدولـــي« خالل فترة 
وجيزة وسيتم افتتاح أفرع أخرى 
في الفترة القليلة املقبلة، مشيدا 
مبوقع الفرع الرابع عشر مبنطقة 
األحمـــدي كونه يتميز بأحدث 
األجهـــزة واخلدمات املصرفية 
مع توافر فريق مؤهل يعمل في 
مجال اخلدمات املصرفية لألفراد 
وتلبية متطلبات العمالء في كل 

احتياجاتهم املصرفية.
ومـــن جانبه اكـــد محافظ 

األحمدي الشيخ د.ابراهيم الدعيج 
الصباح ان بنك الكويت الدولي 
من خالل فرعـــه اجلديد يعزز 
اخلدمات املصرفية اإلسالمية 
في املنطقة باالضافة الى دعمه 
الكويتـــي في تقدمي  للمواطن 
خدمة القروض االسكانية االمر 
الذي يسهل علي املواطنني بناء 
السكن اخلاص ويساهم في احلد 

من أزمة السكن للمواطنني.
الدعيج على رئيس  وأثنى 
مجلس إدارة »الدولي« الشيخ 
اجلراح الذي يعمـــل دائما في 
خدمة االستثمار واملجتمع، معربا 
عن سعادته الفتتاح الفرع الذي 

يخدم منطقة ومدينة األحمدي 
ويســـاهم في حتقيق مصالح 

املواطنني.
الدعيج: نحن بدورنا  وقال 
نعمل على تقدمي كل التسهيالت 
لتوافـــر اخلدمـــات وتكاملها 
باملنطقـــة لتحقيق اهم ســـبل 
الراحة ألبناء املنطقة على كل 

املجاالت.
وعلى صعيـــد متصل قال 
املدير التنفيذي لشركة مجموعة 
بنيدر للتجارة العامة واملقاوالت 
ـ .. راجي معلوف إن الشـــركة 
وقعت عقدا مـــع البنك الدولي 
لبناء هذا الفرع وبناء فرع آخر 

مبنطقة جليب الشيوخ ويجري 
الدخول في مناقصة لبناء أفرع 
للبنك في منطقة جنوب السرة، 
مشيرا أن بناء الفرع استغرق 
8 أشـــهر وهي الفترة الزمنية 
املتفق عليها حيث بدأ البناء فيه 
خالل أبريل 2009 ومت تسليمه 
نهايـــة العام نفســـه وأوضح 
معلوف أن الشركة قامت ببناء 
66 فرعا لبنك الكويت الوطني 
منها بناء افـــرع في البحرين، 
مبينا أن الشركة تتخصص في 
بناء املنشآت املصرفية والبنوك 
حيث تأسست في عام 1991 وهي 

مستمرة في هذا املجال.

لدى افتتاحه الفرع الرابع عشر للبنك في منطقة األحمدي

لقطة جماعية ملوظفي الفرع اجلديد مع اجلراح والدعيج

اجلراح يقدم هدية تذكارية حملافظ األحمدي الشيخ محمد اجلراح والشيخ د.إبراهيم الدعيج يقصان شريط افتتاح الفرع اجلديد

الشافعي: »مرابحات« شاركت 
في معرض »سيتي سكيب« جدة 

المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية 
اإلسالمية يبرم اتفاق شراكة مع »بيرسون ڤيو« 

أعلن املجلس العام للبنوك واملؤسسات املالية 
اإلسالمية تقدمي اختبارات عبر اإلنترنت ألول مرة 
في تاريخه بعد اتفاق شراكة مع شركة بيرسون 
ڤيو، واعتبارا من أغســـطس املقبل ســـتضمن 
الشراكة املبدئية ملدة خمس سنوات مع شركة 
بيرسون ڤيو، الرائدة عامليا في االختبارات القائمة 
على استخدام احلاسب، وصوال أكبر للمصرفيني 
اإلسالميني إلى اجلائزة الرفيعة عبر شبكة تضم 
أكثـــر من 5000 مركز اختبار حول العالم، وفي 
البداية، سيقدم االختبار باللغة العربية ولكن 
سيتاح فيما بعد باللغتني اإلجنليزية والفرنسية 

لزيادة إمكانية الوصول إليه عامليا.
وقد أطلق املجلس مؤخـــرا من خالل املركز 
الدولي لتدريب التمويل اإلسالمي، شهادة تأهيل 
املصرفي اإلسالمي املعتمد )CIB(، باعتبارها أول 
شهادة معترف بها دوليا في الصناعة املصرفية 

اإلسالمية، ملرشحني مستهدفني حول العالم. 
وتعليقـــا على هذا احلدث، قال الســـكرتير 
العام للمجلس العام للبنوك واملؤسسات املالية 
اإلسالمية د.عز الدين خوجة: »يسعدنا أن جنري 
االختبارات من خالل شراكة مع شركة بيرسون 

ڤيو. وتبني اتفاقية الشراكة تفانينا إلتاحة وصول 
أكبر الختبارات املجلس العام للبنوك واملؤسسات 
 املالية اإلســـالمية أمام املصرفيني اإلســـالميني

ليـــس فقط في الشـــرق األوســـط بـــل وحول 
العالم«.

ومـــن جانبها، قالت نائـــب رئيس املبيعات 
والتسويق في شركة بيرسون ڤيو ملنطقة أوروبا 
والشرق األوسط وأفريقيا سوزانا لوبس: »هذه 
الشراكة ستساعد في ضمان توفير املجلس العام 
 )CIBAFI( للبنوك واملؤسسات املالية اإلسالمية
جوائز أكثر وصوال ومعترفا بها، وكوننا الشركة 
الرائدة عامليا في مجال االختبار الذي يعتمد على 
استخدام احلاسب، مع قدرتنا على تقدمي مجموعة 
كاملة من حلول االختبار، ستضمن تلبيتنا لكافة 
االحتياجات املستقبلية للمجلس العام للبنوك 

واملؤسسات املالية االسالمية«.
احلدير بالذكـــر أن املجلس العـــام للبنوك 
واملؤسسات املالية اإلسالمية تاسس عام 2001، 
وهو مؤسسة غير ربحية مقرها املنامة بالبحرين، 
ويقدم معلومات وخدمات إلى صناعة اخلدمات 

املالية اإلسالمية.

قـــال مدير إدارة التســـويق 
واملبيعـــات لشـــركة مرابحات 
للحلول العقارية محمد الشافعي 
ان مشاركة »مرابحات« في معرض 
سيتي سكيب جدة 2010 الذي أقيم 
خالل الفترة من 7 إلى 9 يونيو 
اجلاري، كانت مشاركة ناجحة، 
وتنم عن صحوة جديدة يشهدها 
السوق العقاري في اململكة بشكل 
خاص واملنطقة اخلليجية بشكل 
عام، بعد ســـبات طويل بسبب 

األزمة املالية العاملية.
وقال الشافعي في بيان صحافي 
أمس ان »مرابحات« دخلت هذا 

املعرض مبشاريع مختلفة وتناسب شريحة متنوعة 
من املستثمرين ويأتي على رأسها مشروع »جرين 
ويفز« و»مارفل سيتي« و»رمي ريزيدنس« و»باين 
هيلز« و»بون فيل« و»شـــرم الجون«، وهي كلها 
عبارة عن مشاريع القت استحسان وقبول العديد 

من العمالء عند طرحها في أوقات سابقة. 
ولفت الشـــافعي إلى حرص »مرابحات« على 
املشـــاركة في هذا املعرض، مؤكدا في ذات الصدد 

أن الشركة أصبحت تركز  على 
مؤخرا على اختيـــار املعارض 
العقارية املميزة للمشاركة فيها، 
السيما في ظل الظروف الصعبة 
التي تعيشها أســـواق املنطقة 
اخلليجيـــة والعربيـــة نتيجة 
لالزمة، وهو القرار الذي يصب 
العميل واملستهلك  في مصلحة 
الشـــركة  ارتأت  النهائي، حيث 
عدم تشتيت جهودها فضال عن 
تشتيت جهود عمالئها عند اختيار 

الفرص العقارية املميزة.
وأشار إلى أن الفترة احلالية 
تعتبر مـــن أفضل األوقات التي 
ميكن من خاللها اختيار أفضل املنتجات العقارية 
واالستثمارية، خاصة أن معظم العقارات املطروحة 
حاليا وفي مختلف األقطـــار العربية واخلليجية 
هي عقارات قائمة بالفعل، كما أن أسعارها تعتبر 
أسعارا منافسة للغاية، االمر الذي يجعلها فرصا 
استثمارية مميزة قد ال تتكرر بعد استعادة االسواق 
لنشاطها السابق، وبالتالي ارتفاع أسعار العقارات 

بشكل عام.

خالل الفترة من 7 إلى 9 يونيو الجاري

ألول مرة في تاريخه لتقديم اختبارات عبر اإلنترنت

محمد الشافعي 


