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»بيتك« يبتعث فريقًا طبيًا

 إلى مركز »جوسلن« التابع لجامعة هارفارد 

»الخليج« حريص على دعم »غراس« في حمالته

101عدد البنوك المنهارة في أميركا منذ بداية العام

..ويقدم جائزة المليون دينار لعمالء »الدانة«

سيناريوهان للجنة ضبط
 األسواق األوروبية في اختبار المصارف

قال الرئيس التنفيذي بالوكالة في بيت التمويل 
الكويتي )بيتك( عبدالناصر الصبيح ان االس����تثمار 
في العنصر البش����ري ال يقل أهمية عن االس����تثمار 
التقليدي حيث ان توظيف الطاقات البشرية في املسار 
الصحيح هو أحد املوارد األساسية في جناح املؤسسات 
مبختلف أنشطتها مشيرا الى أن »بيتك« منذ نشأته 
يولي هذا األمر جل اهتمامه وهو ما أسهم في حتقيق 
جناحات عاملية تتمثل اليوم في أكثر من دولة يساهم 

بها »بيتك« في مجاالت اقتصادية مختلفة.
ومبناسبة ابتعاث »بيتك« لفريق طبي متخصص 
في مجال التغذية والوقاية من أمراض السكري الى 
 Joslin Diabetes Center مركز جوسلن العاملي للسكر
التابع جلامعة هارفارد Harvard University في الواليات 
املتحدة األميركية أوضح الصبيح أن االستثمار في 
القط����اع الصحي واعد ومهم في خدمة املجتمع وهو 
م����ا دعا »بيتك« الى الدخول في هذا املجال عبر أكثر 
من قناة اس����تثمارية أهمها مستشفى السالم التابع 
له والذي يع����د أهم املراكز الصحية اخلاصة محليا، 
كما أبدى استعداد »بيتك« لتسهيل جميع االمكانات 

لتسهيل رحلة املبتعثني الى الواليات املتحدة.
وأضاف الصبيح أن مبادرة »بيتك« في هذه الرحلة 
تأتي ضمن جهوده في حملته التوعوية للوقاية من 

داء السكري والتي تضمنت أنشطة مختلفة أبرزها 
توقيع مذكرة مع منظمة السكر العاملية IDF تتضمن 
دعم »بيتك« جله����ود الوقاية من هذه األمراض التي 
تعد األكثر انتشارا على مس����توى املنطقة والعالم، 
مشيرا الى أن هذه املبادرة تلتقي في اجتاهني ضمن 
منظوم����ة »بيتك« في املس����ؤولية االجتماعية وهما 

التعليم والصحة معا.
من جانبه أش����اد رئيس وحدة السكر مبستشفى 
األميري د.عبدالنبي العطار مببادرة »بيتك« في ابتعاث 
مجموعة من األخصائيات في مجال التغذية والوقاية 
من أمراض الس����كري مما سيساهم في تكوين خبرة 
جديدة بالنسبة لهن كونهن يتلقني التعليم في احد أهم 
املعاهد على مستوى العالم والتابع جلامعة هارفارد 
األميركية العريقة، وهو ما سيكون له األثر املباشر 
في نقل هذه اخلبرة ملن سيلحق بهن في املجال الذي 

يعملن من خالله مستقبال.
وأش����ار د.العطار الى أن الدور الذي يضطلع به 
»بيت����ك« في االهتمام بالتوعية والوقاية من أمراض 
الس����كري يعد منوذجا ايجابيا على مستوى القطاع 
اخلاص محليا واقليمي����ا خاصة أن تضافر اجلهود 
مبساهمة القطاع اخلاص في دعم البرامج احلكومية 

الصحية أمر مهم جدا.

أكد مدير عام شؤون مجلس 
اإلدارة ف����ي بن����ك اخلليج فوزي 
الثني����ان أن البنك يحرص دائما 
على دع����م املش����اريع التنموية 
املبادرات  والتوعوية، فضال عن 
التعليمية التي تقام داخل املجتمع 
ويكون لها دور فعال في توعية 
ووقاية الشباب من اآلفات السيئة، 
خاصة املخدرات. وأضاف أن البنك 
لديه مسؤولية جتاه املجتمع يعمل 
من خاللها وملتزم باملشاركة في 
جميع أنواع األنشطة مثل دعمه 
املشروع التوعوي الوطني للوقاية 
من املخدرات »غراس« في حملته 

»معلمي س����ر متيزي«، مؤك����دا أن البنك يجتهد في 
لعب الدور املنوط به في مساعدة األجيال القادمة من 
الكويتيني لتحقيق طموحاتهم من ناحية وحمايتهم 
من ناحية أخرى كجزء مهم من برنامج املس����ؤولية 
االجتماعية لدى البنك. وبني الثنيان أن بنك اخلليج 
يح����رص على دعم حملة غ����راس اجلديدة »معلمي 
س����ر متيزي« ألنها تقدم منوذج����ا ناجحا للحمالت 
املجتمعية التي تنطلق من اجلذور واألساسات وليس 
من األمور الفرعية، مشيرا إلى أن املعلم يشكل أساس 
العملي����ة التربوية وله الدور األهم في متيز الطلبة 
وتفوقهم بالتعاون والتنسيق مع األسرة متمثلة باآلباء 

التربية  ف����ي  واألمهات ودورهم 
األولية للطفل على مبادئ االحترام 
والتقدير وحب املعرفة والتميز، 
مؤك����دا أن ذلك يأت����ي من إميان 
البنك برعاية املشاريع التنموية 
ألنه يتبع إس����تراتيجية تركيز 
مبادرات املسؤولية االجتماعية 
على مجال يحظى بأهمية كبيرة، 
وه����و تطوي����ر قاع����دة املهارات 
الكويت.  البشرية ومواردها في 
وزاد ب����أن بنك اخلليج يضع في 
أولوياته االهتمام بالش����باب من 
طلبة اجلامعات واملدارس من خالل 
حرصه على إنشاء حساب خاص 
بهم وهو حساب بنك اخلليج لطلبة املدارس، الفتا 
إلى أن حساب طالب اجلامعات من عمر 17 - 24 سنة، 
وحس����اب طلبة املدارس من عمر 14 -17 سنة. وأكد 
الثنيان أن بنك اخلليج له رؤيته اخلاصة في تنمية 
وتدريب الكوادر البش����رية التي يواصل من خاللها 
االستثمار في أهم أصول البالد وهم الشباب الكويتي، 
ويتحقق ذلك ع����ن طريق تطوير املواهب واملهارات 
التي يتمتعون بها، حيث يقوم البنك باملساعدة في 
دعم الش����باب الكويتيني لتطوي����ر مهاراتهم املهنية 
والعملية، ومنحهم الفرصة إلحراز التقدم والنجاح 

كرجال أعمال مبادرين في املستقبل.

واش����نطن � رويترز: استولت 
املؤسس����ة االحتادية للتأمني على 
الودائع على خمسة بنوك صغيرة 
اول من ام����س ليصل اجمالي عدد 
البنوك املنهارة في الواليات املتحدة 

منذ بداية العام احلالي إلى 101.
ومن املتوقع ان يس����جل الربع 
الثاني من هذا العام أكبر عدد من 
البنوك املنهارة مع تعافي القطاع 
املصرفي ببطء من محافظ ضخمة 
مخصص����ة للقروض املش����كوك 

ف����ي حتصيلها معظمه����ا مرتبط 
التجارية. ووفقا  العقارات  بقطاع 
للمؤسسة االحتادية للتأمني على 
الودائع فإن البنوك اخلمسة التي 
أغلقتها موجودة في واليات فلوريدا 
وجورجي����ا وس����اوث كاروالينا 

وكانساس ومينسوتا.
من جهة أخرى، أفادت صحيفة 
ايكونوميك أوبزرفر امس نقال عن 
مصادر بالقطاع العقاري لم تكشف 
عن هويتها أن الهيئة املشرفة على 

قط����اع البنوك ف����ي الصني جتري 
اختب����ارات حتمل على ش����ركات 
الصنادي����ق في الب����الد ملعرفة إن 
كان مبقدورها مواجهة تباطؤ في 

القطاع العقاري.
وقالت الصحيفة إن جلنة التنظيم 
املصرفي الصينية طلبت من شركات 
الصنادي����ق تق����دمي معلومات عن 
تعرضها إلى القطاع العقاري مبا في 
ذلك حجم االستثمارات والضمانات 

واجراءات إدارة املخاطر.

أعلن بنك اخلليج عن تقدمي اكبر جائزة 
سحب في الشرق االوسط، وحث جميع عمالئه 
القدامى واجلدد على فتح حساب الدانة وإيداع 
املزيد في احلساب ليتأهلوا للدخول في سحب 
مليونير الدانة حيث سيربح عميل محظوظ 
من عمالء الدانة جائزة الس���حب الس���نوي 

وقدرها مليون دينار.
واوضح البنك في بيان صحافي انه من 

الس���هل فتح حساب الدانة حيث ال يشترط 
حتوي���ل الراتب، وبإمكان القصر أيضا فتح 
حساب الدانة بواسطة أولياء أمورهم أو الوصي 
القانوني عليهم، مشيرا الى ان احملافظة على 
احلد األدنى للرصيد في احلساب وهو مبلغ 
200 دينار س���تخول اصحاب حساب الدانة 
لدخول السحب االس���بوعي املقدر ب� 1000 

دينار، باإلضافة الى سحب املليونير.

لن����دن � أ.ف.پ: عرضت جلنة ضبط االس����واق االوروبية 
الفرضيات الكب����رى التي اعتمدت لوض����ع احتمالني طلب من 
املصارف الكبرى في القارة العجوز مواجهتهما في اطار اختبارات 
املتانة. وكما اعلن سابقا، فقد وضع املصرف املركزي األوروبي 

سيناريوهني:
األول: أو السيناريو األساسي وسمي ايضا سيناريو االقتصاد 
اجلمع����ي املركزي، حيث وضع تقديرات للنمو ادنى الى حد ما 

من توقعات املفوضية االوروبية.
الثاني: س����مي االقتصاد اجلمعي السلبي ويعتمد فرضيات 
تدهور كبير جدا للوسط االقتصادي. وعمليا يعني ذلك خفض 
النمو 3 نقاط مئوية )3%( مبعدل وسطي في منطقة اليورو، مما 
يعني انكماشا في 2010 و2011 أما نسبة البطالة فسترتفع في 2011 
الى 10.9% للسيناريو املركزي وإلى 11.5% للسيناريو السلبي. 
وإلى جانب التراجع في النشاط االقتصادي، يتوقع السيناريو 
السلبي ارتفاعا كبيرا في معدالت الفائدة على االمدين القصير 
مع اقتراب املعدالت من املستويات التاريخية التي سجلت في 
األسابيع التي تلت اعالن مصرف ليمان براذرز افالسه اثر موقف 
حذر تبنته املصارف وامتنعت عن اقراض بعضها البعض، او 
الطويل من خالل حدوث »صدمة سيادية« تترجم بفقدان الثقة 

في ديون دول عدة في منطقة اليورو.

عبدالناصر الصبيح يتوسط فهد املخيزمي من اليمني ود.عبدالنبي العطار مع املبتعثات

فوزي الثنيان 

»الوطني«: انتعاش قوي لالقتصاد المصري في الربع األول 
والتضخم المرتفع وعجز الميزانية يبقيان التحديات قائمة

تسارع نمو الناتج المحلي بالتزامن مع تحسن المؤشرات االقتصادية الرئيسية

الكويت  أشار بنك 
الوطني في نشرته 
االقتصادية األخيرة 
الى ان االقتصاد املصري استطاع 
التداعيات  إلى حد كبير تفادي 
السلبية لألزمة املالية والركود 
االقتصادي العاملي، وأظهر الناجت 
احمللي اإلجمالي باألسعار الثابتة 
منوا قويا في العام 2009 ومطلع 
العام احلال���ي، ويعزى ذلك في 
جزء من���ه إلى اإلصالحات التي 
شرع في تنفيذها منذ عام 2004 
املالية والنقدية  والسياس���ات 
املتخذة حيال األزمة، كما لعبت 
محدودية التكامل املالي ملصر مع 
النظام املالي العاملي دورا مساعدا 
في حماية االقتصاد من تداعيات 

األزمة.
والحظ »الوطني« ان بيانات 
الرب���ع األول من الع���ام احلالي 
إذ  إلى تعاف متسارع،  تش���ير 
أظهر عدد من املؤشرات الرئيسية 
منوا إيجابي���ا، بينما قفز معدل 
منو الناجت احمللي اإلجمالي إلى 
5.8%، وواصلت عائدات السياحة 
منوها للربع الثاني على التوالي، 
بينما سجلت كل من الصادرات 
والواردات غير النفطية في الربع 
األول منوا تعدى ال� 10% مقارنة 
مع الفترة نفسها من العام املاضي، 
كما شهدت إيرادات قناة السويس 
وصافي تدفقات االس���تثمارات 
األجنبية املباش���رة ارتفاعا هي 

األخرى.
ورأى »الوطن���ي« أن���ه رغم 
إيجابية ه���ذه املعطيات، تبقى 
هناك بع���ض احملاذير، فمعدل 
التضخم م���ازال مرتفعا وثمة 
حاج���ة ملزيد م���ن اإلصالحات 
لتقليص العج���ز الهيكلي، لكن 
هذه احملاذير تبقى محدودة ومن 
غير املرجح أن تنعكس سلبا على 

مسار التعافي.

االنتعاش االقتصادي سيكون تدريجيًا

وبينما جاءت تداعيات األزمة 
العاملي���ة على من���و االقتصاد 
أن  إال  الوق���ع،  املصري خفيفة 
»الوطني« رأى أن التعافي سيكون 
تدريجيا، ومن غير املرجح العودة 
إلى معدالت النمو املس���جلة ما 
قبل األزمة، إذ مازالت املؤشرات 
في بداية مس���ارها التصاعدي، 
والدالالت على تعاف مس���تدام 

مازالت محدودة، وفي حني تظهر 
بيانات الربع األول منوا متسارعا، 
يبق���ى ذلك مرهونا باس���تمرار 

تعافي االقتصاد العاملي.
وأش���ار »الوطن���ي« إلى أن 
معدل منو الناجت احمللي اإلجمالي 
باألس���عار الثابتة قد ارتفع إلى 
5.1% في األش���هر ال� 9 األولى � 
التي انتهت في يونيو 2010 � من 
السنة املالية احلالية من 4.9% قبل 
عام مضى، وذلك بفضل ما اتسم 
به الربع األول من 2010 من قوة، 
وتوقع »الوطني« أن يبلغ معدل 
النمو 5.2% لكامل السنة املالية 
احلالية، وأن يص���ل إلى %5.5 
املقبلة )2011/2010(،  السنة  في 
السنة  التعافي في  ومع ترسخ 
2012/2011، توقع أن يتسارع معدل 

النمو إلى نحو %6.

اإلجراءات الرسمية حدت من األزمة

والحظ »الوطني« أن تداعيات 
العاملي���ة على االقتصاد  األزمة 
املص���ري قد انعكس���ت عبر 5 
قنوات رئيسية، هي: انخفاض 
كل من الص���ادرات )نفطية في 
معظمها(، وعائدات الس���ياحة، 
وحتويالت املصريني العاملني في 
اخلارج، وإيرادات قناة السويس، 
وتدفقات االستثمارات األجنبية 

املباشرة.
وأش���ار »الوطن���ي« إلى أن 
رد احلكوم���ة املصرية ملواجهة 
تداعيات األزمة جاء عبر إطالق 
حزمتني محفزتني في ديس���مبر 
2008 ومارس 2009، تش���مالن 
مصروف���ات رأس���مالية ودعما 
للصادرات، وإعفاءات جمركية 
للسلع الرأسمالية، ما يعادل %2.9 
من الناجت احمللي اإلجمالي، وقد 
ساعدت هذه اخلطوة في تخفيف 
تداعي���ات األزمة على االقتصاد 
احمللي، وأرجأت احلكومة عددا 
التي من  املالية  من اإلصالحات 
ش���أنها أن تخلف أثرا انكماشيا 

على االقتصاد.
وفي السياس���ة النقدية، قام 
البنك املركزي املصري بخفض 
أس���عار الفائدة، ونتيجة لذلك، 
انخفض سعر الفائدة على الودائع 
ألجل يوم واحد في سوق ما بني 
البنوك من 10.1% في يوليو 2008 
إلى نحو 8.3% في مايو املاضي. 
ومع تدني أس���عار الفائدة دون 

معدل التضخم تبقى السياسة 
النقدية توسعية إلى حد ما.

 وقد ساهم النمو االقتصادي 
الس���ريع قبل األزمة في خفض 
معدالت البطالة، رغم أنها ظلت 
مرتفعة نسبيا، وقد تراجع معدل 
البطالة من مستوياته املرتفعة 
عند 11.3% في 2004 إلى 8.7% في 
2008 قبل ارتفاعه مجددا إلى %9.4 

في نهاية العام 2009.

التضخم يتراجع.. لكنه ال يزال مرتفعًا

أن  الى  ولف���ت »الوطن���ي« 
معدل التضخم قد تباطأ بعدما 
قفز وبلغ ذروته في العام 2008، 
نتيج���ة خفض الدعم احلكومي 
الوقود وارتفاع أسعار  ألسعار 
املواد الغذائية، لكنه عاود مساره 
التصاعدي مجددا في أواخر 2009 
جراء االرتفاعات احلادة في أسعار 
الفواكه واخلض���ار، ومنذ ذلك 
احلني، شهد معدل التضخم العام 
تباطؤا ليبلغ 10.6% في مايو 2010. 
لكن معدل التضخم األساس���ي، 
الذي يستثني أس���عار الفواكه 
واخلض���ار املتقلب���ة باإلضافة 
املدعومة من  السلع  إلى أسعار 
احلكومة، حاف���ظ على وتيرته 
عند 6.7% دومنا أي تغيير يذكر 

منذ بداية هذا العام.
ان  »الوطن���ي«  وتوق���ع 
ينخفض معدل التضخم بشكل 
طفيف إلى 10% في السنة املالية 
2011/2010 وإلى 9% في الس���نة 
املالية 2012/2011. ومع ذلك، فإن 
أي تخفي���ض إضافي في الدعم 
احلكومي ألسعار الوقود، الذي 
يبقى كبيرا، من شأنه أن يدفع 
إل���ى االرتفاع  التضخم  مبعدل 

مجددا، ولو بصورة مؤقتة.

الحساب الجاري

وسجل احلساب اجلاري عجزا 
للمرة األولى في 8 سنوات نتيجة 
للركود االقتصادي العاملي، ورغم 
العج���ز في احلس���اب اجلاري، 
حافظت احتياطات البنك املركزي 
على مستواها املرتفع، لتقارب 9 
أضعاف قيمة الواردات الشهرية، 
وقد أسهمت تدفقات االستثمارات 
األجنبي���ة املباش���رة وفوائض 
احلساب اجلاري في متكني مصر 
من بناء مركز قوي على صعيد 
االحتياطات على مدى السنوات 

ال� 5 املاضية.

العجز المالي مازال مرتفعًا

ورأى »الوطني« ان العجز في 
امليزانية احلكومية يشكل أحد 
أبرز التحديات، إذ إنه بقي مرتفعا 
نس���بيا على الرغم م���ن النمو 
االقتصادي القوي، ومنذ اندالع 
األزمة، تفاقم العجز ليرتفع إلى 
6.6% من الناجت احمللي اإلجمالي 
في الس���نة املالية 2009/2008، 
وقد اتخ���ذت احلكومة املصرية 
إجراءات إضافية لتعزيز العائدات 
الضريبية من خالل تبني أساليب 
حديثة جلبايتها وهياكل ضريبية 
أكث���ر فاعلية، غي���ر أن األزمة 
تس���ببت في تأخير الكثير من 
هذه اإلجراءات التي يتوقع اآلن 
أن جتد طريقها للتطبيق بحلول 

السنة املالية 2015/2014.
ورغ���م ه���ذا العجز، أش���ار 
»الوطني« إلى أن حجم الديون 
اخلارجية ملصر كنسبة من الناجت 
احمللي اإلجمالي تراجع إلى %15، 
وبدال من ذل���ك، يجري متويل 
بالدي���ن احمللي. ويبرز  العجز 
بصورة خاصة االعتماد الكبير 
القصيرة  على سندات اخلزانة 
األجل، ما يطرح بعض احملاذير 
في حال���ة تغي���رت درجة ثقة 

املستثمرين.

اإلصالحات أسس النمو

وشهد إجمالي الناجت احمللي 
قبل اندالع األزمة املالية منوا مبا 
متوسطه 7% على مدى 9 سنوات 
متتالية، بفضل التطبيق الناجح 
لبرنامج اإلصالح، وأحد املكاسب 
الرئيسية لهذا البرنامج يتمثل 
في ازدياد االستثمارات األجنبية 
املباشرة، التي بلغت في ذروتها 
في الس����نة املالية 2008/2007 
نح����و 13.2 مليار دوالر، أي ما 
نس����بته 9% من الناجت احمللي 
اإلجمالي. ونتيجة لألزمة املالية، 
تراجعت هذه االستثمارات بشكل 
ملحوظ، لكن يتوقع أن تعود 
إلى مسارها التصاعدي. ويعزى 
هذا التراجع، إلى جانب تأثرها 
باملنحى العاملي � من دون شك 
� إلى إجناز عدد من املش����اريع 
الضخمة مبشاركة مستثمرين 
أجانب، والسيما في قطاع النفط 

والغاز.

لكن االس���تثمارات األجنبية 
املباشرة في مصر ما تزال تتسم 
بالقوة إذا ما أخذنا باالعتبار بيئة 

االستثمار العاملية.

نمو سريع للصادرات

وعل���ى الرغ���م م���ن تدهور 
النشاط االقتصادي عامليا، شهدت 
الص���ادرات املصرية منوا قويا 
منذ تطبيق اإلصالحات في العام 
2004، وفي الوقت الذي تنامت فيه 
الصادرات النفطية في السنوات 
األخيرة على خلفية االستثمارات 
الضخمة في ه���ذا القطاع، فقد 
شهدت الصادرات غير النفطية 
منوا ملحوظا هي األخرى، وباتت 
تشكل جزءا هاما من إستراتيجية 

النمو احلكومية.
وقد تنامت ه���ذه الصادرات 
مبعدل س���نوي ق���دره 16% في 
الس���نوات ال� 10 التي س���بقت 
التباط���ؤ االقتص���ادي العاملي، 
وحاليا، متث���ل الصادرات غير 
النفطية 7.6% من الدخل احمللي 

اإلجمالي.

»تنظيف« القطاع المصرفي

كما أش���ار »الوطني« إلى أن 
اجلهاز املصرفي في مصر تفادى 
العدوى املالية في أعقاب األزمة 
العاملية، ويعزى ذلك في جزء منه 
إلى اإلصالحات الهامة التي أدخلت 
إلى هذا القطاع منذ العام 2004، 
وكانت احلكومة قد اندفعت بقوة 
على طريق تنفيذ هذه اإلصالحات 
في محاولة منها خلفض املعدالت 
املتعثرة  للق���روض  املرتفع���ة 
ولتحس���ني احلوكمة الضعيفة 
في البنوك احمللية. ويتوقع أن 
البنك املركزي املصري  يواصل 
التزام���ه باإلصالح���ات في هذا 
القطاع وحتسني عمليات اإلشراف 
واملعايير االسترشادية وتطبيق 
بازل 2، كما يرجح أن تتواصل 
اجلهود لتحسني فاعلية البنوك 

اململوكة الدولة.

آفاق إيجابية

وتوقع »الوطني« ان يش���هد 
االقتصاد املصري آفاقا إيجابية في 
ظل برنامج اإلصالح الذي يرجح 
أن يعزز النمو في السنوات املقبلة، 
حيث خرج االقتصاد من األزمة 

املالية العاملية ساملا نسبيا.

صافي الميزانية والحساب الجاري
)نسبة إلى الناتج المحلي االجمالي ٪(

الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثانية والجارية

االستثمارات األجنبية المباشرة

الصادرات )مليار دوالر(

»بي پي« تبدأ في التنقيب 
بالمياه العميقة في ليبيا

لندن � د.ب.أ: قال متحدث باس����م 
العمالقة  البريطانية  النفط  ش����ركة 
بريت����ش بتروليوم )بي بي( امس إن 
الشركة ستبدأ في أعمال التنقيب في 
املي����اه العميقة قبالة س����واحل ليبيا 
في غضون أس����ابيع. وقال املتحدث 
ديڤيد نيكوالس في تقرير لصحيفة 
فاينانشيال تاميز »سوف تبدأ أعمال 
التنقيب في األسابيع القليلة املقبلة«. 
ويعتقد أن حقل النفط يحتوي على 
كميات كبيرة من النفط اخلام وما يصل 
إلى 850 مليون متر مكعب من الغاز 
الطبيعي. وتعتزم »بي بي« الوصول 
إلى املوارد خالل الشهور الستة القادمة. 
وحتدد موقع البئر التي ترغب بي بي 
التنقي����ب فيها على بعد نحو 200 كم 
غرب مدينة بنغازي الساحلية الليبية 
وعلى مسافة 1750 مترا حتت سطح 
األرض وهو ما يزيد على 250 مترا أعمق 

من احتياطات خليج املكسيك.

تقـرير


