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الشيخ أحمد العبداهلل

.. ويتوسطان فريقي عمل اجلمعية االقتصادية واملجلس الثقافي البريطاني د.روال دشتي وستيفني فوربز يوقعان على مذكرة التفاهم

لقطة تذكارية عقب توقيع مذكرة التفاهم

الجمعية االقتصادية توّقع مذكرة تفاهم مع المجلس الثقافي البريطاني

الكويت نحو 500 شخص.
من جهته قال فوربز وفقا 
للبي���ان ان »املجلس الثقافي 

شابا بشكل مباشر في أنشطة 
البرنامج فيما بلغ عدد امللتحقني 
باملوقع االلكتروني للبرنامج في 

الى  الشرق األوس���ط ما أدى 
اطالق املرحلة الثانية«.

اكثر من عشرين  ويشارك 

العاملية« في اململكة املتحدة الى 
جانب مناسبات نظمها املنتدى 
االقتصادي العاملي في منطقة 

البريطاني يدعم من خالل هذا 
البرنامج الشباب حول العالم 
لكسب املعرفة واملهارات التي 
يحتاجها للمشاركة بشكل أفضل 
في مجتمعاته���م عبر خدمات 

تطوعية«.
وأضاف »ان لدى الش���باب 
فرصة خدم���ة بلدانهم واثراء 
املجتمع العاملي عبر مشاركتهم 
في شبكة صناع التغيير حول 

العالم«.
وش���دد فوربز على حرص 
املجلس الثقافي البريطاني على 
العمل مع مؤسسات املجتمع 
املدني غير الربحية في مجال 

تطبيق مثل هذه البرامج.
وتتضمن الفرص التي يقدمها 
البرنامج العام احلالي مشاركة 
اعضائه في املنتدى االقتصادي 
العاملي في املغرب اكتوبر املقبل 
وقمة الشباب العاملية في اململكة 
املتح���دة نوفمب���ر املقبل الى 
جانب مبادرة كلينتون العاملية 
واملنتدى االنساني العاملي وقمة 
مجموعة الدول العشرين وقمة 

تغير املناخ.

� كون���ا: أطلقت  الكوي���ت 
اجلمعية االقتصادية الكويتية 
البريطاني  الثقافي  واملجلس 
املرحل���ة الثانية من »برنامج 
العامل���ي«  التغيي���ر  صن���اع 
ف���ي الكويت بتوقي���ع مذكرة 

تفاهم.
 وأوض���ح املجلس الثقافي 
ف���ي بيان اصدره  البريطاني 
امس ان حف���ل توقيع مذكرة 
التفاهم أقيم بحضور رئيسة 
اجلمعية االقتصادية الكويتية 
د.روال دشتي ومدير املجلس في 

الكويت ستيفني فوربز.
وأثنت د.دشتي على الفرص 
التي يوفره���ا البرنامج لفئة 
الشباب في الكويت ولتسهيل 
مشاركتهم في األحداث الدولية 

واالقليمية.
وقالت دشتي وفقا للبيان 
»بدأنا ش���راكتنا مع املجلس 
الثقافي البريطاني حول املرحلة 
األولى من البرنامج في ابريل 
2008 والتي أثبتت جناحها مع 
الشباب املشاركني بانتظام في 
أحداث دولية مثل »قمة الشباب 

دشتي: شراكتنا مع المجلس الثقافي البريطاني أثبتت نجاحها في المرحلة األولى على الصعيد الدولي 

أرباح »تويوتا« اليابانية لتوفير فرص مشاركة الشباب في األحداث الدولية واإلقليمية
في الربع األول تتجاوز الملياري دوالر

»فولكس واجن« تعلن عن تحالف 
عالمي إلنتاج السيارات الكهربائية

بالو ألتو � د.ب.أ: أعلنت فولكس واجن عن حتالف عاملي إلنتاج 
السيارات الكهربائية، وقالت إنها تستثمر 5 مليارات يورو أي )6.5 

مليارات دوالر( سنويا في قطاع البحث والتطوير.
وقال الرئيس التنفيذي لفولكس واجن مارتن فنتركورن: »مستقبال.. 
س���يكون نبض قلب فولكس واجن كهربائيا أيضا.. مهندسونا في 

أميركا وأوروبا وآسيا يرسون األسس لهذا في التحالف البحثي«.
وبحسب الشركة األملانية العمالقة، فإن طرازها »طوارق« الهجني 
والذي دشن هذا العام، سيلحقه نسخة هجني من »جي تي ايه« في 
2012، ثم »إي أب« وجولف »بلو إميوشن« في العام التالي، وواحدة 
من تلك الطرازات ستكون أول سيارة تعتمد بشكل كامل على الكهرباء 

تسير في طرق الواليات املتحدة.

طوكي����و� د.ب.أ: أعلنت »تويوتا موتور كورب« امس حتقيق أرباح 
خالل األش����هر من أبريل حتى يونيو بلغ صافيه����ا 190.4 مليار ين اي 
)2.23 مليار دوالر( وذلك مقابل خس����ائر بلغ����ت 77.8 مليار ين خالل 
الفترة نفس����ها من العام املاضي، ويرجع هذا إلى حد كبير إلى مبيعات 
الشركة من السيارات الهجني. وأوضحت الشركة األكبر في العالم إلنتاج 
السيارات أن األرباح التش����غيلية بلغت 211.6 مليار ين، مقابل خسائر 

تشغيلية العام املاضي بلغت 194.9 مليار ين.
وبلغ إجمالي عائدات الربع األول من العام املالي 4.87 تريليونات ين 

بزيادة 27% عن الفترة نفسها من العام املالي املاضي.
وعدلت الشركة توقعاتها بش����أن صافي أرباح العام املالي بالزيادة 
إلى 340 مليار ين، بدل 310 مليارات ين واألرباح التش����غيلية إلى 330 
مليار ين مقابل 280 ملي����ار ين واملبيعات إلى 19.5 تريليون ين مقابل 

19.2 تريليون ين.

الدوالر يهبط إلى أدنى مستوى له 
في ثمانية أشهر مقابل الين الياباني

»الخليج الدولي« يطرح صندوقًا لالستثمار 
في األسواق الناشئة بقيمة 100 مليون دوالر

102.2 مليون دوالر ربحية »إنفستكورب«
عن السنة المالية المنتهية في يونيو 2010

»نفط الكويت« تنفذ مشروع حقن المياه في 69 بئراً نفطية 
قالت ش��ركة نفط الكويت امس انها س��تقوم 
بتنفيذ مش��روع حقن املياه الفائضة ومياه البحر 
املعاجلة في 69 بئرا نفطي��ة في حقول الصابرية 
والروضت��ني ش��مالي البالد عب��ر مناقصة تقدر 
قيمتها ب� 123.3 مليون دينار. وأكدت الشركة في 
بي��ان صحافي امس أهمية املش��روع الكبيرة في 
زي��ادة انتاج النفط باحلقول الش��مالية من خالل 
جتميع وحقن املياه الفائضة ومياه البحر املعاجلة 
مبينة ان الهدف من املش��روع أيضا زيادة االنتاج 

الى مليون برميل يوميا بحلول عام 2015.
وأضافت أن املش��روع يأتي متاشيا مع أهداف 

االنتاج االستراتيجية للشركة موضحة أنه مت طرح 
املناقصة عل��ى املقاولني العاملي��ني للقيام بأعمال 
التصميم الهندسي وشراء املعدات واملواد وادارة 
املش��روع وبناء وجتهيز واختبار األداء للمنشآت 

املزمع انشاؤها ضمن املشروع.
وذكرت الش��ركة أن ترسية املناقصة متت من 
قبل جلنة املناقصات املركزية على شركة بتروفاك 
العاملية احملدودة، ووقع العقد من طرف شركة نفط 
الكوي��ت رئيس مجل��س االدارة والعضو املنتدب 
س��امي الرش��يد فيما وقعها من ط��رف بتروفاك 

الرئيس التنفيذي اس اس سامرة.

أعلنت مؤسسة انفستكورب املالية املتخصصة في االستثمارات 
البديلة عن نتائجها للس��نة املالية 2010 والت��ي بدأت في األول من 
يوليو 2009 وانتهت في 30 يونيو 2010، واوضحت املؤسس��ة في 
بيان صحافي أنها عادت وبخطى ثابتة إلى حتقيق األرباح مس��جال 
دخال صافيا قدره 102.2 مليون دوالر. واضافت املؤسسة أنه بينما 
شابت السنة املالية املنصرمة بعض التحديات الستمرار تقلب املناخ 
املالي العاملي إال أن انفس��تكورب اس��تطاعت أن تس��جل منوا في 
صافي األرباح التش��غيلية ليصل إلى 365.1 مليون دوالر وارتفاعا 

في حجم أصول العمالء املدارة ليصل إلى 9.7 مليارات دوالر.

األسواق الناشئة.
الدوالر األميركي  وسيكون 
العملة املعتمدة لهذا الصندوق، 
ولك���ن يبق���ى املج���ال متاحا 
لالس���تثمار بعمالت األسواق 
الناش���ئة، وبس���بب احتي���اج 
املس���تثمرين للسيولة أحيانا، 
سيوفر الصندوق السيولة بشكل 
شهري ولن يتطلب فترة حجز 
محددة ألموال املستثمرين في 

الصندوق.

التنفيذي  الرئيس  وأوضح 
الدولي د. يحيى  لبنك اخلليج 
عب���داهلل اليحيى، أن طرح هذا 
الصندوق جاء استجابة لالهتمام 
املتزايد من قبل املس���تثمرين 
باغتنام الف���رص التي توفرها 
االقتصادات الناش���ئة الواعدة، 
وس���يمكن ه���ذا الصن���دوق 
املستثمرين من االستفادة من 
التغيرات التي يشهدها االقتصاد 
العامل���ي وتنام���ي دور وحجم 

الدولي  اعلن بنك اخللي���ج 
)اململكة املتحدة( احملدود، وهو 
شركة تابعة لبنك اخلليج الدولي، 
عن طرحه صندوقا لالستثمار 
في الفرص املتاحة في األسواق 
الناشئة يبلغ حجمه 100 مليون 

دوالر.
وسيقوم الصندوق بتوظيف 
اس���تراتيجيات متعددة بهدف 
حتقي���ق عوائ���د مؤك���دة عبر 
االس���تثمار ف���ي مجموعة من 
األس���واق الناش���ئة، وسيركز 
الصندوق على االس���تثمار في 
السندات بش���كل رئيسي، كما 
سيس���تثمر أيضا في األس���هم 
والعم���الت به���دف حتس���ني 

العوائد.
وس���يعتمد الصندوق على 
اس���تثمارات قصيرة وطويلة 
األجل للحصول على االيرادات 
بص���رف النظر ع���ن األوضاع 
الس���ائدة في األسواق، وسيتم 
احلصول على العوائد من خالل 
حتديد واستغالل االستثمارات 
ذات القيمة العالية والتي تراجعت 
قيمتها السوقية بسبب األزمة 

االقتصادية العاملية.

طوكيو � رويترز: هبط 
الدوالر إلى أدنى مستوى 
له في ثمانية أشهر مقابل 
الني الياباني في التعامالت 
اآلسيوية امس مواصال 
خس���ائره بع���د ان أدت 
بيانات أميركية ضعيفة 
واحادي���ث عن مزيد من 
للسياس���ة  التخفي���ف 
النقدية ملجلس االحتياطي 
االحت���ادي إل���ى تراجع 
عوائد س���ندات اخلزانة 

األميركية.
العملة  وانخفض���ت 
إلى 85.61 ينا  األميركية 
وهو أدنى مستوى لها منذ 

اواخر نوفمبر.
وفي حال تراجعه عن 
مستوى 84.82 ينا الذي 
س���جله في نوفمبر فإن 
الدوالر سيهوي الى أدنى 

مستوياته في 15 عاما.

اللجنة الكويتية ـ الروسية ناقشت قضايا 
تعزيز التعاون في مجال الوقود والطاقة

»بي.پي« تعلن نجاحها في سد بئر النفط في خليج المكسيك
عواصم � وكاالت: بعد اكثر من مائة يوم من ظهور اسوأ 
بقع����ة نفطية في تاريخ الواليات املتحدة، اعلنت مجموعة 
بريتش بتروليوم »بي.پي« امس انها جنحت في سد البئر 

في مرحلة اساسية لوقف التسرب في خليج املكسيك.
وكانت العملية التي اطلق عليها اس����م »ستاتيك كيل« 
وتقضي بضخ مواد كافية من وحول احلفر لدفع النفط الى 
اعماق البئر واغالقها، بدأت في خليج املكسيك اول من امس 
وقد استمرت ثماني ساعات املدة الالزمة ملهندسي بريتش 
بترولي����وم لقياس ضغط البئر بعد ضخ املواد والتأكد من 

جناح العملية.
وقالت »بي.پي« ان »ضغط البئر مت احتواؤه حاليا بضغط 
الوحل الذي مت ضخه وهذا هو هدف عملية ستاتيك كيل«. 

واكدت ان البئر »تبقى خاضعة للمراقبة«.
ويأتي جن����اح هذه العملية بع����د 106 ايام على انفجار 
وغرق املنصة النفطية ديبووتر هورايزن في نهاية ابريل 

املاضي مما ادى الى مقتل احد عش����ر شخصا وسبب اكبر 
بقعة نفطية في تاريخ الواليات املتحدة.

وتسرب من البئر نحو 4.9 ماليني برميل اي 780 مليون 
ليتر من النفط مما هدد النظام البيئي خلمس واليات اميركية 
مطلة على خليج املكس����يك واالقتص����اد احمللي، وقد متت 

استعادة 800 الف برميل )127 مليون ليتر( منها.
وبذلك ينتهي كابوس استمر اكثر من ثالثة اشهر للمجموعة 
البريطانية العمالقة التي كلفتها البقعة السوداء مليارات 
الدوالرات حتى اآلن واضرت بسمعتها بعد فشل محاوالت 
سد البئر باالضافة الى مشاكل مديرها العام املستقيل توني 
هيوارد. وقالت بريتش بتروليوم ان نتائج اختبارات الضغط 
التي ستسجل في الساعات املقبلة ستسمح بالبت في ضخ 
او عدم ضخ كميات اخرى من الوحول قبل صب االسمنت 

الذي سيلعب دور الغطاء النهائي للبئر.
واكدت ان التعاون مع االميرال ثاد ألن املكلف مبكافحة 

بقعة النفط من قبل احلكومة االميركية سيستمر »لتحديد 
املرحلة املقبلة حيث س����نقرر ما اذا كنا سنحقن االسمنت 

في البئر بالطريقة نفسها«.
وفي حال رصدت حاالت تسرب، لن يتم صب االسمنت 
بل سينتقل املهندس����ون مباشرة الى عملية »بوتوم كيل« 

ستنفذ في كل االحوال في منتصف الشهر اجلاري.
وتقضي هذه العملية بتشغيل بئرين ثانويتني ستسمحان 
خصوصا باغالق البئر من فوهتها، وكانت عميلة »ستاتيك 
كيل« تأخرت مرات عدة بسبب مرور العاصفة االستوائية 

بوني ثم اكتشاف تسرب مائي عند غطاء البئر.
ومع ان هذا النجاح مشجع، لم تنته »بريتش بتروليوم« 
من قضية البقعة السوداء، فالقانون االميركي ينص على 
تغ����رمي املجموعة اذا ادينت باالهمال بدفع بني 1100 و4300 
دوالر لكل برميل تسرب في اخلليج ولم تتم استعادته، وهو 

ما قد يصل في املجموع الى 17.6 مليار دوالر.

وأشاد باهتمام الكويت بالشأن 
الثقاف����ي وحفاظها عل����ى اآلثار 
االس����المية القدمية وهذا ما ملسه 
من خالل االقبال الالفت على معرض 
اآلثار االس����المية ال����ذي أقيم في 
روس����يا حيث زاره أكثر من 700 
ألف ش����خص ما يدل على سمعة 
الكويت الثقافية ودورها في احلفاظ 
على اآلثار القدمي����ة وفي الثقافة 
العامة. يذكر ان مراسم  البشرية 
توقيع وثيقة البروتوكول اخلتامي 
العمال اللجنة الكويتية � الروسية 
احلكومية املش����تركة أقيمت اول 
من امس بحضور رئيسي وفدي 

اجلانبني الكويتي والروسي.

وزير الطاقة الروس����ي س����يرغي 
شماتكو ان النتائج التي خرجت 
بها اللجنة ستعزز العالقات الثنائية 
بش����كل أكبر في جميع املجاالت. 
وقال سيرغي وهو يرأس اجلانب 
الروسي في هذه اللجنة املشتركة ل� 
»كونا« مبناسبة اختتام أنشطتها، 
ان اجلانبني ناقشا عددا من املسائل 
املهمة ألفق التعاون بينهما ودعمها 
بشكل أكبر. وأوضح ان اجلانبني 
استعرضا كذلك املسائل املتعلقة 
باحلوار السياسي واألنشطة على 
الصعيد الدولي، مشيدا بدور الكويت 
في منظمة الدول املصدرة للنفط 

)أوپيك( وسمعتها العالية.

الطاقة الروسية عاليف طلعتوف 
� الروس����ية  ان اللجنة الكويتية 
ناقشت طائفة واسعة من املسائل 
املتعلقة بتعزيز التعاون الروسي 
الوقود والطاقة. وذكر  في مجال 
طلعتوف ل����� »كونا« ان اجلانبني 
ح����ددا اخلط����وط العريضة لهذا 
التعاون، مؤكدا ان الدولتني تربطهما 
عالقات صداقة تقليدية ومتطورة 
بوتيرة سريعة السيما في مجاالت 
الطاقة والنفط واالستثمارات وفي 
القطاع االقتصادي والتجاري. وبني 
انه مت حتديد ايضا املس����ائل ذات 
االهتمام املشترك بني البلدين فيما 
يخص القطاع النفطي. بينما أكد 

الطاقة  ف����ي اس����تخدام  التعاون 
الذرية لألغراض السلمية، مشيرا 
ال����ى انخفاض مس����توى التبادل 
التجاري بني البلدين وقلة حجمه 
وذلك ال يتناسب مع امكانياتهما. 
وأش����ار البروتوكول الى ترحيب 
اجلانب الكويتي باقتراح اجلانب 
الروس����ي في تشكيل آلية دورية 
للتشاور في املوضوعات التجارية 
واالقتصادية واالس����تثمارية بني 
وزارة التنمية االقتصادية لروسيا 
االحتادية والهيئات واملؤسسات 

املعنية بالكويت.
من جانبه ق����ال نائب رئيس 
دائ����رة النفط والغ����از في وزارة 

موس����كو � كونا: أكدت وثيقة 
البروتوك����ول اخلتام����ي العمال 
اللجن����ة الكويتي����ة � الروس����ية 
احلكومي����ة املش����تركة للتعاون 
التجاري واالقتص����ادي والعلمي 
والفني في دورتها الثالثة الرغبة 
املش����تركة بني البلدين في تعزيز 
العالقات على كل الصعد  أواصر 
لالرتقاء بها الى مستويات أفضل. 
واستعرضت وثيقة البروتوكول 
اجتماع جلسات العمل التي سادها 
مناخ بناء عكس مشاعر الصداقة 
التاريخية بني البلدين وأكد مساعي 
الطرفني املش����تركة نح����و تنمية 
العالقات الروسية � الكويتية في 
املج����االت التجارية واالقتصادية 
والعلمية والتكنولوجية وغيرها 
الثنائية ملا  العالق����ات  وتقوي����ة 
فيه مصلح����ة الدولتني. ومن أهم 
ما تناولت����ه الوثيقة االتفاق على 
مواصلة تبادل الوفود والزيارات 
على مختلف املستويات حيث يعد 
هذا آلية مهمة في تنمية العالقات 
الثنائية. وأكد الطرفان س����عيهما 
املشترك نحو تشكيل قاعدة قانونية 
متينة من ش����أنها تنمية التعاون 
التجاري واالقتصادي واالستثماري 
والعلمي والتكنولوجي وغير ذلك 

من املجاالت بني البلدين.
واستعرض بروتوكول اللجنة 
موض����وع مذك����رة تفاه����م حول 

وثيقة البروتوكول الختامي للجنة تؤكد تعزيز أواصر العالقات الثنائية


