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ميتشل: بريطانيا تسعى
لتطوير العمل المشترك مع الكويت

رجل أعمال سعودي يطلق مبادرة
إلنشاء منازل اقتصادية للشباب

في محاربة الفقر حول العالم

الكويت تملك حصة مؤثرة في الشركة األم »دايملر«

كونا: ق���ال وزي���ر التنيمة 
الدولي���ة البريطان���ي ان���درو 
ميتشل ان زيارته الى الكويت 
تأتي لتعزيز التعاون والتنسيق 
مع اجلهات احلكومية الكويتية 
لتطوير العمل املشترك في مجال 
محاربة الفقر واجلوع في العالم 
الس���يما ان العديد من اجلهات 
الكويتي���ة لديها باع طويل في 

التنمية بدول العالم الثالث.
واضاف الوزير البريطاني في 
لق����اء مع »كونا« امس ان زيارته 
البالد تضمن����ت لقاءات مع  الى 
املسؤولني في الصندوق العربي 

لإلمناء االقتصادي واالجتماعي والصندوق الكويتي 
للتنمية االقتصادية العربية واصفا لقاءاته باملثمرة 

والبناءة.
 وأوضح ميتشل ان معظم النقاشات في الكويت 
انصبت على آليات مساعدة دول العالم األكثر فقرا 
في عمليات التنمية السيما الدول الصديقة لكل من 
بريطانيا والكويت كاليمن وباكستان وسييراليون، 
مبينا ان هناك تطابقا في وجهات النظر حول العديد 
من مواضيع التنمية العاملية وضرورة محاربة الفقر 

واجلوع.
وب����ني ان املنطقة والكويت ستش����هدان زيارات 
للعديد من ال����وزراء البريطانيني في الفترة املقبلة 
تطبيق����ا ملبادرة رئيس ال����وزراء البريطاني ديڤيد 
كاميرون اخلاصة بالتقارب مع دول اخلليج العربي في 
جميع املجاالت االقتصادية واالجتماعية والسياسية 

واألمنية.
وذكر ميتشل ان احلكومة االئتالفية احلالية في 
بريطانيا طرح����ت مبادرة التقارب مع دول مجلس 
التعاون لدول اخلليج العربية بعد إدراكها ضرورة 
ه����ذه العالق����ات وأهميتها لكال اجلانبني »الس����يما 
انها أهمل����ت في الفترة الس����ابقة« مؤكدا ان عالقة 
بريطانيا مع اخلليج عالقة حتالف وصداقة ومؤكدا 
في الوقت نفس����ه عزم رئيس ال����وزراء البريطاني 
على تصحيح ه����ذا الوضع خصوصا مع »احلليف 

التاريخي الكويت«.
 وفي س����ؤاله عن خطة التنمي����ة بالكويت قال 
الوزير ان بريطانيا والكويت يجمعهما تاريخ طويل 
في التعاون املش����ترك بجميع املجاالت السياس����ية 

واالقتصادية واالجتماعية، معربا 
عن أمله في ان تساهم الشركات 
البريطاني����ة في خط����ة التنمية 
بالكويت التي تتجاوز قيمتها 100 
مليار دوالر وان تساعد الكويت 
على حتقيق طموحها وخططها.

وأكد ان وزارة التنمية الدولية 
البريطانية وصندوق التنمية في 
الكويت لديهما أهداف مش����تركة 
للحد من الفقر العاملي ومساعدة 
دول العالم الثال����ث التي تعاني 
من صعوبات في عملية التنمية 
والوقوف بجانبه����ا موضحا ان 
البلدين  الرؤية املشتركة تخول 
تأسيس شراكة فعلية في هذا املجال حيث امكانات 

العمل املشترك متاحة لتحقيق األهداف املشتركة.
وبني ان محادثاته مع صندوق التنمية في الكويت 
حققت نتائج ايجابية وملموسة في مجال مساعدة 
عملية التنمية االقتصادية في اليمن السيما ان هذا 
البلد جتمعه عالق����ات قوية مع الكويت وبريطانيا 
على حد س����واء ويعاني من صعوبات في التنمية، 
مبينا ان احملادثات تطرقت الى دول اخرى بحاجة 

الى مساعدات في عمليات التنمية.
وكش����ف الوزير عن لقاء جمعه مع ممثلني عن 
البنك اإلس����المي للتنمية تضمن إرس����ال مسؤول 
بريطاني عالي املس����توى ال����ى البنك ملتابعة آليات 
العمل املشترك والتنسيق في عمليات التنمية على 
الصعيد العاملي مشيدا بتجربة الكويت بشكل عام 
ومساهماتها الكبيرة في التنمية العاملية ومحاربة 
الفقر من خالل مشاريع التنمية املتعددة مبختلف دول 
العالم. وحول انطباعه إزاء اللقاءات التي جمعته مع 
املسؤولني في البالد قال الوزير ميتشل ان اللقاءات 
جميعها أكدت عل����ى العالقات املتميزة والتاريخية 
بني البلدين والتطابق في وجهات النظر مع معظم 
املسؤولني في الكويت السيما فيما يخص عمليات 

التنمية االقتصادية واألمن.
وأضاف ان جولته ف����ي املنطقة تضمنت زيارة 
للمملكة العربية السعودية والكويت وركزت جميع 
النقاش����ات في الدولتني على آليات تقدمي املساعدة 
ل����دول العالم الثالث واحلد م����ن الفقر واجلوع في 
العالم من خالل مساعدة هذه الدول في إقامة مشاريع 

تنموية متعددة.

أطلق رجل األعمال السعودي 
وليد باحمدان مبادرة أهلية حتت 
عنوان »مس���كني مستقبلي«، 
تدعو إلى إنشاء آالف الوحدات 
الس���كنية واملنازل االقتصادية 
اململكة، بأسعار  مبختلف مدن 
ميسرة للشباب والشابات، وذلك 
للحد من ظاهرة ارتفاع إيجارات 
الشقق السكنية وأسعار متلك 

العقارات اجلاهزة.
يأتي ذلك ف���ي الوقت الذي 
ارتفعت فيه أسعار العقارات في 
اململكة خالل السنوات األخيرة 
إلى  بشكل جنوني، ووصولها 
املنافس���ة  مبال���غ عالية رغم 

امللحوظة في بناء املساكن، والتي كان من املؤمل 
أن تساهم في خفض األسعار، إال أن العكس هو الذي 
حدث، مما أجج قلق طبقة عريضة من الشباب الذين 
يعجزون عن اقتناء الشقق املناسبة لهم بسبب 

عدم مقدرتهم على الوفاء مبتطلباتها املادية. 
ائتالف رجال األعمال، قال وليد باحمدان انه 
انته���ى أخيرا ومبس���اعدة مجموعة من اخلبراء 
االقتصاديني والشركات االستشارية املتخصصة من 
وضع التصور املبدئي ملبادرة »مسكني مستقبلي«، 
والتي تتفق ورؤية خادم احلرمني الشريفني امللك 
عبداهلل بن عبدالعزيز في حتقيق أفضل س���بل 
العيش الكرمي والرفاهية للمواطن، عبر املساهمة 
في حتقيق أهداف الشباب السعودي وطموحاته 

وأفكاره، مما يعزز من انتمائه الوطني.
وأش���ار إلى أن أبرز نقاط تلك املبادرة تتمثل 
في قيام ائتالف بني عدد من رجال األعمال لتبني 
املشروع، وذلك لالس���تفادة من خبرات عدد من 
الش���ركات احمللية والعاملية في مجاالت اإلسكان 
واإلعمار، لدراس���ة الفرص ووض���ع املخططات 

والنماذج املناسبة، والتنسيق مع البنوك واجلهات 
املانحة، إضافة إلى التنسيق مع اجلهات احلكومية 
املشرفة واملنظمة، للعمل معا من أجل تقدمي خدمة 
نوعية للشباب والشابات وبهامش ربح غير مبالغ 

فيه من قبل الشركات.
كما دعا باحمدان إلى إنش���اء ما يشبه مرصدا 
وطنيا مهمته رصد جمي���ع التحركات العقارية، 
وتقدير القيم املادية لها بش���كل دقيق وتفصيلي 
وش���امل، وتزويد الصحف احمللية مبا يتوصل 
إليه من نتائج وقيم لنش���رها يوميا وأسبوعيا 

لتوعية املواطن.
وأكد باحمدان أن هناك إقباال كبيرا وملحوظا 
من قبل كثير من النساء لتملك الوحدات العقارية 
نظرا الرتفاع مستوى تعليم املرأة وزيادة وعيها 
بأهمي���ة تنمية مدخراته���ا لتمويل متطلباتها 
املس���تقبلية، مؤكدا أن املرأة السعودية شأنها 
شأن الرجل من حقها أن تتملك املسكن واملنزل 
الذي يناسبها ويناسب دخلها املادي، وهو األمر 
الذي من شأنه أن يساهم في تقليل نسبة اإلعالة 
للمرأة السعودية في املستقبل، والتي تعد حاليا 

األعلى في العالم.

اندرو ميتشل

مسكن املستقبل كما يتصوره رجل أعمال سعودي

»إعمار األهلية«: نشاط إيجابي للقطاع العقاري في سبتمبر

»كويت إنرجي« تربح 7.7 ماليين دوالر للربع الثالث 
أعلنت شركة كويت إنرجي أمس عن 
نتائجه���ا للربع الثالث من العام احلالي، 
حيث بلغت األرباح الصافية خالل الربع 
الثالث 7.7 ماليني دوالر، وبلغت اإليرادات 
39.8 مليون دوالر، بنس���بة زيادة تبلغ 
7.9% عن الربع الثاني و48.5% عن الفترة 

ذاتها من العام املاضي.
 وعن أبرز التط���ورات للربع الثالث، 
اوضحت الشركة في بيان صحافي انه مت 
خالل هذا الربع االنتهاء من عمليات حفر 
البئر االستكشافية لبئر جنوب برج العرب 
رقم X)1( في مصر حيث مت الوصول إلى 
عمق 18.350 قدما، وتعتبر البئر أعمق بئر 
في الصحراء الغربية، وتدل املؤشرات على 
وجود النفط في طبقات العصر اجلوراسي 
والطباشيري، حيث ستقوم الشركة بإجراء 
فحوصات اإلنتاج عل���ى البئر في الربع 

األخير من العام احلالي.
العملي���ات  الش���ركة  كم���ا دش���نت 

االستكشافية في اليمن بالبدء بحفر بئر 
باحلرق اجلنوبي رقم X)2( في قطاع 49 
وذلك في 11 اغسطس 2010، وتعتبر هذه 
البئر أول بئر استكشافية لكويت إنرجي في 
قطاع تشغله في اليمن، واشارت الشركة 
الى انها تهدف إلى الوصول إلى عمق 7.708 

أقدام في منتصف نوفمبر 2010.
وحقق االنتاج زيادة ملحوظة مقارنة 
بالربع الثاني وذلك مع زيادة االنتاج في 
عمان وروسيا، ومن املتوقع أن يزيد االنتاج 
اإلجمالي للشركة مع امتام ربع كامل من 
االنتاج في بئر الزهراء 3 في حقل شرق 

رأس قطارة في مصر.
واشارت الشركة في بيانها الصحافي 
ايضا الى اجنازها بنج����اح خالل الربع 
الثالث عمليات التنقيب في عشر آبار حتت 
التطوير، منها تسع في عمان وواحدة هي 
بئر الزهراء 3 في حقل شرق رأس قطارة، 
وتنتج حاليا بئر الزهراء 3 إجمالي 2.200 

برميل من النفط يوميا، مشيرة الى انه 
في الرابع من أغس����طس املاضي، وقعت 
الشركة اتفاقية بيع لتخفيض حصتيها في 
امتيازي »أبو سنان« و»مساحة« )قطاع 
6( في مصر مع ش����ركة »بيتش إنرجي 
ليميت����د«، وقد انخفض����ت حصة كويت 
إنرجي في امتياز »أبو س����نان« بنسبة 
22% وامتياز »مساحة« )قطاع 6( بنسبة 
15%. علم����ا أن االتفاقية خاضعة ملوافقة 

احلكومة املصرية.
وعن مالمح التوجه املستقبلي، افادت 
الش���ركة بأنها س���تبدأ في الربع الرابع 
بتنفيذ دراس���ة على فترة س���تة أشهر 
حول احتياطيات الغاز في اليمن وطرق 
تطويره وتعزيز اس���تخداماته ملصلحة 
التنمية احمللية وزيادة املوارد الوطنية من 
الغاز الطبيعي إلى أقصى حد ممكن، وذلك 
ضمن مذكرة التفاهم التي وقعتها حديثا 

مع وزارة النفط واملعادن اليمنية.

وذكرت الشركة انها فازت في 20 أكتوبر 
اجلاري، بعقود تطوير حقلي الغاز »سيبا« 
و»املنصورية« في العراق باملشاركة مع 
 KOGAS التركية وشركة  TPAO ش���ركة
الكورية ملدة 20 عاما، كما تدير الش���ركة 
عملياتها في مصر واليمن وعمان وأوكرانيا 
والتڤيا وروسيا وباكستان، وقد سجلت 
الش���ركة أرباحا متواصلة منذ تأسيسها 
عام 2005، وحقق���ت بنهاية العام 2009 
انتاجا يوميا بلغ 14.000 برميل من النفط 
واحتياطيا مؤكدا ومحتمال وصل إلى 51.2 

مليون برميل من النفط.
 وبينت الشركة انها تعتزم ايضا اإلدراج 
في سوق لندن أو الكويت أو كليهما خالل 
األشهر التسعة املقبلة، وذلك بحسب أوضاع 
األسواق، لتكون من الشركات القليلة التي 
تقدم للمستثمرين فرصا لالستثمار في 
قطاع استكشاف وإنتاج النفط والغاز في 

الشرق األوسط.

إلنشاء مناطق استثمارية جديدة 
تخدم قطاع العقار االس����تثماري 
وذلك في ضوء إعداد خطة تعزز 
من جلب العمالة اجليدة لتغطية 
تلك املش����اريع، مبينا ان السوق 
بحاجة إلى عمل دراسات مستمرة 
حلمايته من التدهور أو التراجع. 
وقال التقري����ر ان تعرض العقار 
االستثماري ألي حتديات قد يؤثر 
س����لبا على بقية قطاعات العقار 
ملا ل����ه م����ن أهمية قص����وى بني 
القطاعات العقارية األخرى فضال 
عن كونه أحد مكونات االستقرار 
للحياة املعيشية للوافدين وبعض 
املواطنني الذين ل����م يتمكنوا من 

احلصول على سكن خاص.
وذكر التقرير أن السوق العقاري 
االستثماري بدأ ينشط في اآلونة 
األخيرة لكنه مازال يتطلب املزيد 

من النشاط.

التجاري

 وبالنس����بة إلى قطاع العقار 
التجاري فقد شهد صعودا ايجابيا 
خالل سبتمبر املاضي بسبب زيادة 
اإلقبال على العقارات التجارية إزاء 
حتقيق معظم الشركات أرباحا في 
الربع الثالث مما ساهم في إحداث 
موجة من التحركات النشطة خالل 
الشهر املاضي حيث سجل القطاع 
التجاري في العقود والوكاالت ما 
قيمته 71.2 مليون دينار في سبتمبر 
مقارنة ب����� 973.6 ألف دينار في 

أغسطس املاضي فقط.
وجاء صعود العقار التجاري 
خالل الش����هر املاضي متناغما مع 
تنامي أرباح الش����ركات والبنوك 
والت����ي بدأت تعل����ن عن حتقيق 

عائدات إيجابية للربع الثالث.
وقال التقرير ان صعود ومنو 
العقار التجاري يعطي بادرة أمل 
كبيرة لتحسن العقار عموما، مشيرا 
إلى أن القطاع اخلاص يتطلب املزيد 
من العوامل اإليجابية التي تعزز 

من أدائه.

تقرير  أك����د 
ص��ادر ع���ن 
شركة إعمار 
األهلية للخدمات العقارية أن تأخر 
نش����اط العقار في السوق احمللي 
يعود بالدرجة األولى إلى تقصير 
البيع  احلكومة في تنظيم حركة 
والشراء من خالل تنظيم السوق 
عبر جهة رقابية ذات صالحيات 

واسعة بقيادات عقارية خبيرة
بالسوق إيجابا وسلبا.

وعزا التقرير حالة الضعف التي 
سادت العقارات مبختلف أنواعها 
الى ضع����ف االهتم����ام احلكومي 
واملتمث����ل في دور وزارة التجارة 
والصناعة ف����ي توفير املعلومات 
والبيان����ات اخلاص����ة بالعقارات 
وملكياتها وقيمتها وفقا لكل قطاع 
ومنطقته ومتيزه فضال عما يتطلبه 
الس����وق من عناصر داعمة للبيع 

والشراء والوساطة.
ارتفاع  أن  إلى  التقرير  وأشار 
معدل تداول العقار خالل سبتمبر 
املاض����ي يعود إل����ى حترك معدل 
الطلب على العقارات في السوق 
حتسبا لتحركات من املمكن أن تقوم 
بها احلكومة لتعديل التشريعات 
وطرح املعاجلات واحللول لسوق 
العقارات الذي بات يشكل هاجسا 
لدى معظم املتعاملني في القطاع.

وأوض����ح التقري����ر أن تنظيم 
الس����وق العقاري ال يتطلب عمل 
جلنة تنسيقية تضم مجموعة من 
األكادميي����ني وأصحاب النظريات 
بل يتطلب مش����اركني من خبراء 
العقار واملتعاملني في السوق كونهم 
األقرب إلى الواق����ع الفعلي الذي 
يشهده القطاع العقاري بسلبياته 

وإيجابياته.
ولف����ت التقرير إلى أن إصالح 
السوق العقاري ال ميكن أن تصلحه 
شركة خاصة في ظل وجود جهات 
رسمية وحكومية تقوم بتوثيق 
العق����ار والتصدي����ق عليه حيث 
ان الوس����اطة لها عملها في البيع 
والشراء والسمسرة ولكن احللول 

متمثلة في املؤسسة العامة للرعاية 
السكنية.

االستثماري

 أما قطاع العقار االستثماري 
فقد سجل ارتفاعا بنسبة 61% في 
قيمة التداوالت والتي بلغت قيمتها 
41.1 مليون دينار، خالل سبتمبر 
باملقارنة مع تداوالت أغس����طس 
املاضي البالغة ما قيمته 26.058 
مليون دين����ار وذلك على صعيد 
الوكاالت والعقود، وقد جاء ارتفاع 
القطاع االستثماري نتيجة حلركة 
النشاط التي بدأت تظهر بوادرها 
خالل اآلونة األخيرة مدفوعة بحركة 
من التفاؤل الكبير لدى املستثمرين 
التي  نتيجة للقرارات احلكومية 
صدرت مؤخرا عقب عودة س����مو 
رئيس مجلس الوزراء من جوالته 
اخلارجية والتي تهدف إلى املزيد 
من جذب االس����تثمارات األجنبية 
للكويت فضال عن املساعي احلثيثة 
التي تنجزها السلطة التشريعية 
القوانني والتش����ريعات  لتطوير 
التي تهدف إلى حتسني االقتصاد 
الكويتي. ودعا التقرير إلى ضرورة 
طرح املزيد من األراضي احلكومية 

إجمال����ي قيمة ت����داوالت القطاع 
العقاري الس����كني خالل سبتمبر 
املاضي نح����و 66.4 مليون دينار 
عق����ودا ووكاالت مقارن����ة ب� 81.8 
ملي����ون دينار  خالل أغس����طس 

2010 املاضي.
ونوه التقري����ر إلى أن القطاع 
الس����كني أصبح في حاجة ماسة 
لعوامل الدعم التي ميكن أن تنطلق 
من جدران احلكوم����ة إلى جانب 

احلاجة
لوفرة التمويل الالزم لتحسني 
مستوى قطاع العقار السكني والذي 
يضمن ذاته كأصل ثابت بعيد عن 
املخاطر كغيره من األصول األخرى 
التي تتطل����ب ضمانات مضاعفة 
التموي����ل واإلقراض من  حلماية 

املخاطر املرتفعة.
ودعا التقرير اجلهات املنوطة 
بالعقار إل����ى تذليل العقبات أمام 
قطاع العقار السكني، السيما بعد 
أن ارتفعت الطلبات السكنية إلى 
أكث����ر من 90 ألف طل����ب وهو ما 
يتطلب جهودا مكثفة ملواجهة هذا 
العدد املتزايد بشكل سنوي في ظل 
تزايد معدالت عدد السكان والتي 
تشكل عبئا مستمرا على احلكومة 

والتنظيم الب����د أن تأتي من جهة 
صاحبة قرار ذات مسؤولية وقدرة 
العقار بالشكل  على تطوير عمل 

اإليجابي الذي يخدم السوق.
وأكد التقرير أن السوق يحتاج 
خالل الفترة املقبلة إلى ركائز ميكن 
من خاللها حتس����ني أداء التداول 
العقاري والتي من أهمها صعود 
معدل الطلب ومنوه، مبينا أن حركة 
البيع والشراء قد تنتعش مع طرح 
األراضي واملش����اريع وبناء املدن 
السكنية اجلديدة والتي من شأنها 
أن تقلل من ارتفاع أسعار العقار 
وتساهم في حل املشكلة اإلسكانية 
وبالتالي جناح التجربة في خطة 

التنمية.
وقال التقرير ان إجمالي قيمة 
العقود والوكاالت التي نفذت في 
القطاعات العقارية بجميع أنواعها 
خالل سبتمبر املاضي بلغت 178.8 
مليون دينار بارتفاع بلغت نسبته 
70% عن أغسطس 2010 والبالغة 

108.8، ماليني دينار.

»السكني«

سجل القطاع العقاري السكني 
انخفاضا بنس����بة 24% حيث بلغ 

يعكس نمو االقتصاد الوطني وديناميكيته

بنمو 7.9% عن الربع الثاني و48.5% عن الفترة ذاتها من 2009

بوادر تفاؤل تدفع بنشاط إيجابي على قطاع السكن اخلاص 

الطاقة النووية ستكلف الخليج
 140 مليار دوالر خالل 20 عاماً

إيالف: ناقش فريق خليجي مكلف مبتابعة إعداد 
الدراس���ات التفصيلية الستخدامات الطاقة النووية 
لألغراض السلمية في دول املجلس الست خالل اجتماعه 
الثالثاء املاضي في الرياض، ما مت إجنازه في مشاريع 
التعاون التقني لدول املجلس مع الوكالة الدولية للطاقة 
النووية، وسط توقعات بإنفاق 140 مليار دوالر إلنتاج 

الكهرباء بالتقنية النووية خالل 20 عاما.
وقالت األمانة العامة ملجلس التعاون اخلليجي في 
بي���ان لها أمس ان فريق العمل املكلف مبتابعة إعداد 
الدراس���ات التفصيلية الستخدامات الطاقة النووية 
لألغراض الس���لمية في دول املجلس الس���ت، ناقش 
خالل اجتماعه ال� 15 في الرياض ما مت إجنازه وكذلك 
تقرير املؤمتر العام ال���� 54 للوكالة الدولية للطاقة 
الذرية ومشاريع التعاون التقني لدول مجلس التعاون 
مع الوكالة الدولية وإقامة ورش���ة عمل مع االحتاد 
األوروب���ي. وكانت دول مجل���س التعاون اخلليجي 
قررت في ديسمبر عام 2006، إطالق برنامج للطاقة 
النووية، واتفقت على إقامة مشروع خليجي بحثي 
مش���ترك لهذا الغرض، وذلك بهدف تأهيل وتدريب 
الكفاءات الوطنية، على أن محطات الطاقة سيجري 
تشييدها من قبل كل دولة على حدة، ولم تطرح فكرة 

بناء مفاعل نووي مشترك.
وكان الفريق اخلليجي املكلف مبتابعة إعداد دراسة 
اجلدوى األولية الس���تخدامات الطاقة النووية عقد 
اجتماع���ه األول مع وفد من خب���راء الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية في مايو عام 2007 في الرياض، وجرى 
االتفاق حينها على أن تقوم الوكالة بإعداد هذه الدراسة 

بشأن هذا املوضوع.
ومن األمور األساسية التي تقرر أن تتضمنها دراسة 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مراجعة التقديرات الكمية 
للطلب احمللي في دول املجلس على الطاقة الكهربائية 
واملياه العذبة حتى عام 2030 وبحث اخليارات الفنية 

لإليفاء باحتياج���ات هذه الدول من الطاقة النووية، 
مقارنة مبصادر الطاقة الهيدروكربونية. ويؤكد خبراء 
الطاق���ة أن الدول اخلليجية حتتاج ملضاعفة طاقتها 
اإلنتاجية من الكهرباء واملياه ملواجهة حتديات الطلب 
املتنامي على الكهرباء وامل���وارد املائية في املنطقة. 
وبحسب تقارير شبه رسمية، فإن دول اخلليج ستحتاج 
إلى 100 أل���ف ميغاوات من الطاق���ة اإلضافية خالل 
السنوات العش���ر املقبلة ملقابلة متطلباتها، بحسب 

مجلس الطاقة العاملي.
ووفقا لتوقعات اخلبراء، فإن توجه دول اخلليج نحو 
الطاقة النووية، سينحصر في إنشاء مفاعالت صغيرة 
للبحث العلمي، ورمبا لتحلية املياه ولالستخدامات 
الطبية على مستوى محدود، من أجل إنشاء قاعدة علمية 
وطنية من اخلبراء واملهندسني والتقنيني النوويني، 
الذي���ن ميكن أن يطوروا هذا املجال بش���كل أكبر في 
املستقبل. وقال ضابط االتصال الوطني مع الوكالة 
الدولية للطاق���ة الذرية في الكويت د.نادر العوضي 
أن املركز اإلقليمي اخلاص بتأهيل الكوادر النووية، 
هو واحد من ثالثة مش���روعات مشتركة مع الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية، وهي: تخطيط وتنمية الطاقة 
النووية الكهربائية، تقوية البنى التحتية التشريعية 

واألمان النووي، باإلضافة إلى إنشاء املركز.
ووصف املس���ؤول الكويتي التع���اون بني الدول 
اخلليجي���ة والوكالة الدولية ب� »الق���وي واملمتاز«، 
الفتا إلى أن املش���روعات املشتركة مع الوكالة تهدف 
إلى »تطوير القدرات الذاتية لدول مجلس التعاون، 
وتنميتها«. وعن البداية املتوقعة النطالق مش���روع 
البرنامج اخلليجي املشترك، أكد د.نادر العوضي، أن 
املرحلة احلالية ال تعدو كونها مرحلة دراسات، وأن 
تقييم أسس التعاون واإلعداد ملشروع نووي مشترك 
بني الدول الست يحتاج إلى مدة طويلة، قبل أن يتم 

الرفع به إلى القادة التخاذ قرار سياسي نحوه.

عقل مايكروسوفت المخطط يحّذر: 
الحاسبات الشخصية إلى زوال

سان فرانسيسكو � د.ب.أ: حذر راي أوزي خبير البرامج مبايكروسوفت، 
الشركة العمالقة في مذكرة من أن احلاسبات الشخصية التي تعد عماد 

جناح الشركة، في طريقها للزوال.
ترافقت مذكرة أوزي التي نش����رت عبر مدونته الشخصية في وقت 
متأخر االثنني املاضي مع خطته للتقاعد من الش����ركة، وهو اخلبر الذي 
أعلن األسبوع املاضي بعد تخلف أضخم الشركات العاملية املتخصصة 
في إنتاج برامج احلاسب اآللي كثيرا عن منافسني مثل أبل وجوجل في 
طرح جيلني أساس����يني من أجهزة الهواتف الذكية وأجهزة أخرى غير 
تقليدية متصلة باإلنترنت باإلضافة إلى برامج الشبكات التي تعمل عبر 

خوادم بعيدة وميكن للمستخدم الولوج إليها من أي جهاز.
كان أوزي انضم ملايكروسوفت ليشغل منصب كبير مهندسي البرامج 
عام 2005 خلفا ملؤس����س مايكروسوفت بيل غيتس، كي يوجه الشركة 
للتركيز على احلوسبة السحابية تكنولوجيا تعتمد على نقل املعاجلة 
ومساحة التخزين اخلاصة باحلاسب اآللي إلى ما يسمى السحابة وهي 
جهاز خادم يتم الوصول إليه عن طريق اإلنترنت وش����بكات التواصل 
االجتماعي، والرجل اآلن يتصور مستقبل خدمات شبكية قوية مستقلة 
عن أجهزة احلاس����ب واألجهزة األخرى، والتي »س����نرتديها ونحملها 

ونستخدمها على مكاتبنا وحوائطنا والبيئة احمليطة بنا«.
وأش����ادت املذك����رة التي حملت عن����وان »فجر ي����وم جديد« بجهود 
مايكروسوفت للتحول من اس����تراتيجيتها التي تركز على احلاسبات 
الشخصية، ملنهج احلوسبة الس����حابية، وشملت تلك اجلهود التركيز 

على نقل احلزم املكتبية، لتكون متاحة في نسخ شبكية.
ودشنت الشركة مؤخرا رائعتها »ويندوز فون 7« وهو جهاز اعتبره 
املختصون منافسا قويا آلي فون والهواتف التي تعمل بأنظمة أندرويد.
غير أن أوزي أشار إلى أن الشركات املنافسة تفوقت على مايكروسوفت 
في األداء قائال: »أداؤهم فاق خبراتنا في مجال إنتاج الهواتف اخللوية..

في ذلك التوفيق املتكامل بني املعدات والبرامج واخلدمات.. وفي شبكات 
التواصل االجتماعي والكثير والكثير من أشكال التفاعل االجتماعي الذي 

يعتمد على اإلنترنت«.
وألقى أوزي بالالئمة على عشق مايكروسوفت للحاسبات الشخصية، في 
فشلها في إدراك تلك التقنيات اجلديدة، وقال إنه يتعني على مايكروسوفت 
أن تتخيل عاملا يهتم ب� »اخلدمات املتواصلة« بدال من احلاس����بات، إذا 

أرادت أن حتقق ازدهارا في املستقبل.

تقــرير

ارتفاع مبيعات مرسيدس %10
برلني � كونا: أعرب رئيس 
قس���م املبيعات في مجموعة 
داميلر بنز للتقنيات والسيارات 
يواخيم شميدت عن ارتياحه 
للنجاح الذي حققته ش���ركة 
التابعة  مرسيدس للسيارات 
للمجموع���ة االم داميلر التي 
متتل���ك فيه���ا الكويت حصة 

مؤثرة.
وقال شميدت في تصريحات 
صحافي���ة ام���س ان ش���ركة 

مرسيدس باعت في االسواق خالل الفترة من يناير 
املاضي حتى الشهر اجلاري أكثر مما باعته في ذات 

الفترة من العام املاضي مبا نسبته %10.
وحس���ب شميدت بلغ عدد السيارات من نوع 
مرسيدس التي باعتها املجموعة خالل شهر سبتمبر 
من العام احلالي 118600 سيارة صغيرة اي أكثر 
مما مت بيعه من سيارات مرسيدس في الشهر نفسه 

من العام املاضي بنسبة قدرها %13.
ولفت الى ان مبيعات مرسيدس ال جتد انتعاشا 

في اوروبا او في الصني فحسب بل 
ايضا في االسواق اآلسيوية مثل 
تايوان وكوريا اجلنوبية واليابان 
وروسيا والبرازيل والهند، مشيرا 
الى ان منو املبيعات في املنطقة 
اآلس���يوية في الش���هر املاضي 
مقارنة مع الشهر نفسه من العام 

الفائت بلغ %9.
وعزا أيض���ا ارتفاع مبيعات 
السيارات الى عامل آخر مهم هو 
املبيعات،  منح خصومات على 
مبينا ان اخلصومات تعمل على زيادة املبيعات، 
وقال »أرى ش���خصيا انها تس���اهم في استقرار 

األسعار«.
وتوقع ان يبلغ النمو في مبيعات س���يارات 
مرس���يدس الصغيرة هذا العام مقارنة مع العام 

املاضي نسبة قدرها %10.
وفيما يخ���ص األرباح في مجال الس���يارات 
الصغيرة تنبأ ش���ميدت بان تبل���غ هذا العام ما 

قيمته 4 مليارات يورو.


