
 30  اقتصاد  الجمعة ٢٥ فبراير ٢٠١١ 
 «شل» تبرم اتفاقيتين مع «مؤسسة البترول» 

و«نفط الكويت» لبحث إقامة مشاريع جديدة 

 «المتحد» يستقبل عمالءه المستفيدين من المكرمة

 أعلنت شــــركة شل في الكويت عن توقيع مذكرة 
تفاهم مع مؤسســــة البترول الكويتية لبحث فرص 

إقامة مشاريع جديدة.
  وتشمل مذكرة التفاهم املبرمة مع مؤسسة البترول 
الكويتية مجــــاالت التعاون في قطاع إنتاج وتكرير 
وجتارة النفط ومشتقات البترول، البحوث والتنمية في 
مجال الطاقة، كما تشمل املوارد البشرية والتخطيط. 
وتعد االتفاقية واحدة من أشــــمل االتفاقيات في هذا 
املجال.  حضر التوقيع سمو رئيس مجلس الوزراء 
الشــــيخ ناصر احملمد ورئيس وزراء اململكة املتحدة 
ديڤيد كاميرون، بحضور كل من الرئيس التنفيذي 
ملؤسســــة البترول الوطنية فاروق الزنكي، ورئيس 
مجلس اإلدارة والعضو املنتدب لشركة نفط الكويت 

سامي الرشيد. 
  وتعليقا علــــى توقيعه لهذه االتفاقية، قال املدير 
التنفيذي ألعمال االستكشــــاف واإلنتاج العاملية في 
شركة شــــل، مالكوم برينديد: «تعزز مذكرة التفاهم 
التي أبرمت اليوم عالقتنا بالكويت، نتطلع من خالل 
التعاون مع مؤسســــة البترول الكويتية والشركات 
التابعة لبحث املزيد مــــن الفرص في قطاعي النفط 

والغاز لالستفادة من خبرة شل العاملية».
  كما أعلنت شــــركة شل وشركة نفط الكويت عن 
توقيع اتفاقية «خطة التعليم والتنمية لبناء قدرات 
الكويتيني العاملني في مشروع الغاز اجلوراسي» بناء 

على االتفاقية التي أبرمت في فبراير ٢٠١٠. 

  ومن جهته، قال رئيس مجلس إدارة شركة شل في 
الكويت أحمد مطيع: «متلك شركة شل سجال حافال 
باإلجنــــازات في مجال إدارة مشــــاريع الغاز املعقدة 
حتى أصبحت رائدة في هذا املجال. نتطلع لعالقات 
وثيقة مع شــــركة نفط الكويت بناء على االتفاقيات 
التي مت إبرامها وتكمن أهمية البرنامج التدريبي في 
تطوير القدرة الالزمة ملواجهة التحديات اجليولوجية 
لتطوير حقول الغاز، التي تستلزم تكنولوجيا متطورة 

وممارسات عملية جديدة في هذا املجال.
  اجلدير بالذكر ان الشراكة بني شل والكويت تعود 
الى عام ١٩٤٨ عندما بدأت الشــــركة في جلب النفط 

اخلام إلى األسواق العاملية.
  ومع بداية الســــتينيات، اتسع نطاق أعمال شل 
في الكويت حتى باتت تشــــمل جتارة النفط وزيوت 
التشحيم، واخلدمات التقنية ومبيعات الكيماويات، 
كما كانت شــــل أول من اســــتخرج النفط اخلام بعد 
حرب اخلليج كما شاركت شل أيضا في عدة دراسات 
مشــــتركة في قطاعي التنقيب واإلنتاج في الكويت 

منذ منتصف ١٩٩٠.
  وقد ساهمت هذه الشراكة في مساعدة شركة نفط 
الكويت على تطوير موظفيهــــا ونقل التكنولوجيا 
وتوطينها. لدى شركة شل عدة شراكات مع الشركة 
الكويتية الستكشاف النفط اخلارجي (كوفبك) في 
قطاع االستكشــــاف واإلنتاج العاملي بالشرق األدنى 

واألقصى وغيرها من املناطق.  

 لقطة جماعية ملسؤولي مؤسسة البترول ونفط الكويت وشل عقب توقيع االتفاقيتني 

 إصدار من مرسيدس - بنز الفئة -G متوافر اآلن في أسواق الشرق األوسط 

 «الوطنية لالتصاالت» تمنح عمالءها رصيدًا إضافيًا 
حتى ٥٠٪ مع كل عملية تعبئة تزيد على ٢٫٥ دينار

 «الفارس العربي»: إطالق اإلصدار المحدود
  لمرسيدس بنز -G في منطقة الشرق األوسط

 بمناسبة عيدي الوطني والتحرير

الـ ٥٠  بالذكـــرى   احتفاال 
لالستقالل والـ ٢٠ للتحرير، 
الوطنية  الشـــركة  أعلنـــت 
لالتصـــاالت منـــح عمالئها 
رصيدا إضافيـــا لغاية ٥٠٪ 
علـــى كل عملية تعبئة تزيد 
على ٢٫٥ دينار تستخدم في 
االتصال بأي رقم محلي في 

الكويت.
  وقالت الشـــركة في بيان 
صحافي انه سيكون العرض 
صالحا خالل االحتفال بيومي 

االستقالل والتحرير الموافقين 
الجـــاري،  ٢٥ و٢٦ فبرايـــر 
وسيتم قبول جميع طرق إعادة 
الشحن كما سيكون العرض 
صالحا ولمدة ٧ أيام من عملية 
إعـــادة التعبئة وبحد أقصى 
١٠ دنانير وسيستفيد جميع 
 (WINK) عمالء الدفع المسبق
 (MAXPRESS)و (Xpress)و

بالعرض المقدم.
  وحول هذا العرض، وجه 
مدير إدارة العالقات العامة في 

الوطنية لالتصاالت عبدالعزيز 
البالـــول تهانيه للمواطنين 
والمقيمين على ارض الكويت 
باالحتفال بمناسبة االستقالل 
والتحرير، قائال: «ارتأينا في 
هذه المناسبة أن نكون قريبين 
أكثر من عمالئنا ونشارك في 
االحتفالية بشـــكل مختلف 
ومميز، وتقديـــم العروض 
المغرية لجميع عمالء الدفع 
أكثر  المســـبق وليكونـــوا 
سعادة وهم يحتفلون باألعياد 

الوطنية خالل العطلة».
  وأشـــار البالـــول إلى أن 
الشركة كانت قد بدأت حملة 
(GIVE KUWAIT) في ديسمبر 
الماضي ثم الحفل الموسيقي 
الذي نظمته الشركة  الكبير 
في ١٩ فبراير الماضي والقت 
نجاحـــا كبيرا، مؤكـــدا أنها 
مازالت مســـتمرة في تقديم 
العروض والمفاجآت احتفاال 
الوطني  بمناســـبتي عيدي 

والتحرير. 

 لطاملــــا شــــغلت طــــرز عالمة 
العريقة مكانة  مرســــيدس-بنز 
مميزة لــــدى العمالء. انطالقا من 
هنا وتقديرا منها لعمالئها املهمني 
واملخلصني في هذا اجلزء من العالم، 
طرحت مرسيدس-بنز طرازا خاصا 
من الفئة-G مصمم خصيصا ملنطقة 
 G-Class Arabia :الشرق األوسط

.Limited Edition ١٠٠
  وتبدو السيارة اجلديدة ضمن 
عائلة الفئة G- مقنعة بتصميمها 
الفريد واحلصري، حيث مت إنتاج 
١٠٠ وحدة منها فقط مبميزات تظهر 

إرث الشرق األوسط للسيارات.
  ومتاشيا مع شكلها اخلارجي 
املفعم بالقوة واملميزات الصارمة 
والرياضية، مت جتهيز هذا اإلصدار 
احلصري من مرسيدس-بنز الفئة 
-G بعجالت AMG قياس ١٩ بوصة 

مطلية باللون املطفي اخلاص.
   ويأتــــي هذا الطــــراز اخلاص 
متوافرا باللونني األبيض الكشميري 
أو األسود القامت من اخلارج والذي 
يبــــدو كإضافة طبيعيــــة ملظهر 

السيارة اخلارجي الالفت.
   أما املقصورة الداخلية، غلب 
عليها طابع مزدوج حيث متيزت 
التصاميم اجللدية باللونني األسود 
والبورسلني املتناقضني بينما طغت 
على لوحة املفاتيح ملسات من ألياف 
الكربون مزخرفة باخلشب األبيض 
 Lacquer  Designo piano املصقول
كما ســــاهمت املميزات اإلضافية 
كنظام الترفيه في القسم اخللفي 
من املقصــــورة الداخلية وغيرها 

الذي يظهر جليــــا من خالل عدد 
اجلوائز التي تستمر السيارة في 
كسبها. وقد حازت الفئة -G مؤخرا 
فوزا مزدوجا بعد أن نالت املركز 
األول ضمن فئة «السيارات الفاخرة 
للطرق الوعرة» باإلضافة إلى لقب 
الوعرة للعام»  الطرق  «ســــيارة 
في دراســــة خاصة للقراء أجرتها 
املجلة املتخصصــــة «أوف رود»
(Off-Road)، وأجمعــــت أصوات 
القراء على منح الثقة لهذه السيارة، 
والتي ساهمت في تسليط الضوء 
علــــى املكانة االســــتثنائية التي 
احتلتها عالمة مرســــيدس-بنز 
الدفع  املميزة ضمن فئة سيارات 

الرباعي.
  وخالل الـــــ ٣٢ عاما من إنتاج 

التفاصيل، مثل شاره ضمان  من 
احملدوديــــة، في تأكيــــد حصرية 
كل سيارة من هذا الطراز وتأكيد 
انتمائهــــا إلــــى إحــــدى الوحدات 

احملدودة التي مت إنتاجها.
  وكان لطرح اإلصدار احملدود 
من طراز فئة -G جاذبية مؤثرة 
ليس محليا وإقليميا فحسب بل 
على الصعيد العاملي أيضا، ما يؤكد 
السمعة األسطورية التي تتميز بها 

هذه السيارة.
 G- واصلــــت طــــرازات الفئة  
شهرتها من خالل العمالء احملليني 
والســــابقني باإلضافة إلى عشاق 
الذين يكنون تقديرا  الســــيارات 
خاصا ملدى الطلــــب العالي على 
هذه السيارة حول العالم، الشيء 

سيارات الفئة -G، سجل هذا العام 
املرة الثامنة التي تتصدر فيها هذه 
الســــيارة نتائج الدراســــة املهمة 
اخلاصة للقراء التي جتريها مجلة 
«Off-Road» املتخصصة. وتعود 
اجلوائز األولى التي حازتها سيارة 
الطرق الوعرة الكالسيكية هذه حتى 
تاريج إنتاج الســــيارة األولى من 
الفئة -G نفسها، ففي العام ١٩٨٣، 
منحت مجلة «Bushdrive» األسترالية 
املتخصصة الفئة -G  لقب أفضل 
سيارة للطرق الوعرة ذات الدفع 
الرباعي لنفــــس العام، ومنذ ذلك 
احلني، بدأت سيارة الطرق الوعرة 
اإليقونية حتصد العديد من اجلوائز 
اإلضافية، حيث صوت قراء مجلة

«auto motor und sport» املتخصصة 

ملنح الفئة G- لقب سيارة الطرق 
الوعرة األفضل في العالم وذلك 
خالل ما ال يقل عن ١٤ مناسبة. 
وبهذا تعتبر الفئة G- واحدة من 
أكثر الطرز شهرة وزخرفة ضمن 

فئة سيارات الطرق الوعرة.
  ومــــرت فئــــة -G بالعديد 
من التحســــينات املستمرة منذ 
إطالقها ألول مرة، والذي يعتبر 
عنصرا مهما في ســــبيل تلبية 
ما يتوقعه عمالء الفئة -G من 
قبل منتج متخصص كهذا، وقد 
برهنــــت اجلهود التي بذلت في 
الهندسة والتطوير على  مجال 
أنهــــا محببة عنــــد العمالء في 
العربية،  منطقة شبه اجلزيرة 
الشيء الذي جعل من دول الشرق 
األوسط والـمشــــرق املستورد 
األكبر لطــــراز AMG ٥٥ G على 
صعيد العالم. وتأتي عائلة الفئة 
-G من مرسيدس- بنز حاليا 
مجهــــزة مبحركني مختلفني في 
دول مجلس التعاون اخلليجي 
واملشــــرق: طراز ٥٠٠ G بقاعدة 
العجالت الطويلة مجهز مبحرك 
V٨ قــــوي ســــعة ٥٫٥ ليتــــرات 
يعمــــل علــــى البنزيــــن ويولد 
طاقة تبلغ ٢٨٥ كيلو واط (٣٨٨ 
حصانــــا) واســــتطاعة تصــــل 
إلــــى ٥٣٠ نيوتن متريأما طراز

AMG ٥٥ G الرائد فمجهز مبحرك 
V٨ ذي قوة عالية يولد طاقة تبلغ 
٣٧٣ كيلو واط (٥٠٧ أحصنة) 
واستطاعة جبارة تصل إلى ٧٠٠ 

نيوتن متري. 

 «رولز ـ رويس» الراعي البالتيني لفعاليات
   ثاني «كونكورز دي اليغانس» في الكويت

 «االستثمارات الوطنية» تربح ٤٫٤ ماليين دينار 
 افاد سوق الكويت لألوراق املالية 
الوطنية  بان شركة االســـتثمارات 
(استثمارات)  قد حصلت على موافقة 
بنك الكويـــت املركزي على بياناتها 
املالية للسنة املالية املنتهية في ٣١ 
ديســـمبر ٢٠١٠، حيث بلغت ارباح 
الشركة ٤٫٤ ماليني دينار بربحية ٥ 
فلوس لكل ســـهم، وذلك مقارنة مع 
خسائر بلغت نحو ٢٠ مليون دينار 
بواقع ٣١ فلســـا لكل ســـهم عن ذات 

الفترة في ٢٠٠٩.  
    وبلغ اجمالي حقوق املســـاهمني 
في ٢٠١٠ نحـــو ٢١٢٫٧ مليون دينار 
مقارنة مـــع ١٨٢٫٨ مليون دينار في 
٢٠٠٩، وسيجتمع مجلس ادارة الشركة 
الحقا العتماد هذه البيانات ومناقشة 
  توزيعات االرباح، علما بان تقرير 
مراقب احلسابات يحتوي على الرأي 

املتحفظ التالي:  
  لألسباب املبينة في اإليضاح ٢٠ 
حول البيانات املالية املجمعة، لم تقم 
  املجموعة بتجميع احدى شركاتها 
التابعـــة، ونص االيضاح هو: قامت 
شركة االستثمارات اخلليجية باتخاذ 

اجراء قانوني نتيجة للنزاع مع   اطراف 
معينة ما ادى الى قيام مطالبات من 
قبل الشركة التابعة وكذلك   مطالبات 
مقابلة لها ضدها بانتظار صدور قرار 
بشـــأن هذا النزاع، فقد قرر اعضاء 
مجلس ادارة الشـــركة عدم جتميع 
البيانات املالية للشركة   التابعة ضمن 
البيانـــات املالية للمجموعة اعتبارا 
من الســـنة املنتهية   في ٣١ ديسمبر 
١٩٩٢، وقد قامت الشركة االم بشطب 
القيمة الدفترية في ٣١ ديسمبر ١٩٩٢ 
الستثمارها في الشركة التابعة والبالغ 
٤٫٩٢١ الف دينار كما ان الشركة التابعة 
لم تكن ناشطة في عدد من السنوات 

السابقة.  
  وفي ٤ فبراير ٢٠٠٨ اصدرت محكمة 
التمييز حكما يقضي بان الشـــركة 
التابعة متثل   كيانا قانونيا مستقال 
استنادا الى هذا احلكم، ترى االدارة 
انه ال يوجد اي   تأثير لهذه القضايا 
القانونية على املركز املالي للشركة 
االم وان الشـــركة   االم لـــن تتحمل 
مسؤولية اي مطالبات على الشركة 

التابعة.   

 «العيبان والقطامي» حريصة على تطوير خدماتها
العـــام  املديـــر   أكـــد 
والشريك املسؤول لشركة 
العيبان والقطامي جرانت 
ثورنتون لالستشـــارات 
االقتصادية ووكالء امللكية 
الفكرية طارق شعشاعة ان 
الشركة تعتز مبشاركتها 
فـــي مهرجان هال فبراير، 
أكبـــر  باعتبـــاره احـــد 
الكرنڤاالت الوطنية التي 
تهدف إلى تنشيط احلركة 
االقتصاديـــة والتجارية، 
الترويج  وذلك من خالل 
للقطاع السياحي التسويقي 

والثقافي بالكويت. وقال شعشاعة في تصريح 
صحافي ان مهرجان هال فبراير يحمل هذا العام 
طابعا خاصا محلى بنكهة وطنية، فهو يتزامن 
مع العيد الذهبي لالستقالل، ومرور ٢٠ عاما 
علـــى أعياد التحرير، كما أنه يواكب مرور ٥ 
سنوات على تولي صاحب السمو األمير مقاليد 
احلكم. وأضاف أن الكويت متتلك قدرات هائلة 

الستعادة مكانتها التجارية 
والثقافية فـــي املنطقة، 
وحتقيق الرغبة األميرية 
السامية بتحويل الكويت 
إلـــى مركز مالي وجتاري 
على املســـتوى اإلقليمي 
العلمية  الطـــرق  بأحدث 
واالســـتعانة باخلبرات 
العاملية لضمـــان املنهج 
العلمي والعملي السليم 
في كل خطوة من خطوات 
التطور االقتصادي لوضع 
الكويـــت ضمـــن مصاف 
التقدم والتطور  خريطة 
في العالم. واشار الى أن الشركة أخذت خطوات 
متقدمة في تطوير خدماتها فيما يتعلق بنواحي 
االستشارات االقتصادية والدورات التدريبية 
العلمية املخصصة لرفع مستوى كفاءة الكوادر 
الوطنية في كافة املجاالت وذلك بأحدث وسائل 
التكنولوجيا ووفق أفضل املعايير والتقنيات 

احلديثة. 

 تشارك المواطنين احتفاالتهم باألعياد الوطنية 

 طارق شعشاعة

 شريف اخلولي

 اعلنت شــــركة رولز-رويس 
موتور كارز باالشتراك مع وكيلها 
الغامن  الكويت، شــــركة علي  في 
وأوالده للســــيارات، عن تقدميها 
رعاية بالتينية ألنشطة «كونكورز 
دي اليغانس» وذلك للعام الثاني 
على التوالي. فعلــــى غرار العام 
املاضي، اقيمت أنشطة «كونكورز 
دي اليغانس» على الواجهة البحرية 
ملجمع املارينا في الساملية، حيث 
مت عرض ٧٢ ســــيارة كالسيكية 
نادرة شملت عدة عالمات جتارية 

لم تعد موجودة اليوم. وكان نصيب 
رولز-رويس ١٢ سيارة كالسيكية 
اقدمها سيارة سيلفر غوست طراز 
١٩٦٣ III طراز ١٩٢٦ واحدثها سيارة 
ســــيلفر كالود Speedster . ويعد 
«كونكورز دي اليغانس» الكويت 
من اهم خمسة معارض للسيارات 
الكالسيكية في العالم، كما شملت 
االنشطة عروضا الحدث السيارات 
منها سياراتان لرولز-رويس طراز 
٢٠١١ وهي «رولز-رويس فانتوم 
كوبيه» ورولز-رويس غوســــت 

لالحتفال مبرور ١٠٠ عام على طرح 
متثال «روح الســــعادة» املتواجد 
على مقدمة سيارات رولز-رويس 

Ecstasy. واملعروف بـ
  وبهذه املناسبة، قال مدير عام 
مجموعة السيارات لدى شركة علي 
الغامن وأوالده للســــيارات محمد 
فهد الغــــامن: «نفخر لرعايتنا هذا 
احلدث املميز والذي تصادف اقامته 
مرور ١٠٠ عام على طرح شــــعار 
روح السعادة واليوبيل الـ ٥٠ على 

استقالل الكويت احلبيبة».

 عبدالعزيز البالول

في الكويت» املتوافق مع أحكام 
الشريعة االسالمية والوحيد الذي 
يقدم جوائز أسبوعية وشهرية ذات 
قيمة أكبر من مجموع مبالغ جوائز 
البرامج األخرى وذلك ملضاعفة 
فرص فوزهم، حيث ميكن للعمالء 
الذين ميتلكون أرصدة كبيرة أن 
يختاروا مزايا فريدة أخرى مثل 
خطط التوفير االستثمارية، ميزة 
الشيك املرتبط بأرصدة حسابات 
التوفيـــر االســـتثمارية لديهم، 
اخلدمـــات التمويليـــة، بطاقات 
التسديد الشهري  االئتمان ذات 
املرن، باإلضافة إلى أحدث اخلدمات 
املصرفية اإللكترونية عبر موقع 
البنك على شبكة اإلنترنت أو عبر 
مركز االتصـــال حياكم ١٨١٢٠٠٠ 

على مدار الساعة. 

 أعلن البنك األهلي املتحد عن 
استقبال عمالئه املستفيدين من 
املكرمة األميرية في جناحه املقام 
على أرض املعارض صالة رقم ٨ 
جناح رقم ٤ وذلك خالل الفترة من 

٢٣ فبراير الى ١٢ مارس ٢٠١١.
  وبهـــذه املناســـبة أفاد نائب 
التنفيـــذي بالوكالة  الرئيـــس 
للخدمات املصرفية شريف اخلولي 
البنك  في تصريح صحافي بأن 
قام بإيداع املنحـــة األميرية في 
حســـابات العمالء املســـتحقني 
لها بتاريـــخ ٢٢ فبراير اجلاري، 
وميكن للعمـــالء مراجعة جناح 
البنك الستكمال بياناتهم باإلضافة 
الى تواجـــد فريـــق عمل مميز 
الســـتقبال استفسارات العمالء 
عن أي معلومـــات بهذا الصدد. 

وفي هذا السياق، قال اخلولي إنه 
ميكن للعمالء االستفادة باستثمار 
املنحة األميرية في حساب احلصاد 
االسالمي برنامج اجلوائز «األول 


