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بفضل زيادة التركيز على االقتصاد في استهالك الوقود واحلد من األثر البيئي

أطلقتها في 23 ديسمبر املاضي حتت رعاية فاروق الزنكي 

»تويوتا« ترفع املبيعات العاملية لسياراتها الهجينة
إلى أكثر من 3 ماليني سيارة في 80 دولة

الزمانـان: 60 متسـابقًا شارك في مسابقة
»مؤسسة البترول« لتحدي الصحة املثالية 

أعلنت شركة »تويوتا موتور 
كوربوريش���ون« أن إجمال���ي 
العاملية لس���ياراتها  املبيعات 
الهجينة جتاوز 3 ماليني سيارة، 
مما يعد إجن���ازا كبيرا خاصة 
بالنسبة للسيارة Prius، وهي 
العالم  أول سيارة هجينة في 
بدأ إنتاجها ع���ام 1997 بأعداد 
كبيرة. وتبي���ع تويوتا حاليا 
16 طرازا من السيارات الهجينة 
داخل عدد من البلدان يقارب 80 
بلدا، منه���ا 14 بلدا في منطقة 

الشرق األوسط. 
وأكدت »تويوتا« في بيان 
التزامه���ا مبضاعفة  صحافي 
هذا الرقم وزيادة عدد البلدان 
الت���ي تبيع داخلها  واملناطق 
السيارات الهجينة. كما تخطط 
الش���ركة إلى إدخ���ال 10 طرز 
جديدة من السيارات الهجينة 
بنهاية 2012، منها 6 س���يارات 
مت طرحها في الس���وق مؤخرا 
وأربع س���يارات يجري إعادة 

تصميمها. 
وقال املكتب املمثل لشركة 
»تويوتا موتور كوربوريشون« 
ف���ي البحرين: »م���ع حتقيق 
مبيعات تزيد على 3.03 ماليني 
سيارة من السيارات الهجينة 

قال مدير العالقات اإلعالمية 
في مؤسسة البترول الكويتية 
محمد الزمانان أن 60 متسابقا 
ش���اركوا في مس���ابقة حتدي 
الصح���ة املثالي���ة الت���ي تقام 
ألول مرة على مستوى القطاع 
النفطي، مبينا أن اللجنة العليا 
للصحة والسالمة والبيئة قامت 
بإطالق هذه املسابقة حتت رعاية 
الرئيس التنفيذي للمؤسس���ة 
فاروق الزنكي في 23 ديسمبر 

املاضي.
وأوضح الزمانان خالل كلمته 
في حفل تكرمي حتدي الصحة 
املثالية الذي أقامته مؤسس���ة 
البت���رول أمس أن الفائزين في 

وتعود التكنولوجيا الهجينة 
لشركة تويوتا إلى عام 1997 مع 
 Coaster Hybrid EV طرح احلافلة
 Prius في أغسطس، ثم السيارة

في ديسمبر من العام نفسه.
 وواصل���ت تويوتا إدخال 
أنظمتها الهجينة في الشاحنات 
املقفلة الصغيرة والس���يارات 
العائلية متعددة االستخدامات 
والسيارات السيدان ذات الدفع 
اخللفي والسيارات ذات الباب 

اخللفي )هاتشباك(. 
وتعت���زم تويوتا مواصلة 
جهودها في جميع االجتاهات 
لتصمي���م س���يارات أخ���رى 
صديقة للبيئة وتوسيع نطاق 
إلى  اس���تخدامها، باإلضاف���ة 
الس���يارات الهجينة التي تدار 
بالبنزين والكهرباء K ومبا أنها 
رس���خت تطبيق تكنولوجيا 
الس���يارات الهجينة كأمر الزم 
لتصميم مجموعة متنوعة من 
الس���يارات الصديقة للبيئة، 
تخطط تويوتا ملواصلة العمل 
من أجل حتسني األداء وخفض 
التكالي���ف وتوس���يع نطاق 
منتجاتها لتصميم س���يارات 
تتوافق مع احتياجات العمالء 

وأذواقهم.

الوصول إل���ى الهدف احملدد له 
عالوة على التخلص من عادات 
سيئة ضارة بالصحة كالتدخني 
والوصول إلى املعدل الطبيعي 
للكولسترول وضغط الدم فسيتم 
تكرمي الفائزي���ن وفق 3 فئات: 
الفئة األولى وهم الذين تفوقوا 
في التحدي وحققوا نتائج باهرة 
جتاوزت األهداف التي مت حتديدها 
لهم من قبل الفريق الطبي، الفئة 
الثاني���ة وهم الذين جنحوا في 
أوزانهم والتخلص من  إنقاص 
عادة التدخني والفئة الثالثة وهم 
إلى  الذين استطاعوا الوصول 

أوزانهم املثالية. 
أحمد مغربي   ٭

ووصولها إلى مليوني سيارة 
ف���ي أغس���طس 2009 مبنزلة 
داللة أخرى واضحة على زيادة 

الطلب«. 
وم���ن منطل���ق عقيدته���ا 
الراسخة بأن السيارات الصديقة 
للبيئ���ة لن تظهر إس���هاماتها 
في ه���ذا الش���أن إال من خالل 
استخدامها على نطاق واسع، 
تسعى الشركة إلى توسيع نطاق 
 K استخدام السيارات الهجينة
ووفقا حلسابات الشركة، أنتجت 
الهجينة 2  س���يارات تويوتا 
ما يناه���ز 18 مليون طن3 من 
انبعاث���ات غاز ثاني أكس���يد 
الكربون منذ عام 2007، وهو 
مقدار أق���ل مقارنة مبا تنتجه 
السيارات التي تدار بالبنزين 
والتي لها نفس احلجم واألداء 

في القيادة.
وتواص���ل تويوت���ا زيادة 
مبيعاتها من السيارات الهجينة 
في منطقة الشرق األوسط، إذ 
 LS600h قامت بطرح السيارة
 CT في 2010، كذلك الس���يارة
200h، وه���ي أول طراز هجني 
ضمن فئة السيارات الصغيرة 
املمت���ازة، حيث مت طرحها في 

مارس 2011. 

املس���ابقة مت اختياره���م وفق 
معايير صحي���ة أعدت من قبل 
فريق طبي متخصص مبستشفى 
األحمدي. وذكر أن الفريق الطبي 
ق���ام بتحديد أه���داف لألوزان 
املثالي���ة التي يتع���ني على كل 
متس���ابق الوصول إليها حيث 
مت تقدمي كافة وسائل الدعم خالل 
املسابقة سواء كان دعما معنويا 
او استشارات طبية او اشتراكات 
مجانية في النوادي الصحية او 

اشتراكات وجبات صحية. 
وبني الزمانان أن جلنة اإلعالم 
واحلوافز حرصت على تقدير 
جهود املشاركني خالل املسابقة 
وتك���رمي م���ن اس���تطاع منهم 

عامليا، أصبح لدينا اعتقاد راسخ 
بأن منط هذه السيارات سيصبح 
أحد االجتاهات السائدة في عالم 
الس���يارات، ومع زيادة الوعي 
بني جميع األوساط بشأن األثر 
الضار النبعاثات الوقود على 
البيئة، س���يزداد الطلب قطعا 
على الس���يارات الهجينة التي 
تتمي���ز باقتصادها الكبير في 
الوقود واحلد من االنبعاثات 
املسببة لالحتباس احلراري، 
ويعتبر جتاوز مبيعات تويوتا 
م���ن الس���يارات الهجينة حد 
املليون سيارة في مايو 2007 

فاروق الزنكي يتقدم مسؤولي مؤسسة البترول خالل االحتفال

خبراء اقتصاديون ينتقدون إحجام البنوك املصرية
عن دعم البورصة في ظل الهبوط احلاد لألسعار

القاهرة � أ.ش.أ: انتقد خبراء ومحللون اقتصاديون 
احج���ام البنوك عن دعم البورصة املصرية في ظل 
االزمة التي تش���هدها حاليا بس���بب الهبوط احلاد 
لألسعار الذي سجلته في آخر جلساتها، فضال عن 
املخاوف املتزايدة لدى املستثمرين باستمرار حالة 
الهبوط بالبورصة بعد استئناف نشاطها اليوم وغياب 
القوة الشرائية. وقال اخلبراء إن على البنوك لعب 
دور أكثر إيجابية من خالل إنشاء صناديق استثمار 
سواء بشكل فردي أو جماعي مبا ال يقل مجموعه عن 
10 مليارات جنيه لدعم عمليات الشراء بالبورصة. 
ولفتوا إلى الدور الذي قام به البنك املركزي الياباني 
لدعم بورصة طوكي���و من خالل ضخ أكثر من 180 
مليار دوالر للحد من التداعيات الس���لبية الناجمة 
عن كارثة الزلزال املدمر � الذي ضربها مؤخرا � على 
سوق االسهم اليابانية.    في البداية قال د.عمر عبد 
الفتاح اخلبير االقتصادي إنه على مدار األزمات التي 
شهدتها البورصة املصرية خالل السنوات املاضية، 
كان دور البنوك واملؤسسات املالية »متخاذال« ولم 
تقم بأي دور إيجابي لدعم البورصة سواء في أزمات 
الهبوط احلاد ف���ي 2006 أو 2008 او 2010 موضحا 
ان البنوك لم تلعب حتى اآلن أي دور إيجابي لدعم 

السوق في محنته احلالية.
ونوه إلى أن البنوك قامت على مدار الس���نوات 
العش���رين املاضية مبنح قروض ب���دون ضمانات 
جتاوزت 200 مليار جنيه، ولم يتم إعادة جنيه واحد 
منها، وعندما يطل���ب منها دور إيجابي حقيقي في 
دعم االقتصاد يتخاذل مسؤولوها عن اتخاذ القرار، 

مشيرا إلى أنه لو مليارا واحدا من تلك املليارات وجه 
للبورصة كان أكثر نفعا على االقتصاد. وأضاف ان 
اجلميع انتظر قيام البنك املركزي أو البنوك بشكل 
عام باالعالن عن تأسيس صناديق استثمار طويلة 
االجل لدع���م االقتصاد والبورصة، وأعلنت بالفعل 
بعض البنوك تلك اخلطوة لكنها تراجعت عنها بعد 
ذلك تاركة عالمات اس���تفهام كبيرة. وأشار الى أن 
مصر بها نحو 40 بنكا، ولو قام كل بنك بتأس���يس 
صندوق استثمار بقيمة 250 مليون جنيه - وهو 
مبلغ ضئيل للغاية مقارنة بحجم السيولة لدى كل 
بنك- سيصل اإلجمالي إلى 10 مليارات جنيه، وهو 
مبلغ ضخم بالنس���بة للبورصة املصرية ميكنه أن 
يحل كل املشكالت واملخاوف التي تهددها حاليا الفتا 
الى ان االس���تثمار في البورصة حاليا يعد فرصة 
ذهبية للمكاسب على املديني املتوسط والطويل. من 
جانبه قال محلل س���وق املال محمد عبد القوي إن 
املسؤولني اعتادوا خالل عهد »النظام السابق« على 
عدم اتخاذ قرارات حاسمة حيث اقتصر دورهم على 
تنفي���ذ قرارات النظام وهو ما جعلهم يتهربون من 
املسؤولية الوطنية حاليا خوفا من اللوم خاصة أن 
أغلب القائمني على البنوك حاليا هم من مت اختيارهم 
من قبل النظام السابق. وأكد على أن مناداة البعض 
بترك البورصة آلليات العرض والطلب لتأخذ صدمتها 
بالهبوط وفقا القتصاد السوق احلر هي فكرة »ساذجة« 
ولم تقم به���ا الواليات املتحدة ذاتها، عندما ضخت 
قبل عامني نحو 1.6 تريليون دوالر في أسواقها للحد 

من تداعيات االزمة املالية العاملية.

أعلن بنك برقان أسماء الفائزين في السحوبات 
اليومية حلساب »يومي«، وقد قام البنك بإيداع مبلغ 
5000 دينار وهو قيمة اجلائزة في حساب كل فرد 
من الفائزين احملظوظني اخلمسة لألسبوع املاضي.  
وقد اجرى السحب في املكتب الرئيسي للبنك حسب 
اإلجراءات املتبعة فكان احلظ من نصيب الفائزين: 
محمد ياسر لطيف شودري، جمانة سمير عبدالعزيز 
الش���رفي، حذيفة اختر ليمادى واله، عبير سهيل 

معروف، وفادي كامل علي ديب.
وقد قامت رئيس مديري املصرفية الشخصية- 

مدير عام البنك منيرة املخي���زمي بتقدمي التهنئة 
للفائزين في سحوبات األسبوع املاضي، قائلة: »إن 
حس���اب يومي هو احلساب األوحد واألكثر تفردا 
في الكويت، فهو حساب يقدم سحوبات وجوائز 
يومية مجزية مقدارها 5000 دينار عدا أيام العطل 
األسبوعية والعطل الرسمية، واليوم وفي كل يوم 
هناك مفاجأة قد حتمل إليك خبر الفوز بجائزة 5000 
دينار، ويسرنا أن ندعو اجلميع لالستفادة من هذه 
الفرصة الفريدة الستثمار ودائعهم بالطريقة التي 

تعود عليهم بفرص أكبر للفوز«.

600hL 600h / LS LS450h GSHarrier HybridCrown HybridAuris Hybridاسم السيارة
Crown Mild
3Hybrid 4*

200h CTاملجمع

السيارات التجارية الهجينة5*سيارات الركاب الهجينة
6.42.41.178.73.5-14.76.121.920.6اليابان
-0.61.856.5-22.5--9.517.0خارجيا
24.223.221.920.622.56.43.13.035.23.5اإلجمالي

*1متضمنة سيارات لكزس، استنادا إلى البيانات اخلاصة بالشركة حتى 28 فبراير، 2011
*2توقف إنتاج السيارة Kluger Hybrid )في السوق اليابانية( عام 2007

*3توقف اإلنتاج في أبريل 2008
*4تشتمل على طرازين: توقف إنتاج السيارة Crown Royal في ديسمبر 2003، كذلك السيارة Crown Sedan في أبريل 2008

200 Quick Deliveryو Toyoace Hybridو Dyna Hybrid توقف إنتاجها في أغسطس 2004( والسيارة( Coaster Hybrid EV 5الرقم املجمع للحافلة*

مبيعات سيارات تويوتا الهجينة * )الوحدة = 1.000 سيارة(
اإلجمالي املجمعيناير - فبراير 97989900010203040506070809102011العام

0.317.715.312.518.520.027.268.758.572.482.0104.4251.1392.241.41.182.2اليابان
6.518.521.426.166.0176.4240.1347.5325.3278.9298.051.81.856.5---خارجيا
0.317.715.319.036.941.353.3134.7234.9312.5429.4429.7530.0690.093.33.038.8اإلجمالي

18.033.252.389.2130.5183.8318.5553.5866.01.295.41.725.12.255.12.945.43.038.8-اإلجمالي املجمع
* متضمنة سيارات لكزس، استنادا إلى البيانات اخلاصة بالشركة

املبيعات املجمعة 1* لسيارات الركاب الهجينة )الوحدة = 1.000 سيارة(
PriusCamry Hybridاسم السيارة

/400h RX
450h RX

Kluger Hybrid 2* 
)Highlander Hybrid(

Estima Hybrid250h HSSAIAlphard Hybrid 3*

12.43.481.823.439.624.3-921.0اليابان
--18.9-1264.5211.9193.6117.6خارجيا
2185.5211.9206.1121.081.842.439.624.3اإلجمالي

التقومي اخلاص بسيارات تويوتا الهجينية
املرحلةالشهرالعام
كشف النقاب عن النظام الهجني من تويوتا مارس1997

طرح احلافلة Coaster Hybrid EV في السوق )اليابان فقط( أغسطس
طرح السيارة Prius في السوقديسمبر

املبيعات املجمعة للسيارة Prius تتجاوز 50.000 سيارةنوفمبر2000
طرح السيارة Estima Hybrid في السوق )اليابان فقط(يونيو2001

طرح السيارة Crown Mild Hybrid في السوق )اليابان فقط(أغسطس
املبيعات املجمعة للسيارات الهجينة تتجاوز 100.000 سيارةمارس2002

املبيعات املجمعة للسيارة Prius تتجاوز 100.000 سيارةأغسطس
كشف النقاب عن النظام الهجني II من تويوتا أبريل2003

طرح السيارة Alphard Hybrid في السوق )اليابان فقط( يوليو
طرح اجليل الثاني من السيارة Prius في السوق سبتمبر
طرح السيارة Dyna Hybrid وToyoace Hybrid في األسواق )اليابان فقط( نوفمبر

طرح السيارة 400h Harrier Hybrid RX خارج اليابان فقط وKluger Hybrid Highlander Hybrid في األسواقمارس2005
املبيعات املجمعة للسيارات الهجينة تتجاوز 500.000 سيارةأكتوبر
بدء إنتاج السيارة Prius في مصنع Changchun بالصنيديسمبر

طرح السيارة 450h GS في السوق اليابانية مارس2006
املبيعات املجمعة للسيارة Prius تتجاوز 500.000 سيارة أبريل
طرح السيارة Camry Hybrid في األسواق )للبيع خارج اليابان( مايو

طرح السيارة Estima Hybrid املعاد تصميمها في السوق )اليابان فقط( يونيو
بدء إنتاج السيارة Camry Hybrid في مصنع تويوتا في كنتاكي بالواليات املتحدة األميركية، وطرح السيارة Quick Delivery 200 في األسواق )اليابان فقط( أكتوبر

جتاوز املبيعات املجمعة للسيارات الهجينة حاجز املليون سيارة، طرح السيارة 600h 600h/LS LS باألسواقمايو2007
كشف النقاب عن السيارة Crown Hybrid )وطرحها في األسواق في أبريل، اليابان فقط( فبراير2008

املبيعات املجمعة للسيارة Prius تتجاوز املليون سيارة مايو
كشف النقاب عن السيارة 450h RX )وطرحها في األسواق في أبريل(يناير2009

طرح اجليل الثالث من السيارة Prius في السوقمايو
بدء إنتاج السيارة Camry Hybrid في تايلند مبصنع جيتواي التابع لشركة تويوتا موتور تايلند، وطرح السيارة 250h HS في األسواق يوليو

املبيعات املجمعة للسيارات الهجينة تتجاوز مليونا سيارة أغسطس
كشف النقاب عن السيارة Sai )وطرحها في األسواق في ديسمبر، اليابان فقط(أكتوبر
بدء إنتاج السيارة Camry Hybrid في أستراليا مبصنع ألتونا التابع لشركة تويوتا موتور كوربوريشن أسترالياديسمبر

بدء إنتاج السيارة Camry Hybrid في الصني مبصنع جي تي إم سي أبريل2010
بدء إنتاج السيارة Auris Hybrid في اململكة املتحدة مبصنع برناستون التابع لشركة تويوتا موتور اململكة املتحدة، وطرحها باألسواق )للبيع خارج اليابان( يونيو
املبيعات املجمعة لسيارات تويوتا الهجينة في اليابان تتجاوز املليون سيارة يوليو

املبيعات املجمعة للسيارة Prius تتجاوز املليون سيارة سبتمبر
بدء إنتاج السيارة Prius في تايلند مبصنع جيتواي التابع لشركة تويوتا موتور تايلندنوفمبر

وصول املبيعات السنوية للسيارة Prius في اليابان خالل عام 2010 إلى 315.669 سيارة، وهي أكبر نسبة مبيعات سنوية يتم تسجيلها، طرح السيارة 200h CT في يناير2011
األسواق

املبيعات املجمعة للسيارات الهجينة تتجاوز 3 ماليني سيارة فبراير

محافظ »املركزي« يتوجه إلى قطر للمشاركة
 في املؤمتر املصرفي العاشر لدول التعاون

يس���تضيف املؤمت���ر املصرفي 
العاش���ر لدول مجلس التعاون 
اخلليج���ي بالتعاون مع األمانة 
العامة ملجلس التعاون ومبشاركة 
مجموعة كبيرة من صناع القرار 
في القطاعات املصرفية واملالية 
احلكومي���ة واخلاص���ة ب���دول 

املجلس.

خصبة للمشاركني ملناقشة أبرز 
التحديات التي تواجه األسواق 
املالي���ة اخلليجي���ة وصياغ���ة 
السياسات املالئمة ملواجهة مختلف 
التحديات املصرفية واملالية التي 

تواجهها دول املجلس.
وتتن���اول أنش���طة املؤمتر 
العديد من املوضوعات والقضايا 
احملورية التي تؤس���س حلقبة 
جديدة م���ن ممارس���ات العمل 
املصرفي بدول مجلس التعاون، 
الس���يما ما يتعلق بالتحديات 
املرتبطة بأنشطة مراكز االئتمان 
املتعلقة  التطورات  ورصد آخر 
مبسيرة االحتاد النقدي اخلليجي 
الرؤى املستقبلية  واستشراف 

لهذه املسيرة.
كما تش���تمل أنشطة املؤمتر 
الدروس  الوقوف عل���ى  عل���ى 
املستفادة من األزمة املالية العاملية 
ومناقشة انعكاساتها على القطاع 
ب���دول املجلس، ومن  املصرفي 
املقرر أن يش���ارك محافظ بنك 
الكويت املركزي في أعمال اجللسة 
اخلتامية للمؤمتر واملخصصة 
حملافظي مؤسسات النقد والبنوك 
التعاون  املركزية بدول مجلس 

اخلليجي.
يذكر ان مصرف قطر املركزي 

كونا: يتوج���ه محافظ بنك 
الكويت املركزي الش���يخ سالم 
ال���ى دولة قطر  العبدالعزي���ز 
للمشاركة في املؤمتر املصرفي 
العاش���ر لدول مجلس التعاون 
اخلليجي املق���رر انعقاده خالل 
الفت���رة من 23 ال���ى 24 مارس 

اجلاري في الدوحة.
وقال بي���ان صحافي صادر 
عن البن���ك ان املؤمتر املصرفي 
العاشر ينعقد حتت عنوان »العمل 
املصرف���ي اخلليجي ودوره في 
التنمية بدول املجلس في ضوء 
املس���تجدات الراهن���ة � الواقع 
والطموح« برعاي���ة كرمية من 
رئيس الوزراء ووزير اخلارجية 
القطري الشيخ حمد بن جاسم 

بن جبر آل ثاني.
يذك���ر أن املؤمت���ر املصرفي 
التاس���ع لدول مجلس التعاون 
لدول اخلليج العربية كان قد عقد 
خالل الفترة من 24 - 25 مارس 
2009 في العاصمة املنامة مبملكة 
البحرين حتت عنوان »عهد جديد 
في املمارسات املصرفية الدولية.. 

تأثيرات األسواق اخلليجية«.
ان املؤمتر  البي���ان  وأوضح 
العاشر لدول مجلس  املصرفي 
الشيخ سالم العبدالعزيز التعاون يهدف الى توفير أرضية 

»برقان« يعلن الفائزين بسحب حساب »يومي«


