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 من خالل تنسيق بين إدارتي «الرقابة» و«شركات األشخاص»

 الشركة تحصل على تخصيص أرض إلنشاء مصنع في قطر  
 

 الهاجري لـ «األنباء»: «التجارة» تشن حملة على شركات األشخاص 
للتأكد من استمرارية عملها وتواجدها بمواقعها وممارسة أنشطتها

 بوخضور: الحكومة مازالت تسير في اتجاه خاطئ 
لمعالجة مشروع حقول الشمال ويجب تفعيله

  منى الدغيمي
التصريحات    تعليقــــا علــــى 
النفط وكشــــفه  األخيرة لوزير 
على ان هنــــاك اتفاقا بينه وبني 
جلنة املوازنات في مجلس األمة 
بالتقدم باملشــــاريع النفطية من 
منطلق التشــــاور بني السلطتني 
وان يكون هناك اطالع مسبق على 
هذه املشــــروعات.طالب اخلبير 
االقتصــــادي حجــــاج بوخضور 
احلكومة بضــــرورة ان تصحح 
األخطــــاء الســــابقة وتعمل على 
الكبيرة مادامت  مترير املشاريع 

على قناعة تامة بجدواها ومن بينها مشروع تطوير 
حقول الشمال.

  واضاف في تصريح خاص لـ «األنباء» ان احلكومة 
مازالت تسير في اجتاه خاطئ ملعاجلة مشروع حقول 
الشمال، داعيا الى تناوله كأي مشروع اقتصادي بكل 
معطياته. وشدد على ضرورة االستفادة من الدورة 
االقتصادية في طرح املشروع في فترة يكون فيها 
الســــوق في صالح املشتري، مشيرا الى ان هذا هو 
الوضع احلالي الفعلي والوقت املالئم لطرح املشاريع، 

وطالب بضــــرورة فهم الظروف 
اإلقليمية والتوزيــــع اجلغرافي 
لإلنتاج النفطي والعمل على املوازاة 
بني املناطق الشــــمالية والغربية 
واجلنوبية بشكل متكافئ، الفتا الى 
ان الوضع الراهن يتسم بإرهاق 
اجلنوب الغربي دون الشمال. ورأى 
بوخضور انــــه يجب ان يتناول 
الشــــمال بشكل  مشروع حقول 
فني اقتصادي بحــــت بعيدا عن 
التجاذب السياسي واألطماع التي 
جعلته يحيد عن مساره. وأشار 
الى ان التكلفة مهمة جدا في تطوير 
مشروع حقول الشمال والتراخي في املباشرة الفعلية 
في املشــــروع من شأنه ان يزيد التكلفة باعتبار ان 
احلقول تتطلب تكنولوجيا عالية، ودعا الى ضرورة 
االبتعاد عن الشــــعارات والتصريحات غير املجدية 
التي من شــــأنها ان تعرقل مسار التنمية.وحذر من 
استمرار حالة التأزمات بني احلكومة ومجلس األمة، 
مشــــيرا الى ان هذا معناه اســــتمرار حالة التراجع 
التنموي الكويتي وأمــــل ان يكون لتصريح وزير 

النفط ثماره في دورة االنعقاد املقبلة. 

 الصقعبي: البنوك المحلية تبدأ تطبيق 
النظام الجديد للدوام ٢٧ الجاري

 «السور» تتملك ٣٥٪ من «ميتالكس 
للطاقة» بقيمة ١٫٥ مليون دينار

 أعلنت شركة السور لتسويق الوقود امتت صفقة لتملك ما نسبته  
٣٥٪ من رأسمال شركة (ميتالكس) للطاقة خالل فترة سنتني تقريبا 

وبسعر اجمالي قدره ١٫٥ مليون دينار.
   وأوضح بيان نشر على موقع البورصة أمس أن اغراض شركة 
السور التي تأسســـت في العام ٢٠٠٦ وأدرجت في البورصة العام 
٢٠٠٨ برأســـمال مصرح به ٣٠ مليون دينار تكمن في متلك وحيازة 
وانشاء واستئجار وتشغيل وصيانة محطات الوقود وانشاء وتطوير 

وتشغيل وصيانة مراكز خدمة العمالء بتلك احملطات.
   وتقدم الشركة في هذه املراكز كافة اخلدمات للسيارات واملعدات 
مبا في ذلك تغيير الزيوت وغسيل السيارات وخدمات ورش الصيانة 
والتصليح والفحص الفني للمركبات وتقدمي خدمة أعمال التعبئة 
والتخزين وخدمات النقل واالجتار في املنتجات البترولية بالشراء 
او البيع باجلملة والتجزئة، كما تكمن اغراضها في شراء واستئجار 

ومتلك وبيع األراضي والعقارات في املواقع املختلفة. 

العمل اجلديدة للعمالء في مواقع 
الوســـائل  فروعها وفي جميع 

املتاحة. 

 قـــال األمني العـــام بالوكالة 
الحتاد مصـــارف الكويت نبيل 
حمـــود الصقعبـــي ان البنوك 
النظام  احمللية ستبدأ بتطبيق 
اجلديد بخصوص ساعات العمل 
لدى البنوك وفروعها اعتبارا من 

٢٧ سبتمبر اجلاري.
  واوضح الصقعبي في بيان 
صحافي أمس ان البنوك اتخذت 
جميع التدابير الالزمة لتطبيق 
هذا النظام الذي يراعي الظروف 
االجتماعية للعاملني في القطاع 
املصرفي وتقدمي خدمات أفضل 
البنوك  املتعاملني مع  جلمهور 
البنوك  ان  الى  احمللية، مشيرا 
ســـتقوم باإلعالن عـــن أوقات 

 «الخصوصية» تتملك ٢٥٪ من رأسمال
  «الكويتية العالمية للصناعات المتطورة»

 

 تغيير ممثل «المدينة» في مجلس «اكتتاب القابضة»

 استبدال عضو في مجلس إدارة «الشبكة القابضة»

 استقالة الرئيس التنفيذي لـ «المعدات القابضة»

 أعلنت شركة الخصوصية  القابضة ان 
الشـركة أتمــت صفقـــة لتمـــلك ٢٥٪ من 
رأسمال الشركة الكويتية العالمية للصناعات 
المتطــــورة المتخصصة في انتاج أنابيب 
مياه التغذية والصرف الصحي من البولي 
ايثيلين واألنابيب المتعــرجة مــن البولي 
ايثيليــن عالــي الكثـــافة بسعــر اجمــالي 

١٫٥ ملـيـون دينار.
  من جهة أخرى، أعلنت شركة مجموعة 
الخصوصية القابضــــة أنه تم تخصيص 
ارض إلنشاء مصنع الخصوصية لكيماويات 
البناء (بنسبة  ملكية ٨٠٪) من قبل وزارة 
التجارة والصناعة في دولة قطر بمساحة 

اجمالية  مقدارها ٥٧٧٥ مترا مربعا.

 ذكر سوق الكويت لألوراق 
المالية أن شـــركة اكتتــاب 
أفادته بأن شركة  القابضة 

المدينة للتمويل واالستثمار 
قد قامت بتغيير ممثلها في 
مجلس ادارة شركة اكتتاب 

القابضة د.سليمان الفريح 
وتعييـــن د.محمد يعقوب 

الفهد بدال منه.

 أعلن ســـوق الكويت لألوراق املالية أن 
شركة الشبكة القابضة أفادته بأن الشركة 
الدولية لإلجارة واالستثمار قامت باستبدال 
ممثلها في مجلس ادارة شـــركة الشـــبكة 
القابضة د. بندر عايد الظفيري ليحل محله 

ظاهر احمد الزيـــات وبذلك يكون مجلس 
االدارة بعد التعديل كالتالي:  د.نور يوسف 
الوتار نائب رئيس مجلس االدارة وكل من 
عبدالرحمن جاســـم القطان وجاسم محمد 

الصالح وظاهر احمد الزيات أعضاء. 

الكويت   أعلـــن ســـوق 
أن  الماليـــــة  لـــألوراق 
القابضــة  المعــدات  شركة 

أفــادتـــه باستقالة العضو 
عبدالعزيز يوسف الصقر من 
منصبه كـــرئيس تنفيـــذي 

للشـــــــركة وبقائـــه فـــي 
منصب نائب رئيس مجلس 

االدارة.  

  عاطف رمضان
  كشف مدير إدارة الرقابة التجارية في وزارة 
التجارة والصناعة راشد الهاجري لـ «األنباء» عن 
تنسيق بني «الرقابة» وادارة شركات االشخاص 
بالوزارة للكشف عن استمرارية عمل شركات 
االشخاص، وانها متواجدة في مواقعها ومتارس 

نفس انشطتها التي تأسست من أجلها.
ادارتــــي «الرقابة»  ان  الهاجــــري    واضاف 
و«شركات االشخاص» بالوزارة تقومان بالكشف 
عن هذه الشــــركات بصفة دوريــــة في جميع 
محافظات الكويت وذلك للتأكد من مزاولة هذه 
الشركات ألعمالها على نفس عنوانها وبنفس 
النشاط، مشيرا الى انه سيتم اتخاذ االجراءات 

الالزمة جتاه اي شركة تخالف نشاطها او غير 
مستمرة في العمل او مبوقعها.

  ولفت الى انه مت مخالفة عدد من الشركات 
املخالفة وحتويلها للنيابــــة التجارية التخاذ 

االجراءات القانونية ضدها.
  من جهة اخرى، افاد الهاجري ان «الرقابة» 
يناط بها العديد من املهام التي تقوم بها كتطبيق 
قانون ٢٠٠٧/٦٢ وقانون قمع الغش التجاري 
وقانون ٧٩/١٠ لإلشراف على السلع، وان االدارة 
قامت بإحباط العديد من املخالفات التي متت 
في هذا الشهر الفضيل مثل االرتفاع املصطنع 

في االسعار.
  من جانب آخــــر قال الهاجري ان «الرقابة» 

تقوم حاليا مبتابعة االدوات املدرسية من خالل 
احملالت التجارية ومنافذ البيع واالسواق املركزية 
والتعاونيات للتأكد من عدم استغالل املستهلك 

مع دخول مناسبة املدارس.
  ونوه الى ان االدارة قامت بضبط العديد من 
املجالت االعالنية التي تقوم باالعالن عن مياه 
زمزم، موضحا انه قد صدر بهذا الشأن قرار من 
«التجارة» مبنع بيعها الحتوائها على شوائب 
اضافة الى انها غير صاحلة لالستعمال اآلدمي.
وحذر الهاجري من استغالل الظروف احلالية 
حملطات تنقية امليــــاه املعاجلة من خالل رفع 
اسعار املياه املعدنية، مؤكدا انه من يتم تورطه 

 راشد الهاجريبذلك سيتم احالته الى النيابة التجارية. 

 نبيل الصقعبي

 بقيمة ٣٢٦ مليون دوالر إلعادة تطوير محطة قطار الحجاز والمنطقة المحيطة بها

 «الخرافي» تبدأ تنفيذ مشروع أبراج سورية 
  بالتعاون مع شركة شام القابضة السورية

 دمشقـ  د.ب.أ: بدأت شركتا شام القابضة السورية ومجموعة الخرافي تنفيذ مشروع 
أبراج دمشق الذي يقام في حي البرامكة وسط العاصمة السورية دمشق.

  كانت الشركتان قد فازتا بترخيص إعادة تطوير ومحطة قطار الحجاز والمنطقة 
المحيطـــة بها بما في ذلك هدم العديد مـــن المباني، وتعود محطة الحجاز إلى نهاية 
القرن التاســـع عشر، حيث بنيت لتســـيير خط القطار القادم من تركيا إلى األراضي 

المقدسة في الحجاز.
  وقال موقع دي برس اإلخباري الســـوري إن المشـــروع الجديد سيســـمى «أبراج 
سورية»، وسيتضمن ابنية مكتبية وإدارية مجهزة بأحدث التقنيات، وفندقا من فئة 
٥ نجوم وشققا فندقية ومركز مؤتمرات، باإلضافة إلى مركز تسوق ومجموعة مطاعم 
ومقاه ودور سينما ومواقف سيارات، مضيفا أن كلفة المشروع اإلجمالية تقدر بـ ١٥ 

مليار ليرة سورية ما يعادل ٣٢٦ مليون دوالر.
  

 برميل النفط الكويتي يرتفع بالغًا ٦٧٫٧١ دوالرًا
 كونا: ارتفع سعر برميل النفط اخلام الكويتي مبقدار ١٫٥٢ دوالر ليستقر عند مستوى ٦٧٫٧١ 
دوالرا في تعامالت أمس االول مقارنة بتعامالت امس الثاني الذي بلغ فيه ٦٦٫١٩ دوالرا للبرميل 
الواحد. هذا وتشــــهد أســــعار النفط العاملية في الفترة األخيرة حالة من التذبذب بسبب تأثرها 
بشكل كبير باألنباء االيجابية او السلبية حول انتعاش او ركود االقتصاد العاملي وحركة أسواق 

املال في البورصات العاملية.
  ويعتبر السعر احلالي لبرميل النفط اخلام الكويتي اقل من املستوى املستهدف من قبل دول 
«أوپيك» لكنه في وضع جيد مقارنة باملســــتوى املتدني الذي وصل إليه في بداية العام احلالي 

عندما بلغ نحو ٣٢ دوالرا للبرميل نزوال من مستوى ١٣٦ دوالرا الذي بلغه في يوليو ٢٠٠٨.

املؤشر 
السعري 

٧٨٠٠٫٢
بتغير قدره

+٦٢٫٤

 دبي ـ رويترز: أكدت شـــركة صروح 
العقارية ان رئيسها التنفيذي منير حيدر 
قدم استقالته على أن تسري اعتبارا من 
أكتوبر املقبل وقالت إنها لن تعني خلفا 

له.
  هذا وارتفع ســـهم الشـــركة ٨٫١٪ في 
بورصة أبوظبي أمس بعد نبأ اســـتقالة 

حيدر، وأفاد بيان للشـــركة بأن منصب 
الرئيس التنفيذي لن يكون موجودا في 
هيكل اإلدارة اجلديد، وقالت صروح إنه 
جرت ترقية جورجيت سينغ مدير التنمية 
العقاريـــة لدى صروح الى منصب مدير 
العمليات مضيفة أن أبوبكر صديق اخلوري 

سيظل في منصب العضو املنتدب. 

 «صروح العقارية» تعلن استقالة رئيسها التنفيذي

 حجاج بوخضور 

 من بينها مشاورتها بخصوص نظام التداول 

 اجتماعات مكثفة لشركات الوساطة
  بعد العيد لحسم ملفاتها العالقة مع إدارة السوق

  عمر راشد
  علمت «األنباء» من مصادر مطلعة ان اجتماعات 
مكثفة ستشهدها أروقة شركات الوساطة املالية بعد 
اجــــازة عيد الفطر، وذلك ملتابعة امللفات العالقة بني 
شركات الوساطة وادارة السوق، وكذلك بني شركات 
الوساطة وممثل الوساطة في جلنة السوق، مستدركةـ  
املصادرـ  بان مقترحات الوساطة على ممثلها في جلنة 
السوق لم تتم مناقشتها خالل رمضان، وذلك نظرا 
لقصر مدة التداول، باالضافة الى زيادة الضغط في 
التعامالت اليومية التي شهدها شهر رمضان مقارنة 
بالعام املاضي، وهو االمر الذي لم ميكن الشركات من 
االجتماع ملناقشة اجلوانب املتعلقة مبشاكل الوساطة.
ولفتت املصادر الى ان مطالب الوســــاطة مع ممثل 
جلنة السوق لم يتم الرد عليها، وان ممثلي الشركات 
في انتظار رد اللجنة عليها، مضيفة ان الشــــركات 
ستنتظر رد السوق وبعدها يتم التعامل مع النتائج.

وأفادت بأن مطالب الوسطاء في التنسيق حول نظام 

التداول ال تزال قائمة، وان شركات الوساطة لن تسمح 
بتجاهلها من ادارة السوق.يذكر ان شركات الوساطة 
قد اتفقت على عقد اجتماع شهري في االسبوع االول 
من كل شــــهر والذي من املقرر ان يتم في االســــبوع 

االول من اكتوبر.
  وقد متثلت آراء الوسطاء مع ممثل جلنة السوق في 
عدد من النقاط هي: االخذ برأي الوسطاء مبا يخص 
التفاصيل الفنية للمفاوضات اجلارية مع الشــــركة 
الفائزة بتطوير نظــــام التداول والعمل على تطوير 
البيوع املستقبلية، واألخذ برأي الوسطاء في امور 
تخص التداول.وفيما يتعلق بقرارات جلنة السوق 
االخيــــرة املتعلقة بتأجيل قرار تأخير بث معلومات 
التداول على موقع السوق، وكذلك تأجيل قرار تأجير 
املعلومات ألجل غير محدد، اشارت املصادر الى ان تلك 
القرارات جاءت لتصحح اخلطأ وهي خطوة في االجتاه 
الصحيح وتعد اجتاها من قبل جلنة السوق لتصحيح 

االجراءات التي مت اتخاذها في الفترة املاضية. 

 اجتماعات مكثفة لشركات الوساطة بعد العيد 

 من خالل استخدام نظام إلكتروني مصرفي جديد يعد األحدث على مستوى العالم

 «الوطني» يحّدث أنظمته المصرفية اإللكترونية

 .. أجرى السحب الشهري لحساب الجوهرة وأعلن الفائز بمبلغ ١٢٥ ألف دينار 
 أعلــــن بنك الكويت الوطني عن فوز عميل البنك عصام 
لطفي يعقوب مببلغ ١٢٥ ألف دينار اجلائزة األولى لسحب 
حساب اجلوهرة الشهري لشهر سبتمبر ٢٠٠٩، وقد فازت 
باجلائزة الثانية وقدرها ٧٥٠٠ دينار كرمية بن ســــتيتي، 
فيمــــا فازت باجلائزة الثالثة وقدرها ٣٠٠٠ دينار ابتســــام 
محمد سعود البعيجان، كما حصل الفائزون اآلخرون على 

٩٧ جائزة نقدية أخرى قيمة كل منها ٤٠٠ دينار. 
  وقال عصام لطفي يعقوب الفائز باجلائزة األولى وقدرها 
١٢٥ الف دينار أنه عميل قــــدمي لبنك الكويت الوطني منذ 
أواخر سبعينيات القرن املاضي، ولديه عدة حسابات لدى 
الوطني، كما أنه يحمل العديد من بطاقات الوطني االئتمانية، 
وأنه لم يفكر في حياته مطلقا في اســــتبدال البنك الوطني 
ببنك آخر، نظرا ملا يلمسه من تعامل جيد وخدمات عديدة 
ومتميزة من جانب الوطني، إضافة إلى حلمه بالفوز بجائزة 
قيمة ولو ملرة واحدة في حياته قد حتقق مع الوطني، وتبعا 

لذلك فهو يشعر ببالغ الشكر واالمتنان للوطني.
   هذا ويقدم حساب اجلوهرة لعمالئه مزايا عديدة أخرى، 
وإلى جانب متيزه كحساب دون فوائد، فإنه متاح للمواطنني 
واملقيمني على حد ســــواء ويؤهل جميــــع عمالئه تلقائيا 
للدخول في السحب الشهري واحلصول على فرصة للفوز 
بإحدى اجلوائز املائة املخصصة لكل ســــحب شهري حيث 

يجري إيــــداع اجلوائز تلقائيا في حســــابات الفائزين في 
اليوم التالي للسحب.

   وتبعــــا لذلك فكلما ازداد رصيد العميل، ازدادت فرصه 
بالفوز، وجتدر اإلشارة إلى أن حساب اجلوهرة يتيح للعميل 
إجراء عمليات الســــحب واإليداع في أي وقت من األوقات 

ولدى أي من فروع الوطني العديدة.
  جتدر االشــــارة الى أن  من بني فائزي سحب اجلوهرة 

لشهر سبتمبر ٢٠٠٩ الفائزين مببلغ ٤٠٠ دينار هم كالتالي 
سعد محمد سعد الرويشد، محمد صالح سالم التواجر، محمد 
طارق حسني منظور حسني، أنسام أحمد عبداهللا القطان، 
سهام محمد جاسم، ناهده عبداهللا محمد احمد، خالدة عبداهللا 
محمد حبيب، الهام حسن مبروك علي، فاطمة عبداهللا مرزوق 
العازمي، منى سليمان عبدالعزيز الفريح، نورة عبدالعزيز 
سليمان الفهد، نوال حسني عبدالرضا دشتي، ايوب محمد 
رضا عبدالرضا، ســــالم عيدان محميد اكبر، بيبي محمود 
محمد شهاب، صديقة بارون عبداهللا عبدالرحيم، عبداهللا 
مانع محمد العجمي، محمد سعد العودة الصالل، القاصر/ 
فرح فريد عبداهللا العوضي، جواد منصور علي محمد، عبير 
احمد عبداهللا املقلد، القاصر/ يوسف طالل حسن الزنكي، 
حوراء عــــادل عبداهللا علي، عبداهللا عبدالرزاق العصفور، 
عبداهللا محمد احمد الكندري، هادي عباس فريح، اشــــرف 
عبداحلميد علي القطان، نوال فهد حمود الغنام، فهد محمد 
هاشــــم، ســــعاد محمد حيدر محمد، منال رياض حميدان، 
يوســــف صادق محمد القالف، أمل عبدالكرمي عبدالرحيم 
الصفار، فؤاد ياســــني املريري، لطيفة حسن ايوب القالف، 
خليل ابراهيم حسن، خالد دخيل منوخ العنزي، مرمي عبداهللا 
محمد الفارسي، فاطمة انصاري، القاصر/ زينب محمد علي 

حسني، هيا ثابت زيد اخلالد، هاني محمد راشد املال 

 قال نائــــب مدير عام مجموعــــة اخلدمات 
املصرفية الشخصية في بنك الكويت الوطني 
عبداهللا التويجري ان البنك يقوم حاليا بتحديث 
أنظمته املصرفية االلكترونية من خالل استخدام 
نظام إلكتروني مصرفي جديد يعد األحدث على 
مســــتوى العالم وميثل نقلة نوعية ملستقبل 

البنك وخدماته املصرفية في املستقبل.
  واوضح التويجري في تصريح صحافي أنه 

مع تغيير النظام التقني احلالي للبنك ومع بدء 
تطبيق النظام اجلديد قد حتدث بعض األعطال 
أو التأخير في األنظمة احلالية للبنك مبا يؤثر 
على سرعة ونوعية اخلدمات املقدمة للعمالء 
خاصة في ظل تزايد االقبال على خدمات البنك 
خالل موسم األعياد واالجازات اال أن البنك يقوم 
بالتعامل السريع مع املوقف للتأكد من سرعة 

اجناز تعامالت عمالئه.

  وتوقــــع أن يتم االنتهاء من تطبيق النظام 
اجلديد للبنك ووضع اخلطوط األساســــية له 
في غضون أسابيع قليلة حيث سيشعر جميع 
العمالء بالنقلة النوعية التي ســــتضع البنك 
في مصــــاف أكثر البنوك في العالم تطورا من 
الناحية التقنية والصيرفة االلكترونية سواء 
من خالل االنترنت أو الهاتف أو خدمات الفروع 

 عبداهللا التويجري املتنوعة. 

 بدر املطوع يسلم اجلائزة للفائز األول عصام لطفي يعقوب


