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قالت مؤسسة البترول الكويتية امس ان سعر خام النفط 26
الكويتي ارتفع امس الى 69.31 دوالرا للبرميل من 67.71 اول 
من امس. وقالت منظمة البلدان املصدرة للنفط )أوپيك( 
امس ان سعر سلة خاماتها ارتفع يوم اول من امس مبقدار 
دوالر و58 سنتا واستقر عند 70.27 دوالرا للبرميل بعد ان 

كان 68.69 دوالرا للبرميل في اليوم الذي سبقه.
وذكرت نشرة وكالة انباء )أوپيك( ان املعدل السنوي 

لس���عر الس���لة وصل في العام املاضي الى 94.45 دوالرا 
للبرميل. وكانت )أوپيك( قررت خالل اجتماعها الوزاري 
الذي عقد االسبوع املاضي االبقاء على سقف االنتاج البالغ 
25.5 مليون برميل في اليوم دون تعديل بعد ان الحظت ان 
املقومات االساسية في السوق من العرض والطلب سليمة 
ومتوازنة مفضلة التريث لبضعة اشهر وحتى االجتماع 

السنوي للمنظمة الذي سيعقد نهاية العام احلالي.

خام النفط الكويتي يرتفع إلى 69.31 دوالرًا للبرميل

وزير النفط يرعى تدشين معرض ومؤتمر 
الكويت العالمي الـ 3 للطاقة 2009

الخالد: العمل المخلص عنصر
رئيسي في معادلة التقدم االقتصادي

حتت رعاية سمو ولي العهد الشيخ نواف االحمد 
وبحضور وزير النفط ووزير االعالم الشيخ احمد 
العبداهلل تنطلق أنشطة معرض ومؤمتر الكويت 
العاملي الثالث للطاقة والبتروكيماويات 2009 الذي 
تقيمه وتنظمه شركة معرض الكويت الدولي خالل 

الفترة من 6 الى 8 اكتوبر املقبل.
وق���د أعلنت رعايتها للحدث ش���ركة اخلدمات 
البترولية كراع ماسي ومؤسسة البترول الكويتية 
كراع ذهب���ي والبن���ك التج���اري الكويتي كراع 

فضي.
وأكد مشاركته باملعرض واملؤمتر حتى اليوم اكثر 
من 18 جهة محلية وعاملية متخصصة في القطاع 
النفطي حيث جاءت شركات وجهات رسمية من كل 
من فرنسا وايران والصني وبلجيكا ودبي والهند 

هذا فضال عن املشاركني احملليني من الكويت.
ويهدف املعرض إلى إلقاء الضوء على نشاطات 
صناع���ة النف���ط والغاز واخلدم���ات املتعلقة بها 
والتي تتضمن الدراسات اجليولوجية وامليدانية 
النفطية  اآلبار  واالستكش���اف واالنتاج وصيانة 
والتكرير والتسويق والصحة والسالمة والبيئة 

باالضافة الى تدريب وتطوير املوارد البشرية.
وسيلقي املعرض الضوء على فرص االستثمار 
املتاحة في صناع���ات النفط والغاز والكيماويات 
والبتروكيماويات خاصة ف���ي هذه املرحلة التي 
يتجه فيها كثير من دول املنطقة ودول العالم نحو 

تطوير قطاعاتها ومنشآتها النفطية.
كما ميثل املعرض فرصه قيمه لشركات النفط 
والغاز والش���ركات االخ���رى املتخصصة إلبراز 

نش���اطاتها وتقنياتها وخبراتها. ويأتي املعرض 
في وقت تس���تعد فيه الكويت ملرحلة جديدة من 
تطوير منشآتها، وقطاعها النفطي بشكل عام عبر 
مجموعة من املشاريع االستراتيجية التي سترفع 
الطاقة االنتاجية من النفط وقدراتها التصديرية.

هذا وتضم قائمة الرعاة في املعرض من الرعاية 
املاسية شركة اخلدمات البترولية والرعاية الذهبية 
مؤسسة البترول الكويتية والرعاية الفضية البنك 

التجاري.

 في السادس من أكتوبر المقبل تحت رعاية سمو ولي العهد

»بيتك« يكّرم الكفاءات الكويتية المخلصة

الشيخ أحمد العبداهلل

 مالك »الشبكة القابضة« الجدد يتقدمون بطلب
إلى »التجارة« لعقد عموميتها وانتخاب مجلس إدارة جديد 

عمر راشد 
 علمت »األنباء« من مصادرها أن المالكين لحصة 
األغلبية في الشبكة القابضة 52% قد تقدموا بكتاب 
لوزارة التجارة والصناعة طالبوا من خالله بانعقاد 
عمومية الشركة وذلك لتشكيل مجلس إدارتها وفقا 

لنسب الملكية الجديدة. 
 وأوضحت المصادر أن إثارة »الدولية لإلجارة« 
في كتابها لوزارة الت��جارة إلثب���ات أنها ال����مالك 
الرئيسي في الشبكة تم إب��طاله وأن المالك الجدد 
ف���ي انتظار رد التجارة وتحدي���د م��وعد النع��قاد 

عمومية الشركة. 
 وأشارت إلى أنه تم عقد لقاءات مع أعضاء مجلس 
إدارة »الشبكة« الحاليين وذلك لطرح وجهة النظر 
الخاصة برؤية المالك الجدد ورغبتهم في تطوير أداء 

الشركة وتحسين دورها في الفترة المقبلة. 
 يذكر أن نايف العنزي قد اس���تحوذ على حصة 
قدرها 36% من أسهم الشبكة بقيمة 28 ألف دينار، 
وكانت لديه حصة تقدر ب 4% من أسهم الشركة قد 
اشتراها في السابق بقيمة 4 ماليين دينار، وهو ما 
يعني أن العنزي قد عوض الكثير من خسارته بعد 

المزاد األخير الذي بموجبه اس���تحوذ على 56.14 
مليون سهم بسعر نصف فلس للسهم، وتبلغ ملكية 

د.بندر الظفيري 12% من أسهم الشركة.
 يأتي ذلك في وقت شهدت أروقة التجارة صراعا 
بين المالك الجدد ومجلس إدارة الدولية لإلجارة الثبات 
ملكية كل منهما لحصة األغلبية في الشركة والتي 
انتهت لصالح الم���الك الجدد، األمر الذي أعاد بندر 
الظفيري إلى مجلس إدارة الشبكة بعد إعالن السوق 
أول من أمس عن تغيير اسم د. بندر الظفيري ليحل 

محله ظاهر الزيات عضوا في مجلس اإلدارة. 

الكاظمي: »أمتار العقارية« أوفت بالتزاماتها مع عمالئها 
خالل األزمة وتستعد للكشف عن مفاجآت جديدة

عاطف رمضان
كشف المدير العام لشركة أمتار العقارية 
عل���ي الكاظمي عن مفاجآت اس���تثمارية 
تعد بها الش���ركة جمهورها الكويتي في 
الفت���رة المقبل���ة من خ���الل المع��ارض 
العقارية المقامة في كل من شهر أكتوبر 

ونوفمبر.
جاء ذلك خالل الغبقة الرمضانية التي 
نظمتها الشركة خالل االسبوع الماضي، 
في أمسية هادئة تميزت بطابع رمضاني 
ساحر، حيث رحب الكاظمي بالحضور الذي 

ضم مجموعة من عمالء الشركة.

وأكد الكاظمي أن شركة أمتار العقارية 
حافظت عل���ى ثقة عمالئها حتى في أوج 
األزمة االقتصادية حيث اس���تطاعت أن 
تفي بجمي���ع التزاماتها مع العمالء دون 

تأخير.
من جانب آخر، تس���عى شركة أمتار 
العقارية للم�س���اهمة ف���ي تطوير األداء 
العق���اري بالمنطق���ة، وذل���ك من خالل 
مش���اركتها الفعالة في مع���ارض العقار 
التي تقام، والتنوع الذي تقدمه الشركة 
في مشاريعها هذا باإلضافة لمصداقيتها 

بتعاملها مع العمالء.

وقد عبر الكاظمي عن شكره وتقديره 
للعم���الء على منح الش�����ركة هذه الثقة 
الكبي���رة في مجال االس����تثمار العقاري 
واعدا إياهم بمواصلة المسيرة العقارية 
مع المزيد من الت�نوع والتجدد العقاري 

بما يخدم مصالح الطرفين.
الش����ركة  ك�ما وج�ه ش����كره لك�ادر 
الوظيفي للجه���ود التي يبذلون�ها وعلى 
تعاونهم الدائم لتحقيق النجاح لل�شركة، 
متمني���ا من اهلل أن يعيد ش���هر رمضان 
الفضيل عل���ى الجميع بالخي���ر واليمن 

والبركات.

حصتهم تبلغ 52% وينتظرون تحديد موعدها

تستعد للمشاركة في معارض عقارية خالل أكتوبر ونوفمبر المقبلين

علي الكاظمي

 اخلالد »من اليمني« يكرم محمد بالل 

أكد مساعد املدير العام للقطاع التجاري في بيت 
التمويل الكويتي »بيتك« احمد اخلالد على أهمية دور 
العمل والتفاني فيه لتحقيق التقدم االقتصادي للدول، 
حيث أثبتت جتارب الدول املتقدمة اقتصاديا أن دور 
األيدي العاملة املخلصة يعتبر رئيس����يا في حتقيق 
التنمي����ة، ومن هنا تأتي األولوية التي يضعها بيتك 
لدور وأهمية العنصر البشري في حتقيق التطور في 
العمل وابتكار منتجات وخدمات جديدة تعزز ريادة 
بيتك وحصته السوقية محليا وعامليا.  وقال اخلالد 
خالل تكرمي الرقيب أول محمد بالل منصور من إدارة 
مرور العاصمة إن االحتفاء بالكفاءات الكويتية املخلصة 
واملعطاءة ميثل حافزا لآلخرين ودعوة العتماد روح 
التفاني واالجتهاد والعمل الدءوب أساس����ا للتقييم 
والتقدير ومعيارا مهم����ا لقياس القدرة على التطور 
واالجناز وحتقيق الرقي للمجتمع والفرد، فالكويت 
في أمس احلاجة إلى تضافر جهود أبنائها وتعاونهم 
وقيام كل فرد بدوره وبذل أقصى جهوده حتى يتحقق 
للوطن الرفعة واالزدهار في جميع اجلوانب اقتصاديا 
واجتماعي����ا وحضاريا. وأضاف: »بيتك« يكرم رجال 
يشهد له اجلميع باإلخالص والتفاني في أداء واجبه 
عل����ى أكمل وجه من خالل عمله في تنظيم املرور في 
احد أهم احملاور املرورية على طريق سريع، وأكثرها 
ازدحاما وتكدسا على مدار ساعات العمل تقريبا، وهو 
يتعامل مع هذا العبء بروح طيبة وأداء متميز وحرص 
بالغ على تقدمي النموذج األمثل لرجل الشرطة الذي 

يساعد وال يعطل ويسهل وال يعرقل، ويبذل جهوده 
بابتسامة وبروح إنسانية تستحق اإلعجاب، ونحن 
في بيت����ك نتمنى أن يكون هذا النم����وذج في العمل 
واإلخالص قدوة ومثاال ألبنائنا، مشيرا إلى أن بيتك 
ليس مؤسسة مالية تهدف للربح وحسب، وإمنا تسعى 
أيضا إلى تعزيز منظوم����ة القيم في املجتمع وإبراز 
النم����اذج االيجابية وتعزيزها وتقديرها، فكما نعمل 
مثال لتعزيز قيم االدخار واالستغالل األمثل للقدرات 
املادية دون هدر أو تبذير سواء لدى األطفال أو شريحة 
الشباب من البنني والبنات، فإن كثيرا من خدمات بيتك 
ومساهماته االجتماعية تتوجه نحو دعم قيم أخرى 
مثل أهمية التعل����م والعمل اجلاد والتعاون وتكاتف 
أبناء املجتمع واملشاركة االيجابية في مسيرة التطور 

وإبراز القيم اإلسالمية والعربية األصيلة.
من جانبه عبر محمد منصور عن شكره وتقديره 
ملبادرة »بيتك« بتكرميه وهى ليست غريبة على هذه 
املؤسسة املالية اإلسالمية العريقة التي تعتز بانتمائها 
الكويتي رغم ما حققته من جناح على املستوى العاملي 
قائ����ال إن ما يفعله ويراه اآلخرون متيزا، ينطلق من 
حرصه أن يؤدى عمله بإخالص باعتباره أمانة، وسعيه 
ليكون ابنا بارا لهذا الوطن الذي أعطانا الكثير ويستحق 

أن نبذل في سبيله كل غال. 
حض����ر التكرمي مدير إدارة املرابحة طالل ابراهيم 
الهنيدي ومش����رف العالقات العامة بإدارة التسويق 

والعالقات العامة يوسف عبداهلل الرويح.

»الخليج« يعلن أسماء 
الفائزين بالسحب 

األسبوعي للدانة
أعل����ن بن����ك اخلليج عن 
أس����ماء الفائزين في س����حب 
الدانة األسبوعي حيث نالت 
منى دش����تي اجلائزة الكبرى 
وقدرها 10 آالف دينار، بينما 
فاز كل من: ليلى عسكر، شيماء 
القطان، دنيش خالق، حسني 
عباس وأنوار الشامي بجائزة 

قدرها 1000دينار.
م����ع إطالق حمل����ة الدانة 
س����يتعني على عم����الء البنك 
إيداع مبلغ ق����دره 400 دينار 
وهو احلد األدنى لفتح حساب 
الدانة. ومبجرد إبقاء هذا احلد 
األدنى سيدخل العميل تلقائيا 
في الس����حوبات األسبوعية، 
الشهرية والسنوية. ويتميز 
الدانة عن غيره من  س����حب 
الس����حوبات بأن����ه ال مينح 
النقود  العميل فرصة توفير 
فقط، بل مينحه أيضا فرصا 
متعددة للفوز في السحوبات 
األسبوعية، الشهرية والسنوية 
مع العلم أن����ه كلما زاد املبلغ 
املودع وطالت مدة بقائه، زادت 

الفرص املتاحة للفوز. 
الدانة  هذا ويتيح حساب 
لعمالء بنك اخلليج املزيد من 
الفرص للفوز بجوائز أسبوعية 
وشهرية وس����نوية. والقيمة 
املضافة تبدأ بفتح حساب الدانة 
اجلديد قبل 5 أيام عمل تسبق 
السحب، مما يخولهم تلقائيا 

دخول السحب األسبوعي.

 6% زيادة بحركة الركاب في المطار لشهر أغسطس
ش���هد مطار الكويت الدولي زيادة في 
حركة الركاب والطائرات التجارية والشحن 
اجلوي خالل شهر اغسطس 2009، حيث 
بلغت نسبة الزيادة في حركة الركاب %6 
وحركة الطائرات التجارية 33% وحركة 
الش���حن اجلوي 41% وانخفضت باملقابل 
حرك���ة الرحالت غير التجارية بنس���بة 

.%33-
وقد بلغ اجمالي عدد املسافرين خالل 
شهر اغسطس في هذا العام 820 الف راكب 
مقابل 772 ألف راكب خالل شهر اغسطس 
2008 بزيادة قدرها 6%، علما بأن الزيادة 
في حركة الركاب القادمني بلغت نسبتها %9 
بواقع 487 الف راكب خالل الشهر املذكور 
مقارنة بشهر اغسطس 2008، حيث كان 
عدد القادمني 448 ألف راكب، أما عن حركة 
املغادرين فقد بلغت 332 ألف راكب خالل 

شهر اغس���طس املاضي مقابل 323 الف 
راكب خالل الشهر نفسه من العام 2008 

أي بزيادة قدرها %3.
أما عن اجمالي حركة الطائرات التي مت 
تشغيلها من وإلى مطار الكويت الدولي 
خالل  شهر اغسطس 2009 فقد زادت بنسبة 
17% بواقع 8852 رحل���ة مقارنة ب� 7589 
رحلة في شهر اغسطس 2008، علما بأن 
عدد الرحالت التجارية التي مت تشغيلها 
في شهر اغسطس 2009 زاد بنسبة %33، 
حيث بلغ عدد الرحالت القادمة واملغادرة 
7604 رحلة مقارنة ب� 5738 رحلة في شهر 
اغسطس 2008، في حني انخفضت حركة 
الرحالت غير التجارية بنس���بة -%33، 
حيث بلغ���ت 1248 راحلة مقارنة ب� 1851 

خالل اغسطس 2008.
وشهد هذا الشهر زيادة في حركة الركاب 

وذلك من خالل عودة املدرس���ني ونهاية 
موسم الس���ياحة وايضا عودة العائالت 
من اجازاتهم لقضاء شهر رمضان الكرمي 

في الكويت.
اما على صعيد حركة الشحن اجلوي 
في مطار الكويت الدولي فقد بلغ اجمالي 
احلركة في ش���هر اغسطس املاضي 22.4 
مليون كغ بزيادة بلغت نسبتها 41% مقارنة 
بشهر اغسطس 2008، حيث كان اجمالي 
حركة الشحن 15.9 مليون كغ، وقد وصلت 
حركة الشحن الوارد 2009 الى 12.1 مليون 
كغ بزيادة 7% مقارنة بشهر اغسطس 2008، 
حيث كان حجم الشحن الوارد 11.3 مليون 
كغ، بينما بلغت حركة الش���حن الصادر 
10ماليني كغ بزيادة نسبتها 128% مقارنة 
بشهر اغس���طس 2008، حيث كان حجم 

الشحن الصادر 4 ماليني كغ.


