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»الوطني« يبدأ تشغيل أحدث نظام مصرفي إلكتروني 
في العالم لتقديم خدمات أفضل لعمالئه

المشروع استغرق أكثر من ثالث سنوات لتقديم خدمات جديدة

»بوبيان« ينهي االكتتاب في زيادة رأسماله 
وإيداع فائض أموال المكتتبين بداية األسبوع

الهارون يجتمع برئيس »المقاصة العقارية«
اليوم لتفعيل دور الشركة

واإلجراءات الفنية اخلاصة بالنظام اجلديد، فإنه سيتم 
إغالق بعض الفروع فقط خالل الفترة املسائية ليوم 
اخلميس املوافق 13 مايو اجلاري، وذلك للفروع التالية: 
أحمد اجلابر، وفهد السالم، ورأس الساملية، وحولي، 
وسوق شرق، واألڤنيوز، والفحيحيل والفحيحيل 
الساحلي، واجلهراء واجلهراء التجاري، والشويخ 

الصناعية، والفروانية، وخيطان.

أعلن بنك بوبيان عن نتيجة االكتتاب في املتبقي 
من أسهم زيادة رأس املال حيث زادت نسبة االكتتاب 
على 250% وهو ما يؤكد جناح االكتتاب في هذه 

النسبة املتبقية.
وقال البنك في بيان صحافي انه يتوقع ان يتم 
االنتهاء من عملية تخصيص األسهم ورد فائض 
أم���وال املكتتبني بداية األس���بوع املقبل. وكانت 

اجلمعية العمومية العادية للبنك قررت فتح باب 
االكتتاب للنس���بة املتبقية البالغة حوالي %7.3 
من رأسمال البنك، جلميع املساهمني املقيدين في 

سجالت البنك حتى تاريخ 21 يناير 2010.
اجلدير بالذكر انه بعد إمتام عملية زيادة رأس 
مال سيصبح اجمالي قيمة حقوق امللكية في البنك 

نحو 237 مليون دينار.

أعل����ن بنك الكويت الوطن����ي انه بصدد حتديث 
أنظمته اإللكترونية الرئيسية لتشغيل أحدث نظام 
مصرفي الكتروني على مس����توى العالم، وذلك في 
إطار س����عي البنك لتقدمي أفضل اخلدمات لعمالئه 
والعمل على حتسينها باس����تمرار لتعزيز مكانته 
كأفضل بنك في الشرق األوس����ط واألكثر أمانا في 
العالم العربي. وقالت نائب الرئيس التنفيذي للبنك 
شيخة البحر انه بحسب اخلطة املوضوعة فإنه من 
املتوقع أن يتم تطبيق النظام اجلديد الذي يعد األحدث 
واألكثر تطورا على مس����توى العالم بدءا من األحد 
املقبل، مشيرة إلى أنه من شأن التطبيق الناجح لهذه 
األنظمة أن يوفر لعمالئنا مستوى خدمة أفضل من 
حيث الس����رعة واملرونة والتنوع واألمان والسرية 
املصرفية، والتأكيد على ريادة بنك الكويت الوطني 
في مواكب����ة كل ما هو جديد عل����ى صعيد احللول 

التقنية املصرفية.
وأوضحت أن النظام التقني اجلديد الذي يطبقه 
البنك جاء من خالل مشروع عمالق بدأه البنك منذ 
أكثر من 3 سنوات ليتواءم مع أحدث النظم املصرفية 
في العالم، مشيرة إلى أن بنك الكويت الوطني اتخذ 
جميع االحتياطات الالزمة لكي تكون املرحلة االنتقالية 
من النظام القدمي إلى النظام اجلديد سريعة وسلسة، 
مؤكدة على ان هذه التحديثات التقنية ستضع البنك 
ضمن عدد قليل جدا من البنوك العاملية التي تستخدم 
أحدث وأفضل احللول املصرفية التقنية، الفتة إلى 
انها »بال شك ستعزز ريادة »الوطني« كأفضل بنك 
في الكويت والشرق األوسط وتدعم مسيرته نحو 

مزيد من النجاح واإلجنازات«.
وأشارت إلى أنه من أجل إمتام بعض التحديثات 

التطبيق اعتبارًا من األحد المقبل

بنسبة تغطية تفوق %250

عدم استكمال أوراق تراخيص شركات األشخاص وراء تكدس المراجعين

شيخة البحر

مبنى بنك بوبيان

خطة شاملة للعودة إلى حتقيق أرباح مع نهاية العام احلالي 

50 مليون دوالر تكلفة تنفيذ مشروع البوابة الخاصة 
لـ »الجزيرة« في المطار و اإلنجاز بنهاية 2012

املنطق���ة كانت ق���د اعلنت عنها 
الش���ركة في وقت س���ابق قالت 
املصادر ان الوقت احلالي والظروف 
االقتصادية جتعل من املستبعد 
االستحواذ على شركات طيران 
في املنطقة رغم ان املشروع مازال 

قائما.
وعن البوابة اخلاصة لطيران 
اجلزيرة في مطار الكويت الدولي 
قالت املصادر ان املشروع سيكلف 
50 مليون دوالر كاشفة عن وجود 
3 عروض لشركات عاملية للقيام 
بتنفي���ذ البوابة الفتة الى ان من 
بني الشركات املقدمة على العرض 

هي شركة سمينز األملانية.
وتوقعت املصادر االنتهاء من 
الثالث  الربع  البوابة في  تشييد 

أو األخير من العام 2012.
وأشارت املصادر الى املنافسة 
الضارية في سوق النقل اجلوي 
الكويتي بشكل خاص واخلليجي 
بشكل عام السيما بعد االنتشار 
النقل اجلوي  الكبير لش���ركات 
منخفضة التكاليف في املنطقة. 
والعروض السعرية املغرية التي 
تقدمه���ا الناقالت األخرى جلذب 
املسافرين للهروب من تداعيات 
األزمة املالية العاملية وانعكساتها 

على املسافرين.

مت تقليصها من األسطول قالت 
املصادر ان 4 طائرات مت تأجيرها 
عبر شركة سحاب لتأجير الطائرات 
الى شركة فيرجني اتالنتك فيما 
سيتم االعالن عن تأجير الطائرة 

اخلامسة خالل األيام املقبلة.
ومت اطالق شركة سحاب لتأجير 
الطائرات في عام 2008 برأسمال 
25.6 ملي���ون دينار وتهدف الى 

تأجير الطائرات.
وع���ن عملية اس���تحواذ في 

ب���دأت من���ذ اإلعالن  اخلطوات 
عن االس���تحواذ الكامل لطيران 
اجلزيرة على شركة سحاب لتأجير 
الطائرات تلتها خطوات تقليص 
عدد الطائرات في األس���طول من 
11 طائرة الى 6 طائرات وتأجير 
الطائرات اخلمس الى ش���ركات 
طيران أخرى باإلضافة الى اإلعالن 
عن زيادة رأسمال الشركة ب� %91 

من خالل إصدار أسهم.
التي  الطائرات اخلمس  وعن 

ملموس في البيئة االقتصادية.
وقالت املصادر ان قرار التأجيل 
هو احدى اخلطوات التي قامت 
بها الشركة خالل األشهر الستة 
املاضي����ة لتخفي����ض التكاليف 
والتش����غيل األمثل لرأس����مال 
الشركة مبا يعود بالربحية على 
الشركة ومساهميها خالل العام 
احلالي مع التركيز على احملطات 

املربحة.
وأضاف���ت املص���ادر ان هذه 

فواز كرامي 
حتاول طيران اجلزيرة العودة 
إلى مربع الش���ركات الرابحة مع 
نهاية العام احلالي سواء شهد هذا 
العام حتسنا في البيئة االقتصادية 
العاملي���ة ام بقيت حالة التعافي 
البطيء لالقتصاد هي السائدة. 

مص���ادر مطلع���ة ذك���رت ل� 
»األنب���اء« ان الش���ركة أجل���ت 
 A320 تسلمها لطائرات ايرباص
كانت مدرجة ضمن طلبيات شراء، 
مؤكدة ان من املقرر انتهاء الناقلة 

من تسلمها في عام 2014.
ولطيران اجلزيرة 29 طلبية 
شراء مؤكدة من عمالق صناعة 
الطائرات االوروبي االيرباص مت 
متديد تس���لم عدد منها لتنتهي 
عملي���ة التس���لم الكام���ل لهذه 
الطائ���رات في عام 2016 بدال من 
عام 2014 بحسب طلب التأجيل 
الذي أقدمت عليه الشركة مبا فيها 
طائرتان كان مقررا ان تتسلمهما 
اجلزيرة ف���ي نهاية العام القادم 

بحسب املصادر ذاتها.
وبينت املصادر ان قرار تأجيل 
تسلم الطائرات مرهون بصورة 
رئيس���ية باألجواء االقتصادية 
السائدة مشيرة الى العودة عن 
قرار التأجيل في حال وجود حتسن 

3 عروض لشركات عالمية من ضمنها »سيمنز األلمانية« والشركة أّجرت 4 طائرات لشركة فيرجين أتالنتك

عاطف رمضان
 كش���فت مص���ادر مطلع���ة
 ل���� »األنباء« عن وزير التجارة 
والصناع���ة احمد اله���ارون ان 
اجتماعا سيعقد مع رئيس شركة 
املقاصة العقارية فيصل الشايع 
لبحث اخلطوات الالزمة لتفعيل 

دور الشركة.
 واضافت املصادر ان الهارون 
سيبحث خالل االجتماع األمور 
التي حت���ول دون انطالق عمل 
الشركة واملشكالت التي تواجهها 

والعمل على ازالتها.
وأرجعت املصادر في وزارة 
التجارة والصناعة في تصريح 
ل� »األنباء« املعوقات التي تواجه 
املراجعني في ال���وزارة لتجديد 
تراخيص ش���ركات األشخاص 
الى عدم اكتمال األوراق املتعلقة 
بتراخيص شركاتهم بشكل كامل، 

انه ف���ي حال وج���ود عطل في 
اجهزة احلاسب اآللي فإن وزارة 
التخطيط هي اجلهة املعنية بذلك 
الكمبيوترات لدى  ألن جمي���ع 
»التجارة« مرتبطة ب� »التخطيط« 
وانه في حال وجود عطل تقوم 
التخطيط بتصليح هذه  وزارة 

األعطال. 
وكش���فت عن ان »التجارة« 
ستجدد رخص شركات األشخاص 
التي استكملت أوراقها في فترة 
زمنية ال تق���ل عن عامني وذلك 
للحد من ازدحامات املراجعني في 

الوزارة خالل الفترة املقبلة.
وأوضحت ان الوزارة تعطي 
»فترة س���ماح« قدرها 3 شهور 
الذين لم يستكملوا  للمراجعني 
أوراقه���م اال ان كث���رة اعدادهم 
وقصر فترة السماح لم حتد من 

هذه االزدحامات.

األم���ر الذي نتج عن���ه ازدحام 
املراجعني وتكدس���هم في مبنى 
الوزارة وحتديدا في ادارة شركات 

االشخاص.
 وأضافت ان 64 الف شركة 
اشخاص يتم جتديد تراخيصها 
بشكل دوري، مشيرا الى ان كما 
كبيرا من املراجعني لم يحضروا 
األوراق املتعلقة بتجديد تراخيص 
شركاتهم، فمنهم من يقدم أوراقه 
من دون احضار كتاب من البلدية 
على س���بيل املث���ال او األوراق 
املتعلقة بال���وزارات او الهيئات 
ذات العالقة بنشاط الشركة اذا 
كان���ت تش���ترط موافقتها على 

جتديد الترخيص.
 ونفت املصادر ان تكون اجهزة 
احلاس���ب اآللي في »التجارة« 
معطلة أو ان تكون سببا رئيسيا 
في االزدحامات احلاصلة، مؤكدا 

المؤشر 
السعري 

7135.3
بتغير قدره

+50.7

أحمد مغربي
علمت »األنباء« من مصادر نفطية 
مسؤولة ان وزارة الدفاع تقدمت بطلب 
الى ش���ركة ناقالت النف���ط الكويتية 
لتوريد اس���طوانات الغاز املسال الى 
القوات االميركية املتواجدة في الكويت 
بقيمة اجمالية للعقد قد تتجاوز املليون 

دينار.
وأوضحت املص���ادر ان عقد التوريد 
سيكون ملدة 3 سنوات وسيجدد تلقائيا 
لعدة سنوات مع تغيير قيمة العقد طبقا 
للمس���تجدات االقتصادية التي قد تطرأ 
على اسعار الغاز املسال وعلى مصاريف 

النقل والتخزين.

»الدفاع« تتقدم بطلب لـ »ناقالت النفط« لتوريد أسطوانات غاز للقوات األميركية

64 ألف شركة ألشخاص يتم تجديد تراخيصها بشكل دوري


