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EMV بيتك« يبدأ تشغيل تقنية« 
لقراءة الشريحة الذكية

ناقش االختناقات المرورية والنقل الجماعي بالكويت

 86% نسبة سداد رسوم أعضاء
اتحاد النقل البري في 2009

الغرفة بحثت العالقات المشتركة مع إسبانيا
استقبل رئيس غرفة جتارة وصناعة الكويت علي 
ثنيان الغامن مبكتبه أمس األول نائب رئيس املجلس 
األعلى للغرف التجارية اإلسبانية فيرناندو جومز، 
الذي يزور البالد حالي����ا ضمن الزيارة التي يقوم 
بها النائب الثالث لرئيس الوزراء اإلسباني مانويل 
شاڤيز، حضر اللقاء السفير اإلسباني لدى الكويت 

مانويل غوميز ومدير عام الغرفة رباح الرباح.
من جانب����ه، أكد فيرناندو جومز مكانة الكويت 
لدى إسبانيا، مشيرا الى ان احلكومة اإلسبانية تعمل 

حاليا على زيادة العمل املش����ترك مع القطاع العام 
والقطاع اخلاص في الكويت وإيجاد فرص استثمارية 
مضمونة في إسبانيا بهدف تقليص حجم األزمة التي 
مير بها حاليا االحتاد األوروبي بشكل عام وإسبانيا 
بش����كل خاص، كما تطرق الى أن اجلانب اإلسباني 
عل����ى اطالع بتفاصيل اخلطة اإلمنائية التي أقرتها 
الكويت مؤخرا، الفتة الى ضرورة العمل املشترك 
من خالل القطاع اخلاص لتنفيذ عدد من املشاريع 

التي تندرج ضمن هذه اخلطة.

محمود فاروق
ناقش����ت اجلمعية العمومي����ة العادية لالحتاد 
الكويت����ي للنقل البري خطط االحتاد املس����تقبلية 
وآليات تنظيم املش����اريع والدراسات الفنية، فضال 
عن متابعة سداد رسوم االشتراك التي مت سدادها من 
قبل جميع األعضاء للعام املاضي لتبلغ نسبة سداد 
الرسوم 86%. واستعرض االحتاد أنشطته ومراسالته 
خالل الفت����رة املاضية التي تضمنت مخاطبة غرفة 

التجارة وصناعة الكويت الستخراج كشف جلميع 
الشركات واملؤسسات العاملة في قطاع النقل البري 

في الكويت.
هذا وقد ناقشت اجتماعات مجلس إدارة االحتاد 
بع����ض التعديالت على النظام األساس����ي لالحتاد 
واالختناقات املرورية والنقل اجلماعي بالكويت، وقد 
مت انتخاب خالد الرومي رئيسا لالحتاد وسعيد دشتي 

نائبا للرئيس وبدر النجار أمني سر االحتاد. الشاملة من  وتنوع مجموعتنا 
اخلدمات املتخصصة«.

واضاف ميكائيل »ان فريق 
عمل أجيليتي في اخلفجي مجهز 
بشكل ممتاز لتقدمي الدعم املطلوب 
مبا يت���واءم مع الطلب املتنامي 
على النفط ومبا يساعد على سير 
عمليات اإلنتاج في املنطقة بشكل 
متواصل وبخطى سريعة، ومما 
يجعل منا شريكا مثاليا في هذه 

الصناعة«.
وتعمل »أجيليتي« حاليا مع 
عدد من ش���ركات النفط والغاز 
املرموق���ة محلي���ا ودوليا، كما 
ستستمر في دفع جهودها الرامية 
إلى تطوير وجودها املتنامي في 

هذا القطاع.

خصوصا أن »أجيليتي« جنحت 
في احلصول على عدة عقود في 
قطاع النف���ط والغاز على مدى 

السنوات املاضية«.
واضاف الدخي���ل في كلمته 
خالل احلف���ل »ان العقد اجلديد 
مع عمليات اخلفجي املشتركة يدل 
على الثقة الكبيرة في قدراتنا، 
كما سيسمح للشركات العاملة في 
عمليات اخلفجي املشتركة، بتركيز 
جهودها على الكفاءات األساسية، 
التي تتمثل في التنقيب عن النفط 
دون احلاجة إلى استثمار الوقت 
التخزين وغيرها  واجلهود في 

من األعمال«.
وباالضاف���ة الى البنود التي 
ينص عليها العقد، فإن »أجيليتي« 

لم يبدأ إال في الش���هر الس���ابع من السنة 
المالية المنصرمة، مقارنة بخسائر صافية 
قدره���ا 502 الف دينار، معزيا الخس���ائر 
المنصرمة ألعمال  القصي���رة  الفترة  إلى 
الشركة وعدم شراء مخزونات/ احتياطات 
نفطية ناتجة عن استحواذات وذلك لقلة 
رأس المال، باإلضافة إلى أسلوب االدارة 
المتحفظ لحس���اب المخزون االحتياطي 
الحالي والذي بلغ 125 الف برميل مكافئ 
حتى نهاية 2009 منقس���م إلى 95% نفط 

و5% شاملة غاز حر ومصاحب.

الجمعية العمومية

ه���ذا وقد واف�ق���ت الجميعة العمومية 
العادية للش���ركة على جميع بنود جدول 
األعمال حيث وافقت على استقالة أعضاء 
مجلس االدارة الحال���ي وانتخاب أعضاء 
مجل���س االدارة للف�ت���رة القادمة والذي 
يتكون من: عدنان ش���هاب الدين وعاطرة 
العوضي ومحمد  الدين وم�شاري  شهاب 
القطان وجمي��عهم مم�ثلون عن ش���ركة 
الدرة للخدم���ات البترولية باإلضافة إلى 
العضو الخامس خ�الد الع��ثمان ممثال عن 

نفسه.

امتيازات تمنح للمستثمرين، 
مرجعا عدم التوس���ع السريع 
للشركة إلى محدودية رأسمال 
الشركة الذي يقدر ب� 3 ماليين 
دينار، مبينا أن ارتفاع س���عر 
صرف الدوالر وارتفاع أسعار 
نفط خام تكساس لمستويات 
أعلى من خام برنت عاد باإليجاب 
على اداء الش���ركة التشغيلي 

خالل العام الماضي.
وفي سؤال حول مدى التأثير 
الذي ربما يلحق بأعمال الشركة 
نتيجة تشدد اإلجراءات األميركية 
في دخول شركات نفطية جديدة 
النفطي األخير  التسرب  جراء 
في خليج المكسيك، قال شهاب 
ان معظم مشاريع الشركة في 

البر وال توجد لها أي مشاريع في البحر، 
مبينا أن عملية التحكم في اآلبار البحرية 
تعتبر في غاية الصعوب���ة وتحتاج إلى 
فترة زمنية تمتد إلى شهور نتيجة العمق 
الكبير لآلب���ار والذي قد يصل في الغالب 

إلى 5 آالف متر.
وقال شهاب في كلمته بالتقرير السنوي 

ف���ي والية تكس���اس ومن ثم 
الحصول على حصة مجانية 
بمس���احة 235 فدانا ما يعادل 
1 كيلومت���ر مربع للش���ركة، 
باإلضافة إلى االستحواذ على 
ما مجموعه 18145 فدانا أغلبها 
في مناطق تطويرية، وكذلك 5 

آبار تطويرية )أفقية(.
الش���ركة  إلى أن  واش����ار 
تتف���اوض إلج���راء بع���ض 
التخارجات المجدية والمستكملة 
في 2010 والتي منها بيع الشركة 
حصتها البالغ���ة 35% وال�تي 
تقدر ب�235 فدانا بقيمة 3 آالف 
دوالر للفدان الواحد وذلك لدعم 
العمليات األقل كلفة ومغامرة، 
علما بأن احتساب هذه األرباح 
س���يدخل ضمن الربع الثان���ي من العام 

الحالي.

النتائج المالية 

بلغت إيرادات المبيعات من النفط والغاز 
300 ألف دينار وهو ما يمثل 10% من رأس 
المال المدفوع علما ب���أن اإلنتاج الفعلي 

مع رأس المال بح���ذر عن طريق الدخول 
في مشاريع قليلة المخاطرة والدخول في 
المناطق ذات العقود الس���هلة والتي منها 

الواليات المتحدة.
وعن انجازات الش���ركة خ���الل العام 
الماضي، قال ش���هاب ان الشركة شاركت 
في اعادة تطوي���ر بئر في مقاطعة دويت 

ان الشركة بدأت برأسمال قدره 3 ماليين 
دين���ار وتم اس���تكمال بع���ض العمليات 
االستكشافية والتطوير باقتراض الشركة 
مبلغا إضافيا قدره 1.7 مليون دينار، مبينا 
أن رأسمال الش���ركة يعتبر زهيدا للغاية 
وذلك لطبيعة عمل الشركة في االستكشاف 
واالنتاج مما اضطر ادارة الشركة إلى التعامل 

أحمد مغربي
قال رئيس مجلس االدارة في شركة بترو 
إنرجي لالستكشافات البترولية عبدالحسين 
شهاب ان الش���ركة لديها عدة مشروعات 
المتحدة األميركية  الوالي���ات  نفطية في 
في والية تكساس، مشيرا الى أن الشركة 
تخطط لحفر 6 آبار استكشافية وتطويرية 
منتجة خالل السنوات المقبلة وذلك لدعم 

الوضع المالي للشركة.
حديث ش���هاب جاء على هامش انعقاد 
الجمعية العمومية العادية للشركة أمس 
في وزارة التجارة والصناعة والتي أقرت 
جميع بنود جدول األعمال وقبلت استقالة 
أعضاء مجلس االدارة الحالي وتم انتخاب 

أعضاء للفترة القادمة.
وأوضح شهاب أن الشركة تخطط للدخول 
إلى عدة أسواق مثل العراق ومصر خالل 
السنوات المقبلة، حيث تعد هذه األسواق 
واعدة ومفتوحة وبها العديد من الفرص 
الجذابة، مفضال التريث في الدخول إلى هذه 
األسواق لحين تحسن األسواق المالية من 

أثر االزمة المالية العالمية.
وأكد أن الش���ركة تفضل التركيز على 
أعمالها في تكس���اس لم���ا تتمتع به من 

ستتولى القيام بتوفير اخلدمات 
املتخصصة األخرى، مثل التفتيش 
عن املواد التخزينية، وتس���ليم 
املوق���ع، وإدارة عمليات اجلرد 

وإعداد التقارير. 
وم���ن جهته، ق���ال الرئيس 
التنفي���ذي � أجيليتي للخدمات 
املتكاملة  العاملية  اللوجس���تية 
بالكويت علي ميكائيل: »باإلضافة 
إلى إعادة توجيه أعمالنا احلالية 
من الشحن والتخليص اجلمركي 
واس���تكمال الدعم كطرف رابع، 
تقوم »اجيليتي« بتوفير جميع 
اخلدم���ات اللوجس���تية الت���ي 
حتتاجه���ا عملي���ات اخلفج���ي 
املشتركة. وساعد في ذلك وجود 
ف���ي املنطقة،  أجيليتي املكثف 

وتفريغها من احلاويات.
وميثل العق���د جناحا آخر ل� 
»أجيليتي« في إطار تقدمي خدمات 
النفط والغاز والقطاعات احلكومية 
خالل السنوات املنقضية. وتلعب 
مثل ه���ذه العقود طويلة األجل 
دورا رئيسيا في توسيع جتربة 
الشركة كشريك في عقد كطرف 
رابع وف���ي غيرها من اخلدمات 

املتخصصة.
 وفي حفل توقيع العقد، والذي 
انطلق مؤخرا لإلعالن عن الصفقة، 
قال مدير تطوير األعمال في شركة 
الدخيل: »إن  »أجيليتي« دخيل 
توقيع مثل هذا العقد مع عمليات 
اخلفجي املش���تركة يعد مبثابة 
الش���ركة،  قيمة مضافة ألعمال 

وقعت »أجيليتي« على عقد 
بقيم���ة 17 مليون دوالر، لتقدمي 
اللوجس���تية كطرف  اخلدمات 
رابع في منطقة عمليات اخلفجي 
الواقعة في املنطقة املقسومة بني 

الكويت والسعودية.
املمنوح من  العقد  ويش���مل 
قبل عمليات اخلفجي املشتركة، 
والتي تضم ش���ركتي الكويتية 
لنفط اخلليج التي متثل الكويت 
في املش���روع وش���ركة أرامكو 
السعودية ألعمال اخلليج على 
القيام بأعمال النقل والتخزين ملدة 
خمس سنوات، وتقوم عمليات 
اخلفجي املشتركة على استكشاف 
وانتاج النفط والغاز من املكامن 
الواقعة في  البرية والبحري���ة 
املنطق���ة احملايدة ب���ني اململكة 
الس���عودية والكويت،  العربية 
حيث مت إطالق هذا املشروع في 
إطار تعزيز التعاون بني الدولتني 

في مجال التنمية النفطية.
وين���ص العقد على أن تقوم 
»أجيليت���ي« بتوفي���ر مواق���ع 
التخزين وإدارة وتشغيل اخلدمات 
مثل تسلم املواد املستخدمة في 
املصانع والقيام بأعمال التصنيف 
والتخزين لها مبا يش���مل فتح 
وتفتي���ش وتصني���ف ووضع 
عالم���ات الترميز له���ذه املواد، 
وم���ن ثم تخزينه���ا ونقلها الى 
الوحدات املختلفة داخل منطقة 
أنواع  الى  اخلفجي، باإلضاف���ة 
أخرى من اخلدمات مثل تنظيم 
الساحات  النقل وإدارة  عمليات 
واملس���تودعات، وأعمال اجلرد 
املواد وتقدمي خدمات  وتس���لم 
الفني واإلداري والتقني،  الدعم 
والتي حتتاجها أعمال نقل املواد 

قال مدير وحدة البيع املباشر 
في بيت التمويل الكويتي )بيتك( 
نضال أحمد أمني، إن بيتك جنح في 
تطبيق تقنية EMV املتعلقة بقراءة 
الشريحة الذكية على جميع أجهزة 
الش����راء  الصرف اآللي وأجهزة 
حسب توجيهات البنك املركزي، 
ليكون بذلك أول بنك في الكويت 
يستكمل هذا املشروع الذي استمر 
العمل عليه 6 شهور، مؤكدا من 
جديد حرصه على تعزيز وتطوير 
التقنية، حيث كان أول بنك أعلن 
عن حتويل كل بطاقاته وأجهزة 
نقاط البيع التابعة له للعمل بنظام 

الش����ريحة الذكية Chip. وأوضح أمني في تصريح 
صحافي ان جميع أجهزة بيتك للصرف اآللي وأجهزة 
 P.O.S نقاط البيع املنتش����رة في احملالت التجارية
أصبحت اآلن قادرة على قراءة املعلومات املوجودة 
في الش����ريحة الذكية في البطاقات املختلفة، وهو 
ما يعنى أمانا كامال في االس����تخدام وحفظا لألرقام 
الس����رية، وتوفير خط دفاع قوي جدا في مواجهة 

عمليات التزوير والسرقة.
وأض����اف »نعزز من خالل تنفيذ هذا األس����لوب 
العاملي للحماية والتعام����ل مع البطاقات من خالل 
أجه����زة الصرف اآللي وأجهزة نقاط البيع ما نعمل 
على تقدميه دوما لعمالئنا كأفضل ميزة في السوق 
من حيث األمان والسرعة والدقة ومقاومة أعلى لكل 
وسائل التزوير واالحتيال ونؤكد من جديد قدرة بيتك 
على تطبيق واستخدام احدث التقنيات العاملية وبشكل 

متواصل، فبعد أن حققنا السبق 
بتحويل كل بطاقاتنا للعمل بنظام 
الشريحة الذكية Chip، أتبعنا ذلك 
بتحويل كل أجهزة الصرف اآللي 
وأجهزة نقاط البيع للتعامل مع 
هذه النوعية من البطاقات، وقد مت 
ذلك في وقت قياسي وكأول بنك 
في الكوي����ت يطبق هذه التقنية 
املتطورة، واليوم نضيف جديدا 
ملا سبق أن قدمناه بتشغيل تقنية 
EMV العاملي����ة املتطورة لقراءة 

الشريحة الذكية.
وح����ول مدى تفاع����ل وتقبل 
التي  العمالء للتقنيات احلديثة 
يطبقها بيتك، قال أمني انه كبير ومشجع، حيث ان 
بيتك ينتقي أصال من التقنيات احلديثة ما يتناسب 
مع اهتمامات عمالئه ويهتم بتبسيط عملية االستخدام 
بشكل يتوافق مع مختلف القدرات ويحقق في الوقت 
ذاته أفضل النتائج، مشيرا إلى انه على سبيل املثال 
جهاز صرف العمالت الذي يعد األول من نوعه وخدمة 
فريدة يقدمها بيتك لعمالئه وعمالء كي نت يحظى 
بإقبال كبير منذ بدأ تشغيله فعليا جلميع العمالء 
قبل نحو ش����هر في مدخل مستشفى السالم، حيث 
يعمل اجلهاز على مدار الساعة ويتيح صرف مبالغ 
من الدينار والدوالر واليورو والدرهم االماراتي، وهو 
ما يؤكد أن اخلدمة حينما تأتي بعد دراس����ة متأنية 
الحتياجات العمالء ويتم توفير كل عناصر النجاح 
من دعم فني ومتابعة على مدار الساعة حتقق هدفها 

وهو خدمة عمالء بيتك بأفضل وأرقى الوسائل.

على جميع أجهزة الصرف اآللي بالفروع ونقاط البيع

نضال أمني 

خالد الرومي مترئسا اجتماع االحتاد الكويتي للنقل البري وبجانبه سعيد دشتي

دخيل الدخيل متوسطا فريق عمل الشركتني عقب توقيع العقد

»الوطنية« تطلق أولى رحالتها إلى اإلسكندرية
بالتزامن مع وصول سادس طائرة من نوع »إيرباص«

عبدالسالم البحر

أجيليتي تفوز بعقد لتقديم خدمات لوجستية 
في منطقة عمليات الخفجي المشتركة بـ 17 مليون دوالر

محققة نجاحًا جديدًا في مجال الخدمات اللوجستية لقطاعي النفط والغاز

شهاب: »بترو إنرجي« تخطط لحفر 6 آبار استكشافية وتطويرية خالل السنوات المقبلة
عمومية الشركة قبلت استقالة مجلس اإلدارة الحالي وانتخبت مجلسًا جديدًا

جدول الرحالت إلى مطار برج العرب في اإلسكندرية

رقم الرحلة المسار االقالع الوصول عدد ايام العمل

Kw331 الكويت - 
االسكندرية 07.30 10.30 االثنني، الثالثاء، 

اخلميس، والسبت

Kw332 االسكندرية – الكويت 11.15 14.05 االثنني، الثالثاء، 
اخلميس، والسبت

مجلس إدارة الخطوط الوطنية 
والعضو المنتدب، عبدالسالم 
البحر: »من خالل تسيير رحالت 
منتظمة إلى اإلسكندرية، تقوم 
الخطوط الوطنية بتلبية الطلب 
المتزايد على السفر بين الكويت 

ومصر«.
واضاف: »اإلسكندرية مدينة 
عريقة، ووجهة ثقافية معروفة 
الثقافي وحضاراتها  بتنوعها 
القديمة، فتاريخها الحافل يجذب 
الزوار بأعداد كبيرة من مختلف 
أنحاء العالم بما فيها الكويت، 
ونؤمن بأن إطالق هذه الخدمة 
الجديدة سيعزز أواصر التجارة 

أعلنت الخط���وط الوطنية 
عن بدء تسيير رحالت منتظمة 
إلى مدينة اإلسكندرية، عروس 
أكبر  المتوسط، وثاني  البحر 
المدن المصرية، والتي اختيرت 
كعاصمة السياحة العربية لعام 
2010، ويتزامن إطالق الرحلة 
األول���ى مع وصول س���ادس 
طائ���رات الخط���وط الوطنية 
من ن���وع إيرباص والمصممة 
المقاييس  خصيص���ا وف���ق 

المتميزة لطائرات الشركة. 
وتوفر الخطوط الوطنية أربع 
رحالت أسبوعية أيام االثنين، 
والثالثاء، والخميس والسبت 
انطالقا من مبنى الشيخ سعد 
إلى مطار برج  العام  للطيران 
العرب في اإلس���كندرية حيث 
توفر الخطوط الوطنية حافالت 
مجهزة يمكنها نقل الضيوف 
من وإلى محطة قطار س���يدي 
جاب���ر لالنط���الق عبرها إلى 
مختلف المدن المصرية، وتشكل 
اإلس���كندرية عاش���ر وجهات 
الخطوط الوطنية منذ تسيير 
أولى رحالتها في يناير 2009 
وثالث مدينة مصرية تقصدها 

بعد القاهرة وشرم الشيخ. 
وبهذه المناسبة، قال رئيس 

وذات الطلب الم�تزايد.
الناقل���ة  أعلن���ت  وق���د 
المت�مي���زة مؤخ���را تس���يير 
رحالت مباش���رة إل���ى كل من 
أسطنبول واالسكندرية وروما 
وڤيينا لتضاف هذه الوجهات 
المتنامية من  الش���بكة  إل���ى 
وجهات الشركة لتصبح اثنتي 
عش���رة وجهة تأتي جم��يعها 
ضمن جدول رحالت يناس���ب 
المسافرين من  احتياجات كل 

وإلى الكويت.
ويتكون أس���طول الشركة 
من طائ���رات جديدة من طراز 
أيرباص A320 تضم 122 مقعدا 

القائمة بين هذين  والسياحة 
البلدين منذ عهد قديم«.

هذا ومن المقرر وصول سابع 
طائرات الخطوط الوطنية الحقا 
خالل العام لمنح ضيوف الشركة 
المزيد من خيارات السفر إلى 

وجهات جديدة.
الوطنية  وتعد الخط���وط 
أحدث شركات الطيران الكويتية 
الت���ي توفر خدم���ات متكاملة 
ومتميزة لضيوفها، وقد بدأت 
الوطنية تس���يير  الخط���وط 
رحالتها في يناي���ر من العام 
إلى  الماضي برحالت مباشرة 
العديد من الوجهات المرغوبة 

فخما موفرة بذلك أقصى درجات 
الراحة للضيوف المس���افرين 
مقارنة مع أي ش���ركة طيران 
أخرى تعتمد بأس���طولها على 
هذا النوع من الطائرات، ويتمتع 
المس���افر على متن الخطوط 
الوطنية بأعلى مس���توى من 
الخدمات أثناء الرحالت تتضمن 
الضيافة والترفيه، وتس���ير 
الوطني���ة رحالتها  الخطوط 
بشكل حصري انطالقا من مبنى 
العام  الشيخ س���عد للطيران 
لتقدم من خالله مستويات غير 
الراقية  الخدمات  مسبوقة من 

لضيوفها.

)محمد ماهر( عبداحلسني شهاب مترئسا اجلمعية العمومية للشركة


