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الشيخ احمد العبداهلل

أول خسائر فصلية تسجلها »البريطانية«

تزايد املخاطر يحدق مبستقبل الدوالر

»البترول الوطنية«: تستأنف تشغيل مصفاة ميناء األحمدي

في إطار خططها الرامية لتعزيز قدراته اإلنتاجية

»نفط الكويت« تدعو لتقديم عروض
مبدئية لتحسين استخراج النفط

الكويت ـ رويترز: قال مسؤول بشركة البترول 
الوطنية امس إن الشركة استأنفت تشغيل مصفاة 
ميناء األحمدي مساء اول من أمس بعد إغالقها في وقت 
سابق من اليوم نفسه. وكانت »البترول الوطنية« 
قد أغلقت مصفاة ميناء األحمدي بالكامل بعد ظهر 
أمس بسبب مشكلة في نظام التبريد. وتبلغ الطاقة 

التكريرية للمصفــــاة 460 ألف برميل يوميا. وكان 
مسؤول بالشركة قد أبلغ رويترز أمس أن املصفاة 
قد تســــتأنف العمل مضيفا أن وصول املصفاة إلى 
العمل بطاقتها الكاملة سيستغرق بني 48 و72 ساعة. 
اجلدير بالذكر ان شــــركة البتــــرول الوطنية تدير 

مصافي النفط الثالث.

رويترز: دعت شركة نفط الكويت املقاولني إلى 
تقدمي عروضهم املبدئية خلدمات حتسني استخراج 
النفط وذلك في إطار خطط البلد العضو في منظمة 

أوپيك لتعزيز قدراته اإلنتاجية.
وقالت الشــــركة في موقعها علــــى االنترنت إن 
الشركات أمامها حتى 19 أغسطس لتقدمي أوراقها كي 
تتأهل مبدئيا للمنافسة على الصفقة. وتشرف نفط 
الكويت على أنشطة اإلنتاج والتنقيب عن اخلام في 

رابع أكبر بلد مصدر للنفط في العالم.
وتطمح الكويت إلى تعزيــــز طاقتها اإلنتاجية 
إلى أربعة ماليني برميل يوميا بحلول عام 2020 من 

حوالي ثالثة ماليني برميل يوميا.
ويستبعد محللون أن يحقق البلد هذا الهدف نظرا 
لالضطراب السياســــي الذي عرقل محادثات بشأن 

صفقات نفطية وأفضى إلى إلغاء أخرى.
وبحسب تقرير لديوان احملاسبة الكويتي حصلت 
عليه رويترز أول مــــن أمس يرى الديوان أن هدف 
2020 غير ممكن بسبب عقبات تواجهها شركة نفط 

الكويت. ومن غير الواضح متى أعد تقرير الديوان 
الذي يراقب إنفاق وعائدات الدولة.

وقال مسؤول بقطاع النفط امس إن الكويت تراجع 
خططا لضخ 450 ألف برميل يوميا من النفط الثقيل 
في إطار مساعيها لتحقيق هدف 2020. وقال املسؤول 
إن الكويت ال تتعجل تعزيز إنتاج النفط الثقيل من 

حقول شمالية بعد اكتشافات للخام اخلفيف.
وقال »إننا مرتاحون مع اخلام اخلفيف وأصبحنا 
أكثــــر تراخيا فيما يتعلق بالنفط الثقيل.. ال حاجة 
لالستعجال«. كانت الكويت قد وقعت اتفاقا مبدئيا 
في أكتوبر تشــــرين األول 2007 مع اكسون موبيل 
لتعزيز إنتاج النفط الثقيل من احلقول الشــــمالية 
لكنها لم تبرم الصفقة بصورة نهائية رغم أنه كان 

من املزمع توقيعها في يوليو 2008.
وتقول الكويت إنها ستحتاج الى مساعدة شركات 
النفط الكبرى لتحقيق أهدافها اإلنتاجية. وبحسب 
مســــح لرويترز ضخ البلد العربي اخلليجي 2.24 

مليون برميل يوميا في يونيو.

محكمة في كايمان تجمد أصواًل
لمجموعة سعد بـ 9.2 مليارات دوالر

الدوالر يتراجع مع تزايد
اإلقبال على المخاطر 

لنــــدنـ  رويترز: جمدت محكمة في جزر كاميان أصوال بقيمة 9.2 
مليارات دوالر مملوكة ملجموعة سعد السعودية املتعثرة، وشمل قرار 

التجميد بعض حصصها املساهمة خارج اخلليج.
وجاء احلكم استجابة لدعوى رفعتها مجموعة أحمد حمد القصيبي 
واخوانه السعودية املثقلة بالديون أيضا والتي تخوض نزاعا قانونيا في 

الواليات املتحدة مع امللياردير معن الصانع مالك مجموعة سعد.
ومن بني الشركات التي شملها حكم احملكمة الذي اطلعت عليه رويترز 
شركة سعد لالستثمارات احملدودة املسجلة في جزر كاميان والتي متلك 

كثيرا من استثمارات مجموعة سعد خارج منطقة اخلليج.
وأفاد تقرير لرويترز االســــبوع املاضي بأن بنوكا دائنة لســــعد 
لالســــتثمارات احملدودة مبا يصل إلى 2.8 مليــــار دوالر تدرس رفع 

دعوى للمطالبة بالسيطرة على تلك األصول.
ومينع احلكم الصادر في 24 يوليو معن الصانع و42 شركة مرتبطة 

مبجموعة سعد من بيع األصول.
ومن بني تلك الشركات طيران سعد التابعة للمجموعة وسينجيوالريس 

هولدجنز التي اشترت 3% عام 2007 في اتش.اس.بي.سي.
وقال محللون فــــي يونيو إنه بعد زيادة رأســــمال اتش.اس.بي.

سي أصبحت تلك احلصة 2% وبقيمة تبلغ ملياري جنيه استرليني 
)3.31 مليارات دوالر(. واشترت سعد أيضا أسهما في بترا داميوندز 
وإماجينيشــــن تك. وقالت مجموعة سعد في بيان في ساعة متأخرة 
أول مــــن أمس إن مزاعم مجموعــــة القصيبي في دعواها أمام محكمة 
كاميان بال أســــاس. وأضافت ان رفع مجموعة القصيبي الدعوى أمام 
محكمة كاميان ميثل اســــتمرارا ملا وصفتها باحلملة التي اختارت أن 

تشنها ضدها.

لندنـ  رويترز: تراجع سعر الدوالر امس مع استمرار ارتفاع أسعار 
األســــهم العاملية مما ساعد في تعزيز الطلب على العمالت التي يرى 
املستثمرون انها تنطوي على درجة أكبر من املخاطر في حني تترقب 

األسواق بيانات النمو األميركي في وقت الحق.
واقترب مؤشر الدوالر الذي يقيس سعره أمام ست عمالت رئيسية من 
أدنى مستوياته خالل العام الذي سجله في وقت سابق هذا األسبوع في 
حني تدعمت األسهم األوروبية بصعود االسهم اآلسيوية وسط توقعات 
بأن االقتصاد العاملي قد يكون بدأ في الســــير على طريق االنتعاش. 
وكانت نتائج أعمال الشــــركات القوية قد أثارت موجة ارتفاعات في 
أسعار األصول ذات العائدات املرتفعة هذا الشهر مع تزايد االقبال على 
املخاطر مما أضر بالدوالر وأفاد عمالت مثل الدوالر االسترالي واليورو 
واإلسترليني. وقال احملللون إن قراءة أفضل من املتوقع لبيانات النمو 
األميركــــي في الربع الثاني قد تدعم االقبال على املخاطر بدرجة أكبر 
كما ان اليورو قد يهبط إذا جاءت بيانات التضخم والعمالة في منطقة 

اليورو املنتظرة في وقت الحق أضعف من املتوقع.
وارتفع سعر اليورو 0.3% إلى 1.4120 دوالر.

نيويوركـ  د.ب.أ: بعد نحو أربع سنوات من احلماية من دائنيها، 
حصلت شركة »ديلفي« األميركية لقطع غيار السيارات على الضوء 
األخضر من احملكمة ببيع معظم أصولها إلى الدائنني وشـــركتها 

األم »جنرال موتورز«.
كانت »ديلفي« قد حددت 31 أغسطس القادم كموعد مستهدف 
لالنتهاء الرسمي من إجراءات اإلفالس بعد أن انهارت عدة خطط 
إلنقاذ الشركة خالل السنوات املاضية. وكان الفرع األميركي للشركة 

الدولية قد تقدم بطلب للحماية من اإلفالس عام 2005.
ووفقا لالتفاق، فإن »جنرال موتورز« ستستحوذ على قطاع مكونات 
التوجيه ومصانع في »ويومينج« بوالية متشـــجان و»كوكومو« 

بوالية إنديانا و»روشستر« و»لوكبورت« بنيويورك.
ومت تقدمي أكثر من 1900 اعتراض على خطة التقاعد وباألساس 
من جانب عمال »ديلفي« الســـابقني بشـــأن خفض مكافآت نهاية 

اخلدمة وامتيازات التقاعد.

لندن ـ د.ب.أ: أعلنت شركة اخلطوط اجلوية البريطانية »بريتش 
أيروايز« أول من امس أن خسائرها قبل احتساب الضرائب بلغت 148 
مليون جنيه إسترليني )244 مليون دوالر( خالل الربع األول املنتهي 
في الثالثني من يونيو من عامها املالي احلالي. تأتي هذه اخلسائر بعد 
أن تكبدت الشركة خسائر سنوية بقيمة 401 مليون إسترليني العام 
املاضي وكانت هذه أول خسارة منذ خصخصتها عام 1987. ودعا الرئيس 
التنفيذي ويلي والش موظفي شــــركة الطيران البالغ عددهم 40 ألف 
عامل إلى املســــاعدة في مواجهة الركود. ويجري اجلانبان مفاوضات 
بشأن جتميد األجور وخفض الوظائف بشكل أكبر، في حني وافق نحو 

7 آالف موظف على العمل دون أجر خالل يوليو املاضي.

»البريطانية« تمنى بأول خسائر فصلية

»ديلفي« تستعد لبيع أصولها 
للدائنين و»جنرال موتورز«

بنوك أميركية تدفع عالوات ضخمة رغم تلقيها مساعدات حكومية

أوروبا تنزلق نحو انكماش أكبر الشهر الجاري

انكماش االقتصاد األميركي 1% في الربع الثاني

ارتفاع معدل البطالة بمنطقة اليورو  ألعلى مستوى في 10 سنوات
برلنيـ  د.ب.أ: قال مكتب اإلحصاء األوروبي »يوروســــتات« امس إن 
معدل البطالة في منطقة اليورو املؤلفة من 16 دولة قد وصل في يونيو 

إلى أعلى مستوى في عشر سنوات.
وازداد عدد العاطلني عن العمل بعد أخذ العوامل املوسمية في االعتبار 
مبقدار 158 ألف شــــخص ليدفع معدل البطالة لالرتفاع إلى 9.4% مقابل 

9.3% في مايو املاضي.
يأتي هذا وسط مخاوف من أن عمليات التسريح ستتزايد في منطقة 

العملة األوروبية املوحدة بنهاية العام في أعقاب الركود العاملي.
وكان اقتصاديــــون يتوقعــــون هبوطا إلى ســــالب 0.4% في يوليو 
اجلاري. يأتي تراجع التضخم في أعقاب تباطؤ حاد في الطلب العاملي 

وعلى خلفية انخفاض أسعار الطاقة واألغذية.
لكن ضعف أسعار املستهلكني قد ساهم أيضا في زيادة املخاوف بشأن 
مخاطر االنكماش الذي في املقابــــل قد يقلل اآلمال بحدوث تعاٍف مبكر 
في اقتصاد منطقة اليورو من مرحلة هي أشد فترات التباطؤ منذ أكثر 
من 60 عاما. وانكمش اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 4.8% خالل األشهر 

الثالثة األولى من هذا العام مقارنة بالفترة نفسها قبل عام.
لكن رئيس البنك املركزي األوروبي جان كلود تريشــــيه شدد على 
أن من املرجح أن يكون عمر التضخم السلبي في منطقة اليورو قصيرا 
مشيرا خالل مؤمتره الصحافي هذا الشهر الى أن أحدث بيانات ألسعار 
املستهلكني تعكس فقط التأثيرات املؤقتة. وقبيل صدور بيانات التضخم 
في منطقة اليورو، قال مكتب اإلحصاء األملاني إن معدل التضخم السنوي 
في أكبر اقتصاد في أوروبا قد انزلق إلى سالب 0.6% بعد أن كان يبلغ 
صفرا في يونيو. وهذا الهبوط هو أكبر من نسبة سالب 0.4% املتوقعة 
من جانب خبراء االقتصاد. يأتي اإلعالن عن أحدث بيانات التضخم في 
منطقة اليورو خالل فترة التحضيــــر الجتماع مجلس محافظي البنك 
املركــــزي األوروبي املؤلف من 22 عضوا األســــبوع القــــادم. ولكن في 
ظل تراجع معدل التضخم في منطقة اليورو حاليا وبشــــكل كبير عن 
املستوى املستهدف السنوي البالغ 2% من جانب البنك املركزي األوروبي 
ومحاوالت اقتصاد املنطقة للخروج من الركود، يتوقع محللون أن يبقي 

البنك أسعار الفائدة دون تغيير حتى العام اجلديد.

واشنطنـ  رويترز: أظهرت بيانات حكومية 
امس ان االقتصاد األميركي انكمش مبعدل أبطأ 
من املتوقع في الربع الثاني من العام مما يدعم 

وجهة النظر القائلة إن الكساد بدأ ينحسر.
وقالــــت وزارة التجــــارة ان الناجت احمللي 
االجمالــــي الذي يقيس اجمالي انتاج الســــلع 
واخلدمات داخل احلــــدود األميركية انخفض 
مبعدل سنوي 1% بعد أن انكمش بنسبة 6.4% في 
الفترة من يناير إلى مارس وهو أكبر انخفاض 
منذ أن نزل بالنسبة نفســــها في الربع األول 
من عام 1982. وكانت تقديرات ســــابقة قدرت 

االنكماش بنحو %5.5.
وبانكماش الربع الثاني يكون الناجت احمللي 

األميركي قد انكمــــش على مدى أربعة فصول 
متتالية ألول مرة منذ أن بدأت احلكومة تسجيل 
هذه البيانات عام 1947. وكان محللون استطلعت 
رويترز آراءهم قد توقعوا انكماشا مبعدل %1.5 
في الربع الثاني من هذا العام. وأظهر تقرير وزارة 
التجارة تراجع استثمارات األعمال بنسبة %8.9 
بعد أن هبطت بنسبة 39.2% في الربع السابق. 
وتراجعت االستثمارات في الهياكل غير السكنية 
بنسبة 8.9% بعد انخفاضها بنسبة 43.6% في 
الربع األول. ومن جهة اخرى، قال تقرير للنائب 
العام في نيويورك أندرو كومو اول من امس ان 
العديد من البنوك التي حصلت على مساعدات 
من احلكومة األميركية دفعت مليارات الدوالرات 

في شــــكل عالوات بقيمة مليون دوالر أو أكثر 
لكل موظف. وقال مكتب كومو إنه حتى على 
الرغــــم من تفجر أزمة ســــوق الرهن العقاري 
في عــــام 2007 وتراجع االقتصاد ودخوله في 
أسوأ ركود منذ ثالثينيات القرن املاضي، فإن 
»التعويضات واملزايا ظلت عند مستويات فترة 
ازدهار السوق حتى رغم تراجع أداء البنوك«. 
وجاء في التقرير أن اثنني من أولى البنوك التي 
تلقت مساعدات من احلكومة األميركية وهما 
»سيتي جروب« و»ميريل لينش« اللذين تكبدا 
خســــائر بأكثر من 27 مليار دوالر لكل منهما 
العام املاضي دفعا أكثر من 5.3 و3.6 مليارات 

دوالر على التوالي.

العبداهلل: حجم االستثمارات الكويتية في بلجيكا 
يعكس طبيعة العالقات المتميزة بين البلدين

بروكســــل ـ كونا: أكد وزير النفط ووزير اإلعالم الشيخ 
احمد العبداهلل امس ان حجم االستثمارات الكويتية في بلجيكا 

يعكس العالقات والروابط الثنائية املمتازة بني البلدين.
وقال الوزير في حديث لـ »كونا« لدى وصوله بلجيكا في 
وقت متأخر أول من امس ان جولته األوروبية احلالية التي 
بدأها في بلجيكا على ان تقوده أيضا الى هولندا وايطاليا تهدف 
الى تفقد أوضاع الشركات التابعة لشركة النفط الكويتية التي 
تستثمر في محطات البترول ومصافي النفط في هذه البلدان. 
وأشار العبداهلل إلى انه ســــيبحث مع ممثلي هذه الشركات 
االستراتيجيات والطرق التي يتبعونها ملواجهة أي مصاعب 
وعقبات تواجههم لتحسني أدائهم. وفيما يتعلق بآفاق التعاون 
بــــني الكويت واالحتاد األوروبي في مجال امن الطاقة أوضح 
الشــــيخ احمد العبداهلل ان الكويت ستترأس الدورة املقبلة 
ملجلس التعاون اخلليجي وستلعب عندها دورا مهما في تدعيم 

اجلهود املشتركة فيما يخدم مصالح اجلانبني.
سارة أكبر

أحمد العلي يتوسط عمالء »حسابي« املشاركني في البرنامج

ـ رويترز: قالت  نيويــــورك 
التنفيذية لشــــركة  الرئيســــة 
الكويت للطاقة اخلاصة سارة 
أكبر فــــي حديث مع رويترز إن 
شركتها في طريقها لطرح اسهمها 
في البورصة وزيــــادة انتاجها 
إلى خمســــة امثاله من حقولها 
في العالم بحلــــول نهاية العام 

املقبل.
وقالت ســــارة املعروفة في 
بعض أوســــاط الطاقة بدورها 
في مكافحــــة حرائق آبار النفط 
بعد حــــرب اخلليج األولى انها 
تتوقع ان تزيد الشركة انتاجها 
إلى 50 ألــــف برميل من املكافئ 
النفطي يوميا من نحو عشــــرة 
آالف برميــــل يوميــــا في نهاية 
عام 2008، وتأسســــت الشركة 
في أغسطس عام 2005 وتتوقع 

طرح أسهمها في البورصة.
التــــي تعتبر  أكبر  وقالــــت 
نفســــها واحدة من عدد محدود 
جدا من رئيسات الشركات في 

استضاف بيت التمويل الكويتي 
»بيتــــك« مجموعة مــــن عمالئه 
الشباب والفتيات ضمن برنامج 
العام وذلك  لهــــذا  بيتك الصيفي 
من خالل زيارة إلى إدارتي العقار 
احمللي والبطاقات املصرفية في برج 
بيتك بهدف إطالعهم على اخلدمات 
املقدمة للعمــــالء وآلية العمل في 

إدارات »بيتك«.
وفي بداية الزيارة رحب مساعدا 
مدير إدارة العقار احمللي أحمد العلي 
ووليد األحمد بالعمالء الشــــباب 
مبينني أن استغالل الشباب ألوقاتهم 
في الصيف مبا يعود عليهم بالنفع 
هو أمر إيجابي نســــعى من خالل 
مسؤوليتنا االجتماعية في »بيتك« 

الى تعزيزه في أبناء املجتمع.
وبني العلي خالل الزيارة أساليب 
العمل فــــي إدارة العقــــار احمللي 
وأنــــواع العقــــارات وآلية متويل 
العمالء لشراء العقارات باإلضافة 
إلى إطالعهم على عدد من املشاريع 
العقارية التي أجنزها »بيتك« كرائد 
في هذا املجال، والذي يعد من أهم 

الشرق األوسط »نتطلع إلى لندن 
والكويت، االدراج املزدوج خيار 

مطروح«.
الكويت  ان  أكبــــر  وذكــــرت 
للطاقة التي حققت أرباحا بلغت 
30 مليــــون دوالر في عام 2008 
باملقارنة مع 18 مليونا في 2007 
من املرجح ان تستبعد البورصات 
األميركيــــة بســــبب متطلبات 

االفصاح األميركية املشدة.
وتابعـــت »ملـــاذا نرغب في 
تعريض أي شركة لرقابة مبالغ 
فيها«، وتتركز سياسة الشركة في 
تطوير احلقول الصغيرة خاصة 
في الشرق األوسط حيث ميكنها 
استخدام خبراتها االقليمية وحيث 
تركز الشركات احلكومية الضخمة 
على احلقول الكبيرة على حساب 
التي حتتاج  احلقول الصغيرة 

الساليب تطوير حديثة.
وأضافت أكبــــر »الكثير من 
احلقول تقادمت وهم ليس لديهم 
وقت لالهتمــــام بها«، واول من 

قطاعات االقتصاد الوطني.
البرنامج  وحث املشاركني في 
على ضرورة تعزيز مفهوم االدخار 
لكل منهم ليتمكن في املســــتقبل 
من توظيف أمواله واســــتثمارها 
تدريجيــــا وليكون لــــكل منهم ما 
يسنده ويساعده في بناء حياته، 

أمس دعت شركة نفط الكويت 
املقاولــــني لتقدمي  احلكوميــــة 
عروض خلدمات حتسني معدالت 
استخراج النفط في إطار خطط 
البالد لزيــــادة االنتاج، ومتلك 
الكويت للطاقة مشروعات في 
عمان واليمن ومصر وروســــيا 
وأوكرانيا والتفيا وباكســــتان 

وكمبوديا.

وذلك من خالل اقتناء ما له قيمة 
كالعقارات على سبيل املثال والتي 
أموالهــــم وتتيح لهم  حتفظ لهم 

املجال في استثمارها.
وبعد جولة فــــي إدارة العقار 
إلى  احمللي توجــــه املشــــاركون 
إدارة البطاقــــات املصرفية حيث 

وفي 2007 وقعت الشــــركة 
مذكــــرة تفاهــــم لتطويــــر عدة 
مشروعات في العراق منها تطوير 

حقل سيبا الصغير للغاز.
واألســــبوع املاضــــي رفعت 
وزارة النفــــط العراقيــــة حقل 
سيبا من على قائمة احلقول التي 
ستعرضها في اجلولة الثانية من 
ترسية عقود النفط. ولم تسفر 
اجلولة األولى ســــوى عن عقد 
لتطوير حقل واحد من بني ثمانية 
حقول كانت مطروحة. فحصلت 
شركة بي.بي باالشتراك مع شركة 
النفط الوطنية الصينية على عقد 

تطوير حقل الرميلة الكبير.
وقالت أكبر انه من الصعب 
على احلكومة العراقية وشركات 
النفــــط االتفاق على شــــروط 
التي  الدولة  النفط في  لتطوير 
مزقتها احلــــرب والتي مازالت 

تشهد اضطرابات.
»العراقيــــون  واضافــــت 
يحتاجــــون للتحلــــي مبزيــــد 

قدم لهم محمــــد أبوزيد نيابة عن 
اإلدارة شرحا وافيا عن البطاقات 
املصرفيــــة مبــــا فيهــــا البطاقات 
التي تشــــكل حصة  االئتمانيــــة 
»بيتك« فيها من الســــوق احمللي 
25% وبني لهم طريقة اســــتخدام 
البطاقة واألساليب األمنية حلفظ 

من املرونــــة. في نهايــــة األمر 
سيتوصلون إلى اتفاقيات«، وفي 
شهر أغســــطس املاضي وقعت 
اتفاق شــــراكة  الكويت للطاقة 
مع احلكومة الصومالية وشركة 
انترناشــــيونال  انرجي  ميدكو 
االندونيســــية لتأسيس شركة 

نفط وطنية في الصومال.
لكن اكبـــر قالـــت ان جولة 
العقود على الشركات  لترسية 
االجنبية كانت مقررة في 2010 
تأجلـــت بســـبب االضطرابات 

املستمرة في شرق افريقيا.
وفيما يتعلق بأسعار النفط 
قالت أكبر انها تشجعت ببيانات 
حديثة من الصني أظهرت تسارع 
إلى  الثاني  النصــــف  النمو في 

.%7.9
وأكدت »مادام الشرق االقصى 
والصــــني يحققان منــــوا بهذه 
املعدالت فإن اساسيات السوق 
تظهر ان سعر النفط ما بني 60 

و70 دوالرا قابل لالستمرار«.

معلوماتها وبذلك يستطيعون أن 
يكونوا على اطمئنان تام من خالل 
إيداع أموالهم فــــي البنك دون أن 

تتعرض ألي ضرر.
وأكد أبوزيد على أن البطاقات 
املصرفيــــة في »بيتــــك« حتظى 
باهتمام كبير خصوصا ان »بيتك« 
كان له الســــبق في حتويلها إلى 
تقنية البطاقة الذكية chip ملنحها 
درجة كبيــــرة من األمان، وهذا ما 
يسعى إليه »بيتك« دائما في حفظ 
حقوق املتعاملني مشــــيرا إلى أن 
هناك خدمات أخرى تقدم للعميل 
مثــــل بطاقة متويــــل ـ نت والتي 
متكنهم من الشــــراء عن طريقها 
عبر االنترنت. وتأتي هذه الزيارة 
ضمن إطار برنامج »بيتك« الصيفي 
والذي شمل أكثر من 100 عميل من 
مختلف املراحل الدراسية من خالل 
استضافتهم في »بيتك« وتدريبهم 
على عدة مهارات على املســــتوى 
الشخصي وباألخص ثقافة االدخار 
التي يسعى »بيتك« دائما لغرسها 

في عمالئه الصغار.

أكبر: »الكويت للطاقة« تعتزم طرح  أسهمها في البورصة في 2010

»بيتك« يطلع عمالء »حسابي« على إنجازاته في العقار والبطاقات

زيادة إنتاج الشركة إلى خمسة أمثاله

ضمن برنامجه الصيفي خالل زيارة إلى إدارتي العقار والمحلي


