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كشفت شركة خدمــات القطاع النفطي عن توقيع اتفاقية لضم 
خدمات األمــن مع الشـــركة الكويتية لتزويـــد الطائرات بالوقود 
)االفكو(، وذلك تنفيذا لتوجيهات مؤسســـة البتـــرول الكويتيــة 
فـــي ضم خدمــات األمن في القطـــــاع النفطي لتكون حتت مظلــة 
واحـــــدة، من أجل توحيد الرؤية األمنيــة لهذا القطاع والنهــوض 
مبستوى األداء األمني في املؤسسة وشركاتها التابعــة، حيــث أقيــم 
احتفال بهــذه املناسبــة حضرتــه قيادات اإلدارة العليا بالشركتني 
في قاعة االجتماعات الرئيســـية باملكتب الرئيسي لشركة خدمات 

القطاع النفطي.
وأوضحت الشـــركة في بيان صحافي أنه وقـــع على االتفاقية 
كل من نائب رئيس مجلس اإلدارة املدير العام للشـــركة الكويتية 
لتزويد الطائرات بالوقود ناصـــر املضف، ورئيس مجلس اإلدارة 
والعضو املنتدب )باإلنابة( في شركة خدمات القطاع النفطي علي 
أحمد العبيد، حيث مت مبوجبها نقل نشاط األمن والعاملني به الى 

شركة خدمات القطاع النفطي.
وعبر ناصر املضف عن ثقته بإدارة شركة اخلدمات لقطاع األمن 
في مرافق الشركة وأن مشروع نقل قطاع األمن من الشركة الكويتية 
لتزويد الطائرات بالوقود إلى شـــركة اخلدمات ســـيلقى كل الدعم 

السيما انها شركة تعمل وفق منظومة أمن إستراتيجية.

هيفاء الكيالني وادموند مطران بعد توقيع اتفاقية الشراكة

)من اليسار إلى اليمني( عبدالعزيز البالول والفائز عبداهلل املطيري مع طالل العجمي

بار أركسون 

أركسون: »هيتس إسبانيا« تسجل نموًا في عمالئها
 بنسبة 100% بالغة 60 ألف مشترك بنهاية مايو

الشركة تسعى إلدخال كامل شبكاتها في أفريقيا إلى حيز التشغيل
أفاد الرئيس التنفيذي في شــــركة هيتس 
تيليكوم القابضة بار أركســــون بأن »هيتس 
اسبانيا« التابعة تشهد تطورا واضحا في أدائها 
التشغيلي منذ فترة طويلة كي ينعكس على 
قاعدة مشتركيها. وأكد في تصريح صحافي أن 
»هيتس اسبانيا« حققت منوا جتاوز 100% في 
قاعدة مشتركيها لتصل الى 60 ألف مشترك، 
وذلــــك كما في نهاية مايو 2010 مقارنة بنهاية 
عام 2009، وســــط توقعــــات مبزيد من النمو 
خالل العام احلالي، حيث تهتم الشــــركة األم 
بتابعتها في اسبانيا وتعمل على دعمها بشكل 

دائم. وأشار الى أن النمو سيستمر، متوقعا أن 
يتراوح بني 400 و500% بنهاية عام 2010، مشيرا 
الى التنافسية التي يشهدها قطاع االتصاالت 
ليس فقط في اسبانيا بل على مستوى األسواق 
االقليمية والعاملية وذكر أن »هيتس اسبانيا« 
ستتمكن من إطالق خدمة البيانات، بالتعاون مع 
ڤودافون )Vodafone( بنهاية الربع الثالث من هذا 
العام، حيث سيتم إطالق مجموعة من اخلدمات 
اجلديدة ابتداء من شهر سبتمبر 2010 لتكتمل 
في شــــهر ابريل 2011. وقال ان شركة هيتس 
تيليكوم القابضة تعمل من خالل استراتيجية 

خاصة قائمة على التوسع املدروس بعيدا عن 
املخاطر املرتفعة، وهو ما جعلها حتافظ على 
استقرارها املالي في ظل تداعيات األزمة املالية 
العاملية. وأشار الى أن هناك فرصا جيدة تعمل 
على دراســــتها بشــــيء من التأني، فيما تركز 
حاليا على إدخال كامل شــــبكاتها في السوق 
األفريقي حيز التشــــغيل، مبينا ان املجموعة 
تهتم كثيرا بتلك األسواق الواعدة وتوجه اليها 
جزءا كبيرا من امكانياتها، وسط توقعات بأن 
يكون لها اثر جيد على نتائج أعمال املجموعة 

خالل الفترة املقبلة

الشركة ستطلق خدمة البيانات بالتعاون مع »ڤودافون« نهاية الربع الثالث

»األولى للوساطة«: التصريحات الحكومية تنعش السوق
قالت شـــــركة 
األولــــــــــــــى 
للوساطة املالية 
تقريرها  فــــي 
األسبوعي ان اداء مؤشرات سوق 
الكويت لألوراق املالية حقق خالل 
تعامالت االسبوع املاضي مكاسب 
منطقية علــــى ضوء ارتفاع قيمة 
البورصة  ان  كــــون  التــــداوالت، 
حافظــــت علــــى االداء االيجابــــي 
لألسبوع الثالث على التوالي، مع 
حتقيق منو ملحوظ في مستويات 

السيولة املتداولة.
واشار التقرير الى ان معدالت 
التــــداول اليومــــي ارتفعت خالل 
جلسات االســــبوع املاضي بنحو 
63.35% لترتفع بذلك مستويات 
السيولة االجمالية من 118.6 مليون 
دينــــار إلى 193.8 مليــــون دينار، 
موضحــــة ان ارتفاع مســــتويات 
السيولة املتداولة خالل االسبوع 
املاضي مبتوسط يومية بلغ نحو 
37 مليونا يقود إلى التنبؤ بآفاق 
ايجابية اخــــرى للبورصة خالل 

الفترة املقبلة.
وافاد التقرير بأنه ميكن مالحظة 
اكثر من اعتبار قاد تداوالت االسبوع 
املاضي، ويأتي في مقدمتها صعود 
أســــهم البنوك مبعدالت مدفوعة 
بنتائج قوية للمصارف التي اعلنت 
عن بياناتها املالية للنصف األول، 
اذ جــــاءت غالبيتها بنمو معقول 
في االداء التشغيلي، رغم استمرار 
تداعيات األزمة املالية التي التزال 
تلقي بظاللها على القطاع وتضغط 

على وحداته املختلفة.
 والحــــظ تقريــــر »االولــــى 
للوساطة« ان ارتفاع قيمة التداوالت 
إلى احلدود التي جتاوزت فيها الـ50 
مليونا خالل االسبوع املاضي عزز 
إلى حد ما االستقرار النسبي الذي 
مير به السوق منذ 3 اسابع تقريبا 
وتدعم التوقعات باستمرار اآلفاق 
االيجابية للسوق في الفترة املقبلة، 
مشيرا إلى ان البورصة استطاعت 
ان تعوض تراجع االسهم في وقت 
سابق إلى حد ما، بعدما شهد السوق 
مراحل تراجع متواصلة دفعت إلى 
االعتقــــاد بان البورصة قد تذهب 
الى ما هو دون حاجز الثقة الـ 6 

آالف نقطة.

ترقب وحذر

كما شهدت البورصة انحسارا 
في قيمة التداوالت خالل اجللسة 
االولــــى والثانيــــة من تــــداوالت 
االسبوع املاضي بسبب استمرار 
ترقب السوق بحذر للبيانات املالية 
عن النصف االول من العام احلالي، 
وحتديدا لبيانات القطاع املصرفي، 
اال انه مع توالي اعالنات البنوك عن 

لسان الشيخ احمد الفهد عن نوعية 
الدعم املرتقب سواء لالقتصاد أو 
البورصة أو  توقيت ذلك بالتحديد، 
إال ان املتداولني رأوا فيها تصريحات 
مشــــجعة على اســــتمرار النفس 

الصعودي.

تأثير إيجابي للتصريحات

وأفاد التقرير بان التصريحات 
احلكومية االخيرة انعكست بشكل 
ايجابي على نفسيات املستثمرين 
من خالل الدعم احلكومي، خصوصا 
انها جاءت في توقيت غير مدفوع 
بإشاعات سابقة كما كان يحدث في 
مرات سابقة، كما انها أعلنت في 
ظل وجود حتــــركات ايجابية في 
الســــوق، ما يعني انها لم تطلق 
ملجرد الدفع الوهمي كما كان يشاع 
بعد التصريحات السابقة املشابهة، 
بل على ما يبدو انها عنت الكثير 
للبعض فيما يتعلق برفع اجلرعة 
االيجابية، وفــــي املقابل ال يخفي 
التقريــــر املخاوف مــــن ان يكون 
احلديــــث احلكومي عن احتماالت 
الدعم »املجهولة« عاديا، خصوصا 
اذا كانت ثمار هذا الدعم ســــيتم 
جنيهــــا على املــــدى البعيد، على 
غرار انعكاسات مشاريع التنمية 

بياناتها والتي تضمنت البنك االهلي 
الكويتي واالهلــــي املتحد والبنك 
الدولي اضافــــة إلى بيت التمويل 
الكويتي وفي وقت ســــابق البنك 
الوطني ساهم في رفع مستويات 
الســــيولة املتداولــــة إلى معدالت 
مرضية في باقي جلسات االسبوع، 
خصوصا ان السوق اطمئن باألداء 
احملقق إلى ســــالمة الوضع املالي 
انه  للقطاع املصرفــــي خصوصا 
عكس تراجع معدالت املخصصات 
املجنبة في بيانات االداء الفصلي 
السابقة  الثاني مقارنة بالفترات 
وان كانت التزال مرتفعة. اال انها 

تعزز الثقة اكثر في البنوك.
الــــى انه من  ولفــــت التقرير 
املعطيات الهامة املرصودة عن اداء 
سوق الكويت لألوراق املالية خالل 
االســــبوع املاضي انه تأثر بشكل 
واضــــح بالتصريحات احلكومية 
االخيرة التي ادلى بها نائب رئيس 
الوزراء للشؤون ووزير  مجلس 
التنمية ووزير  الدولة لشــــؤون 
الدولة لشؤون االسكان الشيخ احمد 
الفهد بشأن حزمة اجراءات تعتزم 
احلكومة تقدميها لدعم االقتصاد 
والســــوق، مشيرا إلى انه بالرغم 
من ان احلكومــــة لم تفصح على 

في دعم حركة االقتصاد.
وأوضحت »األولى للوساطة« 
التصريحات احلكومية  ان فائدة 
تعاظمت على أداء البورصة خالل 
االسبوع املاضي مع استمرار الدفع 
بجدية احلكومة في تنفيذ مشاريع 
خطة التنمية املعلنة للعام احلالي، 
وبدا ذلك واضحــــا في االعالنات 
املتتابعة عن مشــــاريع كبرى مت 

توقيعها اخيرا.
وذكــــر التقرير انه على عكس 
التوقعات لم يتأثر السوق كثيرا 
بتحركات وزارة التجارة والصناعة 
اجلادة على ما درج اســــتخدامه 
اخيرا مبرحلة تنظيف الســــوق، 
ورمبا يرجع ذلك إلى ان حتركات 
»التجــــارة« في خصوص الدعوة 
لعقد عموميات غالبية الشركات 
املوقوفة عن التداول وفقا للمادة 
178 من قانون الشركات التجارية 
ليست بجديدة، فقد سبق ان وجهت 
الوزارة وحتديدا في شــــهر مايو 
خطابات حتمل الصيغة نفســــها 
الشركات املرشحة حاليا ملواجهة 
عقد جمعياتها بهذه الطريقة، وهو 
ما فهمه السوق بان التحرك يعد 
تكرارا إلجراءات ســــابقا ليس إال 
اجراءات روتينية حتى ولو كانت 

جادة، حيــــث ال يعول كثيرا على 
النتائج.

مؤشرات التداول

أنهى ســــوق الكويت لألوراق 
املالية تداوالت األســــبوع الثالث 
من يوليو على ارتفاع حيث أغلق 
املؤشر السعري عند مستوى 6582 
نقطــــة مرتفعا بنحــــو 1.07% عن 
إغالق األسبوع السابق الذي بلغ 
6512 نقطة، في حني أنهى املؤشر 
الوزني تداوالت هذا األسبوع ليغلق 
عند مستوى 411.15 نقطة مرتفعا 
بواقع 1.91% مقارنة بإغالق األسبوع 

السابق عند 403.43 نقاط.
ومقارنة بتداوالت األســــبوع 
السابق، بلغ إجمالي القيمة املتداولة 
لهذا األسبوع ما يقارب 419 مليون 
دينار مقارنة بنحو 118.7 مليون 
دينار خالل األسبوع السابق مرتفعة 
بنحو 63.35%، فيما ارتفعت كمية 
األسهم املتداولة لهذا األسبوع بنحو 
27.7% لتبلغ بنهاية هذا األسبوع 
1.510 مليون سهم من خالل تنفيذ 
24.617 صفقة، وقد بلغ متوسط 
قيمة التداول اليومي 38.7 مليون 
دينار من خالل متوسطات كمية 
متداولة تعادل 301.9 مليون سهم 
يوميا تقريبا على معدل 4923.4 
صفقة يوميا. على صعيد نشاط 
األسهم، فقد تصدر سهم شركة زين 
املرتبة االولى مببلغ 17.987 مليون 
دينار وحل البنك الوطني في املرتبة 
الثانية بـــــ 15.295 مليون دينار، 
وجاء »بيتك« فــــي املركز الثالث 
مببلغ 11.413 مليون دينار، ومن 
حيث الكمية كانت شركة مجموعة 
القابضــــة باملركز  املســــتثمرون 
األول بعدد 312.960 مليون سهم، 
ومجموعة السالم القابضة باملرتبة 
الثانية بعدد أســــهم بلغت 1.520 
مليون سهم، وجاءت أبيار للتطوير 
الثالثة بعدد  العقاري في املرتبة 
69.280 مليون سهم. أما على صعيد 
القطاعات، فقد شــــهدت تداوالت 
السوق أداء متباينا حيث تصدر 
االرتفاعات قطــــاع البنوك والذي 
أغلق مؤشره السعري عند مستوى 
9347.5 نقطــــة، مرتفعــــا بواقع 
السابق  2.58% مقارنة باألسبوع 
مستحوذا على قيمة تداول تعادل 
27.13% من قيمة تداوالت السوق 
اإلجمالية، يليه قطاع األغذية بواقع 
ارتفاع مقداره 1.9% في مؤشــــره 

السعري.
ومــــن حيث التراجعــــات فقد 
تصدرهــــا قطاع التأمــــني ليغلق 
الســــعري عند مستوى  مؤشره 
2.295.7 نقطة متخليا عن %0.38 
وبقيمة تــــداول تعادل 0.10% من 

إجمالي القيمة السوقية.

بينما لم يتأثر بتلويح »التجارة« باستخدام المادة 178 ضد الشركات المخالفة

معامل انتشار السوق
فيما يتعلق مبعامل انتشار السوق فقد بلغ 
عدد األس��هم املرتفعة في تعامالت األسبوع 
املاضي 72 س��هما مقابل 87 في األس��بوع 
الذي سبقه، فيما بلغ عدد األسهم املتراجعة 
46 س��هما مقابل 55 في الفترة نفسها من 

األسبوع قبل املاضي.
فيم��ا اس��تق��رت أسهم 94 شركة من 
دون تغيي��ر مب��ا فيه��ا األسه��م املوقوفة 
عن الت��داول وغي��ر املتداول��ة بلغت 64 

سهم��ا مقابل 70س��هما في األسبوع قبل 
املاضي.

هذا وقد شهدت اإلقفاالت اليومية األسبوع 
املاضي فارقا محدودا بني قيمة العرض والطلب 
والتي وصل��ت أقصاها في نهاية األحد إلى 
8 ماليني دينار، كما وصل العرض إلى أعلى 
مستوى خالل األسبوع بيوم اخلميس حيث 
بلغ 62.7 مليون دينار مقابل أدنى طلب ليوم 

االحد عندما بلغ 37 مليون دينار.

»الكويت الدولي« يعلن
عن مواعيد العمل الجديدة

أعلن بنك الكويت الدولي انه 
سيقوم بتغيير ساعات العمل في 
البنك اعتبارا من اليوم 25 اجلاري، 
لتكون ساعات استقبال العمالء 
فـــي الفرع الرئيســـي للبنك من 
الساعة الثامنة والنصف صباحا 
الى الساعة الثانية والنصف ظهرا، 
ومن الســـاعة الثامنة والنصف 
صباحا الى الساعة الثانية ظهرا 
في فرع مجمع الـــوزارات، ومن 
الســـاعة التاســـعة صباحا الى 
الســـاعة الثالثة عصرا في فرع 

االحمدي.
الدولي  الكويت  وأضاف بنك 
فـــي بيـــان صحافـــي ان العمل 
بنظام الدوامني ـ صباحا ومساء 
ـ سيطبق بعدد من الفروع وهي: 

مساء، فيما عدا فرع املباركية الذي 
يستقبل العمالء من الساعة الثامنة 
الســـاعة  الى  والنصف صباحا 
الواحدة والنصـــف ظهرا، ومن 
الساعة الرابعة والنصف عصرا 
الى الساعة الثامنة والنصف مساء. 
وأوضح البنك انه مت إلغاء دوام 
الفترة املســـائية ليوم اخلميس 
جلميع فروع بنك الكويت الدولي 

في جميع احملافظات.

فرع شرق، الساملية )شارع عمان(، 
حولـــي، الفروانيـــة، واجلهراء، 
باالضافـــة الى الفـــروع الكائنة 
فـــي املجمعـــات التجارية وهي: 
الفحيحيل، خيطان،  الســـاملية، 
والضجيج، على ان تكون فترة 
استقبال العمالء بالفروع املذكورة 
من الساعة التاسعة صباحا الى 
الساعة الواحدة ظهرا، ومن الساعة 
اخلامسة مساء الى الساعة السابعة 

»أالفكو« توّقع اتفاقية لضم قطاع األمن 
إلى »خدمات القطاع النفطي«

»ميماك أوغيلفي« تعقد شراكة 
مع المنتدى العربي الدولي للمرأة

»الوطنية لالتصاالت« تسلم ثالث سيارة 
»ميني كوبر« إلى الفائز في سحب يوليو

أعلنت كل من ميماك أوغيلفي آند ماثر ـ دبي، 
واملنتدى العربي الدولي للمرأة )AIWF( عن عقد 
شراكة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الوعي بالنجاح 
الـــذي حققته املرأة في العالم العربي وتســـليط 

الضوء على آفاق اإلجنازات املتاحة لها. 
حيث قامت كل من مؤسســـة ورئيسة مجلس 
إدارة املنتدى العربي الدولي للمرأة هيفاء فاهوم 
الكيالني، ورئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي 
لدى ميماك أوغيلفي ادموند مطران بالتوقيع على 
مذكرة التفاهم التي أعلنت عن بدء هذه الشراكة 

في بيروت.
وفي هذا الصدد، قالت هيفاء الكيالني: »نحن 
سعداء جدا بهذه الشراكة ونتطلع إلى العمل مع 
ميماك أوغيلفي التي تتمتع بسمعة عاملية رائدة 
لتوثيـــق عالقات االتصاالت املتكاملـــة. كما أننا 
نتطلع إلى العمل علـــى تعزيز الوعي بإجنازات 
املرأة في املنطقة، وكذلك إلى حتقيق شراكة ناجحة 

ومثمرة.
من جانبه، علق ادموند مطران بالقول: »نحن 
سعداء بالعمل مع املنتدى العربي الدولي للمرأة 

ونأمل أن ننجح في تســـليط الضوء على أهمية 
وتطور جناحات وإجنازات املرأة في العالم العربي، 
وكواحـــدة من أبرز الوكاالت في منطقة الشـــرق 
األوسط وشمال افريقيا، فإننا نشعر بأن من واجبنا 
دعم ونشر قضية متكني املرأة ومشاركتها في األنظمة 
االقتصادية اإلقليمية. وسيعمل فريقنا على تطوير 
وتنفيذ أحدث تقنيـــات العالقات العامة املبتكرة 

لدعم رسالة املنتدى العربي الدولي للمرأة. 
اجلدير بالذكر ان املنتدى العربي الدولي للمرأة 
تأسس عام 2001 كأول منظمة مستقلة غير ربحية 
من نوعها، ويعتبر الصوت املعبر ونصيرا للمرأة 

العربية.
ويتمتع املنتدى بقاعدة متنامية من األعضاء، 
تضم سيدات في مناصب هامة في مختلف املجاالت 
التجارية والسياســـية واملهنية. ويربط املنتدى 
العربي الدولي للمرأة ســـيدات األعمال وأصحاب 
املهن في العالم العربـــي معا ومع نظيراتهن في 
املجتمع الدولي عبر شبكة من األعضاء والعالقات 
تنتشر عبر 45 دولة، ليتيح لهن مشاركة املعارف 

واخلبرات وتطوير قدرات األعمال. 

اعلنت الشركة الوطنية لالتصاالت عن مواصلتها 
تسليم اجلوائز للفائزين بالسحب الشهري الثالث 
الــــذي أجري في 11 اجلــــاري، وقد القى صدى طيبا 
على مستوى العمالء واملشتركني، خاصة أن عملية 
دخول السحب ال تتطلب أي مجهود يذكر سوى أن 
يبدأ رقم العميل بالرقم 6 ويستخدم خدمات الوطنية 
ليستفيد من العروض النوعية التي تقدمها ليكون 

مخوال بعدها الدخول في السحب. 
وقد كشفت الشــــركة في بيان صحافي عن اسم 
سعيد احلظ الفائز بسيارة ميني كوبر، املقدمة من 
شــــركة علي الغامن وأوالده للســــيارات وكانت من 
نصيب عميل الوطنية عبداهلل حجاب املطيري، حيث 
أجري السحب بحضور ممثلي وزارة التجارة وعدد 

من قياديي الشركة الوطنية.
وبهذه املناسبة أقيم حفل تسليم مفتاح السيارة 
للفائز في معرض علي الغامن حضره كل من مدير 
العالقات العامة في »الوطنية« عبدالعزيز البالول 
ومدير املعارض لدى شــــركة علــــي الغامن وأوالده 

طالل العجمي. 

وقدم مدير العالقات العامة في الشركة الوطنية 
لالتصاالت عبدالعزيز البالول تهانيه للفائز معربا 
عن شكره إلدارة شركة علي الغامن وأوالده كما اشاد 
بالعروض املقدمة من الشــــركة بالقول: »لقد كانت 
العروض املقدمة من شركة الغامن مبثابة عامل جذب 
وحافز للمشــــاركة من قبل املشتركني في السحب 
الشهري الذي تقيمه الشركة الوطنية ونحن نتطلع 
في ذلك إلى مزيد من التعاون بيننا«.  واضاف: »إن 
سحوباتنا الشــــهرية تشهد جناحا منقطع النظير، 
ونحن نعد باملزيد من اجلوائز القيمة واملميزة في 
الشهور التسعة املقبلة، فقط لعمالئنا ومشتركينا، 
وما عليهم سوى استخدام خدمات الشركة واالستفادة 
من عروضها«. من جانبه، أعرب مدير التسويق لدى 
شركة علي الغامن وأوالده محمد عبدالقادر عن شكره 
وتقديــــره للجهود التي تبذلها الوطنية لالتصاالت 
وأشاد باحلمالت التسويقية األخيرة التي تنظمها 
وقال: »نتقدم بالشكر لكل القائمني على هذه احلملة 
من الوطنية، كما نبارك للفائز حصوله على اجلائزة 

التي تقدمها شركة علي الغامن وهي ميني كوبر«

لمزيد من الجوائز القيمة في السحوبات المقبلة

تقرير

مكتب المحاسبة في الحكومة األميركية
يقبل اعتراض »الرابطة« على عقد »أنهام«

زكي عثمان
علمت »األنباء« 
مصــــادر  مــــن 
مسؤولة ان وفدا 
من شركة رابطة 
اخلليج والكويت 
للنقل قد عاد من 

واشنطن مساء أمس بعد ان تقدم باعتراض 
رســــمي الى مكتب احملاســــبة فــــي احلكومة 
األميركية حول العقد املبرم بني هيئة الدفاع 

اللوجستية األميركية وشركة أنهام.
وذكرت املصادر ان مكتب احملاســــبة في 
احلكومة األميركية قد قبل اعتراض »الرابطة« 
على ترسية العقد، مشيرة الى ان القرار سيصدر 
في هذا اخلصوص خالل أســــبوع من تقدمي 

االعتــــراض على 
القرار  ان يكــــون 
إما بتحويل العقد 
أو إعادة طرحه من 
جديد في مناقصة 
الشركات  جلميع 
أو  اللوجســــتية 
استمرار الوضع كما هو عليه حاليا. هذا وبينت 
املصادر ان مــــا تردد أمس حول إعالن مكتب 
احملاسبة في احلكومة األميركية صرف النظر 
عن مذكــــرة االعتراض املقدمة من »الرابطة«، 
»غير صحيح«، مشيرة الى ان املكتب قد اجتمع 
مع مسؤولي شركتي »الرابطة« و»أنهام« مساء 
اجلمعة للوقوف على أسباب اعتراض »الرابطة« 

على العقد وردود »أنهام« عليها.

حول عقد المورد الرئيسي للجيش األميركي في المنطقة


