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واشنطنـ  د.ب.أ: بدأت عمالق النفط 
»بريتش بتروليوم« )بي پي( امس االول 
في إجراء اختبارات للنظر إذا ما كانت 
ستواصل في حفر بئر تنفيس والذي 
اعتبر آخر خطوة في ســــد دائم لتدفق 
النفــــط من بئر معطوبة في قاع خليج 

املكسيك.
لكن هناك إمكانيــــة ضئيلة في أن 
البئر التي يتسرب منها النفط يجري 
سدها بشكل كامل عبر استخدام املواد 
األسمنتية، وهو ما ينهي بالفعل ملحمة 
سد التسرب الذي تسبب منذ شهر إبريل 
املاضي في أسوأ تسرب نفطي في تاريخ 

الواليات املتحدة.
وقال األدميرال في خفر السواحل ثاد 
ألني، والذي ينسق استجابة احلكومة 
للكارثة، إنه »رمبا نكون ضحايا جناحنا 

هنا«.
وأضاف أن هناك »احتماال ضئيال« 
في عدم اكتمال بئر التنفيس. وسيجري 
اتخاذ قرار في غضون الساعات القليلة 
املقبلة بشأن االســــتمرار في حفر بئر 
التنفيس، التي تبعد حاليا نحو 10 أمتار 

من خزان التسريب.
وتعطل حفر البئر في وقت ســــابق 
هذا األسبوع بسبب مرور عاصفة فوق 

اخلليج.
وال يوجد تسرب نفطي في احمليط 
منذ أن جنحت »بي بي« في توفير غطاء 
محكم الغلق للبئر املعطوبة في 15 يوليو 

املاضي، وجنحت الشركة األسبوع املاضي 
في ضخ مواد أســــمنتية داخل أنبوب 
التســــريب من أجل مزيــــد من اإلغالق 

الدائم للتسرب.
من جهة أخرى، زادت منظمة الدول 
املصدرة للبترول )أوپيك( امس توقعاتها 
للطلب على النفط قائلة إنه من املتوقع 
أن يرتفع مبقــــدار 1.05 مليون برميل 
يوميا هذا العام ليصل إلى 85.5 مليون 

برميل يوميا.
لكن املنظمة حذرت مــــن أن مقدار 
املخزون احلالي ســــوف يستمر إذ ان 

املعروض يتنامى بشكل أسرع من املتوقع 
بينما اليزال منو الطلب ضعيفا.

ومن املتوقــــع أن ينمو الطلب على 
النفط في العام القادم مبقدار 1.05 مليون 
برميل في اليوم ليصل إلى 86.56 مليون 
برميل يوميا دون تغيير عن توقعات 
السوق السابقة. ويعادل البرميل الواحد 
159 ليترا. وقــــدر خبراء أوپيك الطلب 
على النفط هذا العــــام بـ 85.5 مليون 

برميل في اليوم.
وفي جانب املعروض، قالت املنظمة 
إن سعر سلة خاماتها تراجع في يوليو 

مع انخفاض أسعار نفط منطقة الشرق 
األوسط في غمرة وفرة اإلنتاج.

وزادت سبع دول من إحدى عشرة 
دولة عضـــوا في املنظمـــة وامللتزمة 
بنظام حصص اإلنتاج إنتاجها خالل 
ذلك الشـــهر. وجتاوزت سقف اإلنتاج 
املتفق عليه بكثيـــر إذ ضخت 26.86 
مليون برميل في اليوم. كانت اجلزائر 
وأجنوال واإلكوادور وإيران قد خفضت 
إنتاجها، كما أن العراق الدولة العضو 
الثانية عشـــرة وغيـــر امللزمة بنظام 

احلصص قد خفضت إنتاجها.
بــــدأ االقتصاد  على صعيــــد آخر، 
االســــباني في اخلروج ببطء من حالة 
الركود وأعلن مكتب اإلحصاء الوطني 
امس أن اقتصاد البالد حقق خالل الربع 
الثاني من العام احلالي منوا بنسبة %0.2 
من إجمالي الناجت احمللي مقارنة بالربع 

األول من العام احلالي.
جــــاء ارتفاع معدل منــــو االقتصاد 
متوافقــــا مع توقعات اخلبراء، علما ان 
االقتصاد االسباني حقق خالل الربع األول 

من العام احلالي منوا بنسبة %0.1.
وفي املقارنة السنوية انكمش معدل 
منو االقتصاد خالل الربع الثاني بنسبة 
0.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام 

املاضي 2009.
يذكر أن اقتصاد إسبانيا انكمش خالل 
الربع األول من العام احلالي بنسبة %1.3 
مقارنة بالربع األول من العام املاضي.

»أوپيك« تزيد توقعاتها للطلب على النفط العام الحالي

»بي پي« تدرس مدى الحاجة إلى بئر تنفيس بعد إغالق فتحة البئر بمواد أسمنتية

دعماً للجالية الباكستانية في الكويت وبمناسبة ذكرى االستقالل

»الوطنية لالتصاالت« تمنح خصمًا %50
على الرسائل النصية المرسلة إلى باكستان اليوم

من شأنها أن تساهم في تعزيز 
أواصر التواصل معهم.

مواكبـــة  »ان  وأضـــاف: 
عمالئنا ومشاركتهم عواطفهم 
أفراحهم ومناســـباتهم  فـــي 
اخلاصـــة تقربنـــا منهم أكثر 
ومتنحنا الفرصة لتقدمي خدمة 
أفضل لهم، مبا يتناســـب مع 

احتياجاتهم«.
الوطنية  وتسعى الشركة 

الوطنية  الشـــركة  أعلنت 
لالتصـــاالت عـــن تقدميهـــا 
تخفيضا بنسبة 50% لعمالئها 
من اجلالية الباكستانية، عند 
 »SMS« إرسالهم رسائل قصيرة
مبناسبة ذكرى عيد االستقالل 
التي توافق اليوم 14 أغسطس 
اجلاري، حيث يحتفل الشعب 
الباكستاني بالذكرى السنوية 

الـ 63 الستقالل بالده.
وحول هذا العرض اخلاص، 
قال مدير العالقات العامة في 
الشـــركة عبدالعزيز البالول: 
»يأتي عرض الوطنية لالتصاالت 
من منطلق حرصها على مشاركة 
عمالئهـــا أفراحهم أينما كانوا 
وفي أي وقـــت، ومحاولة منا 
التقدمي الدعم املعنوي ملساندة 
الشعب الباكستاني في الكارثة 
التي أملت به أخيرا«، مشيرا إلى 
أن نسبة اجلالية الباكستانية 
املقيمة في الكويت كبيرة ومن 
هنا فإن مبادرة الوطنية هذه 

لالتصاالت إلى تقدمي خدمات 
مميزة وبجـــودة عالية ترقى 
ملســـتوى تطلعـــات عمالئها، 
العرض من منطلق  كما يأتي 
مسؤوليتها االجتماعية جتاه 
عمالئها، وفتح املجال ملزيد من 
حركـــة التواصل بني أحبائهم 

وأهاليهم في باكستان.
اجلدير بالذكر أن التخفيض 
الرسائل سيستمر  على قيمة 
ملدة 24 ساعة من بداية اليوم، 
وقد ســـبق أن قدمت الشركة 
العديد مـــن العروض املماثلة 
للكثير مـــن اجلاليات املقيمة 
في البالد مثل الواليات املتحدة 
ومصر واألردن وسورية والهند 
وبنغالدش وغيرها من الدول، 
وذلـــك حتى يتســـنى لعمالء 
الوطنية من أبنـــاء اجلاليات 
التمتع بالتخفيضات املقدمة 
في إجراء املكاملات مع أهاليهم 
وأقربائهم في بلدانهم بنصف 

التكلفة احلقيقية.

عبدالعزيز البالول

»القطرية« تقدم نيويورك بـ 314 دينارًا 
وواشنطن ابتداًء من 390 دينارًا

شاملة الضرائب وجميع الرسوم خالل شهر رمضان

»بيتك« يكرّم موظفيه المتميزين في خدمة العمالء

»بوابة الشعب« تسوق أراضي في عمان بأسعار تنافسية 

أعلن بيت التمويل الكويتي 
»بيتك« عن تكرمي 32 موظفا 
وموظفة مـــن املتميزين في 
خدمة العمالء خالل النصف 
األول من العام 2010، تقديرا 
لهم على أدائهـــم العالي في 
برنامج جودة اخلدمة خالل 
هذه الفترة، وتشـــجيعا لهم 
من أجل احلفاظ على العالقة 
املتطورة والراقية مع عمالء 

»بيتك«.
وأعرب مساعد املدير العام 
للقطاع املصرفـــي بالوكالة 
نضال أحمـــد أمني، في كلمة 
الذي أقيم  له خالل احلفـــل 
لتكرمي املوظفـــني وحضره 
مدير إدارة اخلدمات التمويلية 
طالل الهنيدي، ومدير وحدة 
جودة اخلدمة حسام اخلطيب، 
ومدير مركز االتصال مشعل 
العبيد، عن شكره وتقديره ملا 
حققه املوظفون من إجنازات 
في خدمة العمالء خالل هذه 
الفترة، والتي ظهرت بوضوح 
فيما نلمسه من تغير إيجابي 
في أسلوب التعامل مع العمالء 
املقدمة،  ومســـتوى اخلدمة 
والتـــي انعكســـت بدورها 
على تعزيـــز مكانة »بيتك« 
وحصته السوقية، باإلضافة 
إلى احلصول على العديد من 
اجلوائز من مختلف املؤسسات 
والهيئات التي ترصد جناح 
أعمال املؤسسات املصرفية 

واملالية.
وأكـــد أن هـــذا االحتفاء 
من قبل »بيتـــك« ممثال في 
املناط  وحدة جودة اخلدمة 
بها وضـــع ومتابعة تطبيق 
معايير اجلودة، يعكس ثقافة 

البنك في التعامل مع موظفيه، 
والتي تهتم بخلق بيئة مواتية 
لإلبداع والتحفيز على التميز 
واملبـــادرة، من أجل حتقيق 
جـــودة اخلدمة التـــي باتت 
املعيار الرئيسي في التنافس 
بني البنوك، مشـــددا في هذا 
الصدد على ضرورة تشجيع 
التنافس الشريف بني املوظفني 

لتطوير األداء.
وأضاف أن السمعة الطيبة 
التي يتمتع بها »بيتك« داخل 
وخارج الكويت، والتي تتنامى 
باستمرار مع تواصل التوسع 
املدروس محليا وعامليا، تفرض 
حتديا بضرورة احلفاظ على 
هذه الصورة، وهو األمر الذي 
يتأتى من خالل االســـتثمار 
في العنصر البشـــري كونه 
الثروة احلقيقية واألساسية 

لـ »بيتك«.
من جهته، قال مدير وحدة 
اجلودة حسام اخلطيب: »دأبت 
وحدة اخلدمة منذ إنشـــائها 
على تكرمي املوظفني املتميزين 
واملبدعني برعاية وتوجيه من 
اإلدارة العليا، لضمان استمرار 
هذا التميز، مثمنا دور هؤالء 
املوظفني وتفانيهم في خدمة 
»بيتك« وعمالئه وفق أفضل 

املعايير«.
آليـــة اختيار  أن  وذكـــر 
الذين  املوظفني املتميزيـــن 
يتم تكرميهم بشـــكل نصف 
سنوي يجري وفق معايير 
عاملية وآليات عالية املهنية، 
تضمن قياس األداء بطريقة 
تتســـم بالشـــفافية وتكافؤ 

الفرص.

أكثــــر مرونة حيــــث ان قانون 
8 لســــنة 2008 الــــذي يقضي 
مبنع الرهون وجتميد قروض 
السكن اخلاص قلص اجلاذبية 
االســــتثمارية العقاريــــة فــــي 
الكويــــت وأدى الــــى ركود في 
تداوالت القطــــاع، الفتا الى أن 
املقيدة لالستثمار  التشريعات 
العقاري تضعف فرص حتول 
الكويت الى مركز مالي واقليمي، 
كما أن هذه التشريعات تكرس 
ظاهرة هروب املستثمرين من 
الكويت الى الدول املجاورة، فيما 
تؤكد االرقام ان السوق اخلليجي 
يســــتحوذ على نصيب األسد 
من اجتاهات شــــراء الكويتيني 
للعقار حيث وصلت النســــبة 
الى نحو 30% خالل 2007 وبلغ 
عدد املتملكني للعقارات بالدول 
األعضاء في دول مجلس التعاون 
6620 مواطنا وكان الكويتيون 
هم األكثر متلكا للعقار في دول 
مجلس التعاون حيث يشكلون 

53% من االجمالي.

املواقع مميزة  علما بأن هــــذه 
وذات طابع خاص وقريبة جدا 
الساحلي، كما ان  من الشريط 
مدينة اجلينينــــة تتميز فيها 
كل اخلدمات من الكهرباء واملاء 

والبنية التحتية.
وكشــــف عن خطط الشركة 
لتنفيذ مشروع مساكن بيوت 
ملتوســــطي الدخــــل الدخل في 
ســــلطنة عمان، مشيرا إلى أن 
السوق العقاري في عمان يتمتع 
بجاذبية استثمارية كبيرة، كما 
ان هناك توجها لدى قطاع واسع 
من املســــتثمرين فــــي الكويت 
لالستثمار في عمان األمر الذي 
دفع الشركة للتوجه لالستثمار 
الفرص  هناك لالســــتفادة من 

االستثمارية املتاحة.
الشــــركات  أن  الى  وأشــــار 
العقارية احمللية اســــتمرت في 
هجرة الســــوق احمللي نتيجة 
املقيدة لالستثمار  التشريعات 
العقــــاري، داعيــــا الى حتديث 
العقارية لتصبح  التشريعات 

ادائها في السوق العقاري احمللي 
مع اقتناص الفرص االستثمارية 

املتاحة 
وأفاد بأن الشركة ستطرح 
خالل مشــــاركتها في معرض 
العقــــار الرمضانــــي أراضــــي 
متنوعة مبساحات تلبي جميع 
العمــــالء في والية  احتياجات 
البركاء الواقعة في سلطنة عمان 
وحتديدا في مدينة اجلينينة، 

االستثمار العقاري بات ال يعترف 
باالقليمية أو احمللية، حيث تشير 
االحصائيات واملعلومات الى أن 
نسبة املســــتثمرين الكويتيني 
باملجال العقاري في دول اخلليج 
العربي وبعض الدول العربية 
تزداد يوما بعد يوم، ومعرض 
العقار الرمضاني فرصة لطرح 
املشاريع املتنوعة حتت سقف 
واحد من أجل طرح مشاريعها 
املتنوعة ولعرض منتجاتها على 
شــــريحة واسعة من املواطنني 

املهتمني باالستثمار.
واشار الى أن الشركة متارس 
العقارات  نشاط بيع وشــــراء 
واالراضي وتطويرها حلسابها 
داخل الكويــــت وخارجها، ومت 
تأسيســــها كشــــركة مساهمة 
كويتية مقفلة عام 2000 برأسمال 
10 ماليني دينار، وللشركة نشاط 
استثماري سكنى منذ 6 سنوات 
بسلطنة عمان واالمارات واالردن 
ولبنان واسبانيا )سانبدرو(، 
كما ان الشركة تستهدف تطوير 

أعلنت شركة بوابة الشعب 
العقاريــــة عن مشــــاركتها في 
معرض العقار الرمضاني الذي 
تنظمه مجموعة املسار لتنظيم 
املعارض واملؤمترات خالل الفترة 
من 21 إلى 24 أغسطس اجلاري، 
والذي يقام حتت رعاية نائب 
رئيس مجلس الوزراء للشؤون 
االقتصادية وزير الدولة لشؤون 
الدولة لشؤون  اإلسكان وزير 
التنمية الشــــيخ أحمــــد الفهد، 
ومبشاركة واسعة ألكثر من 25 
شركة عقارية محلية وخليجية 

وعربية. 
وبهذه املناسبة، أوضح رئيس 
مجلس االدارة والعضو املنتدب 
في شركة بوابة الشعب العقارية 
مشعل عبدالغفور تيفوني في 
تصريح صحافي أنه من املتعارف 
عليه ان املعارض العقارية باتت 
وســــيلة مهمة ليــــس لعرض 
املشاريع فقط وامنا لشرح رؤى 
الشــــركات املشاركة ومستقبل 
أن  خصوصــــا  اســــتثمارها، 

تقديراً إلنجازاتهم خالل النصف األول

خالل مشاركتها في معرض العقار الرمضاني 21 الجاري

تكرمي أحد املوظفني املتميزين

..وتكرمي أحد الفروع املتميزة

مشعل تيفوني

أحمد يوسف
واصل الناقل الوطني القطري عروضه على 
بعض احملطات املنتقاة، من خالل اطالقها ألحدث 
عروضها الرمضانية حتت شعار »امنح نفسك 
معاملة فريدة في رمضان« وجاءت هذه العروض 

شاملة الضرائب والرسوم.
واختارت الناقلة في األسبوع اجلاري محطاتها 
في مدينة بانكـــوك ابتداء من 113 دينارا، فيما 
اختارت مدينة برشلونة ابتداء من 247 دينارا 

ومدينة كواالملبور ابتداء من 123 دينارا.
كما جاء عرض الناقـــل الوطني الى لندن 
ابتداء من 193 دينارا وباريس ابتداء من 192 
دينارا، فيما جاء عرضها الى مدينة نيويورك 
ابتـــداء من 314 دينارا وواشـــنطن ابتداء من 

390 دينارا.
ومع قدوم شهر رمضان املبارك، قالت مصادر 
مطلعة لـ »االنباء« ان مطار الكويت الدولي شهد 
زخما وحركة كثيفة من قبل الكويتيني القادمني 
لقضاء شهر رمضان املبارك في الديرة مع االهل 

واالصدقاء كما جرت العادة.
وأكدت املصادر ايضا ان املطار شـــهد كذلك 
زحاما من قبل الوافدين الذين رغبوا في قضاء 

شهر رمضان واجازة االعياد في بلدانهم، حيث 
شهد االقبال على مطارات كل من لبنان وسورية 

ومصر والهند معدالت سفر مرتفعة.
واشارت املصادر الى ان رمضان هذا العام 
قد تزامن مع موســـم السفر للعديد من االسر 
الكويتيـــة وايضا للوافديـــن، االمر الذي مثل 
عبئا كبيرا على مطـــار الكويت باالضافة الى 
ان معظم املسافرين ســـيعودون عقب انتهاء 
اجازة عيد الفطر املبارك، وهو االمر الذي تظل 
معه معدالت السفر مرتفعة نسبية اذا ما قارنا 

رمضان احلالي مع رمضان املاضي.
وقالت ان معظم شركات السفر والسياحة 
تستعد استعدادات خاصة في رمضان، خصوصا 
انه قد تزامن مع موسم السفر وايضا مع بدء 
تطبيق قانون العمل اجلديد والذي اتاح زيادة 
مدة االجازات الســـنوية جلميع العاملني ملدة 

شهر.
واحملت الى ان هناك بعض االســـر الوافدة 
تستغل اجازة عيد الفطر املبارك لتقضيها مع 
عائالتهم، وهو االمر الذي يحرص عليه مقدمو 
عروض السفر في شركات الطيران لضمان اعلى 

معدالت االشغال على طائراتهم.

)رويترز( بي پي تستأنف جهودها لوقف تدفق النفط من بئر خليج املكسيك  


