
»الكويتية« تبدأ 
رحالتها إلى أثينا يوليو املقبل

اســتــقــبــل رئــيــس مــجــلــس إدارة 
شركة الخطوط الجوية الكويتية، 
يــــوســــف عـــبـــدالـــحـــمـــيـــد الـــجـــاســـم، 
سفير الكويت في اليونان، سعود 
اليونان  الــدويــش، وسفير  فيصل 
فــــي الـــكـــويـــت كــونــســتــانــتــيــنــوس 

بيبريجوس.
الــلــقــاء بحضور مدير  وتــنــاول 
ــطـــوط  الـــخـ ــة  ــكـ ــبـ شـ ادارة  دائــــــــــرة 
الــتــشــغــيــلــيــة فـــي الـــشـــركـــة شـــروق 
املبيعات  دائــرة  ومدير  العوضي، 
ــبــــل تـــعـــزيـــز  ــــزي، ســ ــنـ ــ ــعـ ــ ــد الـ ــمـ مـــحـ
وتـــقـــويـــة الـــعـــاقـــات بـــن الــبــلــديــن 
وتــنــمــيــتــهــا، فـــي مـــا يــخــص النقل 

الجوي التجاري.
ــران الــــرغــــبــــة  ــ ــيـ ــ ــفـ ــ ــسـ ــ وأبــــــــــــدى الـ
بتشغيل رحات منتظمة مباشرة 
ــتـــي مــــن شــأنــهــا  ــيــــونــــان، الـ ــــى الــ إلـ
تنمية العاقات الوطيدة تاريخيًا 

بن البلدين.
ــد الــجــاســم عــزم  مـــن جــهــتــه، أكــ
رحــات  تشغيل  على  »الكويتية« 
اليونانية  العاصمة  إلى  منتظمة 
ــارًا مـــن شــهــر يــولــيــو  ــبـ ــتـ أثــيــنــا اعـ
املقبل، الفتًا إلى أنه سيتم تفصيل 
ذلـــــــك قــــريــــبــــًا مـــــن خـــــــال الــحــمــلــة 
ــتـــي ســـتـــقـــوم بــهــا،  الــتــســويــقــيــة الـ
الجدوى  دراساتها  اثبتت  بعدما 
االقـــتـــصـــاديـــة مـــن ذلــــك الــتــشــغــيــل 

وبعد توقف دام لفترة طويلة.
وشدد الجاسم على تطلعه إلى 
التوسع  من  نتائج طيبة  تحقيق 
ــات،  ــهــ ــوجــ ــر لــــعــــدد مـــــن الــ ــظـ ــتـ ــنـ املـ
خـــــــصـــــــوصـــــــًا إلـــــــــــــى الـــــعـــــاصـــــمـــــة 
أهمية  إلى  الفتًا  أثينا،  اليونانية 
ــذي تــلــعــبــه »الــكــويــتــيــة«  ــ ــدور الـ ــ الــ
بن  الثنائية  العاقات  تنمية  في 
الــكــويــت والـــيـــونـــان، مــن خـــال ما 
للنقل  الثنائية  االتفاقية  تتيحه 

الجوي بن البلدين.

الجاسم متوسطًاً الدويش وبيبريجوس والعوضي والعنزي

... وتستقبل املسافرين 
من اإلمارات بالورود

ــة الـــخـــطـــوط  ــركــ ــامــــت شــ قــ
باستقبال  الكويتية،  الجوية 
املـــــــســـــــافـــــــريـــــــن عــــــلــــــى مـــن 
االمــارات  اآلتية من  رحالتها 
الــعــربــيــة املــتــحــدة، فـــي مبنى 
الركاب رقم T4( 4( بالورود، 
ــاًء بـــمـــنـــاســـبـــة ذكــــرى  ــفــ ــتــ احــ
مرور 48 عامًا لليوم الوطني 

اإلماراتي.
وبـــــهـــــذه املــــنــــاســــبــــة، قــــال 
العامة  العالقات  دائــرة  مدير 
ــعــنــزي، إنــه  واإلعـــــالم فــايــز ال
مشاركة  على  منها  حرصًا 
ــي الــفــرحــة،  ــاراتــ الــشــعــب االمــ
احتفلت »الكويتية« بالذكرى 
االمــاراتــي،  الوطني  لليوم   48

ــه بــمــا  ــادتــ ــعــ مـــعـــربـــًا عـــــن ســ
الكويتي  الشعبني  بني  يجمع 
واإلمـــــــــاراتـــــــــي مـــــن عــــالقــــات 
ــيـــدة وتــاريــخــيــة  وروابــــــط وطـ

تــمــتــد عــلــى مـــر الـــعـــقـــود في 
ــاالت االجـــتـــمـــاعـــيـــة أو  ــ ــجــ ــ املــ
االقــتــصــاديــة  أو  الــســيــاســيــة 

وغيرها.

توزيع الورود على القادمني
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اقتراح بإصدار شهادة عضوية ملزمة داخل أجهزة الدولة

»اتحاد الصيرفة«: املصارف تهّدد أعمال
أعضائنا بإغالق حساباتهم... دون إنذار 

ــاد الــــكــــويــــتــــي  ــــ ــحــ ـــــ ــاء االتـ ــ ــ ــــضـ ــ ــــب أعـ ــالــ ــ طــ
االتحاد،  إدارة  مجلس  الصيرفة،  لشركات 
بـــإعـــداد دراســـــة مــتــكــامــلــة حــــول املــعــوقــات 
والتحديثات  أعمالها،  في  تواجهها  التي 
املطلوبة على القوانن واللوائح التي تنظم 
عملها، وتقديمها إلى جهات االختصاص 
والصناعة،  التجارة  كـــوزارة  الحكومة  في 
اإلجـــراءات  املــركــزي، التخاذ  الكويت  وبنك 

الازمة وتطبيق ما جاء فيها. 
الجمعية  وتطرق األعضاء خال أعمال 
العمومية غير العادية والتي عقدت أمس، 
االتـــحـــاد،  إدارة  مــجــلــس  رئـــيـــس  بـــرئـــاســـة 
عبدالله نجيب املا، إلى أبرز املعوقات التي 
تــواجــهــهــم، وعــلــى رأســهــا إغـــاق املــصــارف 
إنــذار،  لديها من دون  الشركات  لحسابات 

األمر الذي يهدد أعمالهم.
وبن أعضاء آخرون أن حل األمر بسيط 
جدًا، ويتمثل في إيضاح الفرق بن شركات 
الــصــرافــة الــتــي تخضع لــرقــابــة »املــركــزي« 
ومكاتب  ومؤسسات  لتعليماته،  وتمتثل 
الــــصــــرافــــة الـــخـــاضـــعـــة لـــــــــــوزارة الـــتـــجـــارة 
والــصــنــاعــة أمـــام املــؤســســات الــدولــيــة، بما 
يـــســـاعـــد عـــلـــى تـــقـــيـــيـــم املــــخــــاطــــر بـــصـــورة 

سليمة.
وذكــر أعضاء آخــرون أن قيام الشركات 
ــم إلــــــى »الــــتــــجــــارة«  ــهـ ــاتـ ــيـ ــزانـ ــيـ ــقـــديـــم مـ ــتـ بـ
ــه من  ــ ــرًا مــرهــقــًا، وأنـ ــ و»املـــــركـــــزي«، ُيـــعـــد أمـ
األجـــــدى أن يــخــضــعــوا لــلــرقــابــة عــلــى هــذا 
الجانب إلى جهة واحدة، ما يتطلب إجراء 
تــعــديــات قــانــونــيــة يمكن إدراجـــهـــا ضمن 

الدراسة املتكاملة للقطاع.
ــاء إلــــى أن شــــرط املــؤهــل  ولـــفـــت األعــــضــ
الــعــالــي لــلــمــديــر الـــعـــام لــلــشــركــة يــعــد عبئًا 
آخــــر عــلــى كــاهــلــهــم، خــصــوصــًا وأن أغــلــب 
ــعــد »عــائــلــيــة« أو ممسوكة من 

ُ
ت الــشــركــات 

شــخــص واحــــد هــو املـــالـــك، الــــذي ال يمكنه 
تكلفة سنوية  املــديــر وتحمل  مــهــام  تــولــي 

حتى يتولى آخر هذا املنصب، على الرغم 
مــن قــدرتــه على الــقــيــام بــهــذه املــهــام، آملن 

العمل على تغيير شرط املؤهل العالي.
واقترح األعضاء أن يتم إصــدار شهادة 
التي تعمل تحت مظلة  عضوية للشركات 
االتحاد، وأن تكون تلك الشهادة ملزمة في 
املــعــامــات الرسمية داخـــل أجــهــزة الــدولــة، 
بامتثالها  مباشر  اعــتــراف  بمثابة  لتكون 
إلـــى الــقــوانــن الــتــي تنظم عــمــلــهــا، وتــكــون 
الرسمية   على أن االتحاد هو املظلة 

ً
دليا

ألعمالها واملتحدث باسمها.

بــدوره، أشــار املــا، إلــى أن مجلس إدارة 
ــودًا مـــســـتـــمـــرة لــجــمــع  ــهــ ــــاد يـــبـــذل جــ ــــحـ االتـ
الــشــمــل مــع جميع الــشــركــات تــحــت مظلته 
النظر في قضايا  إلى وجهات  واالستماع 

القطاع.
 وبن أن عدد الشركات األعضاء امللتزمة 
مع االتــحــاد حتى اآلن، يبلغ 38 شركة من 

أصل 40 تعمل في السوق حاليًا.
اإلدارة  مـــجـــلـــس  أن  ــلـــى  عـ ــــا  املــ وشـــــــدد 
يــعــمــل وفــــق ســيــاســة الـــبـــاب املـــفـــتـــوح، وأن 
ــراده  ــ اجـــتـــمـــاعـــاتـــه غـــيـــر مــقــتــصــرة عـــلـــى أفــ
فقط، بل يمكن لجميع االعضاء حضورها 
وإثراء االجتماعات بأفكارهم واقتراحاتهم 
ــى تـــحـــقـــيـــق الـــــهـــــدف األســــمــــى  ــ ــ وصــــــــــواًل إلـ
بممارسات سليمة ومبتكرة، تحقق أفضل 

استفادة للشركات والعماء في القطاع.
قــطــع  اإلدارة  مــجــلــس  بـــــأن  املـــــا  ونــــــوه 
املتكاملة  الــدراســة  فــي شــأن  كبيرًا،  شوطًا 
لــلــمــعــوقــات الــتــي تــواجــه الــقــطــاع، إذ بــادر 
خـــال األشــهــر املــاضــيــة إلـــى الــتــواصــل مع 
من  الكثير  في  املعنية  الحكومية  الجهات 

املشاكل التي يعاني منها.
أن املجلس لن يتوانى عن دراســة  وتابع 
ما تواجهه الشركات من معوقات، وتقديمها 
بالصورة الازمة إلى املعنين في الحكومة، 
التخاذ اإلجراءات الازمة لضمان ممارسات 
عـــمـــلـــيـــة وبــــيــــئــــة عــــمــــل صــــحــــيــــة وســـلـــيـــمـــة 
أحد  لتظل  الصيرفة،  في  العاملة  للشركات 

أركان االقتصاد الوطني.

شرط املؤهل العالي
للمدير عبء إضافي
... الغالبية »عائلية« 

 عبدالله املال: 
مجلس اإلدارة

يتواصل مع الجهات
الحكومية لحل املشاكل

املال متوسطًا أعضاء الجمعية العمومية                    )تصوير أسعد عبدالله(

نقاشات بني ممثلي الشركات  

|كتب علي إبراهيم|

»النفط الوطنية« العمانية 
على خطى نظيرتها السعودية
»أرامكو« تنوي تسعير
سهمها عند 32 ريااًل   

رويترز - قال املستشارون املاليون لطرح »أرامكو« 
السعودية إن طلبات االكتتاب في شريحة املؤسسات 
أوامــر  إذ استقطبت  بـــ3مــرات تقريبًا،  املــعــروض  فاقت 

اكتتاب بقيمة 189.04 مليار ريال )50.4 مليار دوالر(.
كابيتال«  و»األهــلــي  كابيتال«  »سامبا  وأوضــحــت 
أن »أرامكو«  السعودية  العربية  و»إتــش.إس.بــي.ســي« 
تلقت طلبات اكتتاب لنحو 5.9 مليار سهم حتى اآلن 
من املؤسسات في أول 17 يومًا من الطرح العام األولي.

وقالت بلومبرغ إن »أرامكو« تنوي تسعير أسهمها 
عند 32 ريااًل للسهم.

وفي حال أكدت الشركة التسعير بالحد األعلى فإن 
إلــى 96 مليار ريــال )25.6  ما ستجمعه الشركة يصل 

مليار دوالر(. 
العماني محمد  النفط  قــال وزيـــر  أخـــرى،  مــن جهة 
للدولة  املــمــلــوكــة  العمانية  الــنــفــط  إن شــركــة  الــرمــحــي 
تتوقع إدراج ما بن 20 و25 باملئة في طرح عام أولي 

بحلول نهاية العام املقبل.
وســتــصــبــح شـــركـــة الــنــفــط الــعــمــانــيــة ثـــانـــي شــركــة 
بهذه  سيولة  تجمع  الخليج  منطقة  فــي  وطنية  نفط 
»أرامكو«  لـ  املزمع  األولــي  العام  اإلدراج  الوسيلة بعد 

في وقت الحق من الشهر الجاري.
وفــي تصريحات للصحافين خــال مؤتمر بدبي، 
ــال الـــرمـــحـــي إن املــســتــشــاريــن املـــالـــيـــن لــلــصــفــقــة تم  قــ
أيضا  تـــدرس  قــد  ُعــمــان  أن  بالفعل، مضيفًا  تعيينهم 
الشركة  فــي  لاستثمار  استراتيجين  شــركــاء  دعـــوة 

بجانب عملية الطرح العام األولي.
ــر مــن  ــثـ وقــــــال إن الــســلــطــنــة تــخــطــط الســـتـــثـــمـــار أكـ
عشرين مليار دوالر في عمليات املصب في السنوات 

الخمس املقبلة.

انتخاب... وإضافة  
أقّرت الجمعية العمومية، جميع بنود جدول األعمال، ومن بينها انتخاب 
املــســتــقــيــل، واضــافــة  الــعــضــو  مـــدة  ليكمل  إدارة  بــدراملــزيــنــي عــضــوًا ملجلس 
لــزم من 

ُ
أ والــرســوم،  الخاص باالشتراكات  الرابع  بالباب  للمادة 11  3 فقرات 

خاللها أعضاء مجلس اإلدارة بتقديم دعم مادي سنويًا بقيمة 900 دينار 
تـــؤدى مــع رســم االشــتــراك الــســنــوي، كما وافــقــت على تحديد رســـوم طلب 

شهادة ملن يهمه األمر، أو اعتماد توقيع بقيمة 5 دنانير لكل معاملة.

أكد التزام الكويت باتفاق خفض اإلنتاج

الفاضل: تناسب املنتجني واملستهلكني
60 إلى 70 دوالرًا لبرميل النفط 

ــفـــط  ــنـ كــــــونــــــا- أكــــــــد وزيــــــــــر الـ
الدكتور  واملـــاء،  الكهرباء  وزيــر 
خــالــد الــفــاضــل، الــتــزام الكويت 
اإلنتاج  خفض  اتــفــاق  بتطبيق 
بــن دول منظمة أوبـــك والـــدول 
املــنــتــجــة مـــن خــارجــهــا، مــشــددًا 
للمشاركة  فيينا  وصوله  عقب 
فــــي أعــــمــــال املـــؤتـــمـــر الــــــــوزاري 
»أوبــــــك«  لـــــــ  177 الــــــــ  الــــســــنــــوي 
أهمية املحافظة على السياسة 

النفطية العاملية املتوازنة.
وذكـــر ان ثمة مــواضــيــع عدة 
مـــطـــروحـــة عــلــى جـــــدول أعــمــال 
تمديد  بينها  من  االجتماعات، 
اتـــفـــاق خــفــض اإلنــــتــــاج، مــؤكــدًا 
ــتـــوازن  حــــرص الــكــويــت عــلــى الـ
فــي أســـواق الــنــفــط، بما يضمن 
مصالح املنتجن واملستهلكن.

النطاق  أن  الــفــاضــل  واعــتــبــر 
السعري املناسب لبرميل النفط 

بــن 60 و 70 دوالرًا  مــا  الــخــام 
على  واملــســتــهــلــكــن  للمنتجن 
حـــد ســــــواء، مــطــالــبــًا بـــضـــرورة 
اســـــــتـــــــقـــــــرار األســـــــــعـــــــــار وعــــــــدم 

تذبذبها صعودًا وهبوطًا.
يـــــشـــــارك  أن  املــــــــقــــــــرر  ومــــــــــن 
الـــفـــاضـــل فـــي اجـــتـــمـــاع الــلــجــنــة 
ــة املـــعـــنـــيـــة بـــمـــراقـــبـــة  ــتــــركــ املــــشــ

الــســوق، وكــذلــك فــي اجتماعن 
ــــن عــلــى مــســتــوى وزراء  ــ وزاريـ
النفط في دول »أوبـــك« والــدول 

من خارج املنظمة.

)كونا(  الفاضل   
ً
صادق معرفي مستقبال


