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قصة كتاب أرسلته »االستثمارات الوطنية«

وراء إعالن مجموعة األوراق اعتزامها شراء حصة »الهيئة« في »زين«
متر بها الب���الد ال تتحمل وجود خالفات 
بني اكبر مجموعتني اس���تثماريتني لهما 

مصالح كبيرة في السوق.
وأحملت املص���ادر الى انه رغم اعالن 
رئيس مجلس االدارة ملجموعة األوراق 
املالية ان شركته جاهزة ولديها القدرة 
على شراء حصة الهيئة العامة لالستثمار 
اال ان ضخامة قيمة هذه احلصة والتي 
تقدر بنح���و 2.1 مليار دينار في حال 
مت الشراء على سعر دينارين يصعب 
متويله���ا اال من خالل احلصول على 
تسهيالت ائتمانية من البنوك، وانه 
في ظل هذه االزم���ة قد تكون هناك 
الس���يولة  صعوبة في توفير هذه 

ولكنها ليست مستحيلة.

مجموعتني لهما شركات في السوق 
االمر الذي ادى لهبوط حاد للسوق 

امس.
واف���ادت املصادر ب���ان هناك 
مح���اوالت جتري الحت���واء هذه 
االزمة خاصة ان آثارها السلبية 
انعكست على السوق الذي هوى 
بشدة امس، واشارت املصادر الى 
ان املصالح الكبرى للمجموعتني 
الكبيرتني في الس���وق تدعو الى 
س���رعة اخلروج من هذه األزمة 
خاصة ان انعكاس���اتها السلبية 
اثرت على الس���وق ما تسبب في 
خسائر ضخمة لقطاع كبير من صغار املستثمرين، 
باالضافة الى ان الظروف املالية واالقتصادية التي 

زين التي ستدخل ضمن الصفقة 
مرهون���ة، وانه لن يتم نقلها الى 
التحالف الهندي � املاليزي إال عند 
التوصل الى اتفاق نهائي، وهو ما 
رأته االستثمارات الوطنية نوعا من 
العراقيل التي قد تؤثر على سير 
الصفقة، ما دفعها الى ارسال كتاب 
افادت فيه بانه مت استبعادهم من 
الصفقة االم���ر الذي اثار حفيظة 
اصحاب هذه االسهم ما دفعهم الى 
ان تعلن مجموعة االوراق املالية 
انها تدرس ش���راء حصة الهيئة 
العامة لالستثمار في اسهم زين.

وقد اثار هذا االعالن الكثي���ر من األقاويل التي 
تصب في اجتاه واحد، وهو وجود خالف بني اكبر 

هشام أبوشادي
قصة كتاب وراء اعالن مجموعة االوراق املالية 
انها تدرس شراء حصة الهيئة العامة لالستثمار في 

»زين« والبالغة %24.6.
وف���ي التفاصيل التي روتها مصادر ل� »األنباء« 
افادت بان االستثمارات الوطنية ارسلت كتابا الى 
البنك التجاري بصفته املس���ؤول عن ادارة حصة 
مؤثرة من اس���هم »زين« لصالح أحد كبار العمالء، 
وان ما ورد في صيغة الكتاب اثار حفيظة الكبار في 
»املجموعة«، حيث جاء فيه انه »مت استبعادكم من 

الصفقة اخلاصة ببيع 46% من اسهم زين«.
 وكانت االستثمارات الوطنية قد طلبت حتويل 
اس���هم زين الى محفظة خاصة لدى االستثمارات 
الوطني���ة حتى تضم���ن عدم ح���دوث اي عراقيل 
مس���تقبلية، ولكن البنك التج���اري رد بأن حصة 

تخصيص ميزانية لحماية المنافسة 
ضمن ميزانية »التجارة«

من وكالة »ستاندرد آند بورز« التي أكدت أن وضع الشركة مستقر

»األولى للتأمين التكافلي« تحصل 
 »–BBB« على تصنيف بدرجة

عاطف رمضان
توقع����ت مصادر مطلع����ة ل� »األنب����اء« ان يتم 
تخصي����ص ميزانية مالية جلهاز حماية املنافس����ة 
بوزارة التجارة والصناعة »ضمن ميزانية الوزارة«، 
مش����يرين الى انه كان من املخط����ط له تخصيص 
ميزانية مالية »منفصلة« عن ميزانية الوزارة جلهاز 

حماية املنافسة. 
وأضافت املصادر ان هذا التوجه سينعكس سلبا 

على ميزانية جهاز حماية املنافسة، خاصة انها هيئة 
جديدة حيوية بالدولة. 

\اجلدير بالذكر ان »التجارة« كانت تنوي اتخاذ 
اجراءات فعالة إلنشاء اجلهاز والالئحة الداخلية له 
من خالل آليات كالتنسيق مع ديوان اخلدمة املدنية 
وإنش����اء قاعدة بيانات من خالل ربط جهاز حماية 
املنافسة بالبورصات واألسعار العاملية عبر شبكة 

اإلنترنت ملعرفة حركة تداول السلع واألسواق.

أحمد مغربي
حصلت الشركة األولى للتأمني 
التكافلي عل����ى تصنيف بدرجة 
املالية  »BBB–« بالنسبة لقوتها 
وامل����الءة االئتماني����ة على املدى 
الطويل من وكالة التصنيف العاملي 
س����تاندرد آند ب����ورز، ووصفت 
العام للش����ركة  الوكالة الوضع 
باملس����تقر وهو ما يؤكد أن رأس 
مالها سيبقى جيدا وسيساهم في 

دعم منوها وتطورها.
وفي هذا الس����ياق قال رئيس 
املنتدب  اإلدارة والعضو  مجلس 
للشركة األولى للتأمني التكافلي 
خليل الشامي في مؤمتر صحافي 
عقدته الش����ركة أمس انه في ظل 
األوض����اع االقتصادي����ة واملالية 
املتراجع����ة التي متر بها الكويت 
واملؤسسات والشركات والبنوك 
الكويتي����ة والت����ي أدت إلى فقد 
العديد منه����ا لتصنيفها املرتفع 
التقييم  بشكل نهائي وتخفيض 
الش����ركات  للبع����ض اآلخر من 
واملؤسسات خلق لدينا قناعة بأن 
الشركات التي ستصمد وسط كل 
هذه الظروف االقتصادية احملبطة 
واملتردية على األقل حتى منتصف 
عام 2010 املقبل سيستمر بقاؤها 
في السوق الكويتي وستسلم من 
الكويتية  املالية  تداعيات األزمة 

والعاملية.
وأضاف الشامي قائال: »ارتأينا 
ضرورة اختبار مدى القوة املالية 
واإلدارية التي تتمتع بها الشركة 
التكافلي والتي  األولى للتأم����ني 
ستساهم في حتديد قدرتها على 
املواجه����ة والثبات ف����ي ظل كل 
التحدي����ات االقتصادية احلالية 
ولذلك طلبنا من وكالة التصنيف 
العاملي ستاندرد آند بورز تقييم 
األولى للتأمني التكافلي وبعد ما 
يقارب أربعة أش����هر كان تقييم 
الوكالة لنا تريبل بي ستابليتي 
BBB– وهو تقييم جيد ويناسب 
عمر شركتنا واألوضاع االقتصادية 
واملالية احلالية التي تسببت في 
فقدان العديد من الشركات الكويتية 
لتقييمها سواء من شركات التأمني 

أو االستثمار.
التقييم األخير  أن  وأوض����ح 
للشركة األولى للتأمني التكافلي 
من قبل ستاندرد آند بورز يبشر 
باخلير ويدعو إلى التفاؤل ويعكس 
الش����ركة ماليا وإداريا  استقرار 
أرباحها  أنها لم تخس����ر  خاصة 
مثل باقي الشركات وإمنا تركزت 
خسارتها فقط في فقد نسبة من 
األرباح غير احملققة في األسهم التي 
تتداولها في سوق الكويت لألوراق 
املالية وهذا النوع من الفقدان ال 
ميكن أن نعتبره خسارة حقيقية 
وإمنا خسارة للشحوم الزائدة على 

سعر السهم األصلي.

سوق متجمد

وكشف عن تأسيس الشركة 
األولى للتأمني التكافلي لش����ركة 

العربية  اململك����ة  ف����ي  جدي����دة 
السعودية مع شركاء سعوديني 
بحصة جيدة إضافة إلى تأسيسها 
لشركة أخرى في تركيا مع مجموعة 
كويتية وتركية إضافة إلى القيام 
باملساعدة في تأسيس شركة في 
سورية واحلصول على رخصة 
إلنشاء وتأسيس شركة رابعة في 
مصر وكل هذه اخلطوات تأتي في 
إطار إستراتيجية األولى للتأمني 
التكافلي للتوسع إقليميا وخارج 
حدود السوق احمللي الكويتي الذي 

أصبح متجمدا.
ولفت إلى أن الش����ركة األولى 
للتأمني التكافلي كانت ومازالت من 
اجلهات املطالبة بضرورة إنشاء 
جهاز إشراف ورقابة يتبع وزارة 
التجارة ويس����تطيع أن يسيطر 
وينظم قطاع التأمني في الكويت 
الوحيدة  الدولة اخلليجية  وهي 
التي ال متلك هذا اجلهاز وهي متلك 
فقط جهاز إحصاء كل مهمته جمع 
إحصاءات وبيانات عن الشركات 
من دون متابعة أو رقابة علما أن 
قطاع التأمني في جميع دول العالم 
يحظى برقابة شديدة دون جميع 

القطاعات االقتصادية األخرى.
وأش����ار إلى أن قطاع التأمني 
التكافلي حتديدا والذي يبلغ عدد 
الشركات العامل فيه 13 شركة ال 
يحظى إال بنسبة ضئيلة من أقساط 
التأمني في الكويت والتي تتراوح 

بني 19 و20 وأن حصة الش����ركة 
األول����ى للتأم����ني التكافلي منها 
25% فقط. ووصف االجتاه العام 
الذي يحكم عمل »األولى للتأمني 
التكافلي« باحملافظ الن الشركة 
ال تسعى إلى جني أرباح سريعة 
وتتأنى كثيرا في اس����تثماراتها 
وتس����عى لبناء مكان����ة محترمة 
ورصينة لها في السوق الكويتي 
لتكون دعما وأساسا تنطلق عبره 

إلى أسواق أخرى في املنطقة.
وأش����ار إلى أن نسبة العمالة 
الوطنية لدى الش����ركة 31% وقد 
نظرت وكالة ستاندرد آند بورز 
إلى هذه امليزة بعني االعتبار في 
تقييمه����ا لش����ركتنا خاصة بعد 
أن تأكد لها أنن����ا لم نفقد أيا من 
خبراتنا رغم الظروف واألوضاع 
املالية احلالية التي دفعت الكثير 
إلى تسريح نسبة  من الشركات 
كبي����رة من العامل����ني لديها وأن 
تسرب العمالة لدى شركتنا عام 
2008- 2009 صفر إضافة إلى ما 
سبق نحن نسعى إلى خلق الوالء 
لدى موظفين����ا ونهتم بتأهيلهم 
من خ����الل العديد م����ن الدورات 
التدريبية داخل الكويت وخارجها 
ونوفر لهم بيئة مناسبة ومثالية 
يكونون قادرين فيها على العطاء 
والعمل وذلك من منطلق إمياننا 
بأن العنصر البشري أساس جناح 

أي مؤسسة.

خليل الشامي متوسطا قتيبة النصف وبراك اخلميس خالل املؤمتر الصحافي

الشركات الورقية فاقمت األزمة
ب��ن الش��امي أن العديد من العوامل س��اهمت في تفاقم 
األزم��ة املالي��ة واالقتصادية التي تش��هدها الكويت وزيادة 
انعكاساتها وآثارها السلبية على شركاتها ومؤسساتها والتي 
م��ن أبرزها إنش��اء العديد من الش��ركات الورقية في مجال 
االس��تثمار والعقار والتأمن والتي كان الهدف من إنش��ائها 
دخول البورصة فقط والتداول فيها وليس مزاولة النش��اط 
الذي أسست من أجله، إضافة إلى حتويل العديد من الشركات 

ذات املسؤولية احملدودة إلى شركات استثمارية وعقارية.
وأوضح أن وزارة التجارة لعبت دورا واضحا في ظهور 
األزمة املالية احلالية ألنها كانت وراء منح التراخيص الورقية 
لعدد كبير من الشركات من دون النظر أو االعتداد بدراسات 
اجلدوى التي تشترط تقدميها مع طلب الترخيص لتأسيس 
ش��ركة، لكنه��ا ال تعيره��ا أي اهتمام وال تنظ��ر إليها بعن 

االعتبار.

الزلزلة: انتشار الفساد والرشوة بين الموظفين 
والشهادات المزورة من أخطر أنواع الفساد في الخليج

أبدى وزير التجارة الس���ابق 
وعضو اللجنة املالية واالقتصادية 
د.يوسف الزلزلة، قدرا ضئيال من 
التفاؤل حيال نتائج وانعكاسات 
أعنف أزمة اقتصادية عاملية على 
العربية  منطقة اخلليج والدول 
عموما، مس���تدركا بأن انتش���ار 
الفساد والرش���وة بني املوظفني 
والشهادات املزورة تعد من أخطر 

أنواع الفساد في اخلليج.
وأوضح الزلزل���ة في مقابلة 
مع إحدى الصحف القطرية أثناء 

زيارة قام بها إلى الدوحة أخيرا 
الدول اخلليجي���ة والعربية  إن 
اجتازت األسوأ في األزمة العاملية 
ولكن التداعيات مازالت مستمرة، 
الفتا إلى أن مستقبل نهاية األزمة 
مازال مجه���وال وجميع اخلبراء 

االقتصاديني يقرون بذلك.
وحتدث الزلزلة خالل املقابلة 
ع���ن مجم���ل قضاي���ا املنطق���ة 
االقتصادية ومدى تأثرها بتداعيات 
األزمة التي مازالت تلقي بأعبائها 
وثقلها إلى اليوم، والزلزلة معروف 

بصراحت���ه وجرأته ف���ي انتقاد 
مختلف األوضاع سواء في الكويت 

أو املنطقة عموما.
ويق���ول إن دول اخللي���ج ال 
حتسن اس���تثمار إيرادات النفط 
العاملية صفعتنا بقوة،  واألزمة 
مؤكدا أنن���ا تأخرن���ا كثيرا في 

التصدي لها.
وردا على مقول���ة »الكويت 
أمس، دبي اليوم، قطر غدا«، يقول 
الزلزلة إن الكويتيني هم من أطلق 
املقولة واليوم تستخدم إلثارتهم 

واستفزازهم.
وتابع إن الكويت شهدت طفرة 
عمرانية سبقت فيها اجلميع و»إن 
دول اخلليج تعلمت منا«، مشددا 
على أن الكويت ستتربع مرة أخرى 
على قمة دول اخلليج في غضون 

خمس سنوات فقط.
وي���رى الزلزل���ة أن التنمية 
احلقيقية ليس���ت في الشوارع 
واألبراج والقط���ارات وإمنا في 
»العقل البشري«، مضيفا »صحيح 
أن الكويت تقاعس���ت في جانب 

التنمية ولكنها تتطور وتستفيد 
من جتاربها«، ويعترف الزلزلة بان 
قطر ودبي لم تسبقا الكويت سوى 

في البناء واإلعمار فقط.
ويشدد على أن حجم املبادالت 
التجارية بني دول مجلس التعاون 
اخلليجي لم يصل بعد إلى مستوى 
طموح أبن���اء املنطق���ة، كما أن 
التجارب الت���ي مررنا بها تقول 
إن اتفاقيات التجارة احلرة التي 
تسعى دول التعاون إلبرامها مع 
العديد من دول العالم ال تفيدنا.

عدد من عمالء البنك يربحون أجهزة بالك بيري جديدة

»الخليج« يقدم خدمات مصرفية مرنة عبر الهاتف النقال
اختتم أخيرا بنك اخلليج عرض بالك بيري الترويجي 
لعمالء خدمة »نقال اخلليج« باإلعالن عن أسماء الرابحني، 
حيث فاز كل من محمد الشهاب وطارق بهبهاني ونبيلة عباس 

جوهر الدشتي بجهاز بالك بيري جديد لكل منهم.
وذكر البنك في بيان صحافي أمس أنه ينفرد بالتركيز 
عل����ى تزويد عمالئه بخدمات نق����ال اخلليج عالية اجلودة 
ملنحهم مزيدا من سهولة إجراء املعامالت في حساباتهم من 

أي مكان في العالم.
وتوفر خدمات نقال اخلليج مزايا عصرية متنح العمالء 
وسيلة في غاية السهولة واملرونة إلدارة حساباتهم وتعتمد 

نظاما يتضمن قائمة باخلدمات املصرفية املتوافرة.
ومع خدمة نق����ال اخلليج، يؤمن بنك اخلليج مجموعة 
حصرية من خدمات تلقي وإرسال الرسائل املصرفية القصيرة، 
وذلك حرصا منه على تزويد عمالئه باملزايا السهلة واآلمنة 

التي ينفرد بها، كجزء من نهج البنك االبتكاري لتوفير أسرع 
وأسهل طريقة للرد على استفسارات العمالء من أي مكان 
في العالم. فخدمة تلقي الرسائل املصرفية القصيرة تتيح 
للعميل تسلم رسائل نصية تنبيهية حول عدد من املعامالت 
املصرفية بصورة منتظمة. أما خدمة إرسال الرسائل املصرفية 
القصيرة، فتتيح للعميل إرسال رسالة نصية لطلب تفاصيل 

معينة واحلصول على الرد الفوري.

حسن السويدي نائبًا وداود توفيق عضوًا منتدبًا ورئيسًا تنفيذيًا

مجلس إدارة »غزال للتأمين« يزكي عيسى الغزالي رئيسًا
عقد مجلس إدارة ش���ركة غزال للتأمني اجتماعا اس���تثنائيا 
متت خالله تزكية د.عيسى محمد الغزالي رئيسا ملجلس اإلدارة، 
وحسن عبدالرحيم السويدي نائبا للرئيس، وداود سالم توفيق 
عضوا منتدبا ورئيسا تنفيذيا للشركة، وسامي صالح مشرقي 

ويوسف أحمد امليلم أعضاء.
 وذكر العضو املنتدب والرئي���س التنفيذي داود توفيق أن 
املجلس أقر تش���كيل جلنة السياسات االس���تثمارية من نفس 
أعضاء مجلس اإلدارة وأس���ند إليها مهمة وضع سياسات إدارة 
محفظة استثمارات الشركة، من أجل استغالل الفوائض النقدية 
مبا يحق���ق أفضل عائد، إضافة إلى فتح فروع للش���ركة داخل 

وخارج الكويت.
 واش���ار إلى أن هذه اخلطوات تعتبر جزءا من استراتيجية 
الش���ركة خالل السنوات ال� 3 املقبلة بدءا من مطلع يناير 2010، 
وهي اس���تراتيجية حتدد فيه���ا عمل إدارة اإلنت���اج واإلدارات 
املساندة، باإلضافة إلى خطة محكمة للتوسع في السوقني احمللي 

واإلقليمي. 
وأكد ان ش���ركة غزال للتأمني اعتمدت هذه االس���تراتيجية 
للدخول في حلبة التنافس في س���وق التأمني بقوة رغم األزمة 
املالية العاملي���ة التي عصفت باقتصادات دول كثيرة تأثر معها 
قطاع التأمني، فش���هدت الشركة خالل الفترة األخيرة اتصاالت 
على جميع املس���تويات من خبراء التأمني الراغبني في التعاون 
مع هذه الشركة الوليدة نتيجة للسمعة التي يتمتع بها مالكها 

ومتانة أوضاعه���م املالية باإلضافة إلى تواف���ر كادر فني على 
درج��ة عالية من اخلبرة في قطاع التأمني قادر على دعم القرارات 
احل��اسمة التي قد تتخذها اإلدارة العليا في الشركة، وه��و م��ا 
ي��ؤك��د أن حدة التنافس بني ش���ركات قطاع التأمني س���تع��ود 
ليس إل��ى الس�����وق احمللي فحس���ب، وإمن��ا إلى كاف��ة أسواق 

املنطق��ة أيض��ا. 
وأضاف ان ش���ركة غزال للتأمني تقتحم أسواق املنطقة في 
أوق���ات حرجة للغاية، إذ إنها بدأت بط���رح باكورة أعمالها في 
وقت كثرت فيه أخبار شركات أعلنت عن إفالسها وأخرى منيت 
بخسائر فادحة وثالثة اندمجت مع شركات أخرى لدرء اخلسائر 
وجتنب اإلفالس، بينما البقية التزال تصارع من أجل البقاء بعد 

أن كانت تصول وجتول في ساحة املنافسة. 
وأوضح أن مجلس اإلدارة في اجتماعه األخير وافق على أن 
يكون االنتشار والتوسع على أساس االتفاق مع كبريات الشركات 
األميركية العاملة في قطاع التأمني للعمل على خطني متوازيني 
لتدريب كوادر الشركة على أساليب متطورة لتسويق اخلدمات 
التأمينية العاملية خارج احلدود اجلغرافية، والعمل معا من أجل 
استحداث برامج تأمني جديدة باإلضافة إلى حتقيق النجاحات 

في قطاع املنتجات التأمينية الفردية.
 وبني أنه عندما تعتمد شركة غزال للتأمني على إحدى أكبر 
شركات التأمني في العالم فاحلديث يدور حول خبرة فنية وإدارية 

ومالية أو محاسبية في قطاع التأمني تفوق ال� 200 سنة.

تداول سهم 
»تمويل الخليج« دون 

زيادة رأس المال
الكويت لالوراق  ذكر س����وق 
املالية ان بيت التمويل اخلليجي 
أفاد مبا يخص  )متويل اخلليج( 
زيادة رأس املال التي ستتم قريبا، 
بأنه س����يقوم بطرح ما يصل الى 
907.898.065 سهما بسعر عرض 

بقيمة 0.38 دوالر للسهم. 
وافاد البنك بأنه سيفتح العرض 
بتاريخ 15 اكتوبر 2009 ويستمر 
املوافق 29  االقف����ال  حتى تاريخ 
اكتوب����ر 2009 وس����يكون تاريخ 
التخصي����ص 5 نوفمب����ر 2009 
وسيكون جميع املساهمني املسجلني 
في سجل املساهمني لدى املسجل 
كما في تاريخ السجل املوافق يوم 
11 اكتوبر 2009 مخولني للمشاركة 
في عرض اصدار احلقوق مع احقية 
احلصول على 19 سهما مقابل كل 

20 سهما ميلكها املساهم. 
وعليه سيتم تداول سهم الشركة 
دون زيادة رأس املال اعتبارا من 

امس.

»الجزيرة« تحط في حلب وبيروت ومومباي وإسطنبول بـ 4 دنانير
أطلق����ت »ش����ركة طي����ران 
اجلزي����رة« حملة من العروض 
اخلاص����ة متتد ألس����بوع كامل 
تباع فيها أسعار التذاكر ألربع 
وجهات مختلفة يوميا ابتداء من 
4 دنانير، هذا وس����يتم اإلعالن 
عن هذه التذاكر بش����كل يومي 

حت����ى 17 اجلاري، حيث تأتي ه����ذه احلملة في إطار 
احتفاالت »ش����ركة طيران اجلزي����رة« بعيد ميالدها 

الرابع هذا العام.
وذكرت الشركة في بيان صحافي أمس أن عمالء 
»طيران اجلزيرة« س����يتمكنون م����ن حجز تذاكرهم 
يوم األحد إلى حلب وبيروت ومومباي واسطنبول 
بأس����عار تبدأ ب� 4 دنانير، هذا باس����تثناء الضرائب 
والرسوم اإلضافية، أما بالنسبة لباقي أيام األسبوع، 
www. فيتوجب عليهم زيارة املوقع اإللكتروني للشركة
jazeeraairways.com ليتمكن����وا من معرفة الوجهات 
األربعة اجلديدة التي ينطبق عليها العرض في ذلك 

اليوم.

وبهذه املناسبة، قال الرئيس 
التنفيذي لشركة طيران اجلزيرة 
ستيفان بيتشلر: نتيح لعمالئنا 
عروضا متنوعة على أس����عار 
تذاكر السفر ضمن الوجهات التي 
نغطيها عبر زيارة موقع »طيران 
اجلزيرة« على اإلنترنت، ويأتي 
ذل����ك في إطار احتفاالتنا بعي����د ميالدنا والتي متتد 
لشهر كامل، ويبرز العرض احلالي مدى عمق التزامنا 

بتسهيل سفر عمالئنا عبر أرجاء املنطقة.
جتدر االش����ارة الى أنه ميكن االستفادة من هذه 
العروض الترويجية والسفر خالل الفترة املمتدة بني 
18 أكتوبر و31 ديسمبر، وتكفي زيارة املوقع اإللكتروني 
www.jaziraairways.com للحص����ول على مزيد من 
التفاصيل واملعلومات وإجراء احلجز املطلوب، كما 
ينبغي أن تتم عملية ش����راء التذاكر قبل سبعة أيام 
من السفر، إضافة إلى دفع الرسوم اخلاصة باخلدمات 
اإلضافية التي يختارها العميل، علما أن املقاعد محدودة 

وتخضع جلميع الشروط واألحكام.

بيان النوايا الذي أعلنته مجموعة األوراق املالية


