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»هيئة االستثمار« تشكل مجلس إدارة »وربة«

الصاهود: أمتلك حالً لمشكلة الدولة اإلسكانية
عمر راشد

كشف رجل االعمال س���عود الصاهود انه ميلك حال شامال 
ملشكلة الدولة االسكانية دون ان يكلف الدولة أو القطاع اخلاص 
شيئا يذكر، مشددا على ان تكلفة احلل تساوي صفرا ولن حتمل 
املال العام شيئا يذكر. ولفت الصاهود الى انه يدعو املسؤولني 
من احلكومة والوزراء ملناقش���ته في هذا احلل، وذلك لتعريفه 
ب���كل التفاصيل اخلاصة به، مبينا ان كل الوزراء من احلكومة 
مدعوون للنقاش باس���تثناء البلدي���ة، واصفا اياها بأنها أكبر 
مع���وق للعمل التنموي في العقارات. وحول صفقات اجلامبو 
املتوقع االعالن عنها في الفترة املقبلة، اش���ار الصاهود الى ان 
تخوف البنوك من فتح قنوات التمويل أدى الى غلق الباب أمام 

اجناز أي صفقات جامبو.

عاطف رمضان
أعلن رئيس اللجنة التأسيسية لبنك وربة مطلق 
الصانع عن موافقة اجلمعية التأسيسية للبنك التي 

عقدت امس على تأسيس البنك نهائيا.
وأضاف الصانع الذي ترأس العمومية التأسيسية 
»املؤجلة« لبنك وربة التي بلغ نصاب حضورها %24 
ان إعالن تأسيس بنك وربة نهائيا يعتبر آخر حلقة 

من حلقات اإلجراءات القانونية.
وزاد قائال: ان مجلس اإلدارة أصبح مكتمال بشكل 
قانوني. وقد أق����رت العمومية جدول األعمال الذي 
تضمن تقرير التأسيس وأقرت العمومية كذلك تعيني 
أول مجلس إدارة للبنك للسنوات ال� 3 املقبلة، حيث 
يضم في عضويته كال من: جسار اجلسار ويوسف 
امليلم وموسى معرفي ووائل القطامي وأحمد امللحم 
وجمال دش����تي وأحمد الدعي����ج. هذا وقد مت تعيني 
مجلس اإلدارة من قبل الهيئة العامة لالستثمار، وذلك 

مبوجب تكليف من قبل مجلس الوزراء للهيئة.
وفي اإلطار ذاته، قال الصانع: اتصلنا بعدد كبير 
من مراقبي احلسابات وأصحاب اخلبرات واملقبولني 

لدى اجلهات املعنية ومتت املوافقة على اقتراح اللجنة 
التأسيس����ية بش����أن اختيار »صافي املطوع ووليد 
العصيمي« كمراقبي حسابات، خاصة ان بنك وربة 
كمصرف البد من تعيني »مكتبيني« كمراقبي حسابات. 
وأش����ار الى انه مت تعيني جلنة رقابة شرعية من 5 
أعضاء ذوي خبرات في مجال الصيرفة اإلس����المي 
وهم: د.عجيل النشمي ود.عبدالعزيز القصار ود.نايف 

العنزي ود.عصام العنزي ود.عيسى زكي.
وعن إدراج بنك وربة في البورصة أفاد الصانع بأن 

إدراج البنك متاح قانونا بعد عام من التأسيس.
ه����ذا وقد أقرت العمومية ايضا تفويض مجلس 
اإلدارة في التصرف في كسور األسهم الناجتة عن 
عملية التخصيص والبالغ مقدارها 30.172 ألف سهم 

بحيث انها تتحول الى أصل من أصول البنك.
اجلدير ذكره ان مدير إدارة الش����ركات املساهمة 
بوزارة التجارة والصناعة داود السابج كان ضمن 
احلضور في اجلمعية »عضو اللجنة التأسيسية« 
كذل����ك حضر د.محمود الكن����دري ممثال عن الهيئة 

العامة لالستثمار.

العمومية التأسيسية للبنك وافقت على تعيينهم لـ 3 سنوات مقبلة

جانب من العمومية التأسيسية لبنك وربة

القحطاني: تقرير »الدولي« حول رواتب المهندسين غير دقيقة
بياناته مستقاة من الجانب الحكومي

القحطاني والعواد يتوسطان وفد البنك الدولي

املسجلني واملصنفني كمحترفني 
وممارسني ملزاولة املهنة الهندسية 
غير مدرجني في التقارير التي بنى 
عليه���ا التقرير الدولي نتائجه، 
مضيفا ان الترقيات التي تناولها 
تقرير البن���ك الدولي للمهنيني 
القطاع احلكومي  والعاملني في 
غير دقيقة ايضا ومس���تقاة من 
مصدر واحد في حني ان الكثير 
م���ن الترقيات تتفاوت بني جهة 
وأخرى وال تراع���ي الكثير من 
الفني واالنتاجي للقطاع  األداء 

احلكومي.
واعرب القحطاني عن استعداد 
جمعية املهندسني لعرض رؤيتها 
التنموية عن الكوادر في الكويت 
وخاصة ملمثلي البنك الدولي في 
الكوي���ت واملنطقة، مؤكدا ان ما 
قدمت���ه جمعية املهندس���ني هو 
مش���روع تنموي وطني يجب 
عدم االبط���اء ف���ي تنفيذه ألن 
كلفته املستقبلية ستكون باهظة 
جدا على التنمية البش���رية في 

البالد.

اس���تقبل رئي���س جمعي���ة 
املهندس���ني الكويتي���ة م. طالل 
القحطاني وفدا من املس���ؤولني 
في البنك الدولي ملنطقتي الشرق 
األوسط وشمال افريقيا في مقر 
اجلمعية امس ضم كال من رئيس 
االقتصادي���ني في قس���م البنية 
التحتية ياول نومبا واملنس���ق 
االقليمي للتعليم واملعارف عمر 
كاراسبان، واالقتصادية ملنطقة 
الشرق األوسط وشمال افريقيا 
راندا عقيل، وذلك بحضور رئيسة 
جلنة املرأة في جمعية املهندسني 

الكويتية.
الوفد  حيث عرض مسؤولو 
جهودهم في مجال االستشارات 
البنك  الت���ي يقدمها  واخلدمات 
للكويت ودول املنطقة وخاصة 
التكنولوجي  التطور  في مجال 
واحلكومة االلكترونية مؤكدين 
اهمي���ة تطوي���ر وتفعيل دور 
مهندسي الكمبيوتر واملعلومات 

في هذا املجال.
ومن جانبه شرح القحطاني 

الدور الكبي���ر امللقى على كاهل 
مهندسي الكمبيوتر واملعلوماتية 
في الكويت والدور الذي يقومون 
به ف���ي مجال تطوير ش���بكات 
املعلومات والتعامل االلكتروني 
في البالد، مشيرا الى ان اوضاع 
املهندس���ني غير املتساوية مع 
غيرهم من املهنيني جتعل العمل 
في هذا املج���ال طاردا للكفاءات 

الوطنية.
وقدم القحطاني عرضا للوفد 
املهندس���ني  الدولي عن مطالب 
ف���ي الكويت ورؤي���ة اجلمعية 
التنموية بخصوص الكوادر وما 
قدمته للحكومة في هذا املجال، 
موضح���ا ان البيانات التي بني 
عليها التقرير الدولي بخصوص 
الرواتب وجدول الرواتب قاصرة 

ومستقاة من اجلانب احلكومي 
فقط، وان الكثير من االرقام التي 
بني التقرير الدولي عليها نتائجه 

غير دقيقة ويجانبها الصواب.
واوضح القحطاني: ان من اكبر 
االمثلة على عدم دقة املعلومات 
هو ان الفارق كبير جدا بني عدد 
الذين تعترف بهم  املهندس���ني 
بعض اجلهات احلكومية وغير 

النشمي: تطوير خدمات المطار للتحول لمركز مالي
الكاميرات اجلديدة التي تستخدم 
ف����ي العديد من مطارات العالم، 
أصبحت محل خالف خصوصا 
ف����ي ال����دول اإلس����المية وغير 
اإلس����المية التي جتد غضاضة 
في استخدامها. من جانبه قال 
مدير امن املطار اياد احلداد ان 
وزارة الداخلية عليها عبء كبير 
في تسيير حركة الركاب داخل 
املطار، كما انها تقوم بأعمال غير 
منوطة بها مثل تنظيم الركاب 

داخل صاالت املطار.
واكد على ان كوادر الشرطة 
العاملة داخل املطار تقوم بجميع 
خدماتها على مدار الساعة وبكفاءة 
عالية رغم نسبة الزيادة في حركة 
املطار.وفي السياق قال مدير ادراة 
اجلوازات مبطار الكويت الدولي 
العقيد بندر الظفيري ان مطار 
الكويت الدولي استوعب خالل 
العام 2008 أكثر من 5.7 ماليني 
راكب، مقابل 6.4 ماليني راكب في 
العام 2009 وهو ما يؤكد الزيادة 
املطردة في حركة السفر ويتطلب 
معه مزيدا من اخلدمات، وأضاف 
انه مت إصدار 216 ألف تأشيرة 
سياحية في املطار خالل 2009 
مقابل 188 ألف خالل 2008، وقال 
انه جار تطوير وتركيب احدث 
اجهزة للحاس����ب اآللي لتواكب 
هذه الزيادة ف����ي اعداد الركاب 
كما هو معمول به في مطارات 

العالم.

أحمد يوسف
ق����ال نائ����ب دائ����رة اخلدمات 
األرضية خلدمات الركاب والشحن 
ورئيس جلنة الش����ركات العاملة 
في مط����ار الكويت الدولي د.خالد 
النش����مي ان اللجن����ة تعمل على 
تيسير وتسهيل حركة الركاب في 
املطار وذلك من خالل تعاون جميع 
األطراف ليتواكب ذلك مع ما هو 

معمول به في املطارات الدولية.
جاء ذلك خ����الل انعقاد أعمال 
املؤمتر السنوي للجنة الشركات 
العاملة في مطار الكويت الدولي 
بحضور عديد من شركات الطيران 

والشركات العاملة في املطار.
اللجنة  ان  النش����مي  وأضاف 
تنعقد بش����كل مس����تمر ومنتظم 
ملناقشة ومتابعة جميع اخلدمات 
املط����ار بهدف  ف����ي  الت����ي تقدم 
تطوير وحتديث اخلدمات، اميانا 
املتغيرات  منها بضرورة مواكبة 
واالنفتاح الذي تشهده البالد لتلبية 
الرغبة الس����امية لصاحب السمو 
االمير في التحول الى مركز مالي 

وجتاري إقليمي.
وقال ان جميع اإلدارات العاملة 
الى جمارك وطيران  من جوازات 
مدني تعمل من خ����الل منظومة 
واحدة تعمل حتت س����قف واحد 
في املطار، مضيفا انه كلما زادت 
مس����احة التعاون زادت اخلدمات 

التي تقدم للمسافرين.
وأك����د ان هن����اك ارتفاع����ا في 

بوابات كافية إلقالع الطائرات التي 
أصبحت ال تواكب الزيادة في حجم 
املطارات العاملية في املطار من 40 
طائرة يوميا الى 120 حاليا. واشار 
الى ان هناك محاوالت جادة الجناز 
الكثير من املهمات وتسريع حركة 
الركاب الى الطائرة في اقصر وقت 
زمني ممكن، باإلضافة الى اخلدمات 
اخلاصة التي تقدم في خدمات درجة 

رجال األعمال.
الوزراء  وقال ان قرار مجلس 
العام 2006 اخلاص بسياسة  في 
الس����ماوات املفتوحة، األمر الذي 
زاد من ع����دد الطائرات في املطار 
باإلضافة الى زيادة عدد الدول التي 
يسمح ملواطنيها بتأشيرات دخول 
في مطار الكويت الدولي من 38 الى 
48 دولة. وعن اإلجراءات األمنية، 
يجب ان تطبق بالشكل الذي يحمي 
خصوصيات الدولة ومبا ال يعيق 
حرك����ة الطائرات، مش����ير الى ان 

نسبة تش����غيل مطار الكويت في 
2009 بل����غ 13% مقارنة ب� 2008، 
كم����ا زادت بنس����بة 26% مقارنة 
العام 2009 بالع����ام 2007. وعن 
القدرة االستيعابية ملطار الكويت 
الزيادة  وقدرته على اس����تيعاب 
املطردة في النمو ومواكبته، قال 
النمش����ي: ان هناك زيادة مطردة 
الكويت  الركاب مبطار  في حركة 
الدولي، ونحن ننتظر االنتهاء من 
جتهيز مطار الشيخ جابر، ونحن 
نطمع في الوقت احلالي ان يلبي 
املطار جميع اخلدم����ات املعمول 
بها في جميع مطارات العالم، وال 
يتخلف عنها، وان أي تقصير في 
اداء ه����ذه اخلدمات تتم معاجلته 
املناقش����ات املستفيضة مع  عبر 
اجلهات املعنية. وق����ال ان هناك 
الطيران  حتديات تواجه شركات 
لدى تس����يير رحالته����ا على منت 
طائراتها تتلخص في عدم وجود 

خالل أعمال المؤتمر السنوي للجنة الشركات العاملة في مطار الكويت الدولي

)سعود سالم(د.خالد النمشي وبندر الظفيري في جانب من املؤمتر

)أحمد باكير(

»العربية للطيران«
توزع 10% نقداً

أعلنت »العربي���ة للطيران« ان 
مجلس إدارتها تقدم عقب اجتماعه 
امس بتوصية لتوزيع أرباح نقدية 
بنس���بة 10% عن عام 2009، متهيدا 
العتمادها من اجلمعية العمومية التي 
ستنعقد في الشارقة بتاريخ 18 مارس 
2010. وأعلنت الش���ركة مؤخرا عن 
نتائجها املالية للسنة املنتهية في 31 
ديسمبر 2009، حيث أظهرت النتائج 
حتقيق الشركة لربحية مستمرة مع 
مستويات فائقة من الكفاءة في وقت 
تواجه فيه شركات الطيران في جميع 
أنحاء العالم حتديات كبيرة. وتسّير 
»العربية للطيران« رحالتها حاليا 
الى 60 وجهة حول العالم، انطالقا 
من مركزي عملياتها في الش���ارقة 
والدار البيضاء، وكانت الشركة قد 
فازت بجائزة »أفضل شركة طيران 
اقتصادي في العالم« وفق دراس���ة 
أجرتها مجلة »افيياشني ويك« خالل 

سعود الصاهودعام.


