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33.1 مليون دينار العجز في حقوق امللكية

»غلف إنفست« لن تكون قادرة
على االستمرار إال بدعم مالي من املساهمني 

اجلمعية العادية/ الغير عادية   
للمساهمني.

قب����ل 2009/12/31 قام����ت 
الش����ركة االم بتعيني مستشار 
مالي لدراسة اخليارات املتوافرة 
للشركة االم العادة هيكلة حقوق 

ملكيتها.
وبن����اء عل����ى توصي����ات 
املستشار املالي، بدأت الشركة 
االم في اجراء الترتيبات  التالية 

ملعاجلة املوقف:
التباح����ث م����ع املقرضني 
احلاليني لتحوي����ل اجزاء من 
الق����روض الى اس����هم حقوق 
الى  ملكية الش����ركة باالضافة 
اعادة هيكلة املبلغ املتبقي من 
القروض لفترات مستقبلية الى 
جانب تأجيل دفع الفوائد لفترات 

اخرى.
بحث خيارات تسوية جزء 
م����ن القروض املس����تحقة الى 
البنوك من خالل حتويل اصول 

متوافرة لدى الشركة.
التباح����ث مع املس����اهمني 
احلاليني الس����تدعاء رأس����مال 
اضافي العادة رسملة املجموعة 
في ضوء املركز املالي احلالي.

اكثر من 75% من رأسمالها فانه 
وفق����ا للمادة   171 م����ن قانون 
الش����ركات التجاري����ة رقم 15 
لعام 1960، يتعني  على مجلس 
االدارة طلب عقد جمعية عامة 
غير عادية التخاذ قرار مناسب 

حسب متطلبات القانون.
وفي 25 ابريل 2010، اصدر 
بنك الكويت املركزي تعليمات 
للمجموعة التخاذ   االجراءات 
الالزمة خالل ثالثة اش����هر من 
هذه التعليمات لتصحيح مركزها 
املالي من خالل اطفاء خسائرها 
املتراكم����ة بالكامل ومن خالل 
توفير رأس����مال جديد ال يقل 
عن 15 مليون دينار عالوة على 
ذلك، ينبغي ان تصدر الشركة 
دعوة فورية للمساهمني حلضور 
اجتماع جمعية عامة غير عادية 
للفصل في هذه املس����ائل، مع   
االخذ في االعتبار املركز املالي 
للمجموع����ة بتاري����خ اجتماع 

اجلمعية العامة.
الحقا في 2010/7/28 قام البنك 
املركزي بالتمديد فيما يتعلق 
التعليمات  بفترة تنفيذ تل����ك 
املشار اليها اعاله خاضعة لنتائج 

الش����ركة اخلليجية  ذكرت 
الدولي����ة لالس����تثمار )غل����ف 
انفس����ت( ق����د حصل����ت على 
موافقة بن����ك الكويت املركزي 
على   بياناته����ا املالية املنتهية 
في 2010/9/30، بتاريخ 2010/5/2 
حيث حققت الش����ركة خسائر 
بلغ����ت 8.1 مليون دينار بواقع 
42.26 مقارنة ب� 6.8 مليون دينار 
بواقع 36.73 فلسا للسهم عن 

ذات الفترة من 2009.
وأفادت الشركة على موقع 
البورصة االلكترونى بأن اجمالى 
املوج����ودات املتداولة بلغ 2.7 
مليون دينار فيما بلغ اجمالي 
املطلوبات املتداولة 43.6 مليون 
دينار فيما بلغ اجمالي حقوق 

املساهمني 33.1 مليون دينار.
من جانب اخر أشار تقرير 
التأكيد  الى  مراقبي احلسابات 
على االمر التالي:  بدون التحفظ 
في استنتاجنا، نلفت االنتباه الى 
ايضاح 2 حول املعلومات املالية 
املرحلية املجمعة املكثفة املرفقة 
وال����ذي يوض����ح ان املجموعة 
تكبدت صافي خس����ارة مببلغ 
8.198.332 دينارا لفترة التسعة 
اشهر املنتهية 30 سبتمبر 2010 
التاريخ بلغ العجز في  وبذلك 
حقوق ملكي����ة املجموعة مبلغ 
33.139.360 دين����ارا، وتق����دم 
املس����ائل املدرجة في ايضاح 2 
افصاحا اضافي����ا فيما يتعلق 
بقدرة املجموعة على االستمرار 

في النشاط ككيان مستمر.
ايضاح رقم 2:  االستمرارية: 
مت اعداد البيانات املالية املرحلية 
املجمع����ة املكثف����ة بافتراض 
اس����تمرار   املجموع����ة ككيان 
مستمر وهو ما يحتاج دعما ماليا 
من املس����اهمني على الرغم من 
ذلك، اذا لم تتمكن املجموعة من 
االستمرار في حالتها التشغيلية 
في املس����تقبل   القريب، فقد ال 
تتمكن من اداء التزاماتها ضمن 
املسار الطبيعي لالعمال وعلى 
ذلك فان املجموع����ة لن تكون 
قادرة على االس����تمرار ككيان 

مستمر.
حقق����ت املجموع����ة صافي 
خسارة مببلغ 8.198.332 دينارا 
لفترة التس����عة اشهر املنتهية 
في 2010/9/30 كما بلغ العجز 
في حق����وق املس����اهمني مبلغ 
33.139.360 دين����ارا كما بلغت 
املتراكم����ة مبل����غ  اخلس����ائر 
53.092.504 دينارا والذي ميثل 

نسبة 274%  من رأس املال.
وحيث ان الشركة االم فقدت 

استقالة واستدعاء عضو مجلس 
إدارة في »الكيبل«

موافقة »املركزي« لـ »استثمارات« بشراء 
أو بيع ما ال يتجاوز 10% من أسهمها

ذكر سوق الكويت لألوراق املالية أن مجلس ادارة الشركة 
الكويتية للكيبل التلفزيوني )ك تلفزيوني( وافق على قبول 
االستقالة املقدمة من فهد محمد الراشد من عضوية مجلس 

ادارة الشركة، ومت استدعاء العضو االحتياطي عبداهلل مبارك 
السابج.

ذكرت شركة االستثمارات الوطنية أن بنك الكويت املركزي 
وافق   على طلب شركة االستثمارات الوطنية بشراء او 

بيع ما ال يتجاوز 10% من اسهمها املصدرة ملدة ستة اشهر   
اعتبارا من تاريخ انتهاء املوافقة احلالية في 13-6-2011، وذلك 

مع ضرورة االلتزام مبا وضعه البنك املركزي من ضوابط 
وشروط في شأن متلك الشركة املساهمة ألسهمها اضافة الى 
ضرورة االلتزام بأحكام املادة )115( مكرر من قانون الشركات 

التجارية واحكام القرار الوزاري رقم )10( لسنة 1987 
وتعديالته مبوجب القرارين الوزاريني رقم )11(  لسنة 1988 

ورقم )273( لسنة 1999.

»االستثمارات الوطنية«: احلراك السياسي
وراء التراجع احلاد للبورصة بنهاية األسبوع

أوضح التقرير االسبوعي لشركة االستثمارات 
الوطنية انه بنهاية تداول االسبوع املاضي بلغت 
القيمة السوقية الرأسمالية للشركات املدرجة في 
السوق الرسمي 32 مليار دينار بانخفاض قدره 
624.6 مليون دينار وما نسبته 1.9% مقارنة مع 
نهاية االس����بوع قبل املاضي والبالغة 32.808.1 
مليون دينار وانخفاض قدره 4.178.5 ماليني دينار 

وما نسبته 11.5% عن نهاية عام 2010.
وأوضح التقرير ان الس����وق أنهى تعامالته 
هذا االسبوع على تراجع في ادائه وذلك باملقارنة 
مع ادائه خالل االسبوع املاضي حيث انخفضت 
  )NIC50 � املؤش����رات العامة )السعري � الوزني
بنس����بة بلغت 1.6% و1.9% و1.8%، على التوالي، 
وخيم نفس االداء السلبي على مستوى املتغيرات 
العامة فقد انخفض )املعدل اليومي للكمية املتداولة 
– عدد الصفقات – معدل القيمة املتداولة( بنسب 
بلغت 23.6% و24% و31% على التوالي، هذا وبلغ 
املتوس����ط اليومي للقيمة املتداولة 22.9 مليون 
دينار خالل االسبوع باملقارنة مع متوسط 33.1 

مليون دينار لالسبوع قبله.
وقال: استمرار األداء الس����لبي العام لسوق 
الكويت لالوراق املالية ارتبط بشكل كبير بنزول 
املعدل اليومي لقيمة التداول حيث اس����تمر ذلك 
النزول النسبي لالس����بوع الثالث على التوالي 
ومبعدالت تداول لم ترفعها بعض االيام س����وى 

بعض املبادالت والتداوالت االنتقائية على بعض 
االسهم الكبيرة هذا ساهم بشكل سلبي في نزول 
بعض االسهم القيادية ملستويات سعرية جديدة 
من شأنها ان حتدد اوجه تداوالتها ومستوياتها 

السعرية خالل الفترة املقبلة.
ويؤكد ما اش����رنا اليه في تقاريرنا السابقة 
ان الس����وق م����ن الواج����ب ان يكمل مس����يرته 
التصحيحي����ة خصوصا في مثل ه����ذه االجواء 
السياسية والتش����ريعية املشحونة هذا بالرغم 
من استيعاب السوق العالنات النتائج الفصلية 
لبعض الشركات الكبرى خالل الفترة املاضية، 
لكن يبقى الهاجس السياسي واحلراك الشعبي 
الذي تشهده الكويت واملنطقة هو املسيطر على 
توجهات املستثمرين بشكل عام، خصوصا وسط 
رواج بعض الشائعات املغرضة التي اثرت خالل 
االسبوع املاضي بشكل مباشر في بعض جلسات 
التداول والتي من املتوقع ان تكون هي املسيطرة 
واملؤثرة على سلوك املتداولني واملستثمرين خالل 
االسابيع القادمة حلني مرور فترة االستجوابات 
واملساءلة السياسية، لذلك نعتقد انه من الواجب ان 
يكون املستثمر اكثر حرصا ودقة في تتبع االخبار 
ومصادرها خالل الفت����رة املقبلة، وهذا بالتأكيد 
سوف يساهم بشكل مباش����ر في استمرار شح 
السيولة وتناقصها ما لم تتغير بعض املعطيات 

على الساحة.

الكويت: خفض إمدادات النفط إلى آسيا
طوكي���و � رويترز: قال���ت مصادر مطلعة 
بصناعة النفط أمس ان الكويت أخطرت اثنني 
على األقل من املشترين اآلسيويني بعقود محددة 
املدة انها ستورد اخلام في الفترة من يوليو الى 
سبتمبر بكميات اقل 5% من املتعاقد عليه اي 
دون تغيير عن األشهر ال� 3 السابقة، وفرض 
الكويت خفضا بنسبة 5% على اإلمدادات منذ 
فبراير 2006، ويأتي ذلك قبيل اجتماع أوپيك 

يوم الثامن من يونيو في ڤيينا.
ولم تغير املنظمة سقف إنتاجها الرسمي منذ 
اتفقت على خفض قياسي في ديسمبر 2008 
عندما كانت اسعار النفط تنحدر صوب 30 دوالرا 
للبرميل من مس���توى قي��اسي مرتف��ع قرب 

150 دوالرا سجلته في يوليو من ذلك العام.
كما قالت مؤسسة البترول الكويتية امس 
ان س���عر برمي���ل النفط الكويت���ي ارتفع 23 
سنتا ليبلغ مستوى 104.84 دوالرات للبرميل 
مقارنة ب� 104.60 دوالرات للبرميل في تداوالت 
األربعاء املاضي. هذا وقد استضافت مؤسسة 

البترول الكويتية وفدا من شركة »داو كيميكال« 
األميركية للمش���اركة في ورشة عمل وتقدمي 
عرض توضيحي عن جتربة الشركة في تطبيق 
نظام ال� »6 س���يجما« برعاية العضو املنتدب 
للتخطيط ورئيس مجلس إدارة شركة التنمية 

النفطية هاشم الرفاعي.
وحملت الورشة التي أقيمت امس على مسرح 
مجمع القط���اع النفطي عنوان »تعزيز جناح 
األعمال والدروس املس���تفادة من جتربة داو 

لبرنامج 6 سيجما«.
وقال رئيس وحدة خدمات 6 س���يجما في 
شركة »داو كيميكال« كيفن مكارون أثناء تقدميه 
لعرض حول النظام ان 6 سيجما هو البرنامج 
الذي يساعد على وضع منهجيات وأدوات مبتكرة 
تسهم في تنفيذ استراتيجية اي مؤسسة بطريقة 
اكثر فاعلية من خالل التعرف على احتياجات 
عمالئها والعمل على تعزيز قدرتها وحتسني 
ج���ودة ما تقدمه من منتجات او خدمات لرفع 

مستوى الرضا.

لم يحسم اجلدل الدائر حول بيع 25% من »زين ـ السعودية« على هامش ندوة »إدارة التغيير«

البراك: حتكم احلكومة في بوابة االتصاالت الدولية يرفع تكلفة 
فواتير االتصاالت على املواطنني ويحرمهم من اخلدمة اجليدة

 حال���ت مقصل���ة العقوبات 
الت���ي تفرضه���ا هيئة س���وق 
املال الس���عودية � وفقا ملا قاله 
الرئيس التنفيذي لشركة »زين 
 � � السعودية« د.س���عد البراك 
دون حس���م اجلدل الدائر حول 
بيع 25% من الشركة والتي أثير 
اجلدل حولها مؤخرا، مشيرا إلى 
القوانني متنعه من احلديث  أن 

في األمر. 
 وفي رد منه حول وضع »زين« 
بعد رحيل رجل األعمال ناصر 
اخلرافي، أجاب البراك بالقول انه 
كان الداعم األكبر للشركة ورحيله 
سيؤدي إلى التأثير بشكل سلبي 
على أداء الشركة ومسيرتها في 

املرحلة املقبلة. 
 وق���ال البراك ف���ي تصريح 
على هامش الندوة التي نظمتها 
ش���ركة خدمات القطاع النفطي 
أمس بعنوان »إدارة التغيير« ان 
بيع 46% من »زين« األم هو أمر 
يعود ملالك الشركة وأي مؤسسة 
جتارية خاضع���ة للتداول من 
شخص إلى آخر، مبينا أن هناك 
دوال مثل اإلمارات لم تفرط في 
حقها بقطاع االتصاالت لديها وهو 
حق مكفول للدولة كما أنه مكفول 

للقطاع اخلاص. 
 وبني البراك أن هناك الكثير 
من اآلليات التي ميكن من خاللها 
احلف���اظ على حقوق الدولة في 
شركة متكنت من وضع الكويت 
على اخلريطة العاملية خالل الفترة 
من 2003 إلى 2007 بإيرادات بلغت 
8 ملي���ارات دوالر وهو رقم لم 
يتحقق في أي ش���ركة بالقطاع 

اخلاص في تاريخ الكويت. 
 واشار الى ان الهيئة العامة 
لالستثمار ميكن أن تؤدي دورا 
حيويا في احلفاظ على شركة أدت 
والت���زال تؤدي دورا حيويا في 
االقتصاد ودفعت بأبناء الكويت 
لتطوير قدراتهم الفنية واإلدارية 

في الكثير من القطاعات. 
 وفي رد من���ه حول موقف 
الش���ركة من تنافس���ية شركة 

بس���خرية إذا ذهبتم اليوم إلى 
الدستور فأنتم تعرفون  جمعة 

من تلقون اللوم عليه. 
 وأق���ر البراك ب���أن القطاع 
اخلاص هو القادر الوحيد على 
التطوير والتحديث وأن الدولة 
مطالبة بالعمل على تطوير أدائه 
من خالل توفير كل اإلمكانيات له، 
مبينا أنه ال ميكن للقطاع اخلاص 
أن ينمو دون وجود األرضية التي 

تؤهله لذلك. 
 وقال إن تطوير أداء القطاع 
النفط���ي يس���تلزم حتوله إلى 
منهجي���ة القط���اع اخلاص في 
العمل وتخفيف الهيمنة احلكومية 
عليه والسماح للقطاع اخلاص 
باالس���تثمار في االستكش���اف 
واملصاف���ي، وكذل���ك الس���ماح 
للعاملني فيه بالتملك في الشركات 
التي يعملون فيها ما يعزز الوالء 

للشركات في العمل. 

 مشروع »الرؤية«

 وبدوره، قال رئيس مجلس 
اإلدارة والعضو املنتدب باإلنابة 
الرؤية  العبيد ان مشروع  علي 
اخلاص بإع���ادة هيكلة القطاع 
النفطي مت���ت املوافقة عليه من 
قبل بعض اجلهات، إال أن تنفيذه 
بحاجة إلى موافقات عديدة من 

جهات أخرى. 
 واستدرك بالقول ان تنظيم 
ندوة إدارة التغيير جاءت إللقاء 
الض���وء على جترب���ة القيادات 
العاملي���ة والرائدة مثل الرئيس 
التنفي���ذي في ش���ركة »زين � 
السعودية« د.سعد البراك والتي 
من املمكن أن تؤدي إلى دور فعال 

في األداء االقتصادي. 
 وبدوره���ا، قالت مدير إدارة 
املوارد البشرية في شركة خدمات 
القط���اع النفطي من���ى املطوع 
ان ندوة إدارة التغيير تش���كل 
ناف���ذة ثقافية تعزز من خبرات 
العاملني بالشركة وبشكل يعزز 

من تواجدها بشكل سليم. 
عمر راشد   ٭

إلى السوق دون وجود  الثالثة 
منظم لها. 

 واشار البراك الى ان االعتراض 
على دخول »VIVA« إلى السوق 
كان في طريقة دخولها والتي لم 
توفر احلماية للكيان اجلديد من 

شركتي »زين« و»الوطنية«.
 وأجاب البراك عن تس���اؤل 
حول رؤيت���ه لقطاع االتصاالت 
بالكويت بالقول إن القطاع يعاني 
غياب رؤي���ة واضحة لتطويره 
على مستوى الدولة، ملقيا باللوم 
على ضبابية وضع القطاع لسوء 
تخطيط احلكومة في وضع رؤية 

حقيقية للتطوير في السوق. 
 ولم يوجه البراك اللوم للقطاع 
اخلاص فيما يح���دث في قطاع 
التخطيط،  االتصاالت من سوء 
مضيفا ان الدولة مطالبة بسرعة 
العاملة  حل مشكالت الشركات 
في قط���اع االتصاالت من خالل 

تنظيم قواعد اللعب.
البراك مثال ببوابة   وضرب 
االتصاالت الدولية التي تتحكم 
إلى رفع  فيها احلكوم���ة وأدت 
فواتير االتصاالت على املواطنني 
وحرمتهم م���ن اخلدمة اجليدة 
وكذلك من السعر املنافس، قائال 

 ،»VIVA«الوطنية لالتصاالت و
قال البراك إن »زين« بعد أن فقدت 
50% من حصتها الس���وقية في 
الفترة من 2000 إلى 2002، قفزت 
في املرتبة الرابعة عامليا من حيث 
االنتشار اجلغرافي مبساحة 15 
مليون كيلو متر مربع متتد في 
22 دولة على املستوى العاملي، 
موضحا أن الشركة متكنت من 
أمام تنافسية شركات  الصمود 
محلية وعاملية بحجم »فودافون« 
و»بتلكو« وغيرها من الشركات 
وتصدرت األسواق التي تنافست 
فيه���ا باقتدار.   وقال ان »زين« 
 »VIVA« لم تخف من تنافس���ية
وامنا اعترضنا على طريقة دخول 
الشركة في السوق دون وجود 
قواعد تنظيمية في السوق، قائال 
إن الكويت هي الدولة الوحيدة في 
العالم التي ال توجد فيها هيئة 

تنظيم االتصاالت. 
 وأضاف أن القانون املعمول به 
حاليا هو قانون البرق والهاتف 
والبريد الذي مت وضعه في 1958، 
مستدركا أن ما حدث من تطور 
على مواد القانون هو في واقع 
األم���ر كان انعكاس���ا لتطورات 
سياسية أدت إلى دخول الشركة 
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أعلنت شركة السور لتسويق 
الوقود عن مشاركتها بجناح لعرض 
وتقدمي خدماتها ومنتجاتها مبقر 
العامة للصناعة بجنوب  الهيئة 
الس����رة في الفترة من 22 إلى 26 

مايو اجلاري.
وبهذه املناسبة، أكد مدير اول 
التسويق واملبيعات بالشركة سالم 
احلساوي أن »السور« استعرضت 
مع موظفي ومراجعي الهيئة العامة 
للصناعة كافة خدمات الشركة في 
مجال تسويق الوقود وما تقدمه 
عبر محطات »ألفا«، حيث قدمت من 
خالل جناحها في املعرض عرضا 

كذلك لالستفادة من حتديد ميزانية 
مصروفات الوقود عبر استخدام 
النظام احلديث املتوافر لدى بطاقات 

الفا للتزود بالوقود.
وأكد احلساوي أن جناح الشركة 
الذي أقي����م في هيئ����ة الصناعة 
اس����تهدف ش����ريحة الصناعيني 
واملوظفني على حد سواء كشريحة 
مهمة بالنس����بة للش����ركة تهدف 
إلى تلبية رغباته����ا موضحا أن 
خدمة ش����راء البطاقة عبر املوقع 
االلكتروني تق����دم للعمالء على 
الطلب وفي مواقعهم مجانا دون 

إضافة أي رسوم.

توضيحيا بكل ما لديها من خدمات 
ومنتجات حديثة.

وأضاف احلساوي في تصريح 
ان »الس����ور« تس����عى  صحافي 
لتحقي����ق أكب����ر ق����در ممكن من 
االنتشار في ضوء تعريف اجلمهور 
مبفه����وم خدماتها ومنها البطاقة 
املدنية الذكية التي طرحتها مؤخرا 
لعمالئها في السوق كميزة انفردت 
بها عن منافسيها في مجال تعبئة 
الوقود، إلى جانب عروض التأمني 
املجانية ضد احلوادث الشخصية 
والتي طرحتها الشركة في خطوة 
منها لرفع العبء عن كاهل عمالئها  جناح »السور« بهيئة الصناعة

»السور« تطرح خدماتها في معرض بهيئة الصناعة

سيدات »بيتك« في زيارة ملدرسة »الوسطى« املتوسطة للبنات
الكويتي  التمويل  قال بيت 
»بيتك« ان وف���د من موظفات 
قام بزيارة مدرسة »الوسطى« 
املتوسطة بنات في منطقة صباح 
الناصر، حيث مت تنظيم لقاء 
موسع مع الطالبات كان عنوانه 
»االدخار« وشمل أيضا مسابقات 
إلى  وفقرات ثقافية باإلضافة 
أمام املش���اركني  إتاحة املجال 
لطرح األسئلة واالستفسارات 
والتعرف أيضا على املقترحات 
واآلراء ع���ن بيت���ك وأعماله 

وأنشطته املختلفة.
وش���ارك ف���ي اللق���اء من 
سيدات »بيتك« املوظفات نورة 
الصبيح من التسويق والعالقات 
العامة، ونورة العتيبي وإسراء 
القطان من فرع صباح الناصر، 
باإلضافة إلى نحو 200 طالبة 
التدريسية واإلدارية  والهيئة 

باملدرسة حيث يأتي اللقاء ضمن 
برام���ج الزيارات التي ينظمها 
»بيتك« للمدارس في مختلف 
املراح���ل لتعزيز التواصل مع 
هذه الشريحة في هذه املرحلة 
املبكرة وإثراء ثقافتهم املصرفية 
وإحاطتهم بدور املصارف في 

خدمة املجتمع واالقتصاد.
وبعد تقدمي عرض مفصل 
عن بعض املهارات واملعلومات 
املصرفية بأس���لوب مبس���ط 
وش���يق، مت تس���ليط الضوء 
على منتجات »بيتك« املوجهة 
خصوصا لش���ريحة األطفال 
والشباب مثل حساب »حسابي« 
و»بيت���ي« وم���ا يتضمنه من 
مميزات متنوع���ة، إضافة إلى 
نبذة مختصرة عن نشأة وتاريخ 
»بيتك« في سياق مبسط يناسب 

هذه املرحلة. موظفات »بيتك« مع طالبات مدرسة »الوسطى«

 على هامش الندوة 
٭ أشار البراك إلى أن استثمارات »زين« في 
دول الشرق األوسط واخلليج بلغت 18 مليار 

دوالر وأرباحها ناهزت 3 مليارات دوالر 
وعمالءها 75 مليون عميل وإيراداتها جتاوزت 
8 مليارات دوالر بفضل إدارة التغيير الصعبة 
واملؤملة التي بدأت في مسيرة عمل امتدت من 

2003 إلى 2009. 
٭ قال البراك ان من يتصفون بقلة األدب في 

املؤسسات هم من ميلكون القدرة والرؤية على 
التغيير، مضيفا أن من يتقلد منصبا رفيعا في 

شركة دعما لنفوذ سياسي فهو أشبه بالطحالب 

على جدران املؤسسة ومن أردأ أنواع البشر. 
٭ تعقيبا على ثقافة التغيير في مؤسسة 

البترول قال البراك: شركات البترول التابعة 
ملؤسسة البترول الكويتية على بالي مثل 

املضادات احليوية. 
٭ في تعقيبه للتدخالت االقتصادية من أعضاء 

مجلس األمة، أوضح البراك ساخرا أن مجلس 
األمة أكثر املجالس النيابية موضوعية وال مييل 

للتدخل في أي أمر من األمور. 
٭ دخلت على أحد الوزراء فوجدت الكثير من 

أعضاء املجلس فسألته هل تقوم بتوزيع الزكاة.

العبيد: تنفيذ مشروع 
»الرؤية« إلعادة هيكلة 

القطاع النفطي 
يحتاج إلى موافقة 

جهات عديدة
وتنفيذه لم تتضح 

معامله بعد


