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«ذا كونفرنس بورد» يطلق أول 
مجلس نظراء مبنطقة اخلليج

باريس وواشنطن تدعمان 
مشروع إصالح ضريبي

على الشركات العاملية

ضمن أنشــطته الهادفة 
إلى تقدمي كل ما من شــأنه 
املساعدة على تطوير وتنمية 
اقتصاد الــدول اخلليجية، 
أعلــن مركــز ذا كونفرنس 
بــورد اخلليــج للبحــوث 
االقتصادية والتجارية عن 
النظراء  إطــالق «مجلــس 
للقيادة واملواهب والتطوير 
التنظيمي اخلليجي»، وعقده 

ألول اجتماعاته.
التنفيذي  املديــر  وذكر 

ملركــز ذا كونفرنس بورد اخلليــج د.مهدي اجلزاف في 
بيان صحافي، أن منظمة ذا كونفرنس بورد العاملية تدير 
أكثر من ١٥٠ مجلســا للنظراء حول العالم، وأن مجلس 
القيادة واملواهب والتطوير التنظيمي اخلليجي هو أول 

مجلس نظراء يتم إطالقه في منطقة اخلليج.
وأضــاف أن اختيار أعضاء مجالس النظراء يتم من 
قياديي الشركات اخلاصة من ذات الوظيفة بعناية فائقة 
لتنظيم استفادتهم، وذلك عبر مناقشة القضايا الساخنة 
التي يواجهونها في شركاتهم وحتليل مسبباتها ومناقشة 
طرق حلها. ويعقد مجلس النظراء ثالثة اجتماعات سنوية 
رئيســية، بينما يســتمرون في التباحث والتشاور في 
اجتماعات افتراضية طوال العام. يقوم مركز ذا كونفرنس 
بورد اخلليج بإدارة املجلس وتوفير خبير عاملي متخصص 
في كل مجلس ويزود املشاركني بالدراسات واالحصائيات 
التي تساعدهم. ويضم مجلس النظراء للقيادة واملواهب 
والتطوير التنظيمي اخلليجي في عضويته حاليا ثمانية 
أعضاء مؤسسني، ميثلون قطاعات التجزئة، والضيافة، 
والطيران، والنفط والغاز، واألغذية. ومتت مناقشة العديد 
من املواضيع املهمة لهذه القطاعات ملواكبة االحتياجات 
العاملية ملرحلة ما بعد جائحة كوفيد-١٩، وأهمها التحول 
الرقمي وتطوير املوارد البشرية. واختتم اجلزاف تصريحه 
بأنه يتم حاليا العمل على إطالق مجلسي نظراء جديدين 
مت اختيارهما بعناية وبعد دراســة احتياجات األسواق 
اخلليجيــة، ونتيجة حلوارات متعــددة عقدها مركز ذا 
كونفرنس بورد اخلليج مع العديد من الشركات والوزارات 
والهيئات اخلليجيــة. مركز ذا كونفرنس بورد اخلليج 
للبحوث االقتصادية والتجارية الذي يتخذ من الكويت 
مقرا إقليميا له، تابع ملنظمة ذا كونفرنس بورد العريقة 
التي أنشــأت في ١٩١٦، وهي منظمة غيــر هادفة للربح 
ومستقلة في أعمالها عن فكر وآراء األحزاب السياسية 
ومقرها الرئيسي مبدينة نيويورك في الواليات املتحدة 
األميركيــة، وتضم في عضويتها أكثر من ١٢٠٠ شــركة 
ومنظمــة مــن ٦٠ دولة. بــدأ املركز أعماله فــي الكويت 
في ٢٠١٨ وفقا لقانون تشــجيع االســتثمار املباشــر في 
الكويــت، وبدعم من مؤسســة الكويــت للتقدم العلمي 

واحتاد مصارف الكويت.

أ.ف.پ: اتفقت وزيرة اخلزانة األميركية، جانيت يلني، 
ووزير االقتصاد الفرنسي برونو لومير على «أهمية املضي 
قدمــا نحو تطبيق» احلد األدنى مــن الضرائب العاملية 
على الشركات املتعددة اجلنسيات، كما أعلنت الوزارتان.

ومشروع اإلصالح هذا الذي أعلن أوائل يونيو املاضي، 
والذي مت التفاوض عليه في إطار منظمة التعاون والتنمية 
فــي امليدان االقتصــادي، صادقت عليــه دول مجموعة 

العشرين في يوليو.
وفي املجموع، يدعم ١٣٤ بلدا هذا اإلصالح الذي يقترح 
فرض ضريبــة ال تقل عن ١٥٪، ومن ناحية أخرى، فإن 
ايرلندا التي ازدهرت بفضل معدل ضريبي منخفض نسبيا 
يبلغ ١٢٫٥٪ وكذلك املجر وإستونيا، لم تعط موافقتها.

وقالت وزارة االقتصاد واملال الفرنسية في بيان عقب 
اجتماع املسؤولني الهاتفي إن جانيت يلني وبرونو لومير 
«اتفقنا على ضرورة التوصل بســرعة إلى اتفاق بشأن 
املعايير الرئيسية ألسس هذا اإلصالح»، وباإلضافة إلى 
فرض حد أدنــى للضريبة، ينص اإلصــالح على تبني 
طريقــة توزيع أكثــر إنصافا حلقوق فــرض الضرائب 

على هذه الشركات.
من جهتها، شــددت الوزيــرة األميركية على «أهمية 
التوصل إلى حل وسط بشأن إلغاء الضرائب على اخلدمات 
الرقمية» الذي تبنته فرنسا في يوليو ٢٠١٩ بسبب عدم 
وجــود اتفاق عاملي فــي منظمة التعــاون والتنمية في 

امليدان االقتصادي.

مهدي اجلزاف

«A٣٢٠neo» اجلزيرة» تتسلم طائرة جديدة»
تواصــل شــركة طيــران 
اجلزيــرة التقــدم فــي خطط 
توسعها، حيث تسلمت أحدث 
طائراتها من طــراز «إيرباص 
A320neo»، وذلك من الشركة 

املصنعة في تولوز، فرنسا.
وقالت الشــركة فــي بيان 
صحافي، إن الطائرة اجلديدة 
وصلت إلى مطار الكويت الدولي 
يوم اجلمعة 24 اجلاري في متام 
الساعة 4:50 مساء بالتوقيت 
احمللي، ليرتفع عدد الطائرات 
في أسطولها إلى 16 طائرة لدعم 
التوسع في شبكة وجهاتها إلى 
أكثــر من 50 وجهة خالل عام 

.2022
وفــي هــذا الســياق، أكــد 
الرئيس التنفيذي لشركة طيران 
اجلزيرة روهيت راماشاندران 
أن طيــران اجلزيــرة لــم تقم 
مبراجعة طلبها على طائرات 
جديدة بسبب تداعيات اجلائحة، 
بل وحافظت على طلبها ترقبا 
لعودة الطلب على السفر إلى 

مستويات ما قبل اجلائحة.
وقال راماشاندران: «تقوم 
طيران اجلزيرة باالســتثمار 
 A320neo في طائرات من طراز
لتتمكــن من توســيع شــبكة 
وجهاتهــا وتســيير رحــالت 
تبعــد عن مقرهــا في الكويت 
مبسافة 6.5 ساعات، إذ يخدم 

الكويت ودول أخرى، في حني 
حتافظ الشــركة على منوذج 
أعمال مرن ميكنها من مواجهة 
التحديات وتخطيها. واليوم، 
بــدأت الشــركة فتــح فــرص 
وظيفيــة جديــدة للطياريــن 
واملهندسني وطواقم الطائرات 
وكذلك فرص شراكة مع شركات 
محليــة. وفي هذا الصدد، فان 
لطيــران اجلزيرة تأثيرا قويا 
مضاعفا على االقتصاد الكويتي، 
فكل دينار واحد يتم استثماره 
من قبل الشركة يتضاعف إلى 
11 دينارا يصــب في مصلحة 
الكويت، وعبر كل ذلك، تواصل 
طيران اجلزيرة احلفاظ على 
حقــوق عمالئها واملســاهمني 

واملجتمع».

تشــغل طيــران اجلزيرة 
اليوم أســطوال مكونــا من 16 
طائــرة إيربــاص، 8 منها من 
طــراز A320 و8 مــن طــراز 
A320neo. ومــن املخطــط أن 
تتسلم الشركة طائرة جديدة 
من طراز A320neo خالل العام.

 A320neo تتميز طائــرات
بكونهــا حتقــق وفــورات في 
حجم استهالك الوقود، وتخدم 
نطــاق طيران أطــول، وتوفر 
سعة حمولة إضافية، وتساعد 
علــى انخفاض الضوضاء من 
احملركات، وتخفض التكاليف 
تشغيلية. ومت جتهيز الطائرة 
بتصميــم مقصــورات طيران 
اجلزيرة التي تنفرد مبقاعدها 

املصنوعة من اجللد.

لتواصل توسعها في أسطولها بوصوله إلى ١٦ طائرة

فريق طيران اجلزيرة خالل تسلم الطائرة اجلديدة من مصنع إيرباص في فرنسا

هذا التوسع الطلب القوي على 
الســياحة، وأيضا الطلب من 
قبل املقيمني في دول الشــرق 
األوسط الذين يبحثون دائما 
عن القيمة التنافسية، وقامت 
طيــران اجلزيرة فعال بإطالق 
عدد من الوجهات اجلديدة هذا 
العام التي تعطي املســافرين 
خيارات مميزة الستكشــافها. 
وتترقب الشركة إطالق املزيد 
من الوجهات خالل العام املقبل 
فيما يتعافى العالم من تأثير 

اجلائحة».
وأضاف: «تســاهم طيران 
اجلزيرة بفضل حجم عملياتها 
في دعم االقتصاد احمللي، حيث 
تقــوم بخلق فــرص وظيفية 
وتدعم التبــادل التجاري بني 

«التجاري» يرعى تكرمي رجال اإلطفاء في اجلهراء

فــي إطــار برنامــج املســؤولية 
االجتماعيــة للبنك التجاري الكويتي 
ومســاهماته ورعايتــه للفعاليــات 
املجتمعيــة التي تقوم علــى رعايتها 
مؤسســات املجتمــع املدنــي، ومنهــا 
محافظات الكويت الســتة، قام البنك 
باملساهمة في رعاية فعالية تكرمي قوة 
اإلطفاء في محافظــة اجلهراء تقديرا 
للدور الفاعل الذي قاموا به خالل جائحة 
.COVID-19 ڤيروس كورونا املستجد
وكانــت محافظة اجلهراء قد قامت 
بتنظيم هذه الفعالية برعاية وحضور 
محافظ اجلهراء ناصر فالح احلجرف، 
والذي أشاد مببادرات البنك التجاري 
الكويتي الهادفة إلى تقدمي جميع سبل 

الدعم والرعاية للفعاليات املجتمعية 
والتربوية والصحية التي تقوم على 
تنظيمها محافظة اجلهراء ومنها هذه 
الفعاليــة التــي مت تنظيمهــا تقديرا 
لــدور رجال اإلطفاء فــي التعامل مع 
تبعات اجلائحة كونهم ضمن الصفوف 

األمامية.
وفي هذا السياق، قالت نائب املدير 
العام - قطاع التواصل املؤسسي أماني 
الورع: يحرص البنك التجاري الكويتي 
على تقدمي كل أشكال الدعم والرعاية 
جلميع الفعاليات ومنها بالطبع رعايته 
لفعالية تكرمي رجال اإلطفاء بالتنسيق 
مع محافظــة اجلهراء، وذلك في إطار 
الترتيبات التي ينظمها البنك التجاري 

مع محافظة اجلهراء لتقدمي كل سبل 
الدعم واملساندة للعديد من األنشطة 
االجتماعية خلدمة أفراد املجتمع، الفتة 
إلى أن االحتفال بتكرمي رجال اإلطفاء 
ميثــل عرفانا وتقديرا للدور احليوي 
واملميــز الــذي يؤديه رجــال اإلطفاء 
بصفــة عامة وخــالل جائحة كورونا 

بصفة خاصة.
وفي ختام هــذه الفعالية، تقدمت 
إدارة محافظة اجلهراء بجزيل الشكر 
والتقدير إلدارة البنــك على رعايتها 
لهذا احلــدث، متمنية للبنك التجاري 
الكويتي التوفيق والنجاح في مساعيه 
النبيلة وعمله الدؤوب خلدمة كل فئات 

املجتمع.

لتفانيهم ودورهم خالل تفشي جائحة كورونا

محافظ اجلهراء ناصر احلجرف وأماني الورع مع املكرمني


