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استقبل الممثل المقيم للبنك الدولي في الكويت

الصقر :لتفعيل أفضل لدور القطاع الخاص
¶ تعاون مثمر مع المؤسسة الدولية إليجاد حلول للتحديات في سبيل تحقيق التنمية
استقبل رئيس غرفة تجارة وصناعة
الكويت محمد جاسم الصقر ،املمثل
امل �ق �ي��م ل �ل �ب �ن��ك ال� ��دول� ��ي ف ��ي ال �ك��وي��ت
غسان الخوجه ،وحضر اللقاء املدير
العام للغرفة رباح الرباح.
وق ��د رح ��ب ال�ص�ق��ر ف��ي ب��داي��ة ال�ل�ق��اء
ب �ـ ��ال �خ ��وج ��ه م �ث �م �ن��ًا ال � � � ��دور ال �ك �ب �ي��ر
ال ��ذي ي�ق��وم ب��ه مكتب ال�ب�ن��ك ال��دول��ي
وال �ت �ع��اون امل�س�ت�م��ر م��ع ك��ل ال�ج�ه��ات
الرسمية في دول��ة الكويت من خالل
اللجنة الدائمة لتحسني بيئة األعمال
وتعزيز التنافسية ،متمنيًا أن تحقق
ال �ك��وي��ت ال �ت �ق��دم امل �ن �ش��ود ف��ي جميع
امل� ��ؤش� ��رات ال �خ��اص��ة ب ��إص�ل�اح بيئة
األعمال لتفعيل دور القطاع الخاص
بشكل أف�ض��ل ف��ي العملية التنموية
وت � �ح � �ق � �ي� ��ق ال� � �ت� � �ن � ��وع االق� � �ت� � �ص � ��ادي
املنشود.
وأك� � ��د ال �ص �ق��ر ح � ��رص ال� �غ ��رف ��ة ع�ل��ى
اس � � �ت � � �م� � ��رار ال � � �ت � � �ع� � ��اون امل � �ث � �م� ��ر م��ع
م �ك �ت��ب ال �ب �ن��ك ال� ��دول� ��ي ف ��ي ال �ك��وي��ت
للمساهمة في إيجاد أفضل الحلول
للتحديات في سبيل تحقيق التنمية
االقتصادية.
م ��ن ج��ان �ب��ه ،ق� ��دم ال �خ��وج��ه ال�ت�ه�ن�ئ��ة
ل �ل �ص �ق��ر ب �م �ن��اس �ب��ة ت ��ول� �ي ��ه رئ ��اس ��ة
م �ج �ل��س إدارة ال� �غ ��رف ��ة ،م �ت �م �ن �ي��ًا ل��ه
ولكل أعضاء مجلس اإلدارة التوفيق

نتطلع إلى إحراز
التقدم المنشود
في جميع
المؤشرات الخاصة
بإصالح بيئة األعمال
الخوجه :عالقة
«الدولي» مع
الكويت تاريخية تعود
إلى 1961
وال� � �ن� � �ج � ��اح ف� � ��ي م� �ه� �م� �ت� �ه ��م ل �خ ��دم ��ة
االق�ت�ص��اد ال�ك��وي�ت��ي .وأش ��اد ب��ال��دور
ال� � ��ذي ت� �ق ��وم ب ��ه ال �غ ��رف ��ة وت �ع��اون �ه��ا
امل �س �ت �م��ر م� ��ع ال �ب �ن��ك ال� ��دول� ��ي ل��دع��م
ال� �ش ��راك ��ة االس �ت��رات �ي �ج �ي��ة م ��ع دول ��ة
ال� �ك ��وي ��ت ،م �س �ت��ذك �رًا ال � � ��دور ال�ك�ب�ي��ر
الذي قامت به من خالل استضافتها
مل �ل �ت �ق ��ى ال � �ك� ��وي� ��ت اإلق� �ل� �ي� �م ��ي ح ��ول

إص� �ل ��اح ب �ي �ئ��ة األع� � �م � ��ال ف� ��ي ال � ��دول
ال�ع��رب�ي��ة ف��ي ديسمبر  ،2019وك��ذل��ك
مساهمتها الكبيرة ف��ي عقد مؤتمر
الكويت الدولي إلعادة إعمار العراق
ب �م �ش��ارك��ة ع ��دد ك�ب�ي��ر م ��ن ال �ش��رك��ات
ال �ع��امل �ي��ة ال �ك �ب��رى م ��ن م�خ�ت�ل��ف دول
العالم.
وأض ��اف أن ع�لاق��ة البنك ال��دول��ي مع
دول��ة ال�ك��وي��ت ع�لاق��ة تاريخية ب��دأت
منذ عام  ،1961حيث تم في ذلك الوقت
إع��داد تقرير عن حالة االقتصاد في
دولة الكويت ومساعدة الحكومة في
تحديد األه��داف والبرامج التنموية.
وأضاف الخوجه أن من أبرز املحطات
في تلك العالقة افتتاح مكتب للبنك
الدولي في الكويت ع��ام  ،2009حيث
ساهم املكتب في تحديث العديد من
ال�ت�ش��ري�ع��ات وال �ق��وان�ين ف��ي م�ج��االت
مختلفة.
وذك��ر الخوجه أن��ه في إط��ار التعاون
امل �ش �ت��رك م��ع ح �ك��وم��ة دول� ��ة ال�ك��وي��ت
ف�ق��د ت��م ت�ق��دي��م وث�ي�ق��ة إط ��ار ال�ش��راك��ة
االس �ت��رات �ي �ج �ي��ة ال��وط �ن �ي��ة ال� �ت ��ي ت��م
االنتهاء من إعدادها في مارس ،2020
حيث تهدف هذه الوثيقة إلى تحسني
أداء ال �ق �ط��اع ال� �ع ��ام وت �ق��وي��ة ج�ه��ود
تنمية القطاع الخاص من أجل زيادة
تنويع األنشطة االقتصادية.

محمد جاسم الصقر مستقبالً الممثل المقيم للبنك الدولي في الكويت

عقدت بحضور  %52.6من المساهمين

عمومية «المستثمرون» رفضت حل مجلس اإلدارة
¶ الصباح :من طالبوا بعقد «العمومية» لم يحضروها ..وباعوا أسهمهم!
ق � � ��ال ن � ��ائ � ��ب رئ � �ي � ��س م� �ج� �ل ��س إدارة
م �ج �م��وع��ة امل �س �ت �ث �م ��رون ال �ق��اب �ض��ة،
ال �ش �ي��خ أح� �م ��د ال� � � ��داود ال� �ص� �ب ��اح ،إن
ماض في استراتيجيته
مجلس اإلدارة
ٍ
ال �ه��ادف��ة ال ��ى ت�ح�س�ين م� ��وارد ال�ش��رك��ة
وت �ع��زي��ز ن �م��وه��ا ب�خ�ط��ة ع �م��ل ت�ه��دف
إل � � ��ى ت �ح �ق �ي ��ق ن � �م ��و م� � �س� � �ت � ��دام ،ب �م��ا
ي�ح�ق��ق ع��وائ��د م�ن��اس�ب��ة للمساهمني،
مؤكدًا أن عمومية الشركة أرس��ت في
اج�ت�م��اع�ه��ا أم ��س م �ب��دأ ج��دي �دًا يلفت
ال�ن�ظ��ر وب �ق��وة إل��ى خ �ط��ورة م��ا يذهب
إل�ي��ه ب�ع��ض امل�ض��ارب�ين م��ن م�ح��اوالت
ك �ي��دي��ة ل�ل�إض ��رار ب��ال �ش��رك��ة وغ��ال�ب�ي��ة
مساهميها.
وب� �ّي � نّ�� أن ت� �ج ��رب ��ة ع� �ق ��د ال �ج �م �ع �ي��ة
العمومية للشركة توثق بنتائجها
ال� �س ��اح� �ق ��ة ،وم � ��ن خ �ل��ال رف � ��ض ح��ل
م� �ج� �ل ��س إدارت� � � �ه � � ��ا ب � ��اإلج� � �م � ��اع ،أن
ط�ل��ب إع ��ادة ع�ق��ده��ا ك��ان ي�ه��دف إل��ى
تحقيق «مكاسب شخصية» لبعض
املساهمني ال��ذي��ن تقدموا إل��ى وزارة
ال � �ت � �ج� ��ارة وال� �ص� �ن ��اع ��ة ب �ط �ل ��ب ح��ل
م �ج �ل��س اإلدارة الن� �ت �خ ��اب م�ج�ل��س
إدارة ج ��دي � �دًا ،الف �ت ��ًا إل� ��ى أن ك�ش��ف
ال �ن �ص��اب أظ �ه ��ر أن م �ق��دم��ي ال�ط�ل��ب
غ ��اب ��وا ع ��ن ح �ض ��ور ال �ع �م��وم �ي��ة ،ب��ل
وب��اع��وا أس�ه�م�ه��م ق�ب��ل ع �ق��ده��ا ،مما
يؤكد أن طلبهم جاء مدفوعًا بأهداف
«م �ض��ارب �ي��ة» ن �ج �ح��وا ف��ي تنفيذها
على السهم ف��ي ال�ف�ت��رة ال�ت��ي سبقت
ً
عقد الجمعية ،متسائال« :ل��و كانت
أه��داف�ه��م إصالحية لكان م��ن األول��ى
ل �ه��م ح �ض��ور ال �ع �م��وم �ي��ة وم�ن��اق�ش��ة
طلباتهم والدفاع عنها أم��ام غالبية

أحمد الداود الصباح مع ممثل وزارة التجارة

أهدافهم
«مضاربية» نفذوها
على السهم في
فترة سبقت موعد
الجمعية

املساهمني والجهات الرقابية».
وق � � � � � ��ال ال � � �ص � � �ب � � ��اح :ي� � �ح � ��ق ل� �ص� �غ ��ار
امل �س��اه �م�ي�ن وف� �ق ��ًا ل �ل �ق��ان��ون ال ��دع ��وة
لجمعية عمومية ،لكن ال يجوز أيضًا
استخدام هذا الحق كمنصة للتخلص
من أسهم بعض املستثمرين بأسعار
م �ض ��ارب �ي ��ة ،ل �ي �ت �م �ك �ن��وا م ��ع ذل � ��ك م��ن
األضرار بحقوق القاعدة العريضة من
امل�س��اه�م�ين ب��اس��م ال �ق��ان��ون! وأض ��اف:
ت� �ح ��رك ��ات م� �ق ��دم ��ي ال� �ط� �ل ��ب أش �ع �ل��ت
املضاربة على السهم في فترة دعوة
الجمعية م�م��ا ق��اد ال�س�ه��م لتحركات

غ�ي��ر طبيعية ومل�س�ت��وي��ات ق�ف��ز معها
سعر السهم أقل من  10إلى  32فلسًا،
أي بزيادة مضاعفة وخسارة جمهور
املساهمني إل��ى النصف تقريبًا ،مما
م �ك �ن �ه��م م ��ن ب �ي��ع ك ��ل أس �ه �م �ه��م ال �ت��ي
مكنتهم م��ن امل��واف �ق��ة ع�ل��ى ط�ل��ب عقد
الجمعية.
ول �ف��ت إل ��ى أن ��ه م �ق��اب��ل امل �ك��اس��ب غير
امل�س�ت�ح�ق��ة مل�ق��دم��ي ال�ط�ل��ب دف ��ع بقية
املساهمني كلفة هذا التكتيك املمنهج
م��ن حقوقهم ،لتنتصر م��ع ذل��ك إرادة
املصالح الشخصية على حساب حرق

حقوق عموم املساهمني ،مشيرًا إلى أن
وزارة التجارة مدعوة في هذه الحالة
إل� ��ى إع � � ��ادة ال �ن �ظ��ر ودراس � � ��ة ط�ل�ب��ات
ع �ق��د ال �ج �م �ع �ي��ات ال �ع �م��وم �ي��ة امل�ق��دم��ة
ً
م�س�ت�ق�ب�لا ،م�ش�ي�رًا إل ��ى أن ��ه ي�ت�ع�ين أن
ت�ص��اح��ب ه��ذا ال�ح��ق م��راج�ع��ة رقابية
مستحقة لألغراض املعلنة واملكتومة
من قبل مقدمي ه��ذه الطلبات بمزيد
م ��ن ال �ب �ح��ث وال �ت��دق �ي��ق ف ��ي األس �ب��اب
الحقيقية ،التي تقف وراء طلب إعادة
ال� ��دع� ��وة ل �ع �ق��د ع �م��وم �ي��ة ،خ�ص��وص��ًا
التي عقدت مثل «املستثمرون» وفقًا
ل�ل�ق��ان��ون ومستوفية لجميع ش��روط
السالمة اإلجرائية.
وقال :من يعوض مساهمي الشركة عن
خسائرهم املحققة وغ�ي��ر املستحقة؟
داعيًا إلى فتح تحقيق موسع لتبيان
أسباب طلب إعادة عقد جمعية شركة
امل �س �ت �ث �م��رون دون ح� �ض ��ور م�ق��دم��ي
الطلب ،للوقوف وقتها على األسباب
ً
الحقيقية وع ��دم االن �ج ��رار مستقبال
إلى مثل هذه الدعوات املضرة.
وق��د ق��ررت الجمعية العمومية رفض
حل مجلس اإلدارة وقبول استقالته،
وان�ت�خ��اب مجلس إدارة ج��دي �دًا ،كما
ناقشت إفصاح الشركة ،وأقرت صحة
ج�م�ي��ع ق� � ��رارات ال�ج�م�ع�ي��ة ال�ع�م��وم�ي��ة
ال�س��اب�ق��ة للشركة ب��إج�م��اع ال�ح�ض��ور،
وك �ل �ف��ت م�ج�ل��س اإلدارة ب��ات �خ��اذ كل
اإلج� ��راءات القانونية ض��د التحالف،
ال ��ذي ق��دم ط�ل��ب ع�ق��د ال�ج�م�ع�ي��ة وب��اع
أسهمه لتحقيق منافع شخصية على
حساب املساهمني ،وباملخالفة لقانون
هيئة أسواق املال والئحته التنفيذية.

«إياتا» :أمل التعافي معلق على لقاح الجائحة

 %30انخفاض حركة السفر في المنطقة 2020
خ� �ف ��ض االت� � �ح � ��اد ال � ��دول � ��ي ل �ل �ن �ق��ل
ال � �ج ��وي (إي � ��ات � ��ا) ،ت��وق �ع��ات��ه ال �ت��ي
أعلنت سابقًا ح��ول حركة الطيران
ف ��ي م�ن�ط�ق��ة ال �ش ��رق األوس � ��ط ل�ع��ام
 ،2020لتعكس تعافيًا أبطأ مما كان
متوقعًا سابقًا.
توقع االتحاد أن تنخفض معدالت
ال�ح��رك��ة ال�ج��وي��ة ل�ل�م�س��اف��ري��ن على
ً
م��دار  2020كامال من وإل��ى وضمن
منطقة الشرق األوس��ط لتصل إلى
 30في املئة من املستويات املسجلة
ف ��ي ع� ��ام  ،2019وب��ان �خ �ف��اض ع��ن
ن�س�ب��ة  45ف ��ي امل �ئ��ة ال �ت��ي ت��وق�ع�ه��ا
ف��ي يوليو امل��اض��ي ،وسيصل عدد
املسافرين في املنطقة إلى  45مليون
مسافر في ع��ام  2020باملقارنة مع
 155مليون مسافر في .2019
وسيرتفع الطلب في  2021بحسب
ال� �ت ��وق� �ع ��ات إل � ��ى  45ف� ��ي امل� �ئ ��ة م��ن

امل� �س� �ت ��وي ��ات امل �س �ج �ل ��ة ف� ��ي 2019
ل� �ت� �ص ��ل إل � � ��ى  90م� �ل� �ي ��ون م �س��اف��ر
م ��ن وإل � ��ى وض �م��ن م�ن�ط�ق��ة ال �ش��رق
األوس� � ��ط .ول ��ن ت �ع��ود امل�ن�ط�ق��ة إل��ى
املستويات التي سجلتها ف��ي عام
 2019حتى نهاية عام .2024
وق� � � � � ��ال ن� � ��ائ� � ��ب رئ � � �ي� � ��س االت � � �ح� � ��اد
ال ��دول ��ي ل�ل�ن�ق��ل ال� �ج ��وي ف ��ي إق�ل�ي��م
أف��ري �ق �ي��ا وال� �ش ��رق األوس � ��ط محمد
ع� �ل ��ي ال � �ب � �ك� ��ري« :إن ب � ��طء ت �ع��اف��ي
ق �ط��اع ال �ط �ي ��ران امل ��دن ��ي ي�س�ت��دع��ي
م ��ن ال � � ��دول ات� �ب ��اع ن� �م ��وذج م� ّ�وح��د
إلج��راء فحوصات فيروس كورونا
ال �س��ري �ع��ة ل� �ع ��ودة ال �س �ف��ر ال �ج��وي
مجددًا إل��ى جانب الحد من الدمار
االق�ت�ص��ادي ال�ن��اج��م ع��ن ع��دم ق��درة
الناس على السفر» .طالب االتحاد
ب��االس �ت �غ �ن��اء ع ��ن م�ت�ط�ل��ب ال�ح�ج��ر
ال�ص�ح��ي للمسافرين ع�ن��د وص��ول

توقعات بارتفاع الطلب إلى  %45في 2021

ال � ��رك � ��اب ل��وج �ه �ت �ه��م واس� �ت� �ب ��دال ��ه
ب ��ال �ف �ح ��ص ال� �ط� �ب ��ي ال� �س ��ري ��ع ق�ب��ل
السفر.
سجلت املنطقة تحسنًا ف��ي حركة
ال �ش �ح��ن ال �ج ��وي ب�ن�س��ب ت�ت�م��اش��ى
م� ��ع ن �س ��ب ال �ط �ل ��ب ع ��امل� �ي ��ًا ،اع �ت �ب��ر
االت �ح ��اد ال �ح��رك��ة ال �ج��وي��ة للشحن
ب�ين آس�ي��ا وال �ش��رق األوس ��ط جيدة

ألن �ه��ا اع �ت �م��دت ع�ل��ى ن�ق��ل األج �ه��زة
واألدوي � ��ة مل�ك��اف�ح��ة «ك��وف�ي��د .»19 -
فيما تقلصت الطاقة االستيعابية
للطائرات الخاصة بالشحن الجوي
في املنطقة .اعتبر االتحاد أن لقاح
«ك��وف�ي��د  »19 -ال�ت�ح��دي ال �ق��ادم في
مجال الشحن الجوي ،إذ إن توفير
ج��رع��ة واح� ��دة م��ن ال �ل �ق��اح إل ��ى 7.8

م�ل�ي��ارات شخص سيمكن م��ن ملء
 8000ط��ائ��رة شحن م��ن ط��راز .747
وج� ��دد االت� �ح ��اد ت �ح��ذي��رات��ه ب�ش��أن
خسارة  1.7مليون وظيفة في قطاع
ال�ط�ي��ران وال�ص�ن��اع��ات املرتبطة به
خ �ل��ال ال� �ع ��ام ال �ح ��ال ��ي ف ��ي م�ن�ط�ق��ة
ال� �ش ��رق األوس � � ��ط ب �س �ب��ب «ك��وف �ي��د
  »19واإلغ � �ل� ��اق ووق� � ��ف ال �ح��رك��ةال �ج��وي��ة ،م�ت��وق�ع��ًا أن ت �ت��م خ �س��ارة
 323ألف وظيفة في مجال الطيران
ف��ي  ،2020وه ��و م��ا ي�م�ث��ل ح��وال��ي
 46ف��ي امل �ئ��ة م��ن  595أل ��ف وظ�ي�ف��ة
مرتبطة بالطيران في املنطقة.
وي�ت��وق��ع أن يسجل ال�ن��ات��ج املحلي
اإلجمالي امل��دع��وم بقطاع الطيران
في املنطقة انخفاضًا يصل إلى 105
م �ل �ي��ارات دوالر ،وه ��و أق ��ل بنسبة
 49ف��ي امل�ئ��ة م��ن مستويات م��ا قبل
الجائحة.

«يونيكاب» :صفقة
بـ  1.5مليون دينار
أع�ل�ن��ت ش��رك��ة ي��ون�ي�ك��اب ل�لاس�ت�ث�م��ار وال�ت�م��وي��ل ع��ن صفقة ش��راء
شركة تابعة حصة بنسبة  17.23في املئة من أسهم شركة أخرى
ُ
زميلة ،وف��ي ح��ال إت�م��ام الصفقة وم��واف�ق��ة الجهات املختصة فإن
قيمة الصفقة تبلغ  1.51مليون دينار تقريبًا.
ُ
وأوضحت أن األثر املتوقع للصفقة على املركز املالي املجمع لشركة
«ي��ون�ي�ك��اب» وش��رك��ات�ه��ا التابعة ه��و زي ��ادة ف��ي األص ��ول املجمعة
للشركة بمبلغ  4.6ماليني دي�ن��ار تقريبًا ،وزي ��ادة ف��ي التزاماتها
املجمعة بـ  296ألف دينار.
ُ
كما أوضحت أن من بني األثر املالي للصفقة املشار إليها هو نقص
في إجمالي حقوق امللكية بمبلغ  351ألف دينار ،ويرجع السبب
في ذلك االنخفاض إلى إعادة تصنيف مبلغ وقدره  549ألف دينار
من بند استثمارات مالية لدى شركة إسكان ُ
العمانية لالستثمار
إلى أسهم خزينة في البيانات املجمعة ،باإلضافة إلى تكوين مبلغ
وقدره  4.7ماليني دينار ضمن بند حقوق أقلية غير مسيطرة.
وبينت الشركة أن البيانات املذكورة أعاله سوف يتم اعتمادها من
قبل مراقب الحسابات الخارجي في حال إتمام الصفقة ،وسوف
يكون هناك إفصاح ُمكمل حال إتمام الصفقة.

لتسوية قضية بشأن انتهاكات للعقوبات األميركية

أميركا ُتغرّم شركة بافيت
 4ماليين دوالر لتعاملها مع إيران
إيمان عطية
وافقت شركة بيركشاير هاثاواي،
التي يرأسها وي��دي��ره��ا املستثمر
امل� �خ� �ض ��رم واري� � � ��ن ب ��اف� �ي ��ت ،ع�ل��ى
دف��ع  4.1م�لاي�ين دوالر إل��ى وزارة
ال � �خ� ��زان� ��ة األم � �ي� ��رك � �ي� ��ة ،ل �ت �س��وي��ة
قضية ب�ش��أن ان�ت�ه��اك��ات مزعومة
للعقوبات األم�ي��رك�ي��ة ض��د إي ��ران،
ف� ��ي ع� �ق ��وب ��ة ن � � � ��ادرة ل �ل �م �ج �م��وع��ة
ال �ق��اب �ض��ة ال �ض �خ �م��ة ال� �ت ��ي ت�ب�ل��غ
قيمتها  500مليار دوالر ،بحسب
م� ��ا أف� � � ��ادت ص �ح �ي �ف��ة ف��اي �ن �ن �ش��ال
تايمز.
وق��ال��ت وزارة ال�خ��زان��ة األميركية،
إن وح� � ��دة ت��رك �ي��ة ت��اب �ع��ة ل �ش��رك��ة
إس�ك��ار لتصنيع امل �ع��ادن ،التابعة
لبيركشاير ،باعت  144شحنة من
أدوات القطع بقيمة  383443دوالرًا
الث �ن�ين م��ن امل��وزع�ي�ن ال�خ��ارج�ي�ين،
رغم علم الشركة أن امل��واد ستصل
ف� ��ي ال� �ن� �ه ��اي ��ة إل � ��ى إي� � � ��ران إلع � ��ادة
ب�ي�ع�ه��ا .وب�ح�س��ب وزارة ال�خ��زان��ة،
فإن املبيعات من الشركة املعروفة
باسم  -Iscar Turkeyاسكار تركيا،
ت �م��ت ب�ي�ن ع ��ام ��ي  2012و .2016
وكان املدير العام للشركة في تركيا
يعتقد أن ��ه س�ي�ت��م رف ��ع ال�ع�ق��وب��ات
األميركية واألوروب �ي��ة على إي��ران
قريبًا ،وكان يأمل في وضع اسكار
تركيا ف��ي م��وق��ع جيد لالستفادة
من املبيعات املستقبلية في البالد،
وفقًا لوزارة الخزانة.
وإلخ� � �ف � ��اء امل � �ب � �ي � �ع ��ات ،ت � ��م ال ��دف ��ع
ل �ش��رك��ة اس� �ك ��ار ف ��ي ال �ب��داي��ة ن�ق�دًا
ب � ��ال� � �ي � ��ورو ،وط � �ل� ��ب م � ��ن ش ��رك ��ات
تركية أخرى تقديم فواتير مزيفة
حتى اليبدو أن البضائع موجهة
إلي � � � � � ��ران ،ع � �ل ��ى ح � ��د ق � � ��ول وزارة
الخزانة ،التي أضافت أن الشركات
األخرى التابعة لشركة اسكار كان
لديها سبب وج�ي��ه لالعتقاد بأن

وحدتها التركية باعت
 144شحنة من أدوات
القطع لطهران
إلعادة بيعها
ُطلب من شركات
تركية تقديم فواتير
مزيفة ال تظهر توجيه
البضائع إليران
البضائع التي كانت تشحنها إلى
اس �ك��ار ت��رك�ي��ا ك��ان��ت م�ت�ج�ه��ة إل��ى
إيران ،لكنها فشلت في التدخل.
ووف� � � � ��ق م� � ��ا ج� � � ��اء ف� � ��ي ال� �ت� �س ��وي ��ة
«رغ � � ��م ع�ل��ام� ��ات ال� �ت� �ح ��ذي ��ر ه� ��ذه،
ح ��ددت ش��رك��ة واح ��دة فقط تابعة
لشركة بيركشاير أن الطلب كان
ل �ع �م �ي��ل إي� ��ران� ��ي ،وأب �ل �غ��ت ش��رك��ة
اسكار تركيا أن قواعد الصفقات
ال �ت �ج��اري��ة وال �ع �ق��وب��ات اإلي��ران �ي��ة
تحظر مثل هذه املعامالت».
وكانت بيركشاير تلقت بالغًا من
أح��د امل�ب�ل�غ�ين ع��ن ت�ل��ك امل�خ��ال�ف��ات
ف ��ي ي �ن��اي��ر  ،2016وف ��ي م��اي��و من
ال �ع��ام نفسه أب�ل�غ��ت ع��ن االن�ت�ه��اك
ال ��واض ��ح مل�ك�ت��ب م��راق �ب��ة األص ��ول
األجنبية بوزارة الخزانة.
وت�م�ث��ل ال �غ��رام��ة ض��د ب�ي��رك�ش��اي��ر،
ال � �ت� ��ي اس� � �ت� � �ح � ��وذت ع � �ل ��ى ح �ص��ة
أغ�ل�ب�ي��ة ف��ي اس �ك��ار ف��ي ع��ام 2006
قبل السيطرة الكاملة على الشركة
ف ��ي ع ��ام  ،2013ع �ق��وب��ة ح�ك��وم�ي��ة
ن� ��ادرة ن�س�ب�ي��ا ض��د ال �ش��رك��ة ال�ت��ي
يقودها بافيت.

