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إبراهيم دبدوب وعصام الصقر وشيخة البحر وصالح الفليج في لقطة جماعية مع اخلريجني اجلدد

م. جنيب العوضي متوسطا فريقي عمل الشركتني عقب توقيع االتفاقية

»إيكويت« ترعى مؤتمر »اإلعالم االقتصادي«
فيما تواصل شركة ايكويت للبتروكيماويات 
تنفيذ مشروعاتها الناجحة في مجال الصناعات 
البتروكيماوية اهتمت الشركة باملشاركة بفاعلية 
في »مؤمتر اإلعالم االقتصادي... في زمن األزمة« 
من خ���الل رعايتها الذهبية للمؤمتر إميانا منها 
بأهمية اإلعالم االقتصادي ودوره احملوري في 

االحداث حتت ظل األزمة املالية العاملية.
وفي هذا الصدد، قال الرئيس التنفيذي للشركة 
حمد التركيت : »ان اإلعالم عموما واالقتصادي 
خصوصا ال ميكن أن ينفصل عن احداث وتطورات 
املشهد االقتصادي«، مؤكدا أن تصدي شركة ميديا 
هاوس لهذا املؤمتر يعكس احلاجة لرغبة قوية 
ف���ي إصالح بعض اخللل احل���ادث في اخلطاب 
االعالمي احمللي وتبني املصداقية واملوضوعية 

في الطرح مما يعزز ايجابيات هذا اإلعالم في وقفاته املشرفة على 
ضوء األزمة املالية القائمة.

وأكد ان: »القطاع اخلاص نال حيزا كبيرا من االهتمام اإلعالمي 
س���واء س���لبا أو إيجابا ولكننا بهذه املناس���بة نؤكد على الدور 
االستراتيجي الذي يلعبه ذلك القطاع خصوصا من جانب الشركات 
اخلاصة ومشاركتها في تنفيذ املشروعات التنموية بالشراكة مع 
القطاع النفطي وهذا بدوره يتطلب رؤية إعالمية أكثر فاعلية تعزز 
من أهمية القطاع اخلاص الصناعي وابراز دوره احلقيقي السيما 

بعد أن حقق جناحات على املستويني احمللى واإلقليمي«.
وأشار إلى أن مش���اركة ش���ركة ايكويت في الرعاية الذهبية 
للمؤمتر تأتي انطالقا من تاريخها الكبير واملؤثر في مجال املشاريع 
الصناعية التنموية حيث تعد واحدة من الشركات العاملية الرائدة 
واملتخصصة في مجال البتروكيماويات، حيث توجت جناحاتها 
املستمرة منذ التأس���يس برعاية وحضور صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد حلفل االفتتاح الرسمي ملصانع االولفينات 

2 خالل فبراير املاضي حتت شعار »شركاء في التنمية«.
وأوض���ح أن املؤمتر ينطلق في وقت يصب���و الى فيه القطاع 
اخلاص إلى مش���اركة فاعلة في خطة التنمي���ة االقتصادية التي 

تتبناها الدولة وذلك بتشجيع واضح من نائب 
رئيس مجلس الوزراء للشؤون االقتصادية الشيخ 
احمد الفهد من خالل رعايته ألنش���طة املؤمتر 
الذي يس���تضيف نخبة من اخلبراء اإلعالميني 

واالقتصاديني، 
وأشار التركيت بالقول: »ومن هنا فإننا نصبو 
أن يسفر املؤمتر عن توصيات ايجابية للصالح 
العام تصب ف���ي مصلحة املش���هد االقتصادي 
خصوصا في تنقية اخلط���اب اإلعالمي اجلديد 
الذي يتالفى السلبيات ويبتعد عنها حيث يصبح 
اإلعالم عونا على التنمية ومشروعاتها وجتنب 
تشويه دوره االقتصادي الناجح سواء بأخبار او 
تقارير غير دقيقة او من خالل تسريب معلومات 
تضر مبصالح الشركات او القطاعات االستثمارية 

والصناعية وقدراتها التنافسية«.
وح���ول طبيعة اخلطاب اإلعالمي احمللي ق���ال: »نحن ال ننكر 
ذلك الدور الفعال للصحافة والقنوات الفضائية ومختلف وسائل 
اإلعالم السيما ان ذلك اخلطاب يرتكز على دميوقراطية نتفرد بها 
في املنطقة ولكن هل أخذت وسائل اإلعالم في احلسبان االستغالل 
األمثل لتلك احلرية ام انه أسيء استخدامها«، مضيفا: »ومن هنا 
البد من االتفاق على رؤية مهمة بني اخلبراء في ظل وجود األنشطة 
االعالمية وهو امر ستفوق أهميته القوانني والتشريعات النه التزام 

أدبي على اجلميع التمسك به واحترامه«.
وعن ش���ركة ايكويت للبتروكيماويات ومشروعاتها احلالية 
أش���ار إلى أن الشركة منذ انطالقاتها ال تتوقف عن اطالق اخلطط 
التطويرية واستغالل الفرص التنموية والتوسعية السانحة حتى 
أصبح اسم ش���ركة ايكويت كقطاع خاص صناعي كويتي مميزا 
وقادرا على ان يكون مساهما فعاال اقتصاديا وصناعيا وتنمويا 
للكويت خصوصا مع كون صادرات الشركة تشكل أكثر من %80 
من قيم���ة الصادرات غير النفطية للكويت، الفتا إلى أن هذا »امر 
ال ننك���ر تقديره اعالميا لكننا نتمن���ى ان يحظى بإظهار صورته 

الناصعة من خالل املزيد من التعاون البناء«.

حمد التركيت

.. و»جامعة الوطني« تحتفل بتخريج الدفعة األولى 
من برنامج تطوير المهارات الوطنية القيادية

احتفل بنك الكوي����ت الوطني بتخريج 
الدفعة األولى من موظفيه املش����اركني في 
برنام����ج تطوير املهارات القيادية واملهنية 
التدريبي الذي نظمت����ه »جامعة الوطني« 
بالتعاون مع اجلامعة األميركية في بيروت 

.)AUB(
وقام الرئي����س التنفيذي ملجموعة بنك 
الكويت الوطني إبراهيم دبدوب خالل حفل 
التخرج الذي أقامه البنك بهذه املناس����بة 
وحضره لفي����ف من كب����ار قياديي البنك 
يتقدمه����م الرئيس التنفيذي لبنك الكويت 
الوطني � الكويت، عصام جاس����م الصقر، 
ونائ����ب الرئيس التنفيذي للبنك ش����يخة 
خالد البحر، والرئيس التنفيذي لش����ركة 
الوطني لالس����تثمار صالح الفليج، ومدير 
عام مجموعة املوارد البشرية بالبنك عادل 
حشمة بتقدمي التهنئة للخريجني، مشيدا مبا 
أبدوه من تفان وما بذلوه من جهود خالل 

فترة التدريب، متمنيا لهم التوفيق في أداء 
مهامهم الوظيفية داخل البنك.

وأكد دبدوب حرص بنك الكويت الوطني 
على مواصلة دعمه لكفاءاته وكوادره الوطنية 
وذلك من خالل توفير التدريب الالزم لتنمية 
قدراتهم املهنية بهدف تأهيلهم لتولي املزيد 
من املهام القيادية واالرتقاء وظيفيا ضمن 
واحدة من أكثر املؤسسات املصرفية تطورا 
في املنطقة ووس����ط بيئة عمل »الوطني« 
التي تعتمد التميز في األداء سبيال للتطور 

واالرتقاء.
وأك����د أهمية هذا احلف����ل حيث يجري 
االحتف����اء بأول دفعة م����ن جامعة الوطني 
للتدريب من الشباب الكويتي الطموح الذين 
أنهوا بنجاح هذا البرنامج التدريبي املتميز 
والرفيع املستوى وباتوا مؤهلني للنهوض 

مبهامهم الوظيفية على أكمل وجه.
وأضاف ان: »رؤية اإلدارة العليا للبنك 

التنمية املس����تدامة للموارد  تضع مسألة 
والكوادر البش����رية في مقدم����ة أولوياتها 
بوصفها هدفا إستراتيجيا لنا كبنك ينهض 
مبسؤولياته الوطنية ويزيد من مساهماته 
وجهوده في مجال توطني الوظائف وبناء 
طاقات قيادية جديدة عبر التدريب والتطوير 
الكوادر الوطنية  املستمر ملهارات وقدرات 

الشابة«.
ومن جانبه، أش����ار مدير عام مجموعة 
املوارد البش����رية بالبنك عادل حشمة إلى 
التزام إدارة بنك الكويت الوطني الراس����خ 
باالستثمار في تنمية املوارد البشرية للبنك 
باعتبارها هدفا ونشاطا إستراتيجيا تسعى 
إلى ترجمته بطرق وبرامج شتى من أبرزها 
برنامج اإلدارة املتكاملة للكفاءات البشرية 
الذي يشكل برنامج تطوير املهارات القيادية 
واملهنية التدريب����ي احلالي املرحلة األولى 

منه.

»ستاندارد آند بورز« ترفع توقعاتها المستقبلية للبنك إلى درجة »مستقرة« الستكمال بناء شبكتها مع أحدث التقنيات المتوافرة في شبكات وأنظمة االتصاالت

 »الوطني« يحتفظ بأعلى تصنيف
في العالم العربي والشرق األوسط

 »ڤيڤا« توقع اتفاقية تمويل مع »هواوي«
بـ 270 مليون دوالر لمدة 5 سنوات

وقعت شركة االتصاالت الكويتية »ڤيڤا« 
اتفاقية متويل متوافقة مع أحكام الشريعة 
اإلسالمية مع شركة هواوي تكنولوجيز، 
إحدى كبرى الشركات العاملية العاملة في 
منطقة الشرق األوسط في مجال نظم وتقنية 
االتصاالت واملزودة خلدمات البنية التحتية، 
مببلغ إجمالي يصل إلى 270 مليون دوالر 

وملدة خمس سنوات.
وتهدف شركة االتصاالت الكويتية ڤيڤا 
من هذه االتفاقية إلى متويل استكمال بناء 
ش����بكتها مع أحدث التقنيات املتوافرة في 
ش����بكات وأنظمة االتصاالت، وإلى تنويع 

مصادر التمويل ألعمالها وتوسعاتها.
كما أن شركة هواوي تكنولوجيز تطمح 
من خالل هذه االتفاقية الى زيادة حصتها 
السوقية في منطقة الشرق األوسط والكويت 

بوجه خاص.
وتعكس هذه االتفاقية الثقة املمنوحة من 
شركة هواوي تكنولوجيز لشركة االتصاالت 
الكويتية ڤيڤا وللمكان����ة التي تتمتع بها 
الشركة األم مجموعة االتصاالت السعودية 

كأكبر شركة اتصاالت في الشرق االوسط لدى 
الشركات العاملية املزودة لنظم االتصاالت 

والبنية التحتية.
ووقع االتفاقية من جانب شركة االتصاالت 
الكويتية ڤيڤا كل م����ن الرئيس التنفيذي 
جنيب العوضي ونائب الرئيس التنفيذي 
للقطاع املالي عبدالعزيز القطعي وبحضور 
نائب الرئيس التنفيذي لقطاع التكنولوجيا 
س����لمان البدران، فيما مثل شركة هواوي 
تكنولوجيز نائب الرئيس لعمليات الشرق 
االوسط جوردون وو واملدير العام لعمليات 
الكويت السيد جا شاو، إلى جانب مسؤولني 

رفيعي املستوى من الشركتني.
وتعتب����ر ڤيڤا أحدث مش����غل خلدمات 
تكنولوجي����ا االتصال ف����ي الكويت، حيث 
تقدم مجموعة متكاملة من حلول االتصال 

املتنقلة.
منذ دخولها السوق الكويتي في ديسمبر 
2008، وقد اكتس����بت ڤيڤ����ا مركزا مرموقا 
في س����وق االتصاالت من خالل احلصول 
على حصة س����وقية تقدر ب� 16% وبقاعدة 

عمالء تزيد على 600 ألف عميل، وتسعى 
ڤيڤا ألن جتعل التواصل أسهل عن طريق 
توفير تكنولوجيا االتصاالت ونقل املعلومات 
والترفيه في إطار يهدف للتأثير اإليجابي على 
حياة العميل كنهج أساسي لنجاحها، وأن 
تكون العالمة التجارية األولى في الكويت 
من خالل توخي الشفافية، احليوية، اإلرضاء 

والتفاعل.
وهي تستحوذ على نسبة متزايدة من 
العمالء عن طريق توفير مجموعة مبتكرة 

من اخلدمات ذات القيمة املضافة.
وتقدم ڤيڤا خدمة اإلنترنت املتنقل بسرعة 
تصل إلى 21.6 ميغابايت في الثانية، والفضل 
كله يعود المتالكها أفضل وأحدث ش����بكة 
اتصال من تقنيات اجليل الثالث املتطورة 

في الكويت.
يذكر أن شركة هواوي تكنولوجيز تضم 
حوالي 95000 موظف منتشرين في فروعها 
حول العالم، وقد وزعت منتجاتها وحلولها 
في أكثر من 100 دولة، وقدمت خدمات ل� 45 

من أفضل 50 مشغال حول العالم.

س���جلت أرباحه زيادة فصلية 
قدرها 20% عن الربع األول من 
ع���ام 2010 وبلغت 76.3 مليون 
دينار وهي من أعلى األرباح على 
مستوى املنطقة وبفارق واسع 
بينه وب���ني نظرائه من البنوك 

احمللية.

الوطني على مواصلة  الكويت 
االنتشار والتوسع اجلغرافي في 

أسواق جديدة.
اجلدير بالذكر أن بنك الكويت 
الوطن���ي حافظ عل���ى معدالت 
ربحية قوية خ���الل عام 2009 
وبداي���ة العام احلال���ي، حيث 

مواصلة النمو وحتقيق مستويات 
الربحية، عالوة على  قوية من 
اجلودة الفائقة ألصوله، وإدارته 
الرصينة للمخاطر وتدني تكاليف 

التمويل لديه.
كما تعكس هذه التصنيفات 
في الوقت نفس���ه ق���درة بنك 

التصنيف  رفع���ت وكال���ة 
االئتماني العاملية ستاندارد آند 
بورز أمس توقعاتها املستقبلية 
للبنك إلى درجة مستقرة، فيما 
أكدت تصنيفها االئتماني طويل 
املدى لبنك الكويت الوطني عند 
درجة +A، في إش���ارة واضحة 
ملتانة البنك وقدرته على مواصلة 
النمو وحتقيق األرباح بالفترة 

املقبلة.
وبذلك يحتفظ البنك الوطني 
ائتماني على  بأعلى تصني���ف 
مس���توى بنوك العالم العربي 

والشرق األوسط.
وقالت وكالة س���تاندارد آند 
بورز العاملية، وهي إحدى كبرى 3 
وكاالت للتصنيف االئتماني على 
مس���توى العالم، ان رفع درجة 
التوقعات املستقبلية للبنك إلى 
مستقر وتأكيد تصنيفه االئتماني 
طويل املدى يعكس قدرة على 

رفع النظرة المستقبلية للبنك يؤكد قدرته
على مواصلة النمو وتحقيق مستويات قوية من الربحية

أهم المؤشرات المالية
نسبة النمو %الربع األول من 2009الربع األول من 2010

20%63.5 مليون دينار76.3 مليون ديناراألرباح الصافية
5.9%12.024 مليار دينار12.739 مليار دينارإجمالي املوجودات
17.4%1.527 مليار دينار1.793 مليار دينارحقوق املساهمني

20 فلسا24 فلساربحية السهم
17.9%18.1%العائد على حقوق املساهمني

2.15%2.41%العائد على املوجودات

10 فائزين جدد في سحب »الدانة األسبوعي«
لبنك الخليج بواقع 1000 دينار لكل فائز

أعلن بنك اخلليج عن تقدميه املزيد من فرص 
الفوز بجوائز نقدية على مدار الس����نة لعمالء 
»الدانة« حيث يقدم البنك سحوبات أسبوعية، 
ربع س����نوية وسنوية للعمالء الذين يقومون 
بفتح حساب الدانة ويحتفظون بأموالهم فيه 

ألطول فترة ممكنة. 
وقد أجرى بنك اخلليج في 9 مايو اجلاري 
السحب األسبوعي الرابع عشر حلساب الدانة، 
معلنا بذلك عن أس����ماء 10 فائزين يحصل كل 
منهم على جائزة قدرها 1000 دينار، وهم: مها 
جابر محمد جابر امل����ري، وعباس عبدالفتاح 

محمد بخيت، وكمال راشد عبدالكرمي ادريس، 
واميان يوس����ف يعقوب خلف، وطيبة راشد 
محمد الشعالن، وجمال عبداملجيد مبارك جوهر، 
وس����ناء عالء الدين جمعه، وقماشة سليمان 
اخلالد، وفيجاي كومار شارمه، وبدر عبداجلبار 
علوان الشراد. وأشار البنك في بيان صحافي 
إل����ى أنه يتعني على العمالء إيداع احلد األدنى 
لفتح حساب الدانة وهو 200 دينار الذي يؤهل 
العميل للدخول في الس����حوبات األسبوعية، 
ربع السنوية والس����نوية تلقائيا، مشيرا إلى 
انه كما يتميز حساب الدانة بأنه باإلضافة إلى 

كونه حسابا مينح فرصا متعددة للفوز، فهو 
يش����جع العمالء أيضا على توفير املال. فكلما 
زاد املبلغ املودع وطالت مدة بقائه في احلساب 

زادت الفرص املتاحة للفوز. 
كما مينح حس����اب الدانة أيضا العديد من 
اخلدمات املتميزة منها خدم����ة »بطاقة الدانة 
لإليداع احلصري فقط« التي متنح عمالء الدانة 
حرية إيداع النقود في أي وقت يناسبهم، إضافة 
إلى خدمة »احلاسبة« التي متكن عمالء الدانة 
من حساب ما لديهم من فرص للفوز في سحب 

الدانة.

»محمد عبد المحسن الخرافي وأوالده«:
ملتزمون بشروط مناقصة مدرج المطار

أصدرت شركة محمد عبد احملسن اخلرافي 
وأوالده للتجارة العامة واملقاوالت بيانًا ردت 
فيه على البيان الذي نش����رته شركة الغامن 
انترناش����يونال، وما تضمنه من مغالطات 
كثيرة حول مش����روع مدرج مطار الكويت 
الدولي، وحيث انها أحد األطراف املنافسة في 
هذا املشروع،قائلة أنها وملا شاب هذا البيان من 
معلومات وتأويالت ال متت للحقيقة بصلة، 
لذلك وجدت نفسها مضطرة للرد على هذا 
البيان، مؤكدة انها متلك من الشجاعة أن تسمي 
األمور مبسمياتها، إنصافا للواقع وإيضاحا 
للحقائق حتى يكون أصحاب القرار والرأي 
العام الكويتي على بينة من أمرهم، وفيما يلي 
نص بيان شركة محمد عبد احملسن اخلرافي 

وأوالده للتجارة العامة واملقاوالت:
أوال: لم يكن بودن����ا أن نخوض في هذا 
املوضوع الفني عبر وس����ائل اإلعالم، وكنا 
نتمنى أن يكون محصورا في إطاره الطبيعي 
داخل املؤسس����ات الرس����مية التي تدرسه 
ومتس����ك مبلفه، لتصل إلى احلقيقة وتبت 
في النتيجة بعدالة وشفافية والتزاما بالبنود 
احلرفية الواردة في كراسة املناقصة، غير 
أن حتالف فؤاد الغامن نقل هذه القضية من 
موقعها الرس����مي إلى شارع الصحافة عبر 
بيانات صحافية تنقصها الدقة، لتأخذ أبعادا 
وتشعبات ما كنا نتمنى أن تصل إليها، غير 
أن الرأي العام الكويت����ي ميلك من الفطنة 
والذكاء ما يجعله يدرك مغزى ومرمى هذا 
النشر وتوقيته في هذه املرحلة بالذات ولو 
الطرح كان متجردا وموضوعيا لهان األمر، بل 
تضمن تشويها للوقائع وغمزا وملزا باألطراف 
املشاركة أو املعترضة على طريقة البت في 
املناقصة، األمر ال����ذي يفرض علينا وضع 
النق����اط على احلروف لتكون حتت س����مع 

وبصر الكافة.
 ثانيا: إن موض����وع املناقصة في غاية 
البس����اطة والوضوح فبنوده����ا معلنة في 
كراس����ة املناقصة، وه����ي ال تقبل التجزئة 

وال تسمح بالعروض البديلة، ومستنداتها 
ثابتة وغير قابلة للتغيير أو التأويل، ومن 
دون ذلك ستكون أمام إخالل صارخ بشروط 
املناقصة وكراس����تها املعلنة، مما يصطدم 
مع مبدأ املهنية والشفافية التي نطالب بها 
جميعا، فاملادة اخلامسة من الشروط األساسية 
تؤكد ضرورة »التقيد التام بجميع نصوص 
وشروط مستندات هذه املناقصة وهي شرط 
أساسي لقبول العطاء«، والذي على أساسه 
قام املتنافسون بتسعير املناقصة على هذا 
األس����اس، وبالتالي ال يجوز تغيير قواعد 
اللعبة واملواصفات ومحاولة إيجاد البدائل 
أثناء التقدمي، إننا نتساءل هل يجوز ملناقص 
يلتزم بش����روط املناقصة ومواصفاتها من 
حيث املتطلبات الفنية األساسية املؤثرة في 
قيمتها، ويقوم بالتسعير على هذا األساس، 
ويلت����زم بحرفية قانون جلن����ة املناقصات 
بينما يقوم آخرون وعلى أمزجتهم بتغيير 
املواصفات واستبدالها حتى تتالءم وظروف 
تسعيرهم ليقولوا بعد ذلك اننا الفائز األقل 
س����عرا، وهل يجوز ويصح االلتفاف على 
النصوص رغم اعتراض اجلهات املسؤولة 

على هذا املسلك.
 ثالثا: إن شروط املناقصة ومواصفاتها 
واضحة وال حتتاج إلى كثير ذكاء، وال إلى 
بيانات صحافية ومحاوالت إليهام أصحاب 
القرار، فاملس����ألة ال تعدو أن تكون التزاما 
بالش����روط احلرفية لها، فعلى سبيل املثال 
تتطلب هذه الشروط االلتزام بأعمال املدرج 
واملم����رات املوازي����ة بس����ماكتها وأطوالها 
واملخارج الس����ريعة لها، وبالتالي يجب أن 
ينحصر حس����م موضوع هذه البنود مبدى 
التزام األطراف املتناقصة بطبقات األسفلت 
السطحية وسماكتها والطبقات الرابطة لها 
وبنوعيات طبقة الصلبوخ وطبقة األساس 
وما حتت األس����اس، والشولدرات اخلاصة 
باملدرج TAXWAY، وأعمال أس����قف االنفاق، 
وأعمال اخلوازيق وذلك التزاما دقيقا وواضحا 

ومحددا، ودون اللجوء إلى حيلة االستبدال 
بطبقات األسفلت وتغيير السماكات واالنحراف 
عن شروط املناقصة ومواصفاتها، فهذا هو 

اإلخالل بعينه.
 رابعا: وبإنزال هذه الشروط واملعايير 
املعلنة في كراسة املناقصة، نكتشف أن حتالف 
ف����ؤاد الغامن لم يلتزم مبواصفات املناقصة 
وال شروطها احملددة والواضحة والتي قام 
املتناقصون بالتسعير وفق هذه املنظومة، 
فقاموا بتقليل السماكات، فهم تارة يقومون 
باستبدال سماكات األسفلت وطبقتي مخلوط 
الصلبوخ إلى طبقة من اجلاتش والرمل ثم 
يضيفون اليها نسبة أسمنت بسمك 13 سم، 
باالضافة الى تقليل أسقف االنفاق وتغييرها 
من صب موقعي إلى بريكاس����ت، فضال عن 
تقليل عدد اخلوازيق للنصف واس����تبدال 
اآلخر بسمك 10 س����م يتم رشها على شبك 
حديد ممدد.. الخ. م����ن املواصفات املخالفة 
لنصوص املناقصة وكراس����تها وشروطها، 
والت����ي ال نريد أن نقحم القارئ بتفاصيلها 
فهي ثابتة وواضحة لدى اجلهات املش����رفة 
واملتابعة ومالك املشروع، غاية ما في األمر 
أن نسترعي انتباه أصحاب القرار لفحص 
املعايير والنصوص احلرفية التي تطلبتها 

هذه املناقصة بكل بساطة واختصار.
 وأخيرا ولكون ه����ذه املناقصة تتعلق 
بتشغيل حركة املالحة اجلوية على األرض، 
وفي املجال اجلوي الكويتي، وحتى ال نغامر 
مبواصفات األمن والس����المة العامة حفاظا 
على أرواح الركاب والطائرات والعاملني في 
مطارنا الدولي، وحفاظا على س����معة بلدنا 
وواجهتها احلضارية كمطار الكويت الدولي 
ولسالمة مهبط طائراتها، والتزاما مببادئ 
العدالة والش����فافية، فإنن����ا ندعو أصحاب 
القرار ونهيب به����م الى العمل على حتقيق 
هذه املبادئ واملعايير وااللتزام بها إحقاقا 
للحق وانتصارا للعدالة فهذا هو مطلبنا وال 

نريد أكثر من ذلك.

ردًا على بيان شركة الغانم إنترناشيونال


