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كشف الفساد والتحقيق في الهيئة العامة ملكافحة الفساد 
)نزاهة( الدكتور محمد بوزبر لبحث أوج��ه التعاون بن 
اجلهتن وسبل تطويرها وتنميتها فيما يخص تعزيز 

وحماية املنافسة والقضاء على الفساد.
وأوض��ح أن االجتماع تطرق لعدة موضوعات مهمة 
مشتركة منها أن يتم التنسيق بن اجلهتن فيما يخص كل 
القضايا التي ترد للجهاز ويكون فيها شبهة فساد وكذلك 
التي ترد إلى نزاهة ويكون فيها إضرار باملنافسة مؤكدا أن 
اجلهاز ال يتردد في إحالة القضايا التي ترد إليه ويكون فيها 

شبهة فساد إلى )نزاهة(.
وأب��دى استعداد اجلهاز لتقدمي كل التسهيالت والدعم 
ل)ن��زاه��ة( في سبيل حتقيق األه��داف املرجوة من تطبيق 
مجموعة من األخالقيات والسلوكيات الواجب اتباعها أثناء 
العمل في القضايا والشكاوى التي ترد إليه للقيام بأداء 

واجبات الوظيفة بأمانة ونزاهة وشفافية.
وذكر أن اجلهاز يسعى إلى دعم أوجه التعاون والتواصل 
للمساهمة في بناء وتطوير منظومة االقتصاد احلر وتنظيم 
عالقات العمل التجاري بالتنسيق مع أجهزة الدولة املختلفة 
للحد من املمارسات الضارة وحماية وتشجيع املنافسة 
احلرة بن املنشآت العاملة في السوق ومكافحة املمارسات 
الضارة التي حتد من هذه املنافسة لتحقيق املناخ التنافسي 

السليم من خالل التطبيق الفعال ألحكام القانون.
ب��دوره أعرب األمن العام املساعد لقطاع كشف الفساد 
والتحقيق في الهيئة العامة ملكافحة الفساد الدكتور محمد 
بوزبر عن تقدير الهيئة الكامل ملا تلمسه من روح التعاون 
واحلرص على التنسيق املشترك. وذكر أن عالقة )نزاهة( 
بجهاز حماية املنافسة تتسم مبا يساعد في تبادل وتقريب 
وجهات النظر بن اجلهتن مما يسهم في تعزيز املنافسة 

والتصدي للممارسات االحتكارية في السوق. 

في اطار جهودها لتقدمي أفضل اخلدمات 
لعمالئها الكرام، اختتم وفداً من دولة الكويت 
زي��ارت��ه الرسمية إل��ى ال��والي��ات املتحدة 
االمريكية في نيويورك، حيث ضم الوفد كل 
من شركة اخلطوط اجلوية الكويتية ميثلها 
الرئيس التنفيذي املهندس  كامل العوضي، 
ووزارة الداخلية وميثلها املدير العام لالدراة 
العامة الم��ن املطار ال��ل��واء وليد الصالح، 
واالدارة العامة للطيران املدني وميثلها نائب 
املدير العام لشؤون سالمة الطيران والنقل 
اجل��وي املهندس عماد اجل��ل��وي، ه��ذا وقد 
اجتمع الوفد مع إدارة أمن النقل االمريكية 
TSA لبحث االج��راءات األمنية والتنسيق 
لتشغيل رحالت اخلطوط اجلوية الكويتية 
إلى نيويورك بشكل مباشر من مبنى الركاب 

رقم 4.
وع��ل��ى ه��ام��ش ال���زي���ارة، ق���ال الرئيس 
التنفيذي للخطوط اجلوية الكويتية املهندس 
ك��ام��ل ال��ع��وض��ي: “أن وف���داً م��ن اخلطوط 
اجلوية الكويتية ووزارة الداخلية واالدارة 
العامة للطيران املدني قد اجتمع مع إدارة 
ام��ن النقل االمريكية TSA في نيويورك، 
وذلك للنظر بشأن تشغيل رحالت اخلطوط 
اجلوية الكويتية اخلاصة برحلة نيويورك 
بشكل مباشر من خالل مبنى الركاب رقم 4”.

وأضاف العوضي بأن زيارة الوفد تأتي 
ف��ي اط���ار التنسيق ب��ن اخل��ط��وط اجلوية 
الكويتية م��ع  نحو تطبيق اج���راءات االمن 

 TSA و السالمة إلدارة النقل االمريكية
والتي تقدرها وحتترمها اخلطوط اجلوية 
الكويتية حيث حترص الشركة بشكل كبير 
على تطبيق كافة االجراءات املطلوبة، وذلك 
مب��ا ع��رف ع��ن اخل��ط��وط اجل��وي��ة الكويتية 
بالتزامها جتاه اج��راءات السالمة واالم��ن، 
الفتاً إل��ى ان “الكويتية” تسعى من خالل 
ه��ذا التنسيق ل��الس��راع في عملية تشغيل 
 KU117 وتسيير رحلتها الى نيويورك رقم
م��ن مبنى ال��رك��اب رق��م 4 ف��ي اق���رب وقت 
ممكن ان ش��اء ال��ل��ه، وذل���ك بعد استكمال 
كافة االج��راءات االمنية املتعلقة بالتشغيل 
بن جميع االط��راف، اضافة الى الترتبيات 
االمنية املطلوبة من قبل السلطات االمنية في 

الواليات املتحدة االمريكية ودولة الكويت.
وأش��ار العوضي إل��ى ان اط��الق رحالت 
نيويورك من مبنى الركاب رقم 4 سيشهد 
استكمال جميع رح��الت اخلطوط اجلوية 
الكويتية م��ن مبنى ال��رك��اب رق��م 4 ذه��اب 
وع��ودة، مبيناً أن استكمال جميع الرحالت 
من مبنى الركاب رقم 4 يعد اجن��ازاً جديداً 
للخطوط اجل��وي��ة الكويتية ي��ض��اف إلى 
االجن��ازات التي حققتها الشركة خالل عام 
واح��د االم��ر ال��ذي يؤكد على ان اخلطوط 
اجلوية الكويتية تتجه في املسار الصحيح 
نحو حتقيق مراكز متقدمة في قطاع الطيران 

التجاري.
وتابع العوضي قائالً: “تسعى اخلطوط 

اجلوية الكويتية جاهدة لتسهيل اجراءاتها 
لركابها الكرام وتقدمي خدمات تليق بالناقل 
الوطني لدولة الكويت وذل��ك حرصاً منها 
على تلبية جميع احتياجات ومتطلبات 
العمالء مبا يضمن الراحة والرفاهية لهم 
سواء منذ دخلوهم إلى أرض املطار وحتى 
مغادرتهم ساملن إلى وجهتهم وعودتهم مرة 

أخرى إلى أرض الوطن”.
واختتم العوضي تصريحه بتقدمي جزيل 
الشكر وواف��ر االمتنان للجهود التي ابداها 
املسؤولن في إدارة أم��ن النقل االميريكية 
TSA واجلهود أيضاً احلثيثة من قبل االدارة 
العامة للطيران املدني واالدارة العامة ألمن 
املطار، داعياً املولى عز وجل التوفيق للجميع 

في املرحلة القادمة.
اجلدير بالذكر أن مبنى الركاب رقم 4 مت 
تدشينه في 4 يوليو 2018 برعاية وحضور 
صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح 
االحمد اجلابر الصباح وول��ي عهده االمن 
الشيخ نواف االحمد اجلابر الصباح حفظهما 
الله ورعاهما، وبدأ تشغيل أولى الرحالت 

التجارية في 15 أغسطس 2018.
ويقع مبنى الركاب رقم 4 على مساحة  55 
ألف متر مربع تقريباً، ويحتوي املبنى على 
14 بوابة للمغادرين منقسمة الى 9 بوابات 
للجسور و 5 أرض��ي��ة، ويوفر نحو 2450 
موقفاً للسيارات، ويحتوي املبنى على قاعتن 
لركاب الدرجة األولى ورجال االعمال وهم 

“املباركية” في الدور األرضي و”بيان” في 
الدول األول، ويحتوي املبنى ايضاً على 50 

كاونتر الستقبال املسافرين، 2 منهم لوزن 
احلقائب اخلارجة عن املقاسات املعلومة، 

و2 آخرين لذوي االحتياجات اخلاصة، و7 
للدرجتن األولى ورجال االعمال.

TSA العوضي: التنسيق مستمر وناجح جدًا مع إدارة أمن النقل األميركية 

4 »الكويتية« تقترب من تشغيل رحالتها إلى نيويورك من مبنى الركاب رقم 

45 باملئة  أبو اخلير : حققنا نتائج إيجابية  واإليرادات ارتفعت بنسبة  

عمومية »زاك سلوشنز« تقر »االستقطاعات 
االحتياطية« حلماية الشركة من املخاطر

 عقد مجلس إدارة شركة زاك 
سلوشنز ألنظمة الكمبيوتر، 
اج��ت��م��اع اجلمعية العمومية 
العادية وغير العادية عن السنة 
املالية املنتهية في 31 ديسمبر 
2018، وذل��ك في مقر الشركة 

الكائن مبنطقة شرق.
وتضمن اجتماع اجلمعية 
العمومية سماع تقريري مجلس 
اإلدارة وم��راق��ب احل��س��اب��ات، 
ومتت مناقشة البيانات املالية 
ع��ن السنة املالية املنتهية في 
31 ديسمبر 2018، واملصادقة 

عليها. 
وك��ذل��ك مت م��ن��اق��ش��ة إخ��الء 
ط��رف أع��ض��اء مجلس اإلدارة 
وإب��راء ذمتهم عن كل ما يتعلق 
بتصرفاتهم القانونية واملالية 
واإلداري�����ة ع��ن ال��س��ن��ة املالية 

املنتهية في نهاية 2018.
وواف�����ق أع���ض���اء اجلمعية 
ال��ع��م��وم��ي��ة خ���الل االج��ت��م��اع 
على إق���رار وأخ��ذ املخصصات 
)االستقطاعات اإلحتياطية( 
التي من شأنها حماية الشركة 
م��ن املخاطر احملتملة التي قد 
حت���دث مستقباًل وذل���ك طبقاً 

للمعايير الدولية.
ه��ذا وق��د أك��د رئيس مجلس 

اإلدارة جابر أسامة الكاظمي، 
اس��ت��م��رار ال��ش��رك��ة ف��ي نهجها 
ال��ري��ادي ف��ي االل��ت��زام بتطبيق 
أح����دث امل��ع��اي��ي��ر احمل��اس��ب��ي��ة  
املستخدمة دول��ي��اً، وذل���ك من 
خالل تطبيق املعايير احملاسبية 
 IFRS(و  )IFRS9( اجلديدة

. )15
كما أكد جابر الكاظمي قدرة 
الشركة على تخطي التحديات 
التي واجهتها في العام 2018  
السيما ف��ي ظ��ل ال��ظ��روف التي 
متر بها املنطقة اخلليجية رغم 

تأثيرها البالغ على 
 كافة قطاعات الدولة، مشيراً 
إل��ى جن��اح الشركة في حتقيق 
أف��ض��ل النتائج وجت���اوز تلك 

التحديات اإلقليمية. 
من جهته، استعرض نائب 
رئيس مجلس اإلدارة املهندس 
أشرف فتحي أبو اخلير، الوضع 

احل��ال��ي للشركة حتى تاريخ 
انعقاد اجلمعية مقارنة بذات 
ال��ت��وق��ي��ت م��ن ال��ع��ام امل��اض��ي، 
موضحاً النتائج اإليجابية التي 
وصلت إليها الشركة والتي من 
أبرزها ارتفاع إي��رادات الشركة 

بنسبة 45%.
ك��م��ا ش���دد امل��ه��ن��دس أش��رف 
أبواخلير بدوره على أن مجلس 
اإلدارة ال يدخر جهداً من أجل 
احلفاظ على مصلحة الشركة 
واملساهمن فيها عبر حتقيق 
النتائج املالية اإليجابية، مؤكداً 
أن املجلس التنفيذي الزال يتطلع 
إل��ي حتقيق نتائج أف��ض��ل في 
عام 2019 مستنداً على اميانه 
املطلق ب��ق��درة الشركة وكافة 
العاملن فيها على مواصلة 
النمو ال���ذي  يجسد ويعكس 
تاريخها الريادي. جدير بالذكر 
أن شركة زاك سلوشنز ألنظمة 

الكمبيوتر ه��ي ش��رك��ة عريقة 
تأسست في سنة 1976 أي منذ 
أكثر من 43 ع��ام��اً، وه��ي وكيل 
معتمد لكبرى الشركات العاملية 
وتضم أكثر من 1000 موظف 
بينهم أك��ث��رم��ن 800 مهندس 
م��ت��خ��ص��ص واس���ت���ش���اري في 
حلول تكنولوجيا املعلومات 
وحاصلون على شهادات كبرى 

من الشركات العاملية.
وحت���������وي ش�����رك�����ة زاك 
سلوشنز التي تتخذ الكويت 
مقرا رئيسيا لها، ستة أفرع في 
بريطانيا والبحرين واإلم��ارات 
والسعودية ومصر وتنزانيا، 
كما أنها ذات طابع مؤسسي رائد 
حليازتها على أعلى الشهادات 
الدولية من الشركات املصنعة 
كأفضل شريك لها ف��ي الشرق 
األوسط في مجال الدعم الفني، 
إضافة حلصولها على شهادات 
ضبط اجلودة العاملية -  األيزو 
 ISO 9001 – ISO 27001 (
 – ISO 20000 – ISO 14001
ISO 18001 – (، وك��ذل��ك 
اخ��ت��ي��اره��ا كأفضل ش��ري��ك في 
م��ج��ال ال��ت��ع��ل��ي��م االل��ك��ت��رون��ي 
على مستوى العالم من كبرى 

الشركات العاملية.

جانب من احلضور في اجلمعية العمومية للشركة

كامل العوضي وعماد اجللوي مع مسؤولي النقل االميركية

»املركزي للمناقصات« يضع 
معايير تصنيف متعهدي املقاوالت 

واخلدمات االستشارية

أعلنت أمن عام اجلهاز املركزي للمناقصات العامة الكويتي شعاع 
أكبر إصدار اجلهاز قرارين جديدين خاصن بقواعد تصنيف متعهدي 

املقاوالت العامة واخلدمات االستشارية.
وقالت أكبر في لقاء مع وكالة االنباء الكويتية )كونا( أمس  األحد 
إن القرارين حمال رقم 1 و4 لسنة 2019 وخصص األول منهما لقواعد 
وإجراءات معايير تصنيف مقدمي اخلدمات االستشارية في حن مت 
تخصيص القرار االخر لقواعد وإجراءات ومعايير تصنيف متعهدي 

املقاوالت العامة.
وأضافت أن القانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن املناقصات العامة 
نص على تصنيف الشركات س��واء كانت شركات مقاولة عامة أو 
شركات استشارية مبينة أن القرارين حددا املعايير لتصنيف هاتن 

الفئتن.
وبينت أن القرارين يأتيان استكماال ملا نص عليه القانون آنف الذكر 
إذ صنف املقاولن من الناحية املالية في حن أعطى اجلهاز املركزي 
للمناقصات حتديد قواعد املعايير الفنية لتصنيف املقاولين مشيرة 
الى ان اجلهاز شكل فريق عمل لوضع القواعد وصدرت بقرار ونشرت 

اليوم في جريدة )الكويت اليوم(.
وذكرت أن قواعد املعاييراجلديدة تتضمن خبرة املقاول وسنوات 
عمله وجميع املتطلبات الفنية موضحة أن��ه مت تقسيم متعهدي 
املقاوالت العامة الى أربع شرائح وفقا للتخصصات الرئيسية وهي 
مقاولو أعمال البنية التحية وأعمال املباني واألعمال امليكانيكية 

واألعمال الكهربائية.
وأف��ادت بأن الفئة االول��ى تشمل املتعهدين القادرين على القيام 
باملشاريع الكبرى والثانية تشمل متعهدي املقاوالت ذوي القدرة 
الفنية واملالية الذين يجوز لهم االشتراك مبناقصات ال تقل عن خمسة 
مالين دينار كويتي )نحو 5ر16 مليون دوالر أمريكي( وال تزيد على 

100 مليون دينار )نحو 330 مليون دوالر(.
وذكرت أكبر أن الفئة الثالثة تشمل متعهدي املقاوالت الذين يسمح 
لهم باالشتراك مبناقصات ال تقل عن مليون دينار )نحو 3ر3 مليون 
دوالر( وال تزيد على 10 مالين دينار )نحو 33 مليون دوالر( في 
حن تشمل الفئة الرابعة متعهدي املقاوالت احمللين الذين يسمح لهم 
باالشتراك في املناقصات التي ال تزيد تقديراتها على مليوني دينار 

)نحو 6ر6 مليون دوالر(.
وقالت إن هذه التصنيفات وبناء على القرار يعاد النظر فيها دوريا 
وتكون شهادة تصنيف متعهدي امل��ق��اوالت العامة صاحلة مل��دة ال 
تتجاوز ثالث سنوات موضحة أن القرار صنف املشروعات الصغيرة 
واملتوسطة املسجلة في الصندوق الوطني لرعاية وتنمية املشاريع 

الصغيرة واملتوسطة ضمن الفئة الرابعة.

شعاع أكبر

»حماية املنافسة«: حريصون 
على تعزيز التعاون مع 

اجلهات الرقابية احلكومية

اول ناقلة اماراتية توفر رحالت مباشرة من دبي الى نابولي

»فالي دبي« تدشن رحالتها إلى نابولي اإليطالية 
اح��ت��ف��ل��ت ف���الي دب���ي ب��اط��الق 
رحلتها االف��ت��ت��اح��ي��ة ال���ى مدينة 
نابولي االيطالية لتصبح بذلك اول 
ناقلة اماراتية توفر رحالت مباشرة 

من دبي الى هذه املدينة.
وسوف تخدم الناقلة هذه املدينه 
ب��واق��ع خ��م��س رح���الت اسبوعيا 
وب��ذل��ك ت��ك��ون ن��اب��ول��ي ه��ي ثاني 
وجهة لفالي دبي في ايطاليا بعد 
كاتانيا التي ب��دأت رحالتها الى 

العام املاضي. 
وس��اف��ر على م��ن ال��رح��ل��ة وفد 
رف��ي��ع ب��رئ��اس��ة ج��ي��ه��ون ايفندي  
نائب الرئيس للعمليات التجارية 
وال��ت��ج��ارة االلكترونية ف��ي فالي 
دبي  وتيري اوك��وك نائب الرئيس  
للعمليات ال��ت��ج��اري��ة ف��ي طيران 

االم���ارات ملنطقة اوروب���ا وروسيا 
وامريكا الالتينية اضافة الى وفد 
اعالمي من  الدولة . واستقبل الرحلة 
ل��دى وصولها ال��ى مطار نابولي 
الدولي روبرتو باربيري الرئيس 
التنفيذي مل��ط��ار ن��اب��ول��ي ال��دول��ي 
ومارغيرتا تشارمونتي مدير تطوير 

االعمال في مطار نابولي.
وب��ه��ذه امل��ن��اس��ب��ة ق���ال جيهون 
ايفندي “نحن م��س��رورون الطالق 
ه��ذه اخلدمة اجلديدة ال��ى نابولي 
وهي محطتنا الثانية في ايطاليا. 
وهذا يعكس مدى التزامنا في فالي 
دب��ي برؤيتنا التي حافظنا عليها 
ط���وال ع��ق��د بفتح االس�����واق غير 
املخدومة ومنح الفرصة للقاطنن 
في ايطاليا فرصة السفر الى دبي 

وما بعدها عبر شبكتنا املتنامية، 
ونحن نتطلع الى زيادة فرص تدفق 
حركة التجارة والسياحة عبر هذه 

الوجهة اجلديدة”.
م��ن ج��ه��ت��ه ق���ال ت��ي��ري اوك���وك 
نائب الرئيس للعمليات التجارية 
ف��ي ط��ي��ران االمارات” م��ن خ��الل 
شراكتنا بالرمز ميكن ملسافري 
طيران االمارات عبر شبكتنا العاملية 
السفر بسهولة ال��ى نابولي فيما 
تتيح للمسافرين من منطقة نابولي 
سهولة ال��رب��ط ف��ي ال��رح��الت من 
رحالتهم على فالي دبي إلى طيران 
اإلمارات عبر مركزنا التشغيلي في 
مطار دبي ومنها الى اكثر الوجهات 
شعبية ح��ول العالم في استراليا 

ومصر والصن”. 

ال�����ك�����اظ�����م�����ي: ال������ش������رك������ة ت���خ���ط���ت 
ج�������م�������ي�������ع ال����������ت����������ح����������دي����������ات ال�������ت�������ي 
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جابر الكاظمي

راشد العجمي

أعلنت الشركة الكويتية لالستثمار بصفتها مفوضاً 
عن الهيئة العامة لالستثمار بأنها سوف تتولى مهمة 
بيع مساهمة “الهيئة” في بنك اخلليج امل��درج ببورصة 

الكويت.
وقالت “كويتية” في إعالن ، إنها ستقوم بطرح عدد 
490.157 مليون سهم بنسبة 16.081 باملائة من أسهم 
بنك اخلليج اململوكة للهيئة العامة لالستثمار، وذلك من 

خالل آلية املزاد العلني.
وأوضحت أن آلية طرح األسهم في مزاد علني لنسبة 
متثل 5 باملائة أو أكثر من أسهم رأسمال أي شركة مدرجة 

على النحو املنصوص عليه في قواعد البورصة.
وبينت أن��ه مت توقيع عقد ملشتري لسعر ابتدائي ال 
يقل عن 312 فلساً، موضحة أنه سيتم اإلعالن عن تاريخ 
انعقاد املزاد العلني الحقاً فور استكمال اإلجراءات الالزمة 
لذلك، كما سيتم حتديد سعر افتتاح امل��زاد حسب قواعد 

بورصة الكويت وتعليمات هيئة أسواق املال.
الهيئة العامة لالستثمار بالكويت أعلنت في منتصف 
مايو املاضي، عن تغير الهدف من متلكها حصة في أسهم 

بنك اخلليج إلى )بيع تلك احلصة(.
وبحسب البيانات املُتاحة على موقع البورصة؛ فإن 
“الهيئة” متتلك حصة بنسبة 20.21 باملائة في رأسمال 

بنك اخلليج، وذلك حتى تاريخ 28 يناير 2019.
وميتلك عمر قتيبة يوسف الغامن ومجموعته شركة 
الغامن التجارية حصة بنسبة 16.67 باملائة في رأسمال 
البنك، فيما متتلك شركة بهبهاني لالستثمار حصة تقترب 

من 5.5 باملائة.

»االستثمار« تبيع
حصتها ببنك اخلليج
312 فلسًا للسهم  ب� 


