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ريا�ض عواد 

ع���ق���دت جل���ن���ة ال����ش����ؤون ال��ص��ح��ي��ة 
واالجتماعية والعمل البرملانية ظهر أمس 
اجتماعها بحضور وزي��ر  الكهرباء وامل��اء 
والنفط د. خالد الفاضل وع��دد من قياديي 
ال�����وزارة، وال��ف��ري��ق ال��ت��ط��وع��ي للعاملني 

الكويتيني بالقطاع النفطي اخلاص. 
حيث ناقشت اللجنة الكليف  لها ببحث 
عدم تطبيق قانون العمل بالقطاع النفطي 
على العاملني الكويتيني بالقطاع النفطي 

اخلاص.

وبعد انتهاء اللجنة من اجتماعها صرح 
م��ق��رر جل��ن��ة ال��ش��ئ��ون ال��ص��ح��ي��ة ال��ن��ائ��ب 
سعدون حماد إن املناقشات تركزت حول 
مطالبات احت��اد عمال البترول وصناعة 
البتروكيماويات املشروعة للعمالة الوطنية 

في القطاع النفطي اخلاص. 
وأضاف العتيبي أن االجتماع استعرض 
إحصائيات حول عدد العاملني في القطاع 
النفطي اخل��اص ال��ذي��ن يشملهم التكويت 
وال���ذي يصل ع��دده��م ال��ى 14 أل��ف منهم 4 
آالف شملهم التكويت فعليا ، و10 آالف لم 

يشملهم. وق��ال العتيبي: إنه ووفقا إلفادة 
وزير النفط فان نسبة التكويت في القطاع 
النفطي اخلاص تصل الى %25 ومت رفعها 
حسب رد وزير النفط خالل االجتماع الى 30 
%. وقال حماد: إن اللجنة طالبت بتكويت 
العشرة االف الباقية ورفع نسبة التكويت 
إل��ى %50 على أن يتم رفعها %5 سنويا 
خاصة وان نسبة العمالة الوطنية في دول 

اخلليج اعلى نظيرتها في الكويت.
وأكد حماد أن وزير النفط أبدى تعاونه 
مع اللجنة وموافقته على زيادة هذه النسبة 

وه��ذا يسجل ل��ه، مضيفاً أن اللجنة سوف 
تتابع مطالب العمالة الوطنية في القطاع 

النفطي اخلاص حتى يتم تنفيذها.
من جانبه، شدد عضو اللجنة الصحية 
ال��ن��ائ��ب د.ح��م��ود اخلضير على ض��رورة 
إن��ص��اف الكويتيني العاملني ف��ي القطاع 
النفطي اخل���اص وم��س��اوات��ه��م بنظرائهم 
ف��ي القطاع النفطي احلكومي ، م��ؤك��دا أن 
ه��ذا املطلب املستحق ال يحتمل التأخير أو 

التسويف .
وأض��اف اخلضير في تصريح صحافي 

عقب ح��ض��وره اجتماع اللجنة الصحية 
أن��ه طلب م��ن وزي���ر النفط خ��ال��د الفاضل 
املسارعة في تنفيذ مطالب موظفي القطاع 
النفطي اخل��اص ، ال سيما مع وج��ود حكم 
قضائي نهائي وباّت من محكمة التمييز بهذا 
اخلصوص ، فضال عن أن طبيعة عملهم ال 
تختلف من حيث املهاّم عن عمل نظرائهم في 

القطاع النفطي احلكومي .
وق��ال: إن من املطالب املستحقة لهم بدل 
الطريق وب��دل س��اع��ات إضافية والعالج 
املجاني للموظف وأسرته وبدل السكن ، وان 

يكون هناك هيكل تنظيمي لهم .
وأوضح اخلضير أن الوزير الفاضل ذكر 
بأن هناك دراسة لتعديل الالئحة الداخلية 
لتحديد امل��ن��وط باستصدار ق��رار مساواة 
موظفي القطاع اخلاص بنظرائهم في القطاع 
احلكومي سواء الوزير أو رئيس املؤسسة 
، وهو وعدنا باتخاذ الالزم في هذا الشأن ، 
كما وعدنا برفع نسبة العمالة الوطنية في 
هذا القطاع إلى 50 في املئة مع العمل على 
زيادتها أكثر من ذلك تدريجيا في هذا القطاع 

احليوي املهم.

سعدون حماد

العتيبي: على وزارتي الصحة 
والداخلية التنسيق مع  السعودية 
 pcr للقضاء على مشاكل فحص  

طالب النائب خالد العتيبي 
وزارة الصحة ووزارة الداخلية 
بضرورة التنسيق مع اجلهات 
الرسمية ف��ي اململكة العربية 
ال��س��ع��ودي��ة مل��ع��اجل��ة قضية 
فحص pcr بحيث يتم إرس��ال 
النتائج بعد أخ��ذ املسحات من 
املستشفيات إلى املنافذ الكويتية 
وفق آلية معينة عن طريق شبكة 

يتم استحداثها. 
 وأض���اف العتيبي ال يعقل 
أن ي��راج��ع امل��واط��ن الكويتي 
املستشفى ف��ي اململكة مرتني 
مرة إلجراء املسحة ومرة أخرى 
الستالم النتائج في زي��ارة قد 
تستغرق يومني أو أكثر السيما 
وأن هناك بعض املناطق تبعد 

عن املستشفيات مئات الكيلو 
مترات، مطالبا بسرعة التنسيق 

ملعاجلة هذه القضية التي سببت 
تأخير وإزعاج للمواطنني.

خالد العتيبي 

املالية البرملانية ستصوت اليوم
على متويل املتضررين من كورونا

ع���ق���دت ال��ل��ج��ن��ة امل��ال��ي��ة  
البرملانية اجتماعها صباح أمس 
لبحث ال��ع��دي��د م��ن امل��واض��ي��ع. 
وق����ال م��ق��رر ال��ل��ج��ن��ة امل��ال��ي��ة 
البرملانية النائب ماجد املطيري: 
إن اللجنة ستصوت اليوم على 
م��ش��روع »مت��وي��ل املتضررين 
من كورونا« ومن ثم يرفع الى 

مجلس األمة.
وأض��اف: إن اللجنة ناقشت 
مشروع ضمان متويل البنوك 
احمللية للعمالء املتضررين من 
تداعيات أزمة فيروس كورون. 
وقد استمعنا إلى رأي احلكومة، 
وعموما املشروع جيد ويهدف 
إل��ى دع��م امل��ش��اري��ع الصغيرة 
واملتوسطة والعمالء اآلخرين 
مثل الشركات املساهمة، وغرضه 

التنشيط االقتصادي.”
وأش������ار  امل��ط��ي��ري إل���ى أن 
احل��ك��وم��ة ت��أخ��رت ف��ي تقدمي 

امل���ش���روع ول��ك��ن غ����دا سيتم 
التصويت عليه على هامش 

اجل��ل��س��ة وي��رف��ع إل���ى املجلس 
للتصويت عليه”.

ماجد املطيري 
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د. حمود اخلضير جانب من اجتماع اللجنة

التحقيق البرملاني يكشف عن شبهات في صفقات طائرات هليكوبتر

بدر املال: فوضى إدارية في شركة اخلطوط اجلوية الكويتية
أن��ه��ت  جلنة التحقيق ف��ي شبهات 
الرشاوى في  صفقة الطائرات اإليرباص 
في اخلطوط اجلوية الكويتية كتابة 

تقريرها. 
وقال رئيس جلنة التحقيق البرملانية 
في شبهات الرشاوى في صفقات طائرات 
اإليرباص والتجاوزات املالية واالدارية 
في شركة اخلطوط اجلوية الكويتية 
النائب ب��در امل��ال في تصريح صحافي 
إن اللجنة أنهت خ��الل اجتماعها أمس 
تقريرها النهائي، متضمنا التوصيات 
بعد أن عقدت 14 اجتماعا مع ممثلي 
اخل��ط��وط اجل��وي��ة الكويتية ودي���وان 
احمل��اس��ب��ة ون��زاه��ة وال��ط��ي��ران املدني 
والهيئة العامة لالستثمار وغيرها من 

جهات.
وأش���اد امل��ال ب��دور دي���وان احملاسبة 
وال��ف��رق ال��ع��ام��ل��ة ف��ي��ه، ال��ت��ي التمس 
اح��ت��راف ف��ي عملها بإظهار الشبهات 
والتجاوزات س��واء في القطاع النفطي 
أو في اخلطوط اجلوية الكويتية، مثمنا 
دور ك��ل م��ن رئ��ي��س ال��دي��وان ونائبه 

بإجناز هذا التقرير.
وأوضح املال أن اللجنة كلفت للتحقيق 
في شبهات رشاوى في صفقة االيرباص 
وق���د ش��رع��ت اللجنة بفحص نتائج 
مكتب “األس او فو” البريطاني والذي 
نتج عنه ص��دور حكم محكمة “كران 
كورت” بالتسوية بني املكتب البريطاني 
واالي���رب���اص ورأي���ن���ا ت��ق��ري��ر املكتب 

الفرنسي وحكم محكمة كولومبيا.
مبيناً أن حكم محكمة ك��ران كورت 
ذكر أن دولة الكويت من ضمن 15 دولة 
ستفحص ولكنه أشار إلى انه مت التركيز 
على 7 دول لم تكن من ضمنها الكويت 
وأك���د وج���ود شبهات ف��ي خمس دول 

وليس من ضمنها الكويت.
ون���وه إل���ى أن ال��ت��ق��ري��ر الفرنسي 
ومحكمة كولومبيا اعتنقا ذات التسوية 
ال��ص��ادرة عن املكتب البريطاني دون 
االش���ارة ال��ى دور للكويت، الفتا الى 
ت��ق��ري��ر محكمة كولومبيا ك��ش��ف عن 
معلومات ميكن االس��ت��ف��ادة منها في 
خطوات مكافحة الفساد إذ أفاد بوجود 
وسيطني ف��ي صفقات اي��رب��اص محل 
الشبهات أحدهم لبناني اجلنسية واآلخر 
فرنسي، وورد اسماهما في تقرير متعلق 
بصفقات طائرات هيلكوبتر مع جهات 
حكومية لدينا مخالفة لقوانني ولوائح 

التسليح.
وتابع املال أن التقرير املرفق حملكمة 
كولومبيا كشف عن حتصل الشخص 
اللبناني اجلنسية على عموالت بواقع 
860 ألف يورو أودع��ت بحساب بنكي 
في جمهورية لبنان كما ان هناك وسيطا 
فرنسيا تلقى مليون و400 ألف يورو 
عمولة اودع���ت ف��ي ح��س��اب بنكي في 
جمهورية لبنان وتلك تتعلق بطائرات 
هيلكوبتر وتتعلق مبخالفة للوائح 
وقوانني االسلحة في الواليات املتحدة 

األميركية.
وش���دد امل��ال على أن اللجنة ارت��أت 
أن��ه ال يوجد أي ش��يء يتعلق بصفقات 
طائرات اخلطوط اجلوية الكويتية لكنها 
وجدت في تقرير محكمة كولومبيا فيما 
يتعلق بصفقات ط��ائ��رات هليكوبتر، 

ل��ذل��ك أوص����ت ب��ت��ك��ل��ي��ف “نزاهة«” 
باملتابعة الدولية بهذا الشأن مع شركة 
إيرباص واملكتب البريطاني والفرنسي 
واألميركي للتحصل على أي مستندات 

تساعدنا بهذا الشأن.
وفيما يتعلق باملالحظات املالية 
واإلدراي������ة ب��ش��أن اخل��ط��وط احل��وي��ة 
الكويتية لفت املال إلى أن هناك مالحظات 
مالية وإداري��ة عديدة على الشركة فيما 
يتعلق بصفقات اإليرباص فقد تبني أن 
“الكويتية” تعاقدت مع إيرباص لشراء 
15 ط��ائ��رة “320 نيو” و 5 طائرات 
“350” واستبدلتها بطائرات “330 / 

800” ولنا مالحظات على ابرامها.
وأوض���ح أن أول���ى ه��ذه املالحظات 
أنه لم يكن هناك التزام مبا انتهت إليه 
الدراسات االستشارية وتغير املتطلبات 
م��ن ح��ني آلخ��ر أدت إل��ى تنوع اسطول 
اخلطوط وما يتبعه من تكاليف عالية، 
مبيناً أن الشركة تعاقدت ايضا على 
شراء 10 طائرات “بوينغ 777” بتكلفة 
152 مليون دوالر للطائرة واعادة بيع 5 
طائرات منها بربح وبقيمة 162 مليون 

دوالر.
وت��اب��ع امل��ال أن اإلي��رب��اص عرضت 
اق��ت��راح��اً على الكويتية نهاية 2018 
وبداية 2019 باستبدال خمسة طائرات 
350 بثمانية ط��ائ��رات 330 / 800 
ون��ح��ن باللجنة بعد ل��ق��اء املختصني 
رفضنا ب��االج��م��اع ه��ذا ال��ع��رض نظرا 
لصعوبة بيع هذه الطائرات والنها غير 
مرغوبة عامليا وال توجد دول متعاقدة 
عليها وبعض الشركات اخلاصة ترفض 

استخدامها.
وبني املال أن اللجنة ارتأت استعجال 
الكويتية في جتهيز طائرات إيرباص 
321 التي طلبتها قبل املوافقة ما ترتب 
عليه تكلفة مالية تقدر بواقع 215 الف 
دوالر وعند رف��ض اي��رب��اص للصفقة 
اضطرت الكويتية للترسية مع الشركات 

التي تعاقدت معها.
وأش��ار املال إلى ان هناك تأخيرا من 
قبل شركة إيرباص بتسليم 3 طائرات 
ما استدعى ش��روع الكويتية بتأجير 
طائرات ما كلف الشركة أم��واال كبيرة 
مقابل قبولها تعويض أقل من التكلفة من 
االيرباص بواقع 880 ألفا، مشيرا إلى 

أن اللجنة أوصت باملطالبة الودية أوال 
من اإليرباص بالتعويض عن التكاليف 
واخلسائر التي حلقت الكويتية نتيجة 
التأخير أو اللجوء للقنوات القضائية في 

حال الرفض.
وكشف املال أن اللجنة أوصت أيضا 
بإحالة موضوع بيع محرك طائرة من 
أص��ل 8 ط��ائ��رات خ��رج��ت ع��ن اخلدمة 
وأربعة محركات إلى نزاهة دون تقييم 
وأخذ أي إجراءات سليمة بقيمة 45 ألف 
دينار على الرغم من أن قيمته مليون 
دي��ن��ار. وأض���اف: تبني للجنة أن هناك 
مطالبات مالية تصل للماليني جتاه 
الديوان األميري وأن الكويتية وقعت 
في أخطاء إدارية في عدم التزام الشركة 
بهذه األم���وال وقطع الغيار وع��روض 
األس��ع��ار مم��ا جعلنا نوصي بتحقيق 
إداري حملاسبة املتسبب داخل اخلطوط 

اجلوية الكويتية.
وأوض����ح امل���ال أن اللجنة الحظت 
أن شركة اخلطوط اجلوية الكويتية 
تستعني بشركتني ل��ت��وري��د العمالة 
ملناصب معينة، وأن العقود م��ع هذه 
الشركات ال قيمة وال حاجة لها ألن هذه 
ال��ش��رك��ات ل��م تلتزم ب��ش��روط اإلع��الن 
املوجودة ولم تقدم قيمة مضافة مبن يتم 

اختيارهم لهذه املناصب.
وبني أن اللجنة أوص��ت بإلغاء هذه 
العقود وخصوصا أن الشؤون اإلدارية 
لشركة اخل��ط��وط اجل��وي��ة الكويتية 
بإمكانها تولي عملية استقطاب الكفاءات 

والتعيني في الشركة بشكل عام.
ون��وه إل��ى أن االتفاقية املوقعة مع 
شركة “سبنسر ستيوارد” الختيار 
ال��رئ��ي��س التنفيذي لشركة اخلطوط 
اجلوية الكويتية لم تقم بعملها بشكل 
سليم ول��م تلتزم ب��ش��روط اإلع���الن بل 
وافقت على ترشيح الرئيس التنفيذي 
السابق للشركة على ال��رغ��م م��ن عدم 
امتالكه مؤهال جامعيا، مبينا أن الكتاب 
الذي أتى به الرئيس التنفيذي السابق 
يتعلق بقرار تنظيمي باعتبار هذا املؤهل 
جامعي ولكن في املقابل هناك كتاب من 
التعليم العالي يفيد بأن هذه الشهادة لم 

تعادل مؤهال جامعيا.
وأكد أن اللجنة وجدت فروقات ومواد 
مفقودة من مخزون الشركة الفائض 

املوجود لدى شركة التسويق )فازيرو( 
بقيمة 6.5 مليون تتعلق بقطع غيار 
م��وج��ودة في مدينة سياتل األميركية 
ولقطع غ��ي��ار ط��ائ��رات م��وج��ودة قبل 
ال��غ��زو الغاشم وط��ائ��رات خرجت من 
اخلدمة بعد التحرير وكان هناك إدراجا 
ملخصصات م��ن أج��ل إيصالها لقيمة 
صفر، مبينا أن اللجنة أوصت باستمرار 
املكتب القانوني باخلارج في متابعة 

هذا األمر.
وأف��اد بأن احتفالية شركة اخلطوط 
اجلوية الكويتية مب��رور 65 عاما على 
تأسيس الشركة رصد لها ميزانية بقيمة 
919 ألف دينار، لكن نتيجة خلطأ في 
التبويب احملاسبي أقر به رئيس مجلس 
اإلدارة ونائبه أدى إل��ى ارت��ف��اع قيمة 
املصاريف إلى 1.300 مليون دينار، في 
ح��ني أن ه��ذا ال��ف��رق يجب أن يكون في 
أب��واب أخ��رى في امليزانية، باإلضافة 
إلى أن عدة جهات لم تدفع الرعايات التي 
كان املفترض أن تدفعها. وأثبتت وجود 
مخالفة بعدم اإلفصاح عن صرف مكافأة 
شهرية لرئيس مجلس إدارة الشركة، 
ك��م��ا اكتشفت اللجنة وج���ود مبالغ 
مودعة بحسابات في الهند وبنغالديش 
تصل قيمتها إلى 24 مليون دينار ظلت 
محبوسة ف��ي ه��ذي��ن البنكني دون أن 
يتم استجالبهم إلى خزانة الشركة في 
الوقت ال��ذي فيه الشركة بحاجة إألى 
هذه املبالغ مما اضطرها إلى االقتراض، 
مبينا أن هذه املبالغ مت توريدها ولكن 
فرق العملة أدى إلى خسارة بقيمة 750 

ألف دينار تقريبا.
وقال املال: إن اللجنة رصدت أمرا آخر 
يتعلق بإعادة املتقاعدين الذين خرجوا 
وحصلوا على شيك ذهبي مبناصب أعلى 
وروات���ب أعلى، وأكثر من ذل��ك خالفت 
الشركة القانون بعدم مخاطبة املؤسسة 
العامة للتأمينات االجتماعية، موضحا 
أن مؤسسة التأمينات اعتبرت أن اخلدمة 
ل��ه��ؤالء مستمرة وطالبتهم ب��إع��ادة 
الرواتب التأمينية ودفع خصم كقسط 
تأميني من الرواتب التي يتقاضونها من 

شركة اخلطوط اجلوية الكويتية.
وب��ني أن ش��رك��ة اخل��ط��وط اجلوية 
الكويتية اعترفت بهذا، وكانت تدفع 
ه���ذه ال���روات���ب ع��ن ط��ري��ق ال��ص��ن��دوق 
وليس عن طريق حتويالت بنكية ألنهم 
كانوا يعلمون باخلطأ، مشيرا إل��ى أن 
اللجنة أوصت بأن تتحمل الشركة كلفة 

املطالبات املالية للتأمينات االجتماعية.
ورأى أن امل��ص��ي��ب��ة وال��ك��ارث��ة في 
األخطاء اإلدارية اجلسيمة غير املسبوقة 
التي رصدتها اللجنة في الشركة، معتبرا 
أنها أخطاء غير مسبوقة في القطاعات 

احلكومية.
وأوض��ح أنه بعد االستعانة بتقرير 
جلنة تقصي احلقائق وتوجيه األسئلة 
البرملانية وامل��ع��ل��وم��ات واملستندات 
ال��واردة تبني حصول مخالفات متعددة 
منها توظيف بعقود موقتة ملوظفني غير 
كويتيني جتاوزا ال� 65 عاما، والتوظيف 
ب��وظ��ائ��ف ل��ي��س ل��ه��ا وص���ف وظيفي، 
وحت��وي��ل موظفني على العقد الشامل 
ب��دون ض��واب��ط وب��زي��ادات تثقل كاهل 

الشركة من الناحية املالية.

بدر املال 

جانب من اجتماع اللجنة


