
 3  محليات  السبت ١٢ سبتمبر ٢٠٠٩   
 أكد في رده على أسئلة الطبطبائي سرعة تحرك موظفي المؤسسة لضمان حقوقها

 البصيري: عدم جدية الجانب العراقي أنهى مباحثات 
تسوية خسائر «الكويتية» جراء الغزو دون نتيجة إيجابية

لهذا الطرف أو ذاك.

  عدم جدية الجانب العراقي

آخــــر للنائب    وفــــي ســــؤال 
الطبطبائي قال فيه: هل ما زالت 
املفاوضات مــــع اجلانب العراقي 
مســــتمرة حتــــى اآلن؟ والى اين 
انتهــــت تلك املفاوضــــات؟ ومن 
الذي يقوم بالتفاوض عن اجلانب 
الكويتي؟ واذا كان خبر املوافقة 
على العــــرض العراقي صحيحا، 
فما االساس القانوني الذي تستند 
اليه اخلطــــوط اجلوية الكويتية 
في تخفيض مبلغ التعويض على 
الرغم من وجود حكم قضائي نهائي 

باملبلغ املستحق لها؟
  وكان رد «الكويتية» عليه كما 
يلي: حســــب علم املؤسسة فإن 
املفاوضــــات الودية التي اجريت 
في شهر اكتوبر ٢٠٠٨ قد انتهت 
سلبا بسبب عدم جدية مقترحات 
اجلانب العراقي على النحو املذكور 
أعاله وتعارضها اجللي مع االنظمة 

والقوانني املرعية في الكويت.
  وجاء السؤال الثالث للطبطبائي 
كما يلي: ما االجراءات القانونية 
التي اتخذتها املؤسسة منذ تاريخ 
صدور احلكــــم لصاحلها وحتى 
اآلن؟ مع تزويدي بصور من كل 
املراسالت واالتصاالت التي متت 
مع اجلهات الدولية لتنفيذ احلكم 

الصادر لصاحلها.
  وقالت املؤسسة في ردها على 
ذلك انه منذ صدور آخر االحكام 
النهائية لصاحلها في  القضائية 
العامني ٢٠٠٧ - ٢٠٠٨ واملؤسسة 
تقوم بإجراءات تنفيذ تلك االحكام 
في العديد من الدول التي يتوقع 
قيام اخلطــــوط اجلوية العراقية 
بتسيير رحالتها اليها، وقد روعي 
في اختيار هذه الدول قبول انظمتها 
البريطانية  القضائية لالحــــكام 
وسرعة االجراءات املعتمدة لديها 
إلضفــــاء الصيغة التنفيذية على 
تلك االحكام مبوجب اتفاقية دولية 
(املجموعة االوروبية) أو اتفاقات 

ثنائية (كندا).
  وفي سؤال آخر قال الطبطبائي: 
على الرغم من اقرار احلجز على 
الطائرات العراقيــــة في كندا، اال 
انه سمح لهذه الطائرات مبغادرة 
الكندية، فما االجراءات  االراضي 
القانونية التــــي مت اتخاذها ازاء 
ذلك؟ وما مدى مسؤولية اجلهات 
الكندية جتاه املؤسسة والزامها 

بسداد املبلغ املذكور؟
  وردت «الكويتية» قائلة: قامت 
شركة «بومباردير» باالتفاق مع 
اجلانب العراقــــي، بخرق قانون 
املدنية ملقاطعة كيبك  االجراءات 
ـ كندا من حيث تسليمها الطائرة 
االولــــى للعراق دون اســــتئذان 
احملكمة املختصة، وقد اقرت الشركة 
امــــام احملكمة وتعهدت  بخطئها 
بإيداع القيمة الكاملة لسعر الطائرة 
في خزينة احملكمة حلني صدور 
حكم من محكمة االســــتئناف في 
مقاطعة كيبك مع التشديد عليها 
بعدم خرق القوانني مرة اخرى ملا 

في ذلك من اهانة للمحكمة. 

على خضوع املؤسسة لها كجهة 
حكومية ملزمــــة بحماية االموال 
العامة دومنــــا اعتبار للمعطيات 
السياسية التي تدخل في صميم 
اعمال السلطات العليا في الدولة، 
وعليه ابلغ الوفد الزائر ان اقل مبلغ 
نقدي تقبل به املؤسسة ينحصر في 
حدود ٨٢٩ مليون دوالر ميثل قيمة 
التعويض احملكوم بها، أما القيمة 
الباقيــــة من املطالبة والتي متثل 
الفوائد املترتبة حتى ذلك التاريخ 
فيمكن االتفاق على آلية سدادها 
سواء باالقساط امليسرة أو بطرق 
االستثمار املبنية على املعلومات 
املؤكدة عن االصول واحلقوق ذات 
الصلة، وهو ما رفضه االشقاء في 
الوفد الزائر. وقد انتهت احملادثات 
دون نتيجة ايجابية لالسباب املشار 
اليهــــا أعاله. أما الرواية املختلفة 
البنكية، فإن  اخلاصة بالضمانة 
جل املسألة انها جاءت ضمن جملة 
التي قدمها اجلانب  االعتراضات 
املناقشــــات على  الكويتي خالل 
العرض  تفصيل مهم ورد ضمن 
العراقي «الثاني» بضرورة قيام 
اخلطوط اجلوية الكويتيةـ  فيما لو 
حاز هذا العرض موافقة السلطات 
الكويتية ـ بإجــــراء فوري يرفع 
مبوجبه احلجــــز التحفظي على 
الطائرات في كندا، ومن ثم ابالغ 
احملكمــــة البريطانيــــة املختصة 
بإيقاف اجراءات الدعوى املتداولة 
امامها، وفي املقابل يتعهد اجلانب 
العراقي بسداد مبلغ ٥٠٠ مليون 
دوالر بعد انهاء بعض االجراءات 
العراقي  البرملان  ومنها مصادقة 
علــــى ميزانية الدولــــة العراقية 
لعــــام ٢٠٠٩ ليمكن صرف املبلغ 

املقترح.

  ضمانات بنكية

  وقد كان رد فريق املؤسسة انه 
بالتسليم جدال مبوافقة سلطات 
البلدين على مترير هذه التسوية 
التشريعية  املقترحة بالوسائل 
املعتمـــدة لـــدى كل منهما، فإن 
احملاكم البريطانية التي ستعرض 
املفترضـــة  التســـوية  عليهـــا 
إلقرارها، لـــن تقبل، على ضوء 
الســـجل احلافل بأحكام احلنث 
باليمني واملماطالت من اجلانب 
العراقي على مدى ١٨ عاما من عمر 
الدعوى، بأي حل ال يضمن نهاية 
حقيقية للدعوى التي استهلكت 
الكثير من اموال دافعي الضرائب 
البريطانيني، مما يتطلب بالتالي 
من اجلانب العراقي مراعاة هذا 
اجلانب واعتماد حل مالئم تطمئن 
اليه ايضـــا احملاكم البريطانية 
من حيـــث تغطية كل العناصر 
املوضوعية واالجرائية املعتمدة 
لدى القضاء البريطاني واهمها 
تقدمي ضمانة بنكية باملبلغ املقترح 
غير مشروطة ومحددة املدى لدى 
مصرف دولي معترف به، اال ان 
اجلانب العراقي رفض املبدأ من 
اساسه باعتبار ان الدولة العراقية 
هي الضامن الوحيد وبالتالي ال 
حتتاج بصفتها هذه للجوء الى 
مصارف دولية لضمان تعهداتها 

خاللهما عدم جديــــة الطروحات 
واالقتراحات العراقية املنبثقة من 
موقف سلبي واضح جتاه االحكام 
الصادرة لصالح اخلطوط اجلوية 
الكويتية ويتمثل في عدم االعتراف 
بها اطالقا مــــن اجلانب العراقي، 
حيث ركز االشقاء العراقيون على 
«عدم مسؤوليتهم عن جرائم العهد 
الصدامي البائــــد» وان اي التزام 
منهم بسداد التعويضات احملكوم 
بها للخطوط الكويتية او جزء منها 
سيواجه مبعارضة شديدة داخل 
احلكومة والبرملان العراقيني، مما 
يتطلب «تعاون اجلانب الكويتي» 
للتوصل الى تسوية مقبولة لدى 

سلطات البلدين الشقيقني.
  ومن هذا املنطلق، تقدم االشقاء 
فــــي الوفــــد العراقــــي بعرضني 
للتســــوية، اولهما سبق وان قدم 
في املاضي دون ان يلقى استجابة 
من املؤسسة لتجاهله التام حلق 
املؤسســــة الكامل في التعويض 
ناهيــــك عن غمــــوض وضبابية 
العناصر الواردة فيه والتي كانت 
تتمحور حول النقطتني التاليتني: 
أ - ان تســــدد اخلطوط العراقية 
مبلغ نقديا قدره ١٥٠ مليون دوالر 
اميركي «وفــــق آلية يتفق عليها 

الحقا».
  ب - متنح اخلطوط اجلوية 
الكويتيــــة حق االســــتثمار في 
مجــــاالت الطيــــران والتمويــــن 
والشحن واخلدمات االرضية التي 
متلك اخلطــــوط العراقية حقوقا 
حصرية فيهــــا وذلك في مطاري 
بغــــداد والبصــــرة «دون تزويد 
اجلانب الكويتــــي بأي معلومات 
مؤكدة او وثائق تدعمها تســــاعد 
على استبيان مدى صحة وجدية 

تلك االقتراحات».
الثانــــي فتقوم  العــــرض    اما 
مبوجبه اخلطوط العراقية بسداد 
مبلغ قدره ٥٠٠ مليون دوالر نقدا 
دفعة واحدة مقابل اســــقاط كافة 
املقدمــــة من اخلطوط  املطالبات 
اجلوية الكويتية واالحكام الصادرة 
لصاحلها وعلى اخلصوص رفع 
احلجز التحفظي فورا عن الطائرات 
في كندا. وقد أبدى م.حمد الفالح 
ادارة  بصفتــــه رئيس مجلــــس 
املؤسسة رفضه القاطع ملثل هذه 
االقتراحــــات التي تغفــــل اهمية 
تنفيذ االحــــكام الصادرة لصالح 
املؤسســــة بالتعويــــض، وكذلك 
الكويت  فــــي  القوانــــني املرعية 
التي من مهامه شخصيا احلرص 

عراقي يترأسه وزير املالية العراقي 
«باقر جبر الزبيدي» بزيارة مفاجئة 
للكويت في ٢٠٠٨/٩/٧ وذلك بهدف 
ايقاف اجراءات احلجز التحفظي 
الــــذي اوقع بطلب من مؤسســــة 
اخلطــــوط اجلوية الكويتية امام 
القضاء الكندي بتاريخ ٢٧ اغسطس 
٢٠٠٨ على ١٠ طائرات جديدة تعاقد 
العراق على شــــرائها من الشركة 
الكنديــــة «بومبارديــــر» ومنــــع 
تســــليمها ما لم يتم سداد قيمة 
االحكام الصادرة لصالح املؤسسة 
ضد كل مــــن حكومة العراق «٤٢ 
مليون جنيه استرليني» واخلطوط 
العراقيــــة «٨٢٩ مليون  اجلوية 
الفوائد حتى  اميركي» مع  دوالر 
متــــام الســــداد. وكان على رأس 
مســــتقبلي هذا الوفد من اجلانب 
الكويتــــي وزير املواصالت آنذاك 
الغنيم وبحضور  م.عبدالرحمن 
مسؤولني حكوميني آخرين، حيث 
مت التأكيــــد لالشــــقاء العراقيني 
وبشكل حاسم على ان االجراءات 
القضائية املتخذة من قبل املؤسسة 
بحق الطائرات تدخل في صميم 

التزامات املؤسسة.
  على انــــه ونظرا الدعاء الوفد 
الطائــــرات احملجوز  ان  العراقي 
عليها تعــــود للحكومة العراقية، 
وعلــــى االخص الطائــــرة االولى 
آنذاك الستخدام  املعدة للتسليم 
رئيس اجلمهورية العراقية جالل 
الطالبانــــي، فقد وافــــق اجلانب 
الكويتــــي، بهدف احلفــــاظ على 
العالقــــات الطيبة بــــني البلدين 
الشــــقيقني، على جلوس فريقني 
القضائي  النــــزاع  ميثالن طرفي 
من اخلطوط اجلويــــة الكويتية 
واخلطوط العراقية وذلك للتباحث 
بشأن كيفية سداد اجلانب العراقي 
للمبالغ احملكوم بهــــا للخطوط 
اجلويــــة الكويتية واالتفاق على 
آلية للســــداد يتم رفعها للجهات 
البلدين  املختصة لدى حكومتي 
وذلــــك دون االخــــالل بالقوانني 
والضوابط واالجراءات املعمول 

بها لدى البلدين الشقيقني.

  عرضان هزيالن

  وقد اجتمع ممثلون عن مؤسسة 
اخلطوط اجلوية الكويتية برئاسة 
ـ رئيس مجلس  الفــــالح  م.حمد 
االدارة ـ العضو املنتدب، وفريق 
عراقي يترأسه الكابنت كفاح جبارـ  
مدير عام اخلطوط اجلوية العراقي 
على مدى يومني متتاليني اتضح 

 أكد وزير املواصالت د. محمد 
البصيري  ان محادثات مؤسسة 
الكويتية مع  اخلطوط اجلويــــة 
املسؤولني عن اخلطوط العراقية 
بشأن تسوية ملف اخلسائر التي 
تكبدتها «الكويتية» نتيجة سرقة 
طائرات ومعدات مملوكة للمؤسسة 
ابان الغــــزو العراقي انتهت دون 
نتيجة ايجابية نظرا لعدم جدية 
املقترحات العراقية وعدم تقدمي اي 
معلومات مؤكدة أو وثائق تدعم 
هذه املقترحات، وكذلك عدم تقدمي 
اي ضمانة بنكية باملبلغ املقترح ما 
كان يعني رفض احملاكم البريطانية 
التي ســــتعرض عليها التسوية 
املقترحة في ضوء السجل احلافل 
باملماطالت من اجلانب العراقي على 

مدى ١٨ عاما من عمر الدعوى.
  جاء ذلك فــــي رد الوزير على 
مجموعة من االسئ لة وجهها النائب 
الطبطبائي والتي جاءت  د.وليد 
كما يلي: نشرت احدى الصحف في 
عددها الصادر بتاريخ ٢٠٠٨/١١/٨ 
خبرا مفاده: العراق يعرض ٥٠٠ 
مليــــون دوالر لتســــوية النزاع 
الكويت حول سرقة طائرات  مع 
املؤسســــة. وفي تفاصيل اخلبر 
«ان مؤسســــة اخلطوط اجلوية 
الكويتية بذلت جهودا حثيثة من 
اجل استعادة ما تكبدته من خسائر 
ناجمة عن سرقة طائرات ومعدات 
الغزو  ابان  مملوكة للمؤسســــة 
العراقي، ومن هذه اجلهود توقيع 
احلجز امام احملاكم الكندية على 
طائرات ابتاعتها شركة اخلطوط 
العراقية من شــــركة بومباردير 
الطائرات، وقد  الكندية لصناعة 
حصلت «الكويتيــــة» على حكم 
قضائي بحجز هذه الطائرات، اال 
انه تبني ان بعضها قد غادر االجواء 
الكندية فيما وصفته الكويت بأنه 
خرق للحكم. واضافت ان العراق 
تقدم بعــــرض مببلغ ٥٠٠ مليون 
دوالر كتسوية نهائية للنزاع رغم 
ان احلكــــم القضائي الصادر ضد 
اخلطوط العراقية باعتبارها مملوكة 
للدولة يبلغ مليارا ومائتي مليون 
دوالر، وان احلكومة الكويتية من 
خالل مؤسسة اخلطوط اجلوية 
الكويتيــــة وافقــــت على العرض 
العراقي شريطة تقدمي كفالة بنكية 
من مصرف عاملي. لذا يرجى افادتي  

مبدى صحة هذا اخلبر.
الرد: ان مؤسســــة    وجاء في 
اخلطــــوط الكويتيــــة تؤكــــد ان 
املعلومات الواردة في اخلبر املنشور 
في تلك الصحيفة واملنسوب الى 
مجلــــة «ميــــد» االقتصادية، قد 
شــــابها حتوير مقصود للوقائع 
وخاصــــة في الفقــــرة التي تفيد 
«.. ان احلكومــــة الكويتيــــة، من 
خالل مؤسسة اخلطوط اجلوية 
الكويتية، قد وافقت على العرض 
العراقي، شريطة تقدمي كفالة بنكية 

من مصرف عاملي».

  ال تنازل عن الحقوق

  وافــــادت مؤسســــة اخلطوط 
اجلوية بان املجريات الفعلية لهذا 
املوضوع تنحصر باآلتي: قام وفد 

 الشيخ محمد اخلالد يتسلم رسالة الدكتوراه من د. مبارك العازمي 

 مبارك اخلرينج علي الدقباسي 

 سعدون حماد 

 د.يوسف الزلزلة

 د.وليد الطبطبائي

 الخالد هّنأ العازمي بحصوله على الدكتوراه
 اســــتقبــــل رئيس 
جهــــاز األمــــن الوطني 
الشــــيخ محمــــد اخلالد 
يوم أمــــس األول املقدم 
د.مبارك صالح العازمي 
الذي قدم له نسخة من 
رسالته للدكتوراه حملت 
عنــــوان «إدارة األزمات 
األمنية والكوارث بدولة 

الكويت».
  وهنأ الشــــيخ محمد 
د.العازمــــي  اخلالــــد 
حصوله على الدكتوراه 
متمنيا له دوام التوفيق 

والنجاح. 

 الخرينج والدقباسي إلى دمشق
  للمشاركة في أعمال «العربي االنتقالي»

 حماد يسأل عن سرقات في مصفاة الشعيبة

النائبني الســــابقني محمد الصقر 
وعبدالواحد العوضي خلروجهما 
من عضوية مجلس االمة احلالي.

القسم البرملاني لعضوية البرملان 
العربي االنتقالي والتي حازها بعد 
ترشــــيح مجلس االمة له بدال من 

 غادر البــــالد ظهر امس ممثال 
مجلس االمة لدى البرملان العربي 
النائبان مبــــارك اخلرينج وعلي 
الدقباسي الى العاصمة السورية 
(دمشــــق) للمشــــاركة في اعمال 
اجللســــة العامة األولــــى للدورة 
العادية الثانيــــة للبرملان العربي 
االنتقالي خالل الفترة من ١٢ إلى 

١٣ سبتمبر اجلاري.
  وسيشارك النائبان في التصديق 
علــــى مضبطة جلســــات الدورة 
السابقة والنظر في القرارات املتخذة 
من قبل البرملان واللجان التابعة له 
ومناقشة املسودة النهائية ملشروع 
النظام االساسي للبرملان العربي 

الدائم.
  وسيلقي النائب مبارك اخلرينج 

 وجه النائب ســـعدون حماد عددا من االسئلة الى وزير النفط 
تتعلق بتجاوزات في شركة البترول الوطنية، حيث قال في اسئلته: 
نشـــرت بعض الصحف احمللية خبرا عن وجود ســـرقات للوقود 
بشركة البترول الوطنية من مصفاة الشعيبة (قسم حركة الزيت)، 
وملا كان النفط يشـــكل املصدر الرئيسي اليرادات الدولة وحفاضا 

على املال العام، لذا يرجى افادتي وتزويدي باآلتي:
  متى بدأت عمليات السرقة حتديدا؟ ومتى مت اكتشافها؟ وكيف 
مت اكتشـــافها؟ ما كمية ونوع وقيمة املنتجات التي مت اكتشـــاف 
ســـرقتها من مصفاة الشـــعيبة؟، ما االجراءات القانونية التي مت 
اتخاذها مبجرد اكتشـــاف السرقة؟ مع تزويدي بصورة كاملة من 
تلك االجراءات والنتائج التي توصلت اليها، هل حدثت اي ســـرقة 
مشابهة قبل حتديث احملطة؟ فاذا كانت االجابة بااليجاب فما عددها؟ 
وما كميتها؟ وما نوعيتها؟ وما قيمة ما مت سرقته؟ وما االجراءات 

القانونية التي اتخذت في هذا الشأن؟

 الزلزلة: لم نطلب إلغاء القروض
   بل نريد تحكيم العقل والعدالة

  
  علق النائب د.يوســـف الزلزلة على تصريحات وزير املالية 
بخصـــوص عدم وجود نية للتعامل مجـــددا مع قضية قروض 
املواطنني، اال من خالل صندوق املعسرين بقوله: ال نريد الدخول 
في ســـجال مع احلكومة في قضية انســـانية تهم املواطنني ولم 
يطلب احد الغـــاء القروض كما ذكر الوزيـــر، بل طلبنا حتكيم 
العقل والعدالة في قضية ارقت الكويتيني، وهم يستحقون مد يد 
العون لهم ليعيشوا حياة كرمية كما اقرها الدستور واال فسيكون 

احلساب عسيرا. 

 موقف موظفي «الكويتية»
  زاد حقوق المؤسسة إلى ١٠٠٪

  
ــئلة الى الكويتية قال النائب د.وليد الطبطبائي ان    في اس
نص املادة ١١ من القانون رقم ١ لسنة ١٩٩٣ بشأن حماية االموال 
العامة يعاقب كل موظف عام او مستخدم كلف باحملافظة على 
مصلحة احدى اجلهات احلكومية فتعمد االضرار مبصلحتها 
ــدى انطباق هذه املادة  ــل على ربح له او لغيره فما م ليحص
على املسؤولني املكلفني بتنفيذ احلكم القضائي سالف الذكر 

من اجلانب الكويتي.
  واكدت «الكويتية» في ردها على هذا السؤال ال يوجد في 
ــة في ايقاع  التصرفات واالجراءات املتخذة من قبل املؤسس
ــب الطائرة الى العراق ما  ــز التحفظي قبل او بعد تهري احلج
يستوجب تطبيق احكام نص املادة ١١ من القانون رقم ١ لسنة 
ــأن حماية االموال العامة بحق أي من العاملني لديها  ١٩٩٣ بش
املسؤولني عن متابعة تنفيذ االحكام القضائية خاصة ان حقوق 
املؤسسة لم تتأثر جراء تهريب الطائرة األولى، بل انه بفضل 
سرعة حتركهم مت اقناع احملكمة بارغام شركة «بومباردير» 
على ايداع القيمة الكاملة للطائرة (٢٩ مليون دوالر تقريبا) في 
ــة الى ١٠٠٪ من قيمة  خزينة احملكمة فازدادت حقوق املؤسس
ــدد من  ــبة ٣٥٪ التي عادة ما تس الطائرة املهربة بدال من نس
ــاب حتى موعد تسلم الطائرة  الزبون كدفعة اولى على احلس

من املصنع حيث يسدد ذاك باقي الثمن بالكامل.
ــتندات واالحكام  ــؤال اخر طلب الطبطبائي املس   وفي س
القضائية واملكاتبات ومحاضر االجتماع مع اجلانب العراقي 

وكل ما يتعلق بهذا املوضوع.
ــات مع اجلانب العراقي  ــة: ال توجد مكاتب   وقالت املؤسس
حول املفاوضات آنفة الذكر، كما يجدر التنويه الى ان املؤسسة 
ــي مبا ورد في اجابتها من معلومات ووقائع دون تقدمي  تكتف
ــتندات او وثائق مؤيدة، وذلك وفق ما قضت به احملكمة  مس
ــتورية بشأن تفسير املادة ٩٩ من الدستور في قرارها  الدس
ــخ ١١ أبريل ٢٠٠٥ في طلب  ــة املنعقدة بتاري الصادر باجللس
التفسير رقم ٣ لعام ٢٠٠٤ والذي ورد فيه في البند خامسا من 
منطوق احلكم بعدم جواز التعدي على حقوق االفراد او تناول 
ــاء اسرارهم او التعريض بهم، وكذلك  خصوصياتهم او افش
البند سابعا الذي قضى بحق الرد على السؤال مبا يكون مناسبا 
من بيان يفي مبا هو مطلوب وليس الزاما تقدمي مستندات او 

اوراق او وثائق مؤيدة او مثبتة لصحة االجابة. 

 د. محمد البصيري 


