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عودة إلى مسلسل اخلطوط اجلوية الكويتية قام اثنان وثالثون عضوا بالتوقيع على 
توصية باحالة تقرير اعده ديوان احملاس���بة عن التجاوزات املنسوبة ملؤسسة اخلطوط 
اجلوية الكويتية الى النيابة العامة للتحقيق فيما جاء به واحالة تقرير سابق صدر من قبل 
جلنة التحقيق البرملانية املشكلة من مجلس االمة في عام 2007 واملعني ايضا بتجاوزات 
املؤسسة الى النيابة العامة للتحقيق فيما جاء به، وقد جاء التصويت باالجماع على هذه 

التوصية، وهنا البد لنا من وقفة:
تقرير ديوان احملاس���بة الصادر ف���ي 20 يناير 2009 والذي جاء بناء على 
تكليف من مجلس االمة في سبتمبر 2007 اي بعد ستة عشر شهرا من تاريخ 
التكليف للديوان جاء مستخدما عبارات حتوي اتهامات باطلة ومجحفة بحق 
املؤسس���ة دون ادلة واضحة وتعرض المور مر عليها س���نوات طويلة يصل 

بعضها الى عشرين عاما سابقة يصعب حتى ايجاد سجالت للرد عليها.

اما التقرير الثاني وهو ما صدر عن جلنة التحقيق البرملانية التي شكلت 
في 6 يونيو 2005 وصدر عنها توصيات في 7 يوليو 2007 باحالة:

1 � التقرير وجميع املس���تندات املتعلقة باخلطة االستراتيجية الى النيابة 
العامة في 18 اغسطس 2007 والتي حققت فيها النيابة العامة واصدر النائب 
العام قراره رقم م ن ع/2008/512 بتاريخ 23 يوليو 2008 باستبعاد شبهة جرائم العدوان 

على املال العام وحفظها اداريا، ومن هنا جند ان االعضاء 
االثنني والثالثني االفاضل املوقعني على طلب حتويل 
التقاري���ر للنيابة قد غفلوا ان قانون اجلزاء مادة 102 
ومادة 103 ومادة 104 من بند »ز« والذي نص على انه 
ال يج���وز فتح التحقيق ثانية ف���ي اي دعوى مادامت 
حفظ فيها التحقيق ومر اكثر من عش���رين يوما دون 
تقدم املجني عليه بتظلم م���ن تاريخ اعالنه او علمه 

بقرار احلفظ.
2 � والش���ق الثاني من التوصيات هو احالة مذكرة 
نتائج التحقيق االداري بشأن نظام الرحالت الى النيابة 
العامة، وحيث ان القضية الزالت متداولة في احملاكم 
فإن���ه ال يجوز قانونا اتخ���اذ اي اجراء قبل ودون ان 

يصدر حكم نهائي فيها.
ونخل���ص الى ان التصويت باالجماع على حتويل 
تقرير اللجنة البرملانية ثانية للنيابة العامة او التعرض 
الم���ر متداول حاليا في احملاكم ه���و مخالفة للقانون 
املش���ار اليه اعاله تس���تدعي ان يقوم السادة اعضاء 
مجلس االمة االفاضل باالس���تعانة مبستشار قانوني 

قبل التصويت.

جاء في تقرير ديوان احملاسبة الصادر 
في 20 يناير 2009 ان خصخصة مؤسسة 
اخلطوط اجلوية الكويتية هو اهدار للمال 
العام، والقانون رقم 6 لس���نة 2008 في 
شأن حتويل مؤسسة اخلطوط اجلوية 
الكويتية الى شركة مس���اهمة قد صدر بتاريخ 29 
يناير 2008 بعد دراسات مستفيضة من جلنة الشؤون 
املالية واالقتصادية في مجلس االمة والتي بدأت منذ 
عام 1999 حتى مت اقراره بصيغته النهائية ومبوافقة 
السلطتني التنفيذية والتشريعية حيث اقرت كلتاهما 
انه إلصالح احوال املؤسس���ة للتحول من حتقيق 
خسائر في حس���اباتها اخلتامية الى حتقيق ارباح 
فانه البد من حتويلها الى شركة مساهمة تعمل وفق 
االسس التجارية، والسؤال الذي يطرح نفسه هو: 
كيف لديوان احملاسبة وهو الذراع الرقابية ملجلس 
االمة ان يتهم املجلس نفسه بالسعي الهدار املال العام 

حني اقر قانون خصخصة املؤسسة؟ الم يذكر ديوان احملاسبة في احد تقاريره السابقة 
انه يتابع امكانية حتويل املؤسس���ة الى شركة تعمل وفقا لالسس التجارية بالكامل، 
األمر الذي يعني اقرارا من ديوان احملاسبة بتحويل املؤسسة الى شركة مساهمة، أال 
يعتبر ذلك تراجعا في تصورات ورؤى الديوان ملصلحة اخرى اس���تجدت له؟ اليس 
اس���تمرار املؤسسة في حتقيق خسائر في حساباتها اخلتامية والسعي البقائها على 

وضعها احلالي هو بعينه االهدار للمال العام؟!

ان ما جاء بتقرير ديوان احملاسبة يندرج حتت طائلة القانون ملا به من 
اتهامات لش���خصيات عامة وتعميم دون حتديد اسماء محددة او مبالغ او 
نوع املخالفة او ادلة واضحة، وكيف غفل االعضاء االثنان والثالثون عن 

هذه املخالفة وقاموا بتوقيع طلب االحالة؟!

وافق اعضاء املجلس باالجماع على طلب احالة تقرير ديوان احملاسبة 
للنيابة العامة، فهل قام احد النواب االفاضل بقراءة او االطالع على التقرير 
قبل التصويت عليه، وهل قاموا بطلب احلصول على رد املؤسس���ة على 

هذه االتهامات واالطالع عليها قبل التصويت؟
اجد صعوبة في تصديق حس���ن النية فيما سب���ق واشك في نوايا اخرى لتعطيل 
عملية اخلصخصة واالستمرار في انحدار املأسوف على تاريخها وعراقتها واالرجح 
ان ديوان احملاسبة نفسه ال يريد لهذه املؤسسة ان تتحول الى شركة خاصة السباب 
ال نعلمه���ا، وهو اجلهاز املفروض فيه حماية امل���ال العام، واهلل وحده العليم بنوايا 

البشر.

»األنباء« تنشر رد »المؤسسة« على تقرير ديوان المحاسبة الخاص بتحويلها للنيابة العامة

»الكويتية«: هل طلب أعضاء مجلس األمة رّد المؤسسة
 قبل عملية التصويت على اإلحالة للنيابة؟!

املؤشر 
السعري 
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أحمد مغربي
علمت »األنباء« من مصادر في الشركة األولى 
للتأمني التكافلي ان الشركة تتجه لتحقيق أرباح 
لفترة ال� 9 أشهر من العام احلالي تتراوح بني 
5 الى 6 فلوس للسهم، مشيرة الى أن الشركة 
سترفع النتائج املالية للشركة الى البورصة 
االسبوع املقبل. وأشارت املصادر ل� األنباء« الى 

أن تصنيف الشركة األخير من وكالة التصنيف 
العاملي »ستاندرد.آند.بورز« جاء نتيجة القوة 
املالية واملالءة االئتمانية للشركة املتميزة على 
املدى الطويل، موضحة أن الشركة ماضية في 
نفس املس����توى اجليد في الرسملة والسيولة 
والعمليات التشغيلية رغم الظروف التنافسية 

في قطاع التأمني احمللي.

»األولى للتأمين التكافلي« تربح من 5 إلى 6 فلوس للسهم في الـ 9 أشهر

»المجلس« يناقض نفسه حين 
يقول »إصالح المؤسسة ال يأتي 
إال بالخصخصة« والتقرير يقول 
»الخصخصة إهدار للمال العام«

التقرير استخدم عبارات تحوي 
اتهامات باطلة ومجحفة بحق 
المؤسسة دون أدلة واضحة

مجلس األمة غفل 
استبعاد حفظ 
النيابة العامة 
إداريًا شبهة جرائم 
عدوان المؤسسة 
على المال العام 

التقرير تعرض ألمور 
مر عليها سنوات 
 طويلة قد تصل
 إلى 20 عامًا 
مما يصعب إيجاد 
سجالت للرد عليها
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أحمد يوسف
ردت مؤسسة اخلطوط اجلوية الكويتية على ما جاء في التقرير األخير لديوان احملاسبة من توصياته املنسوبة للمؤسسة 
والذي ركز فيه على إهدار املؤسسة للمال العام. وحصلت »األنباء« على نسخة من رد املؤسسة على تقرير »الديوان« احلجة 

باحلجة ومشفوعا باألرقام واحلقائق في خمس نقاط. وفيما يلي نص رد املؤسسة:


