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أوضح في جولة تفقدية لالطالع على عمليات الصيانة أن ملف خصخصة المؤسسة في أيدي هيئة االستثمار واللجنة التأسيسية له خالل أسابيع

البصيري: »الكويتية« بخير.. وسنحاسب جميع المتجاوزين قبل وبعد الخصخصة

الوزير مطلعا على عمليات صيانة طائرات »الكويتية«

املؤسسة لالطالع على املالحظات 
التي وردت في���ه رغم قناعاتي 
الكاملة مبدى كفاءة القائمني عليها 
كما جاءت الزي���ارة لالطمئنان 
اكثر واالستماع الى احتياجات 
املؤسسة والوقوف عندها، شاكرا 
كل القائمني على عمليات الصيانة 

داخل املؤسسة.
ب���دوره، ق���ال مدي���ر دائرة 
الهندس���ة في اخلطوط اجلوية 
الكويتية خالد الهليل ان عمليات 
الطائرات في املؤسسة  صيانة 
جتري على قدم وس���اق وتقوم 
املؤسسة باجراء عمليات الصيانة 
ملختل���ف الطائرات باس���تثناء 
صيانة احملركات التي تتم خارج 
الكويت، مش���يرا الى ان تكلفة 
صيانة احملركات تبلغ 22 مليون 
دينار س���نويا وتشكل 30% من 
تكلفة الصيانة في املؤسس���ة، 
مشيرا الى ان عمليات الصيانة 
اكثر تكلف���ة من تقادم  تصبح 
الطائ���رات الس���يما ان معظم 
طائرات املؤسسة قدمية نوعا ما، 
مضيفا ان جميع عمليات الصيانة 
تتم وفق اعلى املعايير العاملية 
وحتت رقابة العديد من اجلهات 
احمللية والعاملية ومشيرا الى ان 
املؤسس���ة حاصلة على العديد 
من الشهادات العاملية في مجال 
الصيانة وذلك خلبرتها وباعها 

الطويل.

مؤسس���ة وطنية رائدة خدمت 
الكويت منذ خمسينيات القرن 
املاضي وتتمتع بتاريخ ناصع 
خاٍل م���ن املنغصات واحلوادث 
كما ان االج���راءات التي رأيتها 
اليوم واملتعلقة باالمن وبالسالمة 
والصيانة تتم على اعلى املعايير 
الدولية وحتقق درجات عالية من 
االمان مقارنة بشركات الطيران 

العاملية.
وتابع ان االدارة الهندس���ية 
والقائمني على ورش الصيانة 
ف���ي الكويتية اكدوا ان عمليات 
الصيانة ال تخضع لالجتهاد انها 
تتم جميعها وفق املعايير الدولية 
باالضافة لوجود مخزون كاٍف من 
قطع الغيار، حيث يتم استبدال 
أي قطعة تالفة مباشرة وعلى 
الفور، مش���يرا الى ان اجراءات 
الكويتية  االمن والس���المة في 
ال ميكن الته���اون فيها وال يتم 
السماح ألي طائرة باالقالع اال اذا 

كانت ساملة وآمنة %200.
واختتم د.البصيري حديثه 
قائال: ان زيارتي جاءت لالطالع 
على عمليات الصيانة في املؤسسة 
بعد الكتاب الذي مت رفعه من ادارة 

الكويتية  اخلط���وط اجلوي���ة 
على امت اس���تعداد للتحول الى 
شركة، ومؤكدا على ان أيا كان 
لن يفلت من املسائلة واحملاسبة 

في االنتهاكات.
واعتبر ان خصخصة الكويتية 
هي بادرة عمليات اخلصخصة 
التي تتجه اليه���ا الكويت بعد 
اقرار خطة التنمية التي جتاوزت 
قيمتها 30 مليار دينار وتهدف 
الى مش���اركة القط���اع اخلاص 
بصورة اكبر في عمليات التنمية 
في الكويت، الس���يما ان اخلطة 
تتضم���ن العديد م���ن القوانني 
اجلديدة كقانون هيئة سوق املال 
وخصخصة الكويتية ومشاريع 
البنى التحتية وغيرها، مشيرا 
القان���ون ضمن حقوق  ان  الى 
العاملني في املؤسسة او في أي 
من عملي���ات خصخصة مقبلة 
ولن يستطيع املستثمر اجلديد 

ان يضرهم بشيء.
اما عن عمليات الصيانة، فقال 
د.البصيري: ان اجلولة احلالية 
ج���اءت لالطمئنان على س���ير 
عمليات الصيانة والهندسة داخل 
املؤسسة، السيما ان »الكويتية« 

باإلفالت من مسؤولياته.
وعن خصخصة املؤسسة قال 
البصيري ان قانون اخلصخصة 
اس���تحقاق قانوني ودستوري 
القانون رقم 2008/6  بحس���ب 
وان الوزارة ب���دأت باالجراءات 
التنفيذي���ة والعملية من خالل 
تكليف الهيئة العامة لالستثمار 
باستكمال تطبيق هذه القانون، 
حيث مت اتخاذ قرار من مجلس 
رئاس���ة الوزراء قبل اسبوعني 
باستكمال اجراءات خصخصة 
»الكويتية« وحتويلها من مؤسسة 
الى شركة مساهمة عامة بحصة 
40% واحلكوم���ة 20% والقطاع 
اخلاص 35% فيما يذهب الباقي 
5% للعاملني في املؤسسة والذين 
ال تنطبق عليهم شروط التقاعد. 
كاشفا عن تأسيس الهيئة العامة 
لالس���تثمار للجنة تأسيس���ية 
خالل االسابيع املقبلة لالشراف 
على عمليات التحول الى شركة 
خالل مدة محددة وسيرافق هذه 
العملية اغالق ملفات احلسابات 
اخلتامية والتجاوزات الواردة في 
تقرير ديوان احملاسبة واللجنة 
البرملاني���ة لتك���ون مؤسس���ة 

فواز كرامي
الدولة لش���ؤون  قال وزير 
مجلس األمة ووزير املواصالت 
د.محم���د البصي���ري ان جميع 
او  املالية  التج���اوزات س���واء 
اإلدارية في مؤسسة اخلطوط 
اجلوية الكويتية ستتم متابعتها 
ومالحقتها بصورة قانونية سواء 
قبل إمتام عملية اخلصخصة او 
بعدها، كاشفا عن احالة التقريرين 
اخلاصني بوضع املؤسسة اللذين 
قدمهما ديوان احملاسبة وجلنة 
النيابة  الى  البرملانية  التحقيق 
العامة التخاذ اإلجراءات الالزمة 

بحق املتجاوزين واملخالفني.
د.البصي���ري وخالل مؤمتر 
صحافي خالل زي���ارة تفقدية 
ومفاجئ���ة لعملي���ات الصيانة 
في مؤسس���ة اخلطوط اجلوية 
الكويتية ام���س، لالطالع على 
وض���ع املؤسس���ة وعملي���ات 
الصيانة والهندس���ة كشف عن 
اجتماع يوم غد يضم ايضا وزير 
املالية مصطفى الشمالي مع جلنة 
املوازنات في مجلس االمة خاصة 
باحلسابات اخلتامية التي لم تتم 
املوافقة عليها في دورات االنعقاد 
السابقة، الس���يما فيما يتعلق 
بالتقريرين من ديوان احملاسبة 
وجلنة التحقيق البرملانية مطمئنا 
اعض���اء مجلس االمة على عدم 
السماح الي كان من املتجاوزين 

)كرم دياب(.. ومستمعا لشرح عملي في حظيرة الصيانة

اجتماع غدًا يضم وزير المالية ولجنة الموازنات في مجلس األمة إلقفال 
ملف الحسابات الختامية الخاصة بـ »الكويتية« التي لم يتم إقرارها سابقًا


