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صاحب السمو يفتتح اليوم مجمع
األوليفينات الثالث لـ »صناعة الكيماويات«

يفتتح اليوم صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد حفل 
أكب���ر مجمع لصناعة  افتتاح 
البتروكيماوي���ات ملش���روعي 
واألوليفين���ات  العطري���ات 
الثان���ي ف���ي ش���ركة ايكويت 
الش���عيبة الصناعية  مبنطقة 

اجلنوبية.
من جهة اخرى، تعتزم شركة 
صناعة الكيماويات البترولية، 
التابعة ملؤسسة البترول الوطنية 
الكويتي����ة، بن����اء مصنع ثالث 
إلى  لألوليفينات بتكلفة تصل 
5 مليارات دوالر، حسبما أوردت 
نشرة »بلومبيرج« نقال عن املدير 

اإلداري باإلنابة للشركة يوسف العتيقي.
وأعرب مسؤول الشركة عن توقعاته باستكمال 
اخلطط اخلاصة بإنشاء املصنع في العام احلالي، 
مضيفا ان الس���عة اإلنتاجية للمصنع تتجاوز 
املليون طن مت���ري في العام من اإليثيلني على 
أن يدخل حيز العمليات اإلنتاجية بحلول عام 

.2015
وكانت رئيسة مجلس اإلدارة والعضو املنتدب 
لش���ركة صناعة الكيماويات البترولية مها مال 
حسني قد كشفت النقاب في نهاية يناير املاضي عن 
خطة الشركة في إطالق مصنع ثالث لألوليفينات 
بحلول عام 2015 وفقا خلطة الش���ركة لتطوير 

قطاع إنتاج البتروكيماويات.

مجمع األوليفينات
وكانت مها مال حسني قد أوضحت في 11 يناير 
املاضي أن مجمع األوليفينات الثالث في الكويت 
الذي تعتزم الش���ركة إنشاءه قالت ان الدراسة 
األولية إلنش���اء املشروع انتهت وهي اآلن لدى 
مؤسسة البترول وستبلغ تكلفته املبدئية خمسة 
مليارات دوالر ويش���غل حوالي 800 من األيدي 
العاملة، مش���يرة الى انه يتم االتفاق حاليا مع 
املؤسس���ة حول أفضل خلطة ل� »اللقيم« )مواد 
أولية تدخل في الصناعة( الذي سيستخدم في 
املشروع ولكن س���يظل يحتاج الى كميات من 

الغاز الطبيعي وغاز االيثان.
وقالت انه يجب التركيز على أفضل استثمار 
للغاز الطبيعي احلر املس���تخرج من الكويت، 

خصوصا انه غاز غني يحتوي على نسبة عالية 
من غاز االيثان، مش���يرة الى ان أفضل استثمار 
لهذا الغاز هو اس���تخدامه في الصناعة وليس 

حرقه.
وأكدت ان الش���ركة ال تخطط الستخدام أي 
غاز حر مس���تورد من اخلارج في هذا املجمع، 
وامنا تركز على اس���تثمار الغاز املكتش���ف في 
الكويت والذي تعمل شركة نفط الكويت حاليا 

على استخراجه.
وأش���ارت ال���ى ان عملي���ات ح���رق الغاز 
الستخدامه في توليد الكهرباء ميكن ان يستخدم 
 فيها غاز امليث���ان املتوافر أيضا بقوة في الغاز

الكويت���ي وال���ذي ميك���ن فصله ع���ن االيثان 
بسهولة.

وأوضح���ت انه خالل نهاي���ة العام 2009 مت 
استكمال تش���غيل العمل في املشاريع الكبرى 
لش���ركة صناعة الكيماوي���ات البترولية وهي 
العطريات واألوليفينات والستايرين حيث دخلت 
مصانعها حيز اإلنتاج اعتبارا من العام املاضي، 
حيث مت تشغيل وحدات اإلنتاج للشركة الكويتية 
لألوليفينات والتي تش���تمل على وحدة إلنتاج 
اإليثيلني واإليثيلني جاليكول والبولي إيثيلني. 
وقالت ان الشركة متكنت من تصدير اول شحنة 
للبرازايليني الذي يصنع منه البوليس���تر الى 
خارج الكويت في شهر ديسمبر املاضي، موضحة 
ان ه���ذه اخلطوة من ش���أنها ان تضع الكويت 
على خريطة سوق البرازايليني في العالم، كما 
ان إنت���اج املادة محليا ميكن ان يتولد عنه عدة 

صناعات داخل الكويت.

»بلومبيرج«: تكلفة المجمع 5 مليارات دوالر

يوسف العتيقي مها مال حسني

.. والشركة تفوز بجائزة االتحاد العربي
لألسمدة )AFA( للسالمة والصحة والبيئة

حقق��ت ش��ركة صناع��ة 
 )PIC( البترولية  الكيماوي��ات 
املرك��ز األول ف��ي املنافس��ة 
عل��ى جائزة االحت��اد العربي 
للس��المة   )AFA( لألس��مدة 
والصحة والبيئة 2009، وذلك 
من ضمن سبع شركات عربية 
أعضاء في االحتاد تنافس��ت 

لنيلها.
وقد ق��ام رئي��س مجلس 
إدارة االحتاد العربي لألسمدة 
محمد عبداهلل بتسليم اجلائزة 
لنائب العضو املنتدب لألسمدة 
بش��ركة صناع��ة الكيماويات 

البترولية جهاد احلجي ف��ي حفل افتتاح امللتقى 
السنوي السادس عشر لالحتاد العربي لألسمدة 

الذي عقد في القاهرة في 2 فبراير اجلاري.
وألقى احلجي كلمة قصيرة في حفل االفتتاح 
عبر فيها عن ش��كر ش��ركة صناعة الكيماويات 
البترولي��ة لالحت��اد العرب��ي لألس��مدة ملبادرته 
الكرمي��ة والت��ي ترمي إلى تش��جيع الش��ركات 
األعضاء لبذل املزيد من اجلهود للرقي بالصناعة 
في هذا املج��ال احليوي واله��ام. كما أعرب عن 
ش��كره للجنة املنظمة واملستشار محمد عبداهلل، 
عل��ى جهودهما الطيب��ة والتي اتس��مت بدرجة 

عالية من احلرفية واحليادية. 
وأعرب احلجي عن س��عادته 
بتس��لم هذه اجلائ��زة والتي 
جاءت ثمرة جله��ود والتزام 
فيه��ا  والعامل��ني  الش��ركة 
وتطبي��ق  األداء  بتحس��ني 
أفضل املعايير العاملية وأنظمة 
بالس��المة  اخلاص��ة  اإلدارة 

والصحة والبيئة.
مدير  ق��ال  جانب��ه  م��ن 
السالمة والصحة والبيئة في 
ش��ركة صناع��ة الكيماويات 
إن  الشمري  البترولية مجبل 
ه��ذا االجناز ال��ذي حصلت 
علي��ه الش��ركة هو ثم��رة دع��م اإلدارة وجهود 
العاملني في الش��ركة على مدى السنوات العشر 
السابقة، والتي بدأت مبشروع الدانة الذي تناول 
إعادة تصميم منظومة أس��اليب العمل بالش��ركة 
ومن ضمنها الس��المة والصح��ة والبيئة، وتبع 
ذلك اعتماد الش��ركة أنظمة عاملية عديدة خاصة 
بالس��المة والصحة والبيئة ومنه��ا نظام اإلدارة 
البيئي��ة اآلي��زو 14001 وإدارة س��المة العمليات 
ونظام السالمة والصحة املهنية، األمر الذي أثمر 
رفع مس��توى أداء الشركة في السالمة والصحة 

والبيئة والوصول إلى ما هو عليه اليوم.

جهاد احلجي

دبي ستقدم خطة »منصفة«
بشأن الديون في مارس

دب����ي � رويترز: قال مصدر 
مطلع إن دبي س����تقدم الشهر 
املقب����ل خطة »منصف����ة« إلى 
دائني »دبي العاملية« ال متنح 
معامل����ة تفضيلية للحكومة، 
لكن من املس����تبعد أن ترحب 
البن����وك باالقت����راح. وجتري 
املثقلة  العاملية  مجموعة دبي 
بالديون والتي شيدت وحداتها 
العقارية عالمات معمارية بارزة 
في اإلمارة اخلليجية محادثات 
مع الدائنني إلعادة هيكلة ديون 

بقيمة 22 مليار دوالر.
وقال املصدر أمس »احلكومة 
تريد أن تظهر أنها تعالج األمر 
على نحو منصف متاما بحيث 
يحصل كل طرف على نصيب 
عادل. سنطرح خطة لتقاسم 
املبالغ املستردة مع املقرضني«. 
وكانت الشركة أحدثت هزة في 
األس����واق العاملية في نوفمبر 
املاضي بخطتها لطلب تأجيل 
س����داد ديون بقيمة 26 مليار 
دوالر ثم تفادت بصعوبة التعثر 
في سداد قرض إسالمي بقيمة 

4.1 مليارات دوالر.
وه����ي جت����ري مفاوضات 
مع جلنة تنس����يق س����باعية 
غير رس����مية تضم بنوكا من 
اإلم����ارات العربي����ة املتح����دة 
وبريطانيا والياب����ان لها معا 
نحو ثل����ث التعرض اإلجمالي 

للمجموعة.
وق����ال املصدر »ف����ي نهاية 
املطاف من املتوقع متاما أن تقول 
البنوك إن اخلطة ال تعجبها. 
إننا نقدم خطة عادلة جدا جدا. 
قد يحدث بعض التفاوض لكن 
األمر ليس كما لو أننا سنستبقي 
الكثير ف����ي جيوبنا، وكرر أن 
الدائنني لم يتسلموا أي عرض 
بعد. كان تقرير قال األسبوع 
املاضي إن الشركة قد تعرض 
60 سنتا للدوالر في خطة من 
جزأي����ن قد تقدمه����ا للبنوك. 
وستس����تمر املفاوضات بشأن 
الديون حسبما تقتضيه احلاجة 

إذا ظلت بناءة«.
كان����ت دبي وضع����ت في 
ديس����مبر إطار عمل لالفالس 

حتسبا ألن تسعى الشركة إلى 
حماية من الدائنني. وقالت دبي 
التي مولت الشركة عن طريق 
صندوق دبي للدعم املالي إنها 
س����تتخلى عن رغبتها في أن 
حتظى مبعاملة تفضيلية بني 
الدائنني كتنازل منها للبنوك. 
وأراد الصن����دوق ضمان����ا في 
حالة تقدمي مساعدات جديدة 
لدبي العاملية مما مينحه وضعا 
أفضل في حالة اإلعسار وهو 
ما كان حجر عثرة رئيسيا في 
احملادثات م����ع الدائنني. وقال 
املصدر »هذا تنازل من احلكومة. 
لم نتخل عن رغبتنا تلك لكننا 
سنواصل التمويل بدون ضمان. 
ل����ن نفعل هذا لألب����د«. وجدد 
دائنو »دبي العاملية« احملليون 
واألجانب قروضا ثنائية بأكثر 
من 2.5 مليار دوالر منذ مايو 
2008. ويس����تحق في مارس 
قرض إسالمي بقيمة 1.2 مليار 
دوالر على وحدة ليمتلس قالت 
مصادر مطلعة األسبوع املاضي 

إنه سيجري جتديده أيضا.

»السالم القابضة« توافق على استقالة 
»المدينة« من عضوية مجلس إدارتها 

»التعليمية القابضة« تغير اسمها 
وأغراضها في 3 مارس المقبل

»أنوفست« تجتمع 9 مارس المقبل

أعلن س��وق الكويت لألوراق املالية أن شركة املدينة 
للتموي��ل واالس��تثمار قدم��ت اس��تقالتها من مجلس 
إدارة ش��ركة مجموعة الس��الم القابضة  حيث مت قبول 

االستقالة. 

يعل��ن س��وق الكوي��ت ل��ألوراق املالي��ة أن اجلمعية 
العمومية غير العادية لشركة املجموعة التعليمية القابضة 
س��وف تنعقد 3 م��ارس املقبل والتي من املق��رر أن يتم 

خاللها تغيير اسم الشركة وأغراضها. 

أعلن سوق الكويت لألوراق املالية على موقعه االلكتروني 
أن اجلمعي��ة العمومي��ة العادي��ة وغير العادية لش��ركة 
»أنوفست« سوف تنعقد 9 مارس املقبل بالبحرين حيث 
 سيتم خاللها مناقشة توصية مجلس اإلدارة عن السنة املالية

لعام 2009 بتوزيع أس��هم منحة بنسبة 7% من رأس املال 
املدفوع.

»بهارتي« بصدد االنتهاء من قرض
بقيمة 9 مليارات دوالر

دبي � األسواق.نت: كشفت صحيفة هندية ان شركة »بهارتي« 
الهندي���ة بصدد االنتهاء من ترتيب ق���روض بقيمة 9 مليارات 
دوالر عبر كونس���يرتيوم بقيادة بنك »ستاندر تشاردرد« من 
عدة بنوك أجنبية ومحلية لتمويل صفقة شراء أصول »زين« 

االفريقية.
وقالت صحيفة »اكومني تامي« ان بنك »ستاندر تشاردرد« 

قد تعهد بتوفير قرض لش���ركة »بهارتي« بقيمة 5.5 مليارات 
بأجل يبلغ 7 سنوات.

وأكدت ان التحالف يتضمن أيضا بنك باركليز والذي سيقوم 
ب���دوره بتوفير ما يصل الى 5 ملي���ارات دوالر، كما يتوقع أن 
تس���اهم البنوك الهندية بقروض تتراوح قيمتها بني مليارين 

الى 3 مليارات دوالر.

عبر كونسيرتيوم بقيادة بنك »ستاندر تشاردرد«

تدخالت عدة أثرت على »الكويتية« وأسطولها ومستقبلها

االسم لن تستحق التعويض، 
الفتا إلى رأي قضائي بذلك.

وقال ان عدم االلتفات لذلك 
معناه ضياع مليار و200 مليون، 
يعني غلب تنفيع املفس���دين 
اللي عندنا، واسقاط الكويتية 
وحتويلها إلى ش���ركة ورقية 

تشترى بأبخس األثمان.
قضية أخرى: مكتب الكويتية 
في ميدان طلعت حرب، إيجاره 
1000 جنيه وقيمته السوقية 
تتج���اوز ال���� 30 مليون، عند 
تغيير االسم نواجه أيضا فقدان 

هذه األصول.

التالعب االداري

وأضاف كل ه���ذه القضايا 
أثرناه���ا مع الوزي���ر، ناهيك 
ف���ي  التالع���ب اإلداري  ع���ن 
الفترة األخيرة، واحملسوبية 
املتنفذين،  والفس���اد من قبل 
وكل ذلك ووقفنا عاجزين عن 

محاسبتهم.
ولذلك ناقشنا هذا املوضوع 
ومت حتويل التقرير إلى النيابة، 
وطالبنا باتخاذ قرارات إدارية، 
تبدأ بإيقاف من أدين قضائيا 

ومحاسبته.
وطم���أن املوظفني قائال لن 
نسمح بأي ش���يء يؤثر على 
وضعك���م املعيش���ي واملادي، 
لكن ف���ي ذات الوقت يجب أن 
نحفظ حق الدولة ونحاس���ب 

املتجاوزين.
وعل���ى الصعي���د ذاته قال 
الناشط السياسي خالد النيف 
ان اخلصخصة قد تضر مبوظفي 
الكويتية، ولذلك يجب أن تبتعد 
اخلصخصة عن مفهوم التاجر 
املهتم بالربح، فهناك 1935 موظفا 
بالكويتية، هم أهم شيء، ويجب 
أن تتم احملافظة على استقرارهم 

الوظيفي.
وانتقد قيام الكويتية بنقل 
مجموعة من الراقصات الشرقيات 
من باريس إلى بومباي، ما يعد 
العام، وقال يجب  هدرا للمال 
أن نق���ف موقف���ا موحدا، ضد 
استنزاف املال العام، الفتا إلى 
قيمة الصيانة السنوية وهي 

22 مليون دينار.
وتس���اءل أي���ن الصيانة؟ 
هناك 68% تأخير بسبب أمور 
هندسية، فأين مردود هذا الكم 
الهائل من املادة الذي يضخ في 
الكويتية؟ وطالب مبحاس���بة 
املسؤول األول واألخير، الذي 

هو الدولة.
وانتقد سياسة مكافأة نفس 
األس���ماء في الكويتية كل عام 
رغم ما تعانيه من خسائر، ما 
يسبب إحباطا للموظف املجتهد. 
وطالب بتخصيص نسبة من 
األسهم للموظفني في حال متت 

اخلصخصة.

الفلبينية، بع���د فترة  عل���ى 
كشفت القضية، ورفعوا علينا 
قضية فساد، وسوف يكسبون 

القضية.
وأض���اف نحن في املجلس 
منلك املساءلة وقمنا بها وساءلنا 
مس���ؤولني أكب���ر م���ن وزير 
املواص���الت، لكن هناك بعض 
األسماء ممنوع االقتراب منها 
مهما عاثت فسادا في األرض، 
ومها حت���ول الدمار إلى خطر 
على حياة الناس، هناك حائط 
صد مينع الوصول إليه، مينع 
محاسبته، أقصى شيء ميكن 
أن يقولون���ه ل���ه خالص يبه 
اترك كرسيك وتقاعد، أو انتقل 

لوظيفة أخرى.
واستعرض احلربش مرحلة 
ما بعد قرار 2008، وقال نحن 
ال نقبل املساس باملوظفني، كما 
يجب متابعة اإلجراءات، الفتا إلى 
تقرير ديوان احملاسبة األخير، 
وتقرير جلنة امليزانيات مبجلس 
األمة الذي به مالحظات خطيرة، 
منشيرا الى أنه مت توجيه كتاب 
إلى رئي���س الوزراء بناء على 

تقرير اللجنة.
وق���رأ احلرب���ش الكت���اب 
ومالحظاتهم عن الفس���اد في 
مؤسس���ة اخلط���وط اجلوية 
الكويتية وش���ركاتها التابعة، 
واملكاتب االستشارية املكلفة 
بأعم���ال التقيي���م وس���عرها 
احلقيق���ي، وع���دم إدراج عدد 
كبير من أصول املؤسسة ضمن 

التقييم.
وأك���د أن الكويت لها حكم 
قضائي على اخلطوط العراقية 
بتعويض ق���دره مليار و200 
مليون، احلكم القضائي لصالح 
املؤسسة فكيف هو احلال عند 
إذا تغير  تغييرها إلى شركة، 

كتابا إلى هذا املسؤول، فقرر أن 
يأخذ الطلبة أعلى س���عر على 
الطائرة، تخيل الهندي يسافر ب� 
400 جنيه لندن كويت بومباي 
أما الكويتي فيسافر لندن كويت 
لندن ب���� 750 جنيها، واحلني 
الكويت يسافرون على  طلبة 

البريطانية.
إلى تقرير ديوان  وأش���ار 
احملاس���بة، ووصف���ه بتقرير 
الفضائح، حت���ت بند التبادل 
التج���اري، راقص���ات باريس 
بومب���اي باري���س، ولن���دن 
بومباي لندن، يذهبون بومباي 
يحضرون حفال في فندق يوضع 

عليه
الكويتية ويعودون  شعار 
بتذاكر مجانية، ولدينا صور 
التذاكر، هذا مثال بسيط على 
املهزل���ة التي حدث���ت الفترة 

املاضية.
وأشار الى حادثة غير قابلة 
للتصديق، حيث مت تأجير طائرة 
انتقلت  على إحدى الشركات، 
اندونيسيا،  إلى  الش���ركة بها 
وتركت في املطار هناك، وأكملت 
عامني دون أن تدفع الش���ركة 
قيمة اإليجار، ثم وصل للكويتية 

كتاب يطلب شراء الطائرة.
وأكمل أن الكويتية تعاني من 
مسلسل جتاوزات وفساد عجز 
اجلميع عن محاسبة املسؤول 

عنه.
إلى حكم قضائي  وأش���ار 
صدر ضد مدير التسويق منذ 
فترة بسيطة، هذا احلكم يدينه 
ويطالب بعزله من شركة األنظمة 
اآللية بحكم أنه رئيس مجلس 

إدارتها، وهي شركة تابعة.
وتاب���ع أن أحد مس���ؤولي 
الكويتية دفع رشوة ملسؤول 
الفلبينية للحصول على مقاعد 

وأكمل أن إدارة التس���ويق 
واملبيع���ات بالكويتي���ة، منذ 
1990 يتقلدها شخص تخصصه 
جغرافيا ولي���س إدارة أعمال 
أو تس���ويق، ومستشاره غير 
الكويتي خبرته مخلص جمارك، 
وحصل على شهادة احملاسبة 
الكويتية، وما  أثناء عمله في 
يحدث في إدارة التسويق من 

جتاوزات شيء خطير.

نفس ثمن الدرجة

وأكمل أن مسؤول أحد املكاتب 
في أوروبا لديه أقرباء يحجزون 
درجة سياحية ويتم حتويلهم 
إلى درجة رجال األعمال بنفس 
ثمن الدرجة السياحية، وعند 
عودتهم يحجزون في يوم محدد 
ويكون لديهم حجز على يوم 
س���ابق ويتم تقليص الطائرة 
فيق���ال لهم ال مكان لكم، ويتم 
احلجز لهم في فندق درجة أولى 
ويتم إعطاء الفرد 600 يورو، 
وهم 10 أف���راد أي أن املجموع 
6000 يورو، هذا مشهد يوضح 
كيف يص���ل بعض الناس في 

إدارة الفساد.
وتطرق إلى املمارسات التي 
حتدث مع الطلبة الكويتيني في 
بريطانيا، احلكومة تعطي كل 
طالب سنويا تذكرة طيران ذهاب 
وعودة، وتدفع تذكرة شاملة 
أي 2000 جني���ه اس���ترليني، 
والتذكرة في الس���وق ب� 400 
جنيه استرليني، فذهب الطلبة 
إلى املسؤول عن الكويتية هناك، 
وقالوا له أعطنا التذكرة بسعر 
السوق، وبقيمة ال� 2000 أعطنا 
خمس تذاكر ذه���اب وعودة، 
فرفض املسؤول بحجة احملافظة 
على املال العام، فجاء الشباب 
إلى الشيخ طالل فوافق وأعطاهم 

أحمد يوسف
قال رئيس املرصد الكويتي 
لتأصيل الدميوقراطية فيصل 
العديد من  الدابس ان هن���اك 
أث���رت على  التي  التدخ���الت 
الكويتية  الطيران  مؤسس���ة 

وأسطولها ومستقبلها.
وأض���اف أن اخلصخص���ة 
أصبح���ت عب���اءة للمتنفذين 
ومدخال لسراق املال العام، وان 
هناك من سيستفيدون من خطة 
الدولة التنموية والتي رصدت 
لها حوالي 37 مليار دينار. جاء 
ذل���ك أول من أم���س في ندوة 
املرصد بعنوان »الكويتية بني 

اخلصخصة والتجاوزات«.
وق���ال ان هن���اك تصريحا 
لرئيس مجلس إدارة الكويتية 
باحتم���ال س���قوط طائ���رات 
الكويتية، وهذا ينذر بكارثة، 
فالقضية ليس���ت قضية مال 
ع���ام فقط، بل قضي���ة أرواح 
بشر، وهذه الكارثة لو حدثت، 
ل���ن تك���ون كفيلة بإس���قاط 
وزير فقط بل اسقاط حكومة 
بأكملها، وهناك خلل كبير حني 
يصرح مسؤول بأنه لو سقطت 
الطائرات لن يكون مس���ؤوال، 
فهناك سياس���ة سيئة أدخلت 
الظلمات،  الكويتية في عصر 
كقضية التجاوزات والشللية، 

وإهمال قطع الغيار.

قرب الخصخصة

وتساءل: ملاذا هذا التصريح 
مع قرب تطبيق اخلصخصة، 
وهل هذه رسالة لتسهيل بيع 
الكويتية بثمن بخس، وهل هي 
إشارة بأن يقدم أسطول عريق 
يعتبر واجهة للبلد على طبق 

من ذهب للمتنفذين.
إل���ى خس���ائر  وتط���رق 
»الكويتية« التي تتجاوز 200 
مليون دينار، حيث دخلت إلى 
بحر الظلمات برعاية حكومية 
من أجل اخلصخصة وكي تذهب 

إلى جيوب املتنفذين.
وانتقد نواب األمة، متسائال: 
أين نواب األمة؟ ملاذا لم يتكلم 
منهم سوى قلة، وكأن هذا األمر 

ال يعنيهم؟
وقال: أرواح الناس قضية 
التهاون فيها، ولذلك  ال ميكن 
التحويل  نطالب بأال يك���ون 
للنيابة ش���كليا، مثل قضية 

إعالنات الداخلية دون متهم.
إلى قضي���ة ركوب  ولفت 
ش���خص مبس���اعدة مدي���ر 
العمليات على منت الطائرة دون 
أخذ املوافقات الرسمية، ولوال 
الكويتية اإلقالع  رفض كابنت 
متجها إلى لندن لدخلنا في نفق 
مظلم، ولكانت قضية إرهاب. 
الدابس احلكومة بأنها  واتهم 
 اتبعت سياس���ة غض الطرف
ف���ي هذه  الكويتية  إلدخ���ال 

املتاهة.
  م���ن جانبه ق���ال النائب 
د.جمعان احلربش ان الكويتية 
على أعتاب حتويلها إلى شركة 
تطبيقا للقان���ون الصادر في 
2008، فمن قبل كانت الكويتية 
حتق���ق أرباحا، وكان الطيران 
ناجحا، وكان اخلليجيون يأتون 
من الدول األخرى للسفر على 

منت الكويتية.
وأضاف أن قصة الكويتية 
من 1990 إلى 2008 مؤملة جدا، بها 
التجاوزات والفساد والتالعب 
املالي���ة  اإلداري، واخلس���ائر 
واملخاطر حتى على س���المة 
املواطن، ولو كانت هناك جامعة 
تدرس الفساد، فالكويتية مقرر 
مناس���ب جدا، فالفساد عندما 
يكون في اإلدارة مستش���ريا 

فهذه كارثة.

في ندوة المرصد الكويتي بعنوان »الكويتية بين الخصخصة والتجاوزات«

املشاركون في ندوة »الكويتية«

جانب من احلضور في الندوة


