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تتقدم بصادق العزاء والمواساة إلى

عائلـة الصوري الكـرام
لوفـاة فقيدها المغفـور له بإذن اهلل تعالى

خالد ناصر عبداهلل الصوري
تغمد اهلل الفقيد بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته

وألهم آله وذويه الصبر والسلوان

الكندري: اتخذت كل اإلجراءات القانونية في صفقة 
«اإليرباص» وفق ما ميليه ضميري صونًا للمال العام

أكد نائب رئيس مجلس األمة 
عيســى الكندري أنه اتخذ كل 
اإلجراءات القانونية السليمة، 
بشــأن صفقــة االيرباص في 
املقــررة  حــدود صالحياتــه 
بالقانون، ووفقا ملا ميليه عليه 
ضميره، وقسمه بصيانة املال 
العام، مشــيرا إلى أن اجلميع 
أبناء وطن واحــد وال ينبغي 

توجيه االتهامات بدون أدلة.
الكنــدري فــي  وأضــاف 
تصريــح صحافي فــي املركز 
اإلعالمي ملجلــس االمة: بادئ 
ذي بدء، اود ان اتطرق حلدث 
مهم جدا شغل الرأي العام وكان 
حديث اهل الكويت بشــأن ما 
ورد مــن تقارير صحافية من 
إحــدى الصحــف احمللية عما 
ورد فــي صحيفــة الغارديان 
وصدور احكام تتعلق برشاوى 
وفساد من خالل تعامالت شركة 

ايرباص الفرنسية.
وأشار الكندري إلى انه في 
احلقيقــة يا اخوان انا اطلعت 
على احلكم الصادر من احملاكم 
البريطانية بهذا الشأن والذي 
ادان ايربــاص وخمــس دول 
حتديدا التي حدث فيها فساد 
ورشــاوى، ولم يتبني تورط 
اجلويــة  اخلطــوط  شــركة 
الكويتيــة او أي شــركة مــن 
الشــركات التجاريــة العاملة 
في الكويت او أي جهة كويتية.
وقــال الكنــدري انــه فــي 
احلقيقــة لــم يكن بــودي ان 
أتكلــم بهــذا املوضــوع لــوال 
محاولــة البعض زج اســمي 
واقحامــي فــي هــذه القضية 
وان احلكم البريطاني قد أورد 
اسمي وانه سيتم احلجز على 
ممتلكاتي وغيره والذي انتشر 
في الواتساب كذلك التسجيل 
الصوتي الذي يتهمني بالتورط 
في هذه القضية والذي صدر من 
احد املرشحني السابقني والذي 
مع األســف الشديد احملسوب 
على اإلسالميني فيه ظلم وزور 

وبهتان مبني.
وأوضح الكنــدري انه في 
البحــث فــي حيثيــات احلكم 
والذي سأزودكم به لم يتم ذكر 
اسمي او أي مسؤول حكومي او 
أي شخص كويتي نهائيا وعلى 
االطالق، وبودي أيها االخوة ان 

املراجعــة النهائيــة الختيــار 
الطائــرات املطلوب شــراؤها 
واستئجارها والتكلفة املالية.

وأوضــح أن جلنة شــراء 
الطائــرات وافقــت باإلجمــاع 
على الصفقة من حيث اجلوانب 

املالية والفنية والقانونية.
وذكر أنه بعدها بيوم واحد 
أي بتاريخ ٨ مايو ٢٠١٣ اجتمع 
مجلس إدارة شركة اخلطوط 
اجلوية الكويتية ووافق على 
ما جاء في تقرير جلنة شراء 
الطائرات املؤرخ بتاريخ ٧ مايو 
٢٠١٣ باختيار العرض املقدم من 
شركة ايرباص. وبني أنه في ١٣ 
مايو ٢٠١٣ وجه رئيس مجلس 
إدارة الشركة خطابا إلى وزير 
الدولة لشؤون اإلسكان ووزير 
املواصــالت األســبق يخطره 
مبوافقة الشــركة على عرض 
شركة ايرباص واملوافقة على 

الشراء والتعاقد.
وأفاد بأنــه بعد ذلك صدر 
خطاب من األمني العام ملجلس 
الوزراء بتاريخ ٢٧ مايو ٢٠١٣ 
موجــه إلى وزيــر املواصالت 
ووزير اإلسكان األسبق ينص 
على أنه «أحيط مجلس الوزراء 
علما بإفــادة وزير املواصالت 
بشأن رغبة اخلطوط اجلوية 

الكويتية بشراء الطائرات».
وزيــر  أن  إلــى  ولفــت 
زود  األســبق  املواصــالت 
مجلــس الوزراء آنــذاك بعدد 
الطائرات وهــي ١٥ طائرة من 
نوع معني و١٠ طائرات من نوع 
آخر، كما زود مجلس الوزراء 
بقيمة الصفقة، وبالتالي فإن 
مجلــس الــوزراء أحيط علما 

يقــوم مجلــس اإلدارة بتقدمي 
اســتقالته، مضيفــا «نحن ال 
نريد حتمل املسؤولية في حال 
وقوع أي كارثة ألن شــركات 
التأمني ترفــض جتديد تأمني 
طائــرات الكويتية وتعتبرها 
متهالكة واملطارات األوروبية 
ترفض استقبال طائراتنا في 
الكندري:  مطاراتهــا». وقــال 
هنا بدأ دوري بخطابني األول 
وجهتــه فــي ٢/ ١٢ بعد ٣ ايام 
من خطابهم بأنني اطلعت على 
كتابكــم ورغبتكم في حتديث 
األســطول، ونحن نبارك هذه 
اخلطــوة اســتجابة لدواعــي 
املصلحة العامة وحتقيقا ألماني 
أهــل الكويت الــذي يحلمون 
باليــوم الــذي يضاهــون به 
اآلخرين بأســطولهم الوطني 
والتي ال تروق للبعض وتلبية 
لرغبة الكافة التي تريد األخذ 
بيد هذا املرفق، فإنني ادعوكم 
الــى ضــرورة اســتكمال كل 
اإلجــراءات الفنية والقانونية 
ومبا يتفق مع القوانني السارية 
في البالد ومع ضرورة العودة 
للهيئة العامة لالستثمار وأخذ 
موافقتهــا ضمانــا لســالمة 
اإلجــراءات وحتقيقــا ألعلــى 
درجــات الشــفافية وحمايــة 
املــال العام. وتابــع الكندري: 
بعدهــا أيها اإلخــوة ب ٣ أيام 
وجهت خطابا الى األخ الكرمي 
رئيس ديوان احملاســبة العم 
عبدالعزيز العدســاني، طيب 
اهللا ثراه، وبلغته بأن اخلطوط 
اجلوية الكويتية لديها رغبة 
في تعجيل شراء طائرات من 
شــركة ايرباص وأنــا باركت 
لهــم ومشــترط ان يتــم ذلك 
في إطــار محكم من الضوابط 
الفنيــة والقانونيــة واملالية 
املقررة ومبراعاة النظم املرعية 
البالد للشــفافية وحرمة املال 
العام، وذلك بعد أخذ املوافقة 
اخلطيــة مــن الهيئــة العامة 
لالستثمار، وطلبت من الرئيس 
بانه ندعوكم بتكليف مراقبني 
ماليني من الديوان لالشــتراك 
بهذا العمل الوطني اجلاد اثناء 
التعامل باملراحل مع الشركة، 
ووجهت كتابا لرئيس مؤسسة 
اخلطوط الكويتية وبينت له 
لقد مت أخذ اإلجراءات القانونية 

وأبلغتــه بأنني أبلغت رئيس 
ديــوان احملاســبة وســوف 
تتــم الرقابة عليكــم، بعد هذا 
اخلطاب انتهى دوري، الشركة 
وفق القانون هي املسؤولة عن 
الشراء والتفاوض وكل شيء. 
وأضاف الكندري: كلمة اود ان 
اوجهها في نهاية هذا الســرد 
إلخواني وأبناء وطني العزيز 
فيما يتعلق بالتسرع في اتهام 
اآلخرين قبل التثبت، فاإلنسان 
رأس ماله احلقيقي هو سمعته 
وشــرفه، انا أثبت وأوضحت 
كل احلقائــق وباملســتندات 
والتي تؤكد على اتخاذي كافة 
اإلجراءات القانونية التي حتمي 
وتصون حرمة املال العام في 
حدود صالحياتي املبررة في 
القانــون، وفي اخلتــام اتفهم 
قرب انتهاء الفصل التشريعي 
واالنتخابــات لكن يصل األمر 
الى حد االفتراء والبهتان املبني، 
أعوذ باهللا، يجب على اإلخوة 
الطامحني لعضوية املجلس ان 
تكون منافستهم على استقطاب 
الناخب من خالل رؤيته وافكاره 
وطرحه املميز والوطني الذي 
هو املعيار احلقيقي الستقطاب 
الناخــب، الســيما ان املواطن 
الكويتي فطن وصاحب جتربة 
انتخابيــة طويلــة، وليــس 
بالطعن والتجريح، فنحن ابناء 
وطن واحد واللي يجمعنا اكبر 
من اللي يفرقنا، فمن يزرع بذور 
الفتنة في موســم االنتخابات 
ليصل الى البرملان فسيحصد 
في البرملان االختالف والشتات 
واملشــاكل واملناكفات بدال من 
التعــاون والتفاهم واإلجناز، 
اهللا يحفظ ديارنا احلبيبة ويدم 

عليها األمن واألمان.

بقيمــة الصفقــة ومواصفات 
الطائرات وعددها.

وأشار إلى أنه تولى مهامه 
بــوزارة املوصالت في شــهر 
أغسطس من عام ٢٠١٣ ولم يكن 
وزيرا أو حتى نائبا عندما متت 
كل هذه اإلجراءات من حتديد 
األســعار واملواصفــات وعدد 

الطائرات وإقرارها.
ولفت إلى أنه تلقى في ١٤ 
نوفمبر ٢٠١٣ خطابا من رئيس 
مجلس إدارة اخلطوط اجلوية 
الكويتية يخطره فيه بحيثيات 
إقرار اختيار شركة ايرباص، 
ويؤكــد من خالل اخلطاب أنه 
وفقــا للمرســوم فإن شــركة 
اخلطــوط اجلويــة الكويتية 
هي املعنية بالتفاوض والشراء 
وحتديد األســعار، ويذكره به 
مبوافقة الشركة على الصفقة، 
وزوده باملرفقات التي عرضها 

في مؤمتره الصحافي.
وبــني أن خطــاب الرئيس 
السابق ملجلس إدارة اخلطوط 
اجلوية الكويتية سامي النصف 
ورد فيه العبارة التالية: «ونحن 
علــى بعد أيام قليلة من إنهاء 
صفقة شراء وتأجير الطائرات 

مع شركة ايرباص».
وقــال إنه فــي ٣٠ نوفمبر 
٢٠١٣ ورده خطاب آخر أيضا من 
مجلس إدارة اخلطوط اجلوية 
الكويتيــة اجلديــد يفيــد بأن 
شركة االيرباص خاطبت شركة 
اخلطوط اجلوية الكويتية بأنها 
مســتعدة لتوقيع الصفقة مع 
«الكويتية» إذا كانت راغبة في 
ذلــك او أن يتــم إبالغها بعدم 
الرغبة في إمتام الصفقة حتى 

تتجه لدول أخرى.
وبني أن شــركة اخلطوط 
اجلوية الكويتيــة أبلغته في 
خطابها بأنها راغبة في اعتماد 
الصفقــة التي اقرهــا مجلس 
إدارة شركة اخلطوط اجلوية 
الكويتية السابق الذي اجتمع 
فــي ٨ مايــو ٢٠١٣، وبنفــس 
األسعار التي وردت في موافقة 

مجلس اإلدارة السابق.
وذكــر أنه بعــد ذلك ورده 
اتصال من أحد أعضاء مجلس 
إدارة اخلطوط اجلوية الكويتية 
إلخطــاره بأنه فــي حال عدم 
إمتــام هــذه الصفقــة ســوف 

عيسى الكندري

ابني للرأي العام وألهل الكويت 
تسلسل سير صفقة االيرباص 
من اول مرحلة الى حني إمتام 
التعاقد ومن واقع املستندات 
الدالة، ودوري انا وموقفي منها 
وما اتخذته مــن إجراءات مبا 
ميليه علــي ضميري ومخافة 
ربي وبري والتزامي بقســمي 
الدستوري في احملافظة علي 
حرمة املال العام والذي يشهد 
به كل القياديني واملســؤولني 
واملوظفــني ابــان تولي وزارة 
املواصالت في احلكومة السابقة 
وبــني الكندري انــه في بداية 
الصفقة أيها االخوة كانت في 
تاريــخ ١١ مارس ٢٠١٣ م بدأت 
إجراءات الصفقة وانا توليت 
الوزارة في شهر ٨ لعام ٢٠١٣ 
أي بعد ثالثة شهور من البدء 
في إجراءات سير الصفقة، وهذا 
خطاب صادر من األخ ســامي 
النصف «رئيس مجلس شركة 
الكويتية األسبق موجه الى األخ 
بدر السعد العضو املنتدب في 
الهيئة العامة لالستثمار يخطره 
ببدء العروض واالسعار لشراء 
الطائــرات الكويتية» هذا اول 
خطاب. وأوضح الكندري انه 
بعــد ذلك رد عليه األخ الكرمي 
بــدر الســعد فــي ١٢/ ٢٠١٣/٣ 
يبلغه بأنه وفقا لقانون رقم ٢٢ 
لسنة ٢٠١٢ فإن شركة اخلطوط 
اجلوية الكويتية هي املسؤولة 
عن شــراء الطائرات ويعتبر 
ذلــك من صميــم اختصاصها 
إدارة  واختصــاص مجلــس 
الشركة واجلهاز التنفيذي بناء 
على املرسوم سالف الذكر وان 
الهيئة العامة لالستثمار تعتبر 
اجلمعيــة العموميــة العادية 
وغيــر العادية للشــركة وفقا 
لذات املرسوم والقانون وتابع 
الكنــدري انه في ٧ مايو ٢٠١٣ 
هذا محضر اجتماع جلنة شراء 
الطائــرات والــذي يتكون من 
رئيس مجلس اإلدارة العضو 
التنفيذي  املنتدب والرئيــس 
ومدير إدارة العمليات ومدير 
إدارة الهندســة ومديــر دائرة 
التســويق واملبيعــات ومدير 
الدائرة املاليــة ومدير الدائرة 
القانونية واملستشارة املالية 
ملجلس اإلدارة د.أماني بورسلي، 
هذا جــدول أعمالهم ومحاضر 

الغامن يعزي نيبال
بعث رئيس مجلس األمة 
مرزوق الغامن ببرقيتني إلى 
البرملــان االحتادي  رئيس 
النيبالــي غانيش براســاد 
تيميلسينا، ورئيس مجلس 
النواب اجني سابكوتا، أعرب 
العزاء  فيهما عن خالــص 
وصــادق املواســاة بوفاة 
عدد من املواطنني النيباليني 
العاملني في مشروع املطالع 
السكني بالكويت إثر االنهيار 

مرزوق الغامنالرملي.

الدقباسي يناشد النواب املوافقة 
على تعديل «التأمينات»

علــي  النائــب  وجــه 
إلــى  نــداءه  الدقباســي 
املتقاعدين بضرورة حضور 
اجللسة املقرر عقدها بتاريخ 
١٨ فبراير اجلاري من أجل 
دعــم إقــرار املقتــرح الذي 
تقــدم بــه خلفض نســبة 
استقطاع أقساط القروض 
من املتقاعدين إلى ١٠٪ بدال 
الدقباســي  من ٢٥٪. وقال 
في تصريح صحافي باملركز 
اإلعالمي ملجلس األمة «أنا 
هنــا اليــوم لتوجيــه نداء 
املتقاعدين من  مباشر لكل 

الشــعب الكويتي حلضور جلسة يوم الثالثاء املقبل املوافق 
١٨ فبراير التي أعتقد أنها جلســة تاريخية». ورأى أن رقابة 
الرأي العــام وحضور املتقاعدين كفيل بتمرير التقرير الذي 
وافقــت عليه اللجنة املالية فــي دور االنعقاد املاضي وأدرج 
على جدول أعمال مجلس األمة وهو التقرير اخلاص بخفض 
أقساط قروض املتقاعدين إلى ١٠٪ بدال من ٢٥٪. وقال «بصفتي 
صاحب املقترح الذي وافقت عليه اللجنة املالية ومواطنا قبل 
أن أكون نائبا أناشد النواب املوافقة على هذا التعديل البسيط 
ومتريره»، مؤكدا أن التعديل سيحافظ على مستوى معقول 
ومقبول من االلتزام الشهري على املتقاعدين. وأعرب عن ثقته 
مبؤازرة النواب له مترير هذا التعديل، والســيما بعد أن هذا 
التقرير اســتهلك بحثا ومناقشــة في اللجنة املالية. وأكد أن 
احلكومة لو كانت لديــه وجهة نظر أخرى فإن النواب أيضا 
يشاركون االهتمام مبؤسسة التأمينات االجتماعية وصناديقها 
االستثمارية ولكنهم يعتقدون أن اخللل في التأمينات وبرامجها 
التمويلية واالستثمارية ســببه ليس قروض املتقاعدين بل 
بســبب إدارة االســتثمار التي تكون حتــت إدارة التأمينات.  
وقال «أنا بحاجة من اجلميع إلى الدعم واملساندة وعلى وجه 
اخلصوص من قبل املتقاعدين، وحضوركم سيكون له تأثير 
ورقابة الرأي العام أهم من أي رقابة أخرى سواء من مجلس 
األمــة أو غيره، ونحن شــركاء في القــرار وال أريد أن نفوت 
هذه الفرصة ألننا في هذه احلالة سنضطر ألن ننتظر طويال 
لتكرارها». وأضاف «ثقتي كبيرة بالنواب املنتخبني املعبرين 
عن ضمير األمة أن يســتطيعوا مترير هذا التعديل البسيط، 
وفيما يتصل مبوضوع االســتبدال وغيره من املواضيع فبال 
شك سأصوت باملوافقة على كل ما يخفف عن كاهل املتقاعدين 

ألن هذه الشريحة هي األحق باملساعدة والرعاية».

علي الدقباسي
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«الصحية» تطلب متديد دراسة «اجليل اخلامس»
قــررت جلنة الشــؤون 
الصحية الطلب من مجلس 
األمة متديد تكليفها في شأن 
دراسة أثر استخدام شبكات 
اتصال اجليل اخلامس على 
البيئة والصحة العامة ملدة 
٣ أشهر، وذلك نظرا النتهاء 
أمد تكليف اللجنة وارتباط 
املوضــوع مبســائل فنية. 
وقال مقــرر اللجنة النائب 
سعدون حماد في تصريح 
صحافي باملركــز اإلعالمي 

ملجلــس األمــة، إن اللجنة 
واصلــت خــالل اجتماعها 
اليوم النظر في تكليفها من 
قبل مجلس األمة بالتحقيق 
في قضايــا وفاة املواطنني 
عبدالعزيز الرشيدي وحنان 
الكندري.  العدواني ونوال 
وبني أن اللجنة استمعت في 
اجتماع سابق إلى أقوال والد 
املرحوم الطفل عبدالعزيز 
الرشــيدي، وتبــني للجنة 
وجــود بعــض التناقــض 

والغمــوض بني آراء وزارة 
الصحــة ووالــد املتوفــى. 
وأكد أنه سعيا من اللجنة 
املعلومــة  الــى  للوصــول 
الصحيحــة، التقــت اليوم 
وزير الصحة الشيخ د.باسل 
الصباح واملعنيني بالوزارة 
ووالــد الطفــل عبدالعزيز 
الرشيدي، مبينا أن اللجنة 
إلــى تفاصيــل  اســتمعت 
وتبريرات ومواقف الطرفني 

حيال حادثة الوفاة. ملشاهدة الڤيديوسعدون حماد

الدمخي يشكر «الدفاع» إليقاف تسلم «الكاراكال»
النائــب د.عــادل  شــكر 
الدمخــي وزاره الدفــاع على 
سرعة جتاوبها وإيقاف تسلم 
طائرات الكراكال حلني صدور 
تقرير الشــركة بشأن اخللل 
الفني اجلســيم الذي أصاب 
عددا من الطائرات. وأضاف 
الدمخي في تصريح صحافي 
في املركــز اإلعالمي ملجلس 
األمة اننا عندمــا نلوح بأي 
اســتجواب فإن املقصود هو 
اإلصالح وتنبيه الوزير الى 

األخطاء الواقعة في وزارته، 
الفتــا الــى ان مــا لوحنا به 
امس لوزير الدفاع بشأن عدم 
تسلم الطائرات الكراكال بعد 
خلل الطائرتني فإننا وجدنا 
جتاوبا سريعا من الوزارة وإن 
قصدنا كان هو احلفاظ على 
املال العام وسالمة الطائرات 
احلربية الكويتية والطيارين 
الكويتيني. وأشار الدمخي الى 
ان الكتاب املوجه من الوكيل 
املســاعد باإلنابــة للتجهيز 

اخلارجــي الــذي يدعــو الى 
تســلم الطائرات قبل انتهاء 
تقرير الشركة وإجراء حتقيق 
من قبل الدفاع أعتبره كتابا 
غيــر مســؤول، وهللا احلمد 
فإن البيان صدر من رئاســة 
أركان اجليــش وأن الوزارة 
أبلغتني بأنها ســتحقق في 

الكتاب نفسه.
د. عادل الدمخي

حمدان العازمي يلّوح مبساءلة وزير الصحة

العدساني: إحالة تقارير «إيرباص» إلى اللجنة املختصة

لوح النائب حمدان العازمي لوزير الصحة 
الشــيخ د.باســل الصباح بتحمل املسؤولية 
السياســية ومواجهة النواب في حالة تكرار 
قضية األخطاء الطبية في وزارة الصحة. وقال 
العازمي في تصريح صحافي في مجلس االمة 
انني لســت عضوا في اللجنة الصحية امنا 
حضرت مستمعا وحاولت ابداء الراي فيها اال 
ان تدخل النائب الفاضل ســعدون حماد فيما 

يخص الالئحة، مشيرا الي انه من العرف ان 
نبدي آراءنا في املواضيع املوجودة. وقال العازمي 
انه بعد االســتماع للمواطن نواف الرشيدي 
واحلكومة فمن الواضح ان هناك اهماال واضحا 
وان وزارة الصحة لم تقر بوجود اخلطأ الطبي 
ولذلك أنا أسأل ملاذا ال تقر وزارة الصحة في 
يوم من األيام بوجود خطأ طبي وتدين نفسها 

بنفسها منذ تأسيس الكويت.

قدم النائب رياض العدساني رسالة واردة إلى 
مجلس األمة بشأن رسالة واردة بشأن األحكام 
الصادرة ضد شــركة Airbus والشبهات في 
صفقات شراء الطائرات. وأورد ضمن الرسالة 
عدة توصيات جاءت كالتالي: يتطلب من احلكومة 
الكويتية اآلتي: ١ - اإلطالع على نسخة من احلكم 
الصادر من محكمة كراون كورت البريطانية.
٢ - توضيح سياستها وكيفية تعاملها مع القضية.

٣ - تزويد الهيئة العامة ملكافحة الفســاد بكل 
العقود واملستندات وإجراء التحريات. ٤ - قيام 
وزير املالية بتكليف جهــاز املراقبني املاليني 
لتشكيل جلنة. ٥ - قيام مجلس الوزراء بتكليف 
ديوان احملاسبة لفحص ومراجعة أعمال شركة 
اخلطوط اجلوية الكويتية. ٦ - قيام مجلس األمة 
بإحالة التقارير الثالثة الواردة أعاله إلى اللجنة 

البرملانية املختصة.

حمدان العازمي

رياض العدساني
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