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 ولنا رأي
 حتى ال تختلط األمور في قضية «زين»

 من املؤسف ان يخيم االستقطاب والتشكيك على 
كل قضية تثار في البالد الى حد حتتجب معه احلقيقة 
خلف غبار املعارك الكالمية، ومن املؤســـف ايضا ان 
نحصر خياراتنا في  ثنائية األبيض واألسود اللذين 

ال ثالث لهما فيتعطل معها كل شيء.
  لقـــد نظر الكثيرون الى صـفـقة «زينـ  اتصاالت» 
بايجابية عند اإلعالن عنها خصوصا ان السوق متعطش 
الى هذا النوع من الصفقات بعد أزمة مالية ضربت كبار 
املستثمرين فيه وصغارهم، ورحب خبراء مرموقون 
مبسار الصفقة وانعكاساتها االيجابية املرتقبة على 
االقتصاد الوطني مبختلف قطاعاته، لكن فجأة برزت 
مالحظـــات واعتراضات تطالب بتوضيحات بشـــأن 
تفاصيلها وهي بالتأكيد حق مشـــروع لكل مســـاهم 
خاصة اذا كان من كبار املالك، وهي كذلك حق للنواب 

النهم مؤمتنون على حماية املال العام.
  لكن أمام هـــذا الواقع يجب احلـــذر والتمييز بني 
من يتعامل في مواجهته للصفقة بشـــكل بناء سعيا 
لتوضيح بعض جوانبها اخلاصة باملســـاهمني واملال 
العام، وبني من يريد تعطيلها ألجل التعطيل فيما قد 
يعيد الى الذاكرة ضياع فرص اقتصادية كبيرة على 
القطاعـــني العام واخلاص بســـبب املناكفات واجلدل 

والشخصانية.
  من يستمع الى مختلف وجهات النظر «املوضوعية» 
حول القضية التي حترص «األنباء» على عرضها جميعا 
يدرك ان كال منها محــــق في جوانب معينة، لذا يجب 
العمل على معاجلة األمور مبا يحقق مصلحة الكويت 
واقتصادها أوال واملصلحة املشتركة للجميع، ويشكل 
انطالقة ألجواء اقتصادية أفضل ومرحلة جديدة عنوانها 
النقاش املوضوعــــي واملفتوح الذي ال نحكم فيه على 
القضايا والفرص بناء على هوية من يوفرها بل على 

مدى جدواها ومنفعتها. 
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 حصة األسد للمواطنين في شركات الكهرباء والمياه
 مجلس الوزراء: رفع السقف األعلى لرواتب المتقاعدين إلى ١٥٠٠ دينار للسنة المالية ٢٠١٢/٢٠١١

ح االحتياجات اخلاصة  ج ذئ  (متين غوزال)  الرئيس جاسم اخلرافي في لفتة أبوية مع إحد

 «االستثمارات الوطنية»: صفقة «زين» ماضية 
.. و«الشعبي» تلّوح باستجواب الشمالي

 حسين الرمضان ـ عمر راشد ـ سامح عبدالحفيظ
ادارة شــــركة    أكد رئيــــس مجلــــس 
االســــتثمارات الوطنية يوسف املاجد ان 
صفقة بيع ٤٦٪ من شــــركة زين لشركة 
«اتصاالت» االماراتية «ماضية في طريقها»، 
مشيرا الى ان االجراءات اخلاصة بها تسير 
على ما يرام. وبني املاجد في تصريح على 
هامش عمومية «االستثمارات الوطنية» 
امــــس، ان ما يحدث مــــن عراقيل يصب 
بشكل رئيســــي ضد مصلحة املساهمني 
والصغار منهم خاصة، مبينا ان الصفقة 
ســــتعود بالنفع على االقتصاد الكويتي 
ككل، وليس على جهة دون اخرى. وفي 
هذا االجتاه اصدرت كتلة العمل الشعبي 
امس بيانــــا اكدت فيه انها قررت حتريك 

املســــؤولية السياسية بتقدمي استجواب 
لوزير املالية اذا ما اتخذت الهيئة العامة 
لالســــتثمار باعتبارها ممثلة للدولة في 
مجلس ادارة «زين» قرارا باملوافقة على 
اي عرض لالستحواذ على نسبة مؤثرة في 
الشركة او بيع اي نسبة من االسهم اململوكة 
للدولة بشــــكل مباشر أو غير مباشر، أو 
بيع أي نسبة من اسهم اخلزينة اململوكة 
لـ «زين» مستندة إلى أن الدولة هي أكبر 
مالك لألسهم في الشركة بنسبة ٢٧٫٥٧٨٪ 
كما جاء في البيان. وامس ترأس رئيس 
مجلس االمة جاسم اخلرافي جلسة خاصة 
وغير رسمية لذوي االحتياجات اخلاصة 
كان شعارها «لنبدأ من جديد» للتضامن 

مع املعاقني ودعمهم. 

 مريم بندق
  وافق مجلس الوزراء في اجتماعه مساء أمس 
األول على مشـــاريع اخلطة السنوية الثانية 
ملؤسسة التأمينات االجتماعية للسنة املالية 
اجلديدة ٢٠١٢/٢٠١١ وهي رفع الســـقف األعلى 
للمرتب اخلاضع للتأمني األساســـي من ١٢٥٠ 

إلى ١٥٠٠ دينار.
  ووافق املجلس أيضا على تعديل التشريعات 
اخلاصة بالتأمينات االجتماعية والتأمني ضد 
البطالة للعاملني في القطاعني األهلي والنفطي 

(ماعدا الشركات اململوكة للدولة بالكامل).
  واعتمـــد املجلس كذلـــك الصيغة النهائية 
ملشروع مرسوم بشأن الالئحة التنفيذية للقانون 
٣٩ لسنة ٢٠١٠ بتأسيس شركات كويتية مساهمة 
تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية 

وحتلية املياه في البالد.
  وتضمنـــت الالئحـــة التي جـــاءت في ٣٥ 
مادة توزيع األسهم، فيما حددت حصة األسد 

للمواطنني.
  وقالـــت مصـــادر وزارية ردا على ســـؤال 
لـ «األنباء» بشـــأن آلية متويل هذه الشركات: 
إن شـــركة الكهرباء ال حتتاج الى متويل ألن 
احلكومة هي التي ستشتري الكهرباء، وأكدت 
ان الهـــدف من هذه اخلطوة هـــو إعطاء دور 

للقطاع اخلاص. 

 الخرافي ترّأس جلسة خاصة وغير رسمية لذوي االحتياجات الخاصة

 الصايغ: ٧ مناقصات بتكلفة ١٨ مليونًا 
لبناء ٤٢ صالة «بدنية» بعد العيد

 مريم بندق
  أعلن وكيل قطاع املنشآت التربوية م.محمد 
الصايغ ان جلنة املناقصات املركزية ســـتعلن 
طرح ٧ مناقصات لبناء ٤٢ صالة تربية بدنية 
بتكلفة ١٨ مليون دينار بعد العيد. وقال م.الصايغ 
لـ «األنباء»، ســـيتم طرح ٧ مناقصات بواقع ٦ 
صاالت لكل مناقصة وذلك على املناطق التعليمية 
الست. وذكر الصايغ انه مت االنتهاء من بناء ٣٦ 
صالة تربية بدنية موزعة حاليا على املناطق. 

 صاحب السمو استقبل ملك إسبانيا  ص٣ 
 صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مستقبال ملك إسبانيا خوان كارلوس 

 مساواة العسكريين الخليجيين وشمولهم 
  بقانون التأمينات االجتماعية للمدنيين

 عبدالهادي العجمي
  أكد النائب األول لرئيس مجلس الوزراء 
ووزير الدفاع الشــــيخ جابر املبارك على 
أهمية التضامن اخلليجــــي في مواجهة 
التهديدات اإلرهابية واالختالالت اإلقليمية، 
الفتــــا إلى أن قــــوات درع اجلزيرة تلقى 
كل الدعم من قبل قــــادة وحكومات دول 

املجلس. من جانبه أعلن األمني العام لدول 
مجلــــس التعاون عبدالرحمن العطية ان 
وزراء دفــــاع دول املجلس اعتمدوا قرار 
مساواة العسكريني اخلليجيني وشمولهم 
التأمينات االجتماعية اخلليجي  بقانون 
للمدنيني ومت رفعه الى قادة دول «التعاون» 

للتصديق عليه.
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