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Al-Anbaa Thursday 13th January 2011 - No 12510يومــيـــة سـياســيــــة شامـــلــــة ـ اخلميس 9 من صفر 1432 ـ 13 يناير 2011 الـــعـدد:

 معصومة وروال: «الحقوق المدنية» للمرأة ستمّر  ٢٤ الجاري
 نطالب بإعادة النظر في الوزراء  فبعضهم يدفع  بالبلد إلى التشنج الحكومة أضاعـت فرصة ذهبية للمـرأة بحجة الكلفـة المالية

 شّكل لجنة من ٥ أعضاء تقدم تقريرها  خالل أسبوعين.. وتوجه الستجواب وزير الداخلية

 المجلس يحقق في وفاة المطيري
 حسين الرمضان ـ موسى أبوطفرة ـ ماضي الهاجري 

فرج ناصر ـ سامح عبدالحفيظ ـ محمد الجالهمة 
محمد الدشيش ـ هادي  العجمي ـ رشيد الفعم

  في ردة فعــــل نيابية غاضبة قرر مجلس 
األمة أمس تشــــكيل جلنة حتقيق في حادثة 
وفــــاة املواطن محمد غــــزاي املطيري تتكون 
من خمسة أعضاء هم: مرزوق الغامن وصالح 
املال وســــعدون حماد وخالد العدوة ود.علي 
العمير على أن تقدم تقريرها للمجلس خالل 
أسبوعني من اآلن. وخالل اجللسة أعلن نواب 
أن استجواب وزير الداخلية الشيخ جابر اخلالد 
عن احلادث سيقدم اليوم، غير أن التوازنات 

السياسية بني الكتل فرضت ضرورة التريث 
في تقدمي االســــتجواب إلى حني ظهور نتائج 
عمل جلنة التحقيق حفاظا على متاسك جبهة 
النواب املؤيدين للمساءلة. وأمس صنفت النيابة 
العامة مبدئيا قضية وفاة املواطن محمد غزاي 
املطيري باعتبارها جنحة وليست جناية، هذا 
مــــا ذكره مصدر أمني لـ «األنباء» موضحا ان 
هذا التصنيف قابل للتعديل بعد انتهاء جلنة 
التحقيق البرملانية وتقدميها أدلة تشير إلى 
عكس ذلك. وعلى الصعيد ذاته حذرت أسرة 
املطيري وزارة الداخلية من التالعب في ملفات 

القضية. 

 مريم بندق
  شّنت النائبتان د.معصومة املبارك 
ود.روال دشـــتي هجوما شـــديدا على 
احلكومة بسبب تعمدها تعطيل إجناز 
تعديالت اخلدمة املدنية لصالح املرأة 
الكويتية أثناء جلسة املداولة الثانية 
الدولة  أمس، وخصتا بالهجوم وزير 
لشؤون مجلس األمة د.محمد البصيري، 
فيما وجهت د.روال دشتي سهام النقد 
لوزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي 
د.موضي احلمود، وأعلنت النائبتان  أن 
التعديالت ستمر في جلسة ٢٤ اجلاري. 
فبكلمات محدودة وذات مغزى عميق 
قالت د.معصومة املبارك إن احلكومة 
أعدمت فرصـــة ذهبية إلنصاف املرأة 
بحجة تعذر حساب الكلفة املالية بكتاب 
رسمي ما يدل على التخبط وعدم وجود 
نية لدى بعض الوزراء إلنصاف املرأة، 
مبا يتناقض مع توجيهات صاحب السمو 

األمير، وسمو رئيس الوزراء.

 وصفتا موقف الحكومة بـ «المتناقض».. فبينما كان الروضان متعاونًا ومستعدًا لتمرير التعديالت طّبق البصيري سياسة التضليل والتسويف والمماطلة

العتيقي   عمـاد 
لجامعة  رئيسـًا 
األوسط  الشرق 
ص١٩  األميركية 

زيادة  على  وافـق   «الديوان» 
المكافأة الشـهرية الشاملة 
 لـ ٣٧٤ وافدًا بـ «التربيـة» 

 «األنباء» تنشر أسـماء ٩٧ موظفًا  
يسـتحقون «التوريدات»  بــ 

   أعماًال إضافية لمدة ٩ أشـهر  
 «التجارة» تنفـق ٥٧٫٨ مليون دينار 
على المواد التموينية في ٨ أشـهر

 ص١٢ 

 ص٢  ص١٣ 

 عماد العتيقي 

 (متين غوزال)  د. معصومة املبارك ود. روال دشتي خالل جلسة أمس 

 تواصل برقيات التعزية بوفاة العم خالد المرزوق 
 بينما تواصلت برقيات ورسائل التعازي 
بوفاة الراحل العم خالد يوسف املرزوق، 
قدم مبعوث أمير الرياض األمير سلمان 
بن عبدالعزيز، االمير فيصل بن سلمان 
التعازي لفواز ونواف ويوسف ومرزوق 
خالد املرزوق وآل املرزوق الكرام، ورافقه 
مدير مكتب امير منطقة الرياض عساف 
بن سالم ابو ثنية وخالد اخلميس سكرتير 
االمير ســــلمان بن عبدالعزيز والسفير 

السعودي د.عبدالعزيز الفايز.
   ونقل الوفد تعازي صاحب الســــمو 

امللكي االمير سلمان بن عبدالعزيز.

  كما بعث عدد من الشخصيات الكويتية 
والعربية والدولية ببرقيات تعاز لعائلة 
املرزوق دعوا اهللا فيها ان يتغمد الفقيد 
بواسع رحمته وان يلهم اجلميع الصبر 

والسلوان.
  واعتبر الشيخ فهد جابر العلي أنه بوفاة 
العم خالد يوســــف املرزوق فقدت الكويت 
رمزا وطنيا من الرعيــــل األول الذي أفنى 
حياته في خدمة الكويت وأهلها، فيما دعا 
الرئيس التنفيذي للجهاز املركزي ملعاجلة 
أوضاع «البدون» صالح الفضالة أن يتغمد 

اهللا الفقيد بالرحمة الواسعة. 

 مبعوث األمير سلمان بن عبدالعزيز األمير فيصل بن سلمان قدم التعازي بالفقيد  

 «البشر والكاظمي» تحصد جائزة «بطل الخدمة لعام ٢٠١٠»
  ألفضل تجربة شراء سيارة جديدة في الكويت 

  من «سيرفس هيرو»
 ص٤٥ 

 التفاصيل ٢٠ - ٢٣  األمير فيصل بن سلمان 

  وانتقدت موقف وزير الدولة لشؤون 
مجلس األمة د.محمد البصيري، حيث 
بذل جهودا مضاعفة منذ أول من امس 
لعرقلة إجنـــاز التعديالت، قائلة: «أنا 
مســـتاءة جدا من موقفه، وفي الوقت 

نفسه أحيي موقف وزير الدولة لشؤون 
مجلس الوزراء روضان الروضان الذي 

أبدى تعاونا واستجابة كبيرين».
  ووصفـــت د.روال دشـــتي موقف 
 التفاصيل ص٩ احلكومة بــــ «املتناقض»، فبينما كان 

 التفاصيل ص٦ - ٩ و١٠ 

الوزراء  الدولة لشؤون مجلس  وزير 
الروضان متعاونا ومستعدا  روضان 
لتمرير التعديالت، طبق وزير الدولة 
لشؤون مجلس األمة د.محمد البصيري 
سياسة التضليل والتسويف واملماطلة. 
وأضافت د.روال دشتي: حدث ذلك في 
الوقت الذي ظلت فيه وزيرة التربية 
ووزيرة التعليم العالي د.موضي احلمود 
نائمة ٦ أشـــهر لم نرها في اجتماعات 
اللجنة واســـتيقظت فجأة في جلسة 
التصويـــت أمس معترضـــة على بند 
إجازة األمومة املقدم من اللجنة ومقدمة 
اقتراحا آخر! وجـــاءت كلمات د.روال 
دشتي حاسمة جلهة منهج هؤالء الوزراء 
حيث قالت «ال ميكن السكوت عنه ولن 
نقبل بالتعاون مع وزراء يعملون بجهد 
ملخالفة توجيهات سمو رئيس الوزراء 
ويدفعون بالبلد الى املزيد من التشنجات 
السياسية»، مطالبة سمو رئيس الوزراء 

بإعادة النظر في وزرائه.

 ردًا على ما بثته «CNBC عربية» حول اتفاقه 
  مع «شوروكوفا» التركية لشراء ٢٩٫٩٪ 

  من «زين» بقيمة ١٫٧٢٠ دينار للسهم

 خليفــة  العلـي:
  ال يوجـد أي اتفاق 
ملزم مع أي طرف

بشأن  اليوم    حتى 
حصةاستراتيجية    بيع 
 الشيخ خليفة العلي فـي «زيـن»  ص٤٦

<  احترنا ملاذا يتحامل الشيخ خليفة على صفقة بيع تدخل على املجتمع الكويتي مليارات الدنانير.
<  احترنا ملاذا ينظم الشيخ خليفة حملة شرسة على صفقة بيع تنعش االقتصاد الكويتي.

<  احترنا ملاذا يرفع الشيخ خليفة القضايا ضد حق لعل وعسى ُيبّدل بباطل.
46 في املئة من اسهم شركة االتصاالت املتنقلة )زين( الى  <  احترنا ملاذا غّير الشيخ خليفة رأيه من موافق وداعم إلمتام صفقة بيع 

مؤسسة اإلمارات لالتصاالت، بل ومشارك فيها، إلى معارض ومعطل لها.

لكن عندما عرفنا السبب وياله من سبب بطل العجب
نعم بطل العجب

شركة اخلير الوطنية لألسهم والعقارات

بسم اهلل الرحمن الرحيم 
»وكذلك جعلنا يف كل قرية اكابر جمرميها ليمكروا فيها وما ميكرون اال بانفسهم وما يشعرون«  

احلقائق تفضح أفعال التضليل 

صدق اهلل العظيم
)األنعام آية 123 (

مت باألم���س االع���الن م���ن خالل محطة »س���ي ان بي س���ي عربية« عن حصولها على نس���خة من عقد اتفاق مبرم ب���ن كل من عضو مجلس ادارة ش���ركة االتصاالت املتنقلة »زين« الش���يخ خليفة علي 
اخلليفة الصباح وشركة شوكوروفا التركية يتم مبوجبه بيع نسبة 29،9 % من رأسمال الشركة.

هذا االتفاق السري املبرم يضع الكثير من عالمات االستفهام:
اوال: كي���ف التفاق���ات يت���م الترتيب لها منذ فترة داخل دولتنا الكويت احلبيبة وتختتم بتوقيع اتفاقية مؤرخة في 29 ديس���مبر املاضي لش���راء نس���بة مؤثرة في ش���ركة مس���اهمة عامة يبلغ عدد 
مس���اهميها اكثر من 19 الف مس���اهم، وذلك بالس���ر ودون علم احد ودون اإلفصاح عنها في سوق الكويت لألوراق املالية، مبا يشكل مخالفة صريحة لقوانن اإلفصاح وأسواق املال التي تلزم بالكشف 

واالفصاح عن بيع أو شراء او أي حتالف تنشأ عنه مصلحة لكل نسبة تتعدى ال� 5 في املئة من أسهم الشركات املدرجة.
ثانيًا: كيف يتم الترتيب لكمية استحواذ تشكل نسبة ال تتعدى ال� 30 في املئة ليستفيد منها استفادة شخصية مع عدد قليل من املساهمن دون النظر الى باقي املساهمن.

ثالثا: كيف يقوم عضو مجلس إدارة ش���ركة بتوقيع عقد بيع اس���هم علما بأن املادة 140 )فقرة 2( من قانون الش���ركات التجارية متنع أعضاء مجالس إدارة الش���ركات من بيع او ش���راء اسهم الشركات 
التي يكونون أعضاء في مجلس إدارتها طيلة فترة عضويتهم.

 واوضح من خالل تعليقه في محطة »سي ان بي سي« ان هذا االتفاق مبدئي، وعند االطالع على العقد يتضح انه اتفاق نهائي، حيث إنه محدد السعر والكمية واملدة، علما أن االتفاقات املبدئية ال 
تتوفر فيها هذه العناصر الثالثة التي جتعلها نهائية، خصوصا أن أحد بنود العقد يتضمن إيداع مبلغ في أحد البنوك التركية كضمان التزام بالعقد وتثبيته.

 في املئة من اسهم شركة االتصاالت املتنقلة )زين( الى 

اآلن عرفنا.. نعم اآلن عرفنا وزالت عنا احليرة عن كل املخططات التي كانت حتاك ضد امتام صفقة اخلير... وضد اخلير لبلدنا احلبيب.
إننا نضع صورة من العقد بن يدي الشعب الكويتي ليعلم ما يحاك في الظالم ليخرب مدخرات املساهمن ألغراض شخصية بحتة.


