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Al-Anbaa Tuesday 15th February 2011 - No 12543يومــيـــة سـياســيــــة شامــلــــة ـ الثالثاء 12 من ربيع األول  1432 ـ 15 من فبراير 2011 الـعـدد:

 إسقاط مديونيات الكهرباء والماء والمواصالت 
  والمرور.. والمنحة التموينية لمدة سنتين

 قرارات حكومية شعبية إلى جانب إقرار زيادات مالية لبعض الفئات على رأسها الفنيون.. وعلى القانونيين االتفاق على نسبة الزيادة

 مريم بندق
  قريبا ســـتعلن احلكومـــة حزمة من 
احللـــول اجلذرية لتحســـني املســـتوى 
املعيشي واالقتصادي للمواطنني وبشكل 
يحقـــق العدالة والشـــمولية، وال ميكن 
معدومي الضمير من التجار اجلشـــعني 
من املســـاس بها، إلى جانب عدم إحداث 
مزيد من ارتفاع نسبة التضخم. فقد كشفت 
مصادر وزارية لـ «األنباء» عن ان حزمة 
احللول املطروحة ستشمل إعادة النظر 
في املديونيات املستحقة على املواطنني 
مقابل اخلدمات احلكومية كالكهرباء واملاء 
ومخالفات املرور واملواصالت (الهواتف 
وغيرها)، موضحة ان احللول املطروحة 
تتضمـــن اما إســـقاط هـــذه املديونيات

أو استحداث صندوق تخصص له ميزانية 
من صندوق األجيال القادمة لتسديدها، 

أو التخفيف منها فقط. 
  وأضافت املصادر: من احللول أيضا 
زيادة الفترة التموينية املجانية لتصبح 
ســـنتني إلـــى جانب مضاعفـــة احلصة 
التموينية لكل أسرة. وتطرقت الى ان زيادة 
االعتماد على اجلمعيات التعاونية سيكون 
من ضمن احللول املطروحة «وستعمل 
احلكومة على الشـــراء اجلماعي للسلع 
لتخفيض األسعار».  وعن الزيادات املالية 
املطلوبة لبعـــض الفئات أكدت املصادر 
قائلة: نعـــم من ضمن احللول قد تكون 
هناك زيادات مالية لبعض الفئات والتي 
على رأسها الفنيون، مشيرة إلى ان هذا 
املنهج ليس هو احلل بل بالعكس إقرار 
مزيد من الزيادات املالية يؤدي إلى ارتفاع 
نسبة التضخم. وحول زيادات القانونيني 
أجابت املصـــادر: احلكومة تعبت وهي 
جتتمع معهم لالتفاق على نسبة الزيادة 

ولكن ال حياة ملن تنادي. 

 صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد يتسلم أوبريت «حبيبتي يا كويت» من ناصر الساير وعصام الصقر  

 األمير تسلم أوبريت «حبيبتي يا كويت» من الساير والصقر
 ص٣ 

 صاحب السمو  استقبل رئيس الوزراء الباكستاني

 «إسقاط القروض» يعود للواجهة مجددًا
 موسى أبوطفرة ـ ماضي الهاجري 

   سامح عبدالحفيظ ـ فليح العازمي  
  هادي العجمي ـ رشيد الفعم

  عادت قضية إسقاط فوائد القروض 
بقوة على السطح في خطوة نيابية 
قد تكون بوادر أزمة سياسية جديدة 
بني السلطتني في الوقت الذي توقع 
كثير من النواب ان تشـــهد العالقة 
بـــني احلكومة واملجلـــس هدوءا في 
ظل اخلطوات احلكومية التي متثلت 
في سحب طلب التفسير من احملكمة 
الدستورية وإسقاط القضايا املتعلقة 
باإلعالم وكّتاب الـــرأي، حيث أعلن 

النائب خالد الســـلطان انه سيتقدم 
مبشروع قانون حول إسقاط فوائد 
القروض بشرط إســـقاط الربا. إلى 
ذلك، أكد النائب صالح املال انه سيدفع 
باجتـــاه إقرار قانون إســـقاط فوائد 
القروض في حال تقدميه شـــريطة 
ان  التي ســـبق  األخـــذ بالتعديالت 
تقدم بها فـــي دور االنعقاد املاضي. 
وأوضح املال في تصريح لـ «األنباء» 
ان التعديالت التي تقدم بها الى اللجنة 
املالية في هذا اجلانب تخص إسقاط 
القروض ذات الفوائد املتراكمة والتي ال 
تتجاوز نصف مليار دينار. واشترط 

املال حتديد الشريحة املستفيدة من 
القانون في حـــال األخذ بالتعديالت 
التي قدمها وهي فئة القروض املتراكمة 
وليســـت االســـتهالكية. من جهته، 
العبدالهادي ان  النائب ناجي  كشف 
هناك نية إلعادة تقدمي قانون إسقاط 
القروض حسب ما جاء في دور االنعقاد 
املاضي. وأشار العبدالهادي في تصريح 
لـ «األنباء» الى ان هناك خالفا الئحيا 
عليـــه بعد التصويت الذي جرى في 
دور االنعقاد املاضي، ولكن في النهاية 
نحن مع إعـــادة القانون وإيجاد حل 

جذري للمشكلة.

 المال لـ «األنباء»: أدعم القانون شريطة معالجة الفوائد المتراكمة العبدالهادي لـ «األنباء»: نؤيد إعادة القانون وإيجاد حل جذري للمشكلة

 «ائتالف ٢٥ يناير» يدعو للتأهب حتى تحقيق باقي مطالبهم 

 السلطان أعلن عن تقديمه مشروعًا جديدًا مشترطًا  إسقاط «الربا» 

 مريم بندق
ــاءت عمليات حصر أعداد املعلمني املتغيبني عن الدوام    ج
خالل اليومني املاضيني بعد انتهاء عطلة الربيع عكس توقعات 
ــى ٥٠٠٠ معلم ومعلمة من  ــة بعد ان ارتفعت ال وزارة التربي
املناطق التعليمية الـ ٦ مما أجبر املسؤولني بالوزارة الى تنفيذ 
ــب  خطة بديلة لتوزيع املعلمني من املعينني اجلدد لتتم بحس
نسبة الغياب وليس نسبة احلاجة. وقد أفادت مصادر تربوية 
ــأن وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي احلمود  ب
أشرفت على تنفيذ اخلطة البديلة أمس لضمان سير الدراسة 

ــل. واضافت انه مبجرد  ــات املؤجلة جلميع املراح واالمتحان
ــبة ٧٠٪ منهم في الذكور  وصول املتغيبني الذين تركزت نس
ــب احلاجة  ــيتم تعديل خطة التوزيع لتتم بحس من مصر س
التي عينت الوزارة على أساسها. وزادت املصادر ان املعلمني 
ــني في تخصصات اللغة العربية والعلوم والرياضيات  املتغيب
ــيرة الى ان أحداث مصر األخيرة كان  واللغة االجنليزية، مش
ــر في ارتفاع نسب غياب املعلمني الى جانب ان  لها اثر مباش
ــة عطلة الربيع وبداية عطلة األعياد الوطنية  الفجوة بني نهاي

والتي بلغت ٨ أيام فقط ضاعفت من هذه النسبة. 

 زيادة العاملين في القطاع النفطي تتراوح بين ٤٠ و٧٠٪ 
 أحمد مغربي 

  كشف مصدر نفطي رفيع املستوى 
عن ان املجلس األعلى للبترول سيناقش 
اليوم في اجتماعه بقاعة كبار الزوار في 
مطار الكويت الدولي في متام الســـاعة 
احلادية عشـــرة صباحا زيادة رواتب 
العاملني في القطاع النفطي والتي أقرها 
مجلس ادارة مؤسسة البترول مؤخرا، 
مشيرا الى ان الزيادة تتراوح بني ٤٠٪ 

و٧٠٪.
  وكشف املصدر لـ «األنباء» ان زيادة 
النفطي ســـتكون  القطاع  العاملني في 
حلوالـــي ١٦ الف موظف في مؤسســـة 
البترول، مشيرا الى ان العالوة التشجيعية 
للدرجات بني ٥ و٢٠ ستكون بني ١٠٠ دينار 
و١٢٨٠ دينارا، على ان تكون منح الزيادة 

العامة للعاملني حوالي ١٥٪.
  وذكر املصدر انه مت تعديل بند املناوبة 
والعمل غير املنتظم ومنحة السكن في 
الزيادة، مشيرا الى ان عدد العمالة التي 
ستستفيد من بدل طبيعة العمل سيبلغ 
حوالي ١٣٫٢ ألف موظف، وعدد العاملني 

في القطاع حتت بند بدل املناوبة ٤ آالف 
موظف، والعمل غير املنتظم حوالي ٤٢٦ 

موظفا.
  وبني املصدر لـ «األنباء» ان التوصيات 
التي رفعتها اللجنة املختصة مبناقشة 
زيادة الرواتب للعاملني في القطاع النفطي 
في مؤسســـة البترول الكويتية قد مت 
تعديلها بشكل كبير من قبل مجلس ادارة 
املؤسسة لتصل الى النسبة التي سيتم 
عرضها اليـــوم على «األعلى للبترول» 

والتي ستتراوح بني ٤٠٪ و٧٠٪.
  وذكر املصدر أن نسبة الزيادة ستحسب 
على متوسط املربوط إذا كان األساسي أقل 
من املتوسط وعلى األساسي الفعلي إذا 
كان أكثر من متوسط املربوط، مشددا في 
الوقت نفسه، ان الزيادة ستكون مرضية 
بشكل كامل جلميع املوظفني في القطاع 
السيما انها قريبة جدا من العاملني في 

القطاع في جميع الدول اخلليجية.
  وأشـــار الى ان نســـبة الزيادة على 
الراتب األساسي بني ٤٠٪ و٧٠٪ ستكون 

كالتالي:

  أوال: إذا كان راتبه األساســـي يفوق 
منتصف مربوط درجته يكون حساب 
الراتب األساسي اجلديد = الراتب األساسي 

احلالي × النسبة ٤٠٪ الى ٧٠٪.
  ثانيا: إذا كان راتبه األساسي أقل من 
منتصف مربوط درجته يكون حساب 
الراتب األساسي اجلديد = قيمة الراتب 
األساسي في منتصف مربوط الدرجة × 

النسبة ٤٠٪ الى ٧٠٪.
  مبينـــا انه يحـــق للعاملـــني الذين 
األثـــاث املطالبة  اســـتفادوا من منحة 
بالفـــرق حينما تتـــم ترقيتهم للدرجة 
األعلى وفقا جلدول منحة األثاث ومينح 
العاملون الكويتيون من شاغلي الدرجة ١٣ 
فما فوق املستحــــقون للرعاية السكنية 
منحة سكن «وفق الشروط والضوابط 
التي تضعها املؤسســـة العامة للرعاية 

السكنية».
  جتدر االشارة الى انه في حالة اعتماد 
الزيادة من قبل املجلس األعلى للبترول 
ستنقل مباشرة الى ديوان اخلدمة املدنية 

العتمادها بشكلها النهائي. 

 «األعلى للبترول» يجتمع اليوم العتمادها 

 عبداللطيف العبدالرزاق: 
كيف نتحـدث عن خطة 
تنمـويـة ومشــاريع  
نتـوصـل   ولم    مليارية 
  بعد إلى آلية التمويل؟!

 عبداللطيف العبدالرزاق  ص٣٩ 

 عاشور لزيادة رواتب الموظفين بالحكومة ٥٠٪
  والعمير لرفع بدل اإليجار إلى ٢٥٠ دينارًا

 تقــــدم النائب صالح عاشــــور باقتراح بقانون بشــــأن زيادة 
رواتب املوظفــــني الكويتيني من حملة املؤهل اجلامعي والدبلوم 
في اجلهات احلكومية من غير أصحاب التخصصات التي ســــبق 
أن أقر مجلس اخلدمة املدنية كوادرهم، بنسبة ال تقل عن ٥٠٪ من 
قيمــــة الزيادة التي طرأت على رواتب اصحاب التخصصات بعد 
إقرار كوادرهم. من جانب آخر قدم النائب د.علي العمير اقتراحا 
برغبة لرفع بدل االيجار املقرر للمتزوج الكويتي من ١٥٠ دينارا 

 التفاصيل ص ١١ إلى ٢٥٠ دينارا. 

 رؤساء حترير الصحف احمللية ورئيس وأعضاء جمعية الصحافيني أمام مقر اجلمعية

 رؤسـاء تحرير الصحـف و«الصحافيين» يناشـدون األمير 
التوجيه لسـحب تعديالت «المطبوعـات» و«المرئي»  ص١٥ 

 إيران تتصدى لتظاهرات مطالبة بإسقاط نجاد 
بالهراوات وقنابل الدهان والمروحيات العسكرية  ٤٣

 القذافي يدعو الالجئين الفلسطينيين للمرابطة 
برًا وبحـرًا سـلميًا على حـدود إسـرائيل   ٤٣

 مصر: المجلس العسكري يِعد بإنجاز 
التعديالت الدستورية خالل ١٠ أيام 

 القاهرةـ  وكاالت: على وقع االحتجاجات املطلبية التي اســـتمرت أمس في 
أكثر من قطاع  أخلت قوات اجليش ميدان التحرير أمس بعد نحو ٢٠ يوما من 
االحتجاجات، وأكد ائتالف شباب ثورة ٢٥ يناير «الذي يضم مجموعات شبابية 
دعت الى املظاهـــرات، انه ال تزال هناك خطوات ينبغي حتقيقها و «ضمانتها 
الوحيدة اســـتمرار الثورة وبقاء اجلماهير متأهبة»، مع مواصلة احلوار مع 
اجليش. وقال االئتالف في مؤمتر صحافي في مبنى صحيفة الشروق بعد ظهر 
أمس، ان عددا من مطالب الشعب املصري حتققت بالفعل، وهي «رحيل الرئيس 

السابق، ووقف العمل بالدستور، وحل مجلسي الشعب والشورى».
  لكنه اشـــار الى املطالب االخرى التي لم تتحقـــق بعد وهي «الغاء قانون 
الطوارئ واالفراج عن املعتقلني السياســـيني، واطـــالق احلريات العامة (...) 

وتشكيل حكومة انقاذ وطني من التكنوقراط، والغاء دستور العام ١٩٧١».
  مـــن جهته، أبلغ أعضاء في املجلس األعلى هؤالء النشـــطاء بأنه يأمل في 
االنتهاء من صياغة التعديالت الدســـتورية خالل عشرة ايام، بحسب ما قال 
الناشط وائل غنيم في صفحته على موقع فيس بوك. وقال املجلس إنه يعتزم 
اجراء اســـتفتاء على هذه التعديالت خالل شـــهرين، االمر الذي ميهد السبيل 

إلجراء انتخابات دميوقراطية. 

 أدالء سياحيون يحملون الفتة حتمل صور «شهداء ٢٥ يناير» امام االهرامات                 (أ.پ) 

 التفاصيل ص٤٦ – ٤٨
 

 «األنباء» تنفرد بنشر أسماء ٥٠٢ مستحقين مكافأة إضافية لـ «التربية»  ص٩ 

 التفاصيل ص ١٠و١١ 

 مصادر وزارية لـ «األنباء»: الحكومة «تعزف» للمغردين والمدّونين 
  على «التويتر» وعيب أن يقال إنها تنتهج «المالحقات»

 «التربية»: توزيع المعلمين الجدد  وفق الغياب وليس الحاجة 

  مريم بندق
  لفتت مصادر واسعة االطالع في 
تصريحات خاصة لـ «األنباء» الى ان ما 
يتردد عن اعفاء او استقالة سمو رئيس 
الوزراء الشيخ ناصر احملمد ال اساس 
له من الصحة. وقالت املصادر ان احملمد 
مستمر في منصبه ويعمل على حتقيق 
منظومة متناغمة مع اعضاء مجلس 
األمة ملواصلة تنفيذ خطة التنمية التي 
اوشكت احلكومة على احالة مشروع 
قانــــون متويلها الــــى املجلس قريبا. 
واكدت املصادر ان احملافظة على أمن 
واستقرار البالد أولوية قصوى وعلينا 
جميعــــا الدفع باجلهــــود التي تصب 

في حتقيق هــــذا الهدف، متمنية على 
النواب اليقظة واحلذر من اي محاوالت 
الختراق املبادرات واجلهود احلكومية 
املخلصة التي نفذتها إلزالة الشوائب 
التي شابت العالقة بني السلطتني في 
اآلونة األخيرة. واضافت املصادر ان 
احلكومة ال تعمل ولن تعمل في اخلفاء 
مستغربة ما يتردد عن انها تنتهج نهج 
املالحقات قائلة «نحن جميعا في قارب 
واحد ومسؤولياتنا مشتركة ومتكاملة». 
ودعت املصادر الى التذكير بأن احلرية 
والشفافية اللتني تتمتع بهما الكويت 
من األمــــور التي ميزتهــــا عن غيرها 
وجعلتها في مســــتوى متقدم قائلة: 

«لن تفرض احلكومة قيودا على املدونني 
واملغردين» بل على العكس احلكومة 
مبجرد ان تتلمس مشكلة ما تعمل على 
ايجاد املعاجلة املناسبة والسريعة لها. 
وأوضحت املصــــادر ان نائب رئيس 
الوزراء للشؤون االقتصادية ووزير 
الدولة لإلسكان والتنمية الشيخ أحمد 
الفهد يشارك املواطنني في التغريد على 
الـ «تويتر». ولفتت املصادر الى ان نائب 
رئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ 
أحمد احلمود من الذين ميلكون رؤية 
أمنية متفردة وهو ليس حديث عهد 
بوزارة الداخلية ما يجعله قادرا على 

حتمل مسؤولياته السياسية. 


