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 ٢٦٠ مليون دينار إلسقاط فواتير الكهرباء والماء
 في حال صيغت بصورة مشابهة لقانون الـ ٢٠٠٠ دينار و١٨٧ مليونًا في حال السكن الخاص فقط والمديونية الكاملة تبلغ ٣٠٠ مليون دينار

 موسى أبوطفرة ـ ماضي الهاجري 
سامح عبدالحفيظ ـ فليح العازمي   

هادي العجمي ـ رشيد الفعم
  خطة تنموية رائعة بكل املقاييس، 
لكن املشكلة في تنفيذها، هكذا وصف 
بعض أعضاء اللجنة املالية البرملانية 
خطة التنمية للســـنة الثانية بعد 
االطالع عليها فـــي اجتماع اللجنة 
اللجنة  أمس. ففيما أوضح رئيس 
أنه ليس  الزلزلة  النائب د.يوسف 
هناك وضوح فـــي توجيه القطاع 
العام الى اخلاص، اكد املقرر النائب 
عبدالرحمن العنجري ان اخلطة ال 
غبـــار عليها ولكن مكمن اخللل في 
كيفية تنفيذها. وأشار العنجري في 
تصريـــح خاص لـ «األنباء» الى ان 

البلد بحاجة الى حكومة اقتصادية 
تترجم اخلطـــط التنموية بالطرق 
الصحيحة، مبينا ان تنفيذ احلكومة 
«خيـــب اآلمال» في طـــرق تعاملها 
مع بنـــود اخلطة. وبـــرر ذلك بأن 
من الواضـــح ان احلكومة ال تعمل 
كفريق عمل واحـــد، فنحن بحاجة 
إلى فريق اقتصادي حكومي واحد، 
متسائال: «كيف للحكومة ان تطبق 
خطة التنمية وهي حتتكر أراضي 
الدولة بشكل واضح وتهيمن على 
النشـــاط االقتصادي بطريقة غير 
صحيحة؟». مـــن جهة أخرى تقدم 
العبدالهادي باقتراح  النائب ناجي 
بقانون بإضافة مادة جديدة للقانون 
رقم ٤٧ لسنة ١٩٩٣ في شأن الرعاية 

السكنية ونصت على إصدار وثائق 
التملـــك للمواطنات املتزوجات من 
غير الكويتيني ولهن أبناء، واللواتي 
خصصت لهن مساكن حكومية بقصد 
التملك، إذا كان قد مضى على تاريخ 
التخصيص عشرون عاما على ان يتم 
سداد ثمن السكن، مع اعتبار ما سدد 
من تاريـــخ التخصيص الى تاريخ 
إصدار الوثيقة جزءا من الثمن بشرط 
أال يكن قد استفدن من نظام الرعاية 
السكنية. وفي اجتاه آخر ومبناسبة 
زيارة رئيس الوزراء العراقي نوري 
املالكي البالد دعاه النائب د.فيصل 
الكويتي  الى إجابة الشعب  املسلم 
عن مصير الديون العراقية لصالح 
الكويت، ســـائال إياه، ملاذا ال تسدد 

احلكومة العراقية ديونها؟ وطالب 
املسلم املالكي وسمو الشيخ ناصر 
احملمد باإلعالن عن آلية تسديد الديون 
وموعدها، مؤكـــدا ان التعويضات 
العراقية للكويت محكومة بقرارات 
دولية من األمم املتحدة وال جدال فيها. 
من جانبه أشار مراقب مجلس األمة 
د.علي العمير إلى ان زيارة املالكي 
من شـــأنها املساعدة في حل جميع 
القضايا وامللفات العالقة بني البلدين 
إلى طـــي صفحة املاضي،  وتؤدي 
موضحا ان مطالبـــات الكويت من 
العراق مشروعة ومنصوص عليها 
من خـــالل األمم املتحدة والقرارات 
الدولية خاصة فيما يتعلق باحلدود 

والتعويضات. 

 «المالية»: ال غبار على الخطة السنوية والمشكلة بالتنفيذ
  المسلم للمالكي: ما مصير الديون المستحقة للكويت؟
 العبدالهادي: وثائق تملك للمتزوجات من غير كويتيين ولهن أبناء ومخصصة لهن مساكن حكومية

 اتفقت على مناقشتها مع الفهد األحد المقبل.. والعنجري لـ «األنباء»: نحتاج حكومة اقتصادية لتنفيذ خطة تنموية صحيحة

 المالكي: سنعوض الكويتيين أصحاب الممتلكات 
المفقودة وسنعمل إلعادة رفات األسرى

 صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد ورئيس الوزراء العراقي نوري املالكي خالل تقطيع كيكة االحتفاالت الوطنية بحضور 
الشيخ خالد العبداهللا وفي اإلطار يبدو صاحب السمو األمير واملالكي يداعبان الشيخ صباح حمد صباح األحمد  

 غرامات «الفوم»: ٥٠ دينارًا للمستخدمين
   و٢٠٠ للباعة و٣٠٠ للمحالت و٥٠٠ للمصانع المخالفة

 بشرى الزين
  «الطريق سالكة حلل جميع القضايا العالقة مع الكويت، وعلينا أن 
نطوي صفحة املاضي وجتاوز كل املآسي واملشاكل التي سببها النظام 
الصدامــــي املقبور»، هذا ما أكده رئيس الــــوزراء العراقي نوري املالكي 
أمس أمام نخبة من رجال األعمال والشخصيات اإلعالمية، الفتا إلى أن 
العراق سيعوض الكويتيني أصحاب املمتلكات املفقودة، وزاد: أصدرنا 
توجيهاتنا للسلطات املختصة في العراق بالعمل بكل ما أوتيت من قوة 

إلعادة رفات األسرى واملمتلكات الكويتية لتعويض أصحابها.
  ودعا رجال األعمال الكويتيني الى االستثمار في العراق اجلديد واصفا 
إياه بأنه ســــاحة خصبة وتعد من أكبر الســــاحات في املنطقة مبجالي 

األعمال واالستثمار. 

 دارين العلي
  في إطار التشديد على تنفيذ قرار 
منع استخدام الفوم وتداوله اجتمع 
مجلس إدارة الهيئة العامة للبيئة 
أمـــس وأقر عددا من الغرامات على 
املستخدمني واملتداولني لهذه املادة 
الضارة بالبيئـــة والصحة العامة. 
وأعلن مدير إدارة البيئة الصناعية 
في الهيئة العامـــة للبيئة م.محمد 
العنزي في تصريح لـ «األنباء» ان 
مجلس اإلدارة قرر أمس فرض غرامة 
٥٠ دينارا على كل من يستخدم الفوم 
في األعيـــاد الوطنية، و٢٠٠ دينار 

على الباعة املتجولني، و٣٠٠ دينار 
على احملـــالت التي يتم ضبط هذه 
املادة بها، و٥٠٠ دينار على املصانع 
التي تتداولها. وفي سياق منفصل 
أعلن العنزي عن إقرار مجلس اإلدارة 
لغرامات إضافية على املصانع التي 
لم تركب وحدات معاجلة النبعاثاتها 
والتي مت توجيه انذارات سابقة لها 
ولم تلتزم بذلك، حيث سيتم تسيير 
حمالت تفتيشية على تلك املصانع، 
وإذا ثبتت مخالفتها فسيتم تغرميها 
مببالغ مالية بني ٥٠٠ و١٠٠٠ دينار 

وفقا حلجم املخالفة. 

 عواصمـ  وكاالت: مازالت تداعيات ثورتي 
الياســـمني التونسية و«٢٥ يناير» املصرية 
تتردد بشـــكل إصالحات وحراك شعبي في 

أكثر من دولة باملنطقة.
  ففيما بدأت جلنة التعديالت الدستورية 
املصرية عملها متعهـــدة باالنتهاء من هذه 
التعديالت ضمن مدة الـ ١٠ أيام، قرر رئيس 
دولة اإلمارات الشـــيخ خليفـــة بن زايد آل 
نهيان مضاعفة عدد أعضاء الهيئة الناخبة 
التي تختار نصف أعضاء املجلس الوطني 
االحتادي، حيث سيتم تشكيل هيئة ناخبة في 
كل إمارة تتألف كحد أدنى من ٣٠٠ ضعف عدد 
ممثلي اإلمارة في املجلس الوطني االحتادي، 
ليكون «عدد الناخبني على مستوى الدولة 

١٢ ألف ناخب كحد أدنى».
  من جهته، قرر مجلس الوزراء في سلطنة 
عمان أمس رفـــع احلد األدنى ألجور القوى 
العاملة الوطنية في القطاع اخلاص ليصبح 

٢٠٠ ريال عماني شهريا.
  وفي مملكة البحرين الشقيقة التي طالبت 
فيها جمعية «الوفاق» الشيعية بتحول اململكة 
إلى «ملكية دستورية»، أكد سفيرنا في املنامة 
الشيخ عزام املبارك أن األوضاع في البحرين 
طبيعية ومستقرة وأن أحوال الكويتيني فيها 
مطمئنة. وقال الســـفير عزام إن البحرين 
ســـتبقى واحة أمن وأمان داعيا إلى حتري 
الدقة واملوضوعيـــة فيما يتم تداوله وعدم 

االلتفات إلى اإلشاعات.
  من جهته، وفي إطار مساعي استيعاب 
املطالب الشعبية أكد محمد بن إبراهيم املطوع 

وزير الدولة لشؤون املتابعة البحريني أن 
اإلصالحـــات التي أقرها املشـــروع الوطني 
الشـــامل للملك حمد بن عيسى آل خليفة ال 
ميكن أن تتحقق بشكل مستمر إال بإصالح 
إداري قائم على أسس علمية تضمن للقطاعني 
العام واخلـــاص إدارة عصرية. وفي ليبيا، 
اشـــتبك مئات من الغاضبني العتقال ناشط 
حقوقـــي الليلة قبل املاضية مع الشـــرطة 
ومؤيديـــن للحكومة في بنغازي حيث أدت 
إلى سقوط ٣٨ جريحا. وفيما دعا معارضو 
الزعيم الليبي معمر القذافي عبر االنترنت 
إلى تنظيم «يوم غضب» اليوم، بث التلفزيون 
الليبي أمس صورا ملسيرات مؤيدة للقذافي 
جتوب أنحاء البالد. أما اليمن فقد تواصلت 
االحتجاجات فيها لليوم الرابع أمس حيث 
قتل محتج في احلادية والعشرين من عمره 
بالرصاص بعد اندالع اشتباكات بني الشرطة 
ومشاركني في االحتجاجات املناهضة حلكم 
الرئيس علي عبداهللا صالح في شتى أنحاء 
اليمن. ولـــم تقتصر األحـــداث على الدول 
العربية حيث وقعت اشتباكات في طهران 
أمس خالل تشييع جنازة احد املتظاهرين 
الذي قتل في احتجاجـــات االثنني املاضي، 
وقد توعدت طهران بتقدمي زعماء املعارضة 
الذين دعوا لهذه املظاهـــرات إلى احملاكمة. 
وفي لبنان هدد األمني العام حلزب اهللا السيد 
حسن نصراهللا قادة إسرائيل أينما وجدوا 
ودعا مجاهدي احلزب لالستعداد قائال: «في 
حال فرضت احلرب علينا قد تطلب املقاومة 

حترير اجلليل».

 ٥٠٠ إلى ١٠٠٠ غرامة المصانع غير الملتزمة بتركيب وحدات معالجة 

 المنطقة.. تغلي
 عمان ترفع الحد األدنى ألجور العاملين في القطاع الخاص.. واإلمارات تضاعف أعضاء الهيئة الناخبة.. والبحرين تِعد بإصالحات إدارية على أسس علمية 

 التفاصيل ٨ و٩ 

 تأجيل الدراسة بالجامعات والمدارس المصرية لمدة أسبوع آخر
ــن د.هاني هالل  ــرة ـ د.ب.أ: أعل  القاه
وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي 
ــة والتعليم  ــى وزارة التربي ــرف عل واملش
املصرية أنه تقرر تأجيل الدراسة باجلامعات 
ــبوع آخر. ومن املقرر أن  واملدارس ملدة أس

ــتأنف اجلامعات واملدارس نشاطها في  تس
ــر اجلاري. ويأتي هذه القرار بعد  ٢٦ فبراي
استطالع آراء رؤساء اجلامعات واملديريات 
التعليمية في مختلف احملافظات في أعقاب 

املظاهرات. 

 دارين العلي
  قالت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء 
واملاء انه في حال رغبت احلكومة في إسقاط 
فواتير الكهرباء واملـــاء عن املواطنني في 
السكن اخلاص فإن املبلغ الذي سيتم إسقاطه 
هو ١٨٧ مليون دينار وهو مديونية الوزارة 

على السكن اخلاص.
  وقالـــت املصـــادر ان املديونية الكلية 
للوزارة تبلغ ٣٠٠ مليون دينار على جميع 
القطاعات سواء االستثماري أو التجاري 
أو السكن اخلاص أو الفنادق واملجمعات، 
الفتة الى ان شـــمول اإلسقاط جلميع هذه 

القطاعات يعني إسقاطا للمبلغ بأكمله.
  وأوضحت املصادر انه في حال أرادت 
احلكومة تطبيق مبدأ العدالة واملســـاواة 
امللتزمني بســـداد فواتيرهم وليس  بحق 
عليهم ديون للوزارة، وجلأت إلى إسقاط 
مشابه للقانون ٢٠٠٥/٤٨ اخلاص بإسقاط 
الـ ٢٠٠٠ دينار فإن التكلفة الكلية لهذا التوجه 
ســـتبلغ حوالي ٢٦٠ مليون دينار، حيث 

يبلغ عدد املستهلكني في السكن اخلاص، 
أي املواطنني أصحاب العدادات في السكن 

اخلاص، حوالي ١٣٠ ألف مستهلك.
  وأشارت الى ان هذه احلالة حتقق مبدأ 
العدالة واملساواة وحتث جميع املستهلكني 
على دفع فواتيرهم ملعرفتهم انه في حال مت 
إسقاط تلك الفواتير فيما بعد فإن حقوقهم 
محفوظة عبر التوجهات املشابهة لقانون 
إســـقاط الـ ٢٠٠٠ الـــذي يضمن ان يتمتع 
اجلميع بهذا املبلغ اما عبر اإلســـقاط من 
الفواتير، وإما عبر وضعها في حســـابات 
خاصـــة باملواطـــن لدى الـــوزارة تغطي 
استهالكه من الكهرباء واملاء حلني انتهاء 
املبلغ فـــي حال كان ملتزما بالدفع وليس 

عليه ديون إلسقاطها.
  ولفتت املصادر الى ان هذه تعتبر لفتة 
إيجابية خلدمة الوزارة إذ ســـتمكنها من 
متابعة الفواتير اجلديدة بأنظمة متطورة 
وستساهم في جدولة جديدة للفواتير على 

جميع املواطنني. 

 الشمالي: أول مارس آخر موعد 
لتلقي طلبات التسوية لالستفادة 

من صندوق المعسرين
 قال وزير املالية مصطفى الشمالي إن األول من 
مارس املقبل هو اليوم األخير لتلقي البنوك املديرة 
طلبات التسوية من قبل املواطنني لالستفادة من 
صندوق املعسرين وفقا لالئحة التنفيذية ألحكام 

القانون رقم ٥١ لسنة ٢٠١٠. 
  ودعا الشـــمالي إلى االلتزام بتقدمي الطلبات 
وفقا للموعد املذكور، مشيرا إلى أن عدد الطلبات 
التي تقدم بها املواطنون لالستفادة من الصندوق 
منذ تاريـــخ العمل بالقانون رقـــم ٥١ بلغ حتى 
العاشر من الشهر اجلاري ١٢٧٤٠ طلبا. وأضاف 
ان إجمالي عدد الطلبات التي تقدم بها املواطنون 
لالستفادة من أحكام قانون صندوق املعسرين 
رقم ٢٨ لسنة ٢٠٠٨ والقانون رقم ٥١ لسنة ٢٠١٠ 

بلغ ٢٥١٥٣ طلبا. 

 التفاصيل ص٦ 

 التفاصيل ص٣٧ - ٤٠ 

 أسرة الخير 
في عزايز 

 ص٤و٥ 

متظاهر  ومقـتـل  اليـوم  ليبـي  غضـب»   «يـوم 
  في اليمن وطهران تتعهد بمحاكمـة زعماء المعارضة
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