
 مريم بندق
كشف وكيل ديوان اخلدمة املدنية 
محم���د الرومي في تصريحات خاصة 
ل���� »األنباء« عن ب���دء إجراءات إعالن 
ترش���يح م���ا يق���ارب 4 آالف مواطن 
ومواطنة للعمل في الوزارات واجلهات 
الوكيل  واملؤسسات احلكومية. وقال 
الرومي: أصدرت تعليمات إلى اجلهات 
املختصة في الدي���وان لفرز وترتيب 
املسجلني الراغبني في التوظيف خالل 

املرحلة األخيرة الت���ي انتهت أمس طبقا لضوابط 
ومعايير الترشيح املعتمدة واملطبقة في الديوان.

وأض���اف: يتم ذل���ك بالتزامن مع 
حصر وتصنيف االحتياجات الواردة 
من اجلهات احلكومية، إلى جانب جتديد 
مخاطباتن���ا لهذه اجلهات إلفادتنا عن 
أي احتياجات جديدة. وأش���ار إلى ان 
الدفع���ة اجلديدة س���تعلن خالل مدة 
أقصاها أس���بوعان من اآلن وتش���مل 
العلمية واألدبية  التخصصات  جميع 
من أصحاب الشهادات العليا واجلامعية 
والدبلوم والثانوية العامة ومجتازي 
الدورات التخصصية فضال عن بعض الذين ال يحملون 

إال الشهادة االبتدائية خصوصا من اإلناث.
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محمد الرومي

األنباء الرياضية )27 ـ 31(

دعــاة لـ »األنباء«: نشـكر 
عدم  علـى  »الداخـليـة« 
أبوزيـد  لنصـر  السـماح 
ص5 الكويـت    بدخـول 

»التربية«: 1000 دينار مكافأة
لرئيس وأعضاء مجلس مديري العموم

مريم بندق
خاطبت وزي���رة التربية ووزيرة 
التعليم العالي د.موضي احلمود رئيس 
ديوان اخلدمة املدنية عبدالعزيز الزبن 
إلقرار زيادة مالية في مكافآت العاملني 
الوافدين على عق���ود البندين الثاني 

والثالث.
وقالت مصادر تربوية رفيعة في 
تصريح���ات خاصة ل���� »األنباء« ان 
الوزارة تأمل من الديوان املوافقة على 
هذه الزيادات لبعض الفئات الوظيفية 

من التخصصات التي حتتاجها والذين 
لديهم سنوات خبرة طويلة ومتميزون 
في تأدية أعمالهم. على صعيد متصل 
الزبن أيضا لصرف  خاطبت احلمود 
مكافأة 1000 دينار لكل مدير عام من 
مديري عموم املناطق التعليمية إضافة 
إلى الوكيل املساعد للتعليم العام منى 
اللوغاني. وقالت الوزيرة في خطابها: 
يرجى اعتماد ص���رف املبلغ لرئيس 
وأعضاء مجلس مديري عموم املناطق 

التعليمية عن العام 2009.

خاطبت الديوان لزيادة مكافآت الوافدين على البندين 2 و3

اإلسالميون عن »القروض«: ال لدفع الفوائد للبنوك
الحربش لـ »األنباء«: لن نقبل بمكافأة البنوك وسداد أصل الدين معناه إسقاط الفوائد المسلم لـ »األنباء«: الجانب الربوي مرفوض والحلول يجب أن تكون دون مخالفات شرعية

شددوا على ضرورة مراعاة الجانب الشرعي عند معالجة القضية.. والحكومة تلّوح برّد القانون للمجلس في حال إقراره

الرومي لـ »األنباء«: إعالن ترشيح 4 آالف 
مواطن ومواطنة للتوظيف خالل أسبوعين

بدأنا إجراءات حصر وفرز المسجلين ومراجعة احتياجات الوزارات

المغامس لـ »األنباء«: توقيع مذكرة التفاهم
مع األميركيين حول معتقلينا خالل يومين

بيان عاكوم
كش���ف مدير 
امل��تابع���ة  إدارة 
والتنس���يق في 
وزارة ال��خارجية 
الس���ف��ير خالد 
ع����ن  املغام�س 
ع�لى  التوقي���ع 
التفاهم  مذك���رة 
م���ع احلكوم���ة 

األميركية خالل اليومني املقبلني، 
مشيرا الى أنه مت االتفاق على 

جميع بنود املذكرة. 
يذكر ان هذه املذكرة تتضمن 
بعض املطالب للواليات املتحدة 
االلتزام  األميركية بحيث يتم 
بها بعد اإلفراج عن املعتقلني 

في غوانتانامو.
وبخصوص ما إذا مت حتديد 
موعد لإلفراج عن املعتقلني فايز 
الكندري وفوزي العودة، قال 

على  املغام���س: 
التوقيع  ض���وء 
على هذه االتفاقية 
نتمن���ى اإلفراج 
عنهما في أسرع 

وقت ممكن. 
م���ن جهت���ه، 
توقع مصدر مطلع 
ان يتم اإلفراج عن 
العودة والكندري 
بعد االنته���اء من عطلة أعياد 

امليالد.
 وقال املصدر، في تصريح 
ملراس���ل وكالة »أنباء الشرق 
األوس���ط«، ان ه���ذه اخلطوة 
مرتبطة بإجراءات مذكرة التفاهم 
الكويت وأميركا اخلاصة  بني 
مبعتقلي غوانتانامو وايجاد 
الكوي���ت التكيي���ف القانوني 
املذكرة  ملا يتعارض مع بنود 

والقوانني الكويتية.

مصدر يتوقع اإلفراج عن العودة والكندري بعد عطلة أعياد الميالد

خالد املغامس

معالجة القروض و»البدون« و»المعاقين« وخطة التنمية قبل نهاية 2009

مريم بندق
بعد ان مّثل صاحب الس���مو األمير الش���يخ صباح األحمد في قمة كوبنهاغن 
حول االحتباس احلراري وإلقاء كلمة الكويت أمام القمة، عاد سمو رئيس مجلس 
الوزراء الش���يخ ناصر احملمد إلى البالد مس���اء أمس حيث س���يترأس خالل هذا 
األسبوع جلسة بديلة عن جلسة غد األحد الذي يوافق عطلة تعويضية عن يوم 
أمس اجلمعة الذي وافق رأس السنة الهجرية. وقالت مصادر وزارية ل� »األنباء« 
انه حتى اآلن لم يتم حتديد موعد عقد اجللسة متوقعة ان يتم الثالثاء او األربعاء 
املقبلني. وكشفت املصادر ان خطة عمل املجلس الرئيسية خالل الفترة البسيطة 
املقبلة س���تدور حول 4 قضايا وهي: القروض وقوانني احلقوق املدنية لفئة غير 

محددي اجلنسية واملعاقني وخطة التنمية االستراتيجية للكويت، آملة ان تنجز 
هذه القضايا قبل نهاية العام احلالي.

هذا وعلمت »األنباء« ان مجلس الوزراء بدأ إصدار القرارات التنفيذية لتوصيات 
الهيئة العامة للبيئة والتي تضمنت إجراءات نقل وإزالة املصانع املخالفة البالغ 
عددها 6 مصانع. وقالت مصادر مختصة ل� »األنباء«: مت إبالغ هذه املصانع وجار 
تنفي���ذ إجراءات توجيه اإلنذار ل� 19 مصنع���ا لاللتزام بتركيب األجهزة والفالتر 
املطلوبة للمحافظة على صحة املواطنني وسالمة البيئة على ان يتم خالل 3 أشهر 
تق���دمي تقرير آخر ملجلس الوزراء عن التزامها بتنفيذ ذلك من عدمه لتكون هناك 

قرارات أخرى في حال عدم االلتزام.

ناصر المحمد عاد إلى البالد أمس ويترأس اجتماع مجلس الوزراء خالل هذا األسبوع

إبالغ مصانع أم الهيمان بإجراءات النقل وااللتزام بتركيب الفالتر المطلوبة على أن يتم التنفيذ خالل 3 أشـهر

حسين الرمضان
بعد طي صفحة االستجوابات 
ال� 4، تستعد السلطتان التشريعية 
والتنفيذية ملواجهة جديدة ذات بعد 
شعبي، تتمثل في قضية معاجلة 
القروض ومديونيات املواطنني خالل 
اجللسة املرتقبة في 23 اجلاري. وبعد 
تغاضي اللجنة املالية واالقتصادية 
البرملانية عن صندوق املعسرين 
واعتباره غير ذي جدوى وإقرارها 
القت���راح بقانون إلس���قاط فوائد 
القروض وإعادة جدولة أصل الدين 
 على ان يكون القسط مبا ال يتجاوز 
ال� 35% من الراتب بدأت العديد من 
الكتل النيابية توضيح مواقفها أو 
إعادة تأكيدها، خصوصا بعد الرفض 
الذي أعلنته احلكومة على لس���ان 
وزي���ر املالية مصطفى الش���مالي 
لالقتراح���ات النيابية التي أقرتها 
اللجن���ة املالية. الناطق الرس���مي 
باسم كتلة التنمية واإلصالح النائب 
د.فيصل املسلم قال ل� »األنباء« ان 
الكتلة تؤيد بشكل مبدئي معاجلة 
القروض بإعادة جدولة أصل الدين 
مع مراع���اة ان اجلان���ب الربوي 
مرف���وض، خصوصا بعد ان ثبت 
عدم قدرة صندوق املعسرين على 
معاجلة القضية، واحللول يجب أن 
تكون دون مخالفات شرعية. عضو 
النائب د.جمعان احلربش  الكتلة 
قال ل� »األنباء« أيضا ان »التنمية 
واإلص���الح« تؤيد بش���كل مطلق 

س���داد أصل الدين عن املواطنني، 
ما يعني اس���قاط فوائد القروض 
بشرط أال تدفع الدولة الفوائد التي 
يتم اس���قاطها للبنوك، معتبرا ان 
دفع الفوائد لو مت سيكون مكافأة 
لتلك البنوك. وأشار احلربش الى 
ان هذا التوج���ه ورد في االقتراح 
الذي قدمه النائب السابق عبداهلل 
راعي الفحماء، وأعاد تقدميه النائب 
سعدون حماد، موضحا ان الكثير 
من اآلراء ستتبلور بعد االطالع على 
تقرير اللجنة املالية بعد وصوله 
للنواب والتع���رف على تفاصيل 
االقتراح ال���ذي مت إقراره وهل هو 
ما قدمه التجمع السلفي أم غيره. 
مصادر مطلعة أبلغت »األنباء« ان 
النواب اإلسالميني حريصون على 
مراعاة اجلانب الش���رعي في مثل 
هذه القضية وسيكونون متشددين 
في قضية عدم قيام الدولة بسداد 
الفوائد للبنوك لتحاش���ي اجلانب 
الربوي في األمر. مصدر حكومي قال 
ل� »األنباء« ان مثل هذه التوجهات 
النيابية من شأنها خلق أزمة بني 
الس���لطتني، خصوصا ان قضية 
الفوائد ه���ي حقوق للبنوك قائمة 
على إبرام عقود بني الدائن واملدين، 
األمر الذي يج���ب عدم إغفاله عند 
مناقشة القضية. وأشار املصدر الى 
أحقية احلكومة في رد القانون الى 
املجلس في حال أصر النواب على 

متريره استنادا الى األغلبية.

وزير الداخلية تفقد الحدود الشمالية والجنوبية: 
حماية الوطن وصيانته واجب مقدس    )ص4(

وزير الداخلية الشيخ جابر اخلالد لدى وصوله إلى أحد املراكز احلدودية لتفقده
ضي
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نظر الشـطي: شاركت في تأسيس سناتر النفط 
محمد الشطي: ساهمت في تأسيس نادي األمينويل

ص10 و 11

محمد الشطي نظر الشطي

غالي: الحكومة المصرية ستتعامل 
بمرونة مع إقرار »الضريبة العقارية«

العراق: إيران استولت على موقع »الفكة« 
النفطي وال نية لدينا لعمل عسكري

مع اقتراب نهاية ديس���مبر، املهلة التي حددتها 
وزارة املالي���ة، لتقدمي إقرار الضريبة العقارية، 
دعا وزير املالية د. يوس���ف بطرس غالي كل مالك 
الوحدات العقارية في مصر سواء مصريون أو عرب 
أو أجانب لسرعة تقدمي اإلقرار، حتى ال يتعرضوا 
لغرامات تتراوح قيمتها بني 200 جنيه و2000 جنيه. 
وردا على سؤال عما إذا كان من املمكن مّد مهلة تقدمي 
إقرارات الضرائب العقارية لش���هر أو شهرين قال 
غالي: »في حالة عدم تقدم أعداد كبيرة بهذا اإلقرار 

فسنتعامل مع هذا املوضوع مبرونة«.

بغداد � وكاالت: بعد أن نفى نائب وزير الداخلية 
العراقي أحمد اخلفجي في بيان رس���مي وجود أي 
اعتداء إيراني على أحد حقول النفط، عاد مساء أمس 
ليؤكد ان قوة إيرانية مكونة من 11 جنديا تس���للت 
عبر احلدود بني البلدين وسيطروا على البئر رقم 
4 في حقل شرقي ميسان في منطقة الفكة ورفعوا 
علم بلدهم عليه، مضيفا »ال توجد نية لدى العراق 
إلجراء عمل عس���كري ضد ذلك االعتداء«. وفي رد 
رسمي، أوردت وكالة األنباء اإليرانية نفيا  حلدوث أي 
اعتداء من قواتها. إزاء ذلك، عقد مجلس األمن الوطني 
العراقي اجتماعا طارئا برئاسة رئيس احلكومة نوري 

املالكي ملناقشة التجاوزات اإليرانية.

المهاجم الصاعد سعود المجمد:
القادسية »البطل« 
األوحد والمرشح 
األول للفوز بأي 
بطولة والباقي »كومبارس«

الجماهير تترقب نجوم برشلونة لالستمتاع 
بالسحر الكاتالوني أمام »السفير«

التفاصيل ص23

التفاصيل ص 20

»الصحة« تجدد التأكيد:
 التطعيم ضد إنفلونزا الخنازير 

اختياري وليس إجباريًا
جددت وزارة الصحة تأكيدها 
ان التطعيم ضد انفلونزا اخلنازير 
اختياري وغير اجباري. ونفى وكيل 
العبدالهادي ما  الوزارة د.ابراهيم 
مت تداوله في بعض وسائل االعالم 
التوج���ه لتطبيق  مؤخرا ح���ول 
التطعيم اجباريا. وذكر ان التطعيم 
آمن ومتوافر مبراكز الصحة الوقائية 
للراغبني فيه، مؤكدا ان االوضاع في 
البالد مطمئنة وال تدعو للقلق وان 
الوزارة تتابع الوضع عن كثب منذ 
اعالن اول حالة في ابريل املاضي، 
مشيرا الى أن االصابات تتناقص وان 

هناك انخفاضا كبيرا وملحوظا.


