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وطني ليس قصعة 
زاد أو رغيف خبز 

أو ثدي  بقرة

يـوم أن هتـف 
نموت  شـهداؤنا: 
الكويـت وتحيـا 

 األمل.. عام 
و2009  وّلى 

غير مأسوف عليه

مجلس الوزراء للمواطنين: ال خدمات قبل تسديد مديونيات الوزارات 
مريم بندق

اعتمد مجلس الوزراء اإلجراءات التنفيذية لتحصيل مستحقات 
الوزارات والهيئات احلكومية غير احملصلة لدى املواطنني.

وبحسب تعميم جلميع الوزارات سيتم الربط اآللي بني 
خدمات الوزارات واإلدارات احلكومية لضمان عدم تقدمي أي 
خدمة من قبل أي وزارة أو إدارة حكومية قبل سداد املبالغ 
املس����تحقة على طالب اخلدمة سواء في الوزارة املتقدم لها 
أو الوزارات األخرى. وتضمنت اإلجراءات أيضا إدراج شرط 
في جمي����ع املناقصات احلكومية بض����رورة إلزام املناقص 

عند تقدمي العطاء بإرفاق شهادة براءة ذمة تصدر من جهة 
مركزية تفيد بعدم وجود دين ألي جهة حكومية واستبعاد 
العطاء في حال عدم االلتزام بالشرط، وكذلك ارفاق شهادة 
براءة ذمة قبل صرف الدفعة األخيرة من العقد على ان يتم 
تطبيق هذا اإلجراء ل����دى كل جهة حكومية على حدة فيما 
يخص مناقصاتها حلني تخصيص جهة مركزية ملنح براءة 

ذمة عامة.
هذا وبحس����ب قرار مجلس الوزراء مت تخويل الوزارات 
واإلدارات احلكومي����ة ببعض الصالحي����ات واملهام املناطة 

بإدارة الفتوى والتشريع وتفعيل التعاون فيما بينهما بهدف 
س����رعة اتخاذ اإلجراءات القانوني����ة والقضائية لتحصيل 
الدين العام. وفيما يتعلق بالعقوبات نصت اإلجراءات على 
تفعيل التعاون بني الوزارات واجلهات احلكومية مع الهيئة 
العامة للمعلومات املدنية لتوفير جميع البيانات واملعلومات 
اخلاصة باملس����تفيدين من خدمات هذه اجلهات لتمكنها من 
اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتحصيل املبالغ املستحقة، وكذلك 
تفعي����ل اإلجراءات القانونية واإلدارية بحق موظفي الدولة 
الذين يتس����ببون في نش����أة ديون حكومية أو التهاون في 

حتصيلها. هذا وتضمنت اإلج����راءات، التي ُعممت صباح 
أمس عل����ى وزارات: املواصالت، العدل، الداخلية، التربية، 
الكهرباء واملاء، املالية، الصحة، األشغال، األوقاف، اإلسكان، 
التعليم العالي، الدفاع، اخلارجية، والنفط إلى جانب اإلدارات 
احلكومية لوزارة الش����ؤون االجتماعية والعمل،حث هذه 
الوزارات على تفعيل اس����تخدام وسائل الدفع اإللكترونية 
عن طريق شبكة اإلنترنت، الهاتف الثابت والنقال، البطاقات 
مس����بقة الدفع، البطاقات االئتمانية، نقاط الدفع والبنوك 

احمللية.

تحذيرات نيابية لـ »الداخلية« و»اإلعالم« 
من التجاوزات األخالقية في حفالت رأس السنة

مجلس الخدمة المدنية: إقرار البدالت المالية
 المطلوبة للوزارات بعد أسبوعين

حسين الرمضان ـ سامح عبدالحفيظ
يأتي العام اجلدي����د حامال معه العديد من 
البرامج واالجندات على املس����توى السياسي 
ونشاط السلطة التش����ريعية، ولعل القضية 
املتجددة في كل ع����ام هي االحتفاالت اخلاصة 
والعام����ة بأعياد رأس الس����نة وما يرافقها من 
حتذيرات نيابية حول ضرورة عدم اخلروج عن 
اآلداب العامة وااللتزام بأحكام الشريعة اإلسالمية 
أو محاسبة الوزراء املعنيني بالقضية. وأمس 
متنى رئيس مجلس االمة جاسم اخلرافي للكويت 
االستقرار و»ألبناء بلدي« التماسك واالستجابة 
لرسالة صاحب السمو االمير في احلرص على 
الوحدة الوطنية والعمل يدا واحدة الستقرار 

البالد، مشيرا الى ان رسالة سموه كانت معبرة 
الى ابعد احلدود. وفي رده على سؤال حول ما إذا 
كان قد تسلم طلبا لعقد جلسة خاصة ملناقشة 
احلقوق املدنية واالجتماعية للبدون بتاريخ 7 
اجلاري قال: حتى ان كان هناك طلب فإن قرار 
املوافقة ال ميلكه مكت����ب املجلس على اعتبار 
ان قرار تخصيص جلس����ة 12 اجلاري ملناقشة 

املوضوع اتخذ من قبل املجلس، مشددا على ان 
املهم ليس تاريخ اجللس����ة بل ما سيدور فيها 
والوصول لنتيجة واقعية بعيدا عن املزايدات 
ودغدغة العواطف. وفي اطار االحتفاالت برأس 
السنة طالبت د.روال دش����تي اجلهات املعنية 
بالكف عن وصايته����ا على املواطنني واحترام 
الدس����تور وعدم تقييد احلريات الشخصية. 
في حني طالب الن����واب مبارك الوعالن وفالح 
الصواغ وشعيب املويزري ود.وليد الطبطبائي 
ود.جمعان احلربش وزارتي الداخلية واالعالم 
برصد ومتابعة حفالت رأس السنة في الفنادق 
واملطاعم ومنع أي جتاوزات على االخالق والدين 

ومحاسبة املتجاوزين.

مريم بندق
كش���فت مصادر حكومية رفيعة في تصريحات 
خاصة ل� »األنباء« ان مجل���س اخلدمة املدنية أّجل 
اعتماد الب���دالت املالية املطلوبة من بعض الوزارات 
الى جلسة مقبلة تعقد بعد أسبوعني. وقالت املصادر 
ان املجلس سينظر في جميع هذه البدالت في جلسة 
خاصة بعد االطالع على دراسة مقدمة من البنك الدولي 
بهذا اخلصوص. وأعلنت املصادر ان املجلس اعتمد 
إحالة وكيلني مساعدين الى التقاعد في وزارتي الداخلية 
والكهرباء واملاء. وأقر املجلس تطبيق الكادر الفني 
واإلداري لألطباء البشريني على أطباء األسنان. هذا 
واعلن رئيس ديوان اخلدمة املدنية عبدالعزيز الزبن 
ان املجلس وافق على ان تكون س���ن ال� 70 عاما هي 
احلد األقصى النتهاء اخلدمة لبعض الشرائح الوظيفية 
بدال من سن 65 عاما. واوضحت مصادر ان هذا القرار 
يتعلق ببعض التخصصات التي حتتاج إليها الدولة 

مثل األطباء واملعلمني والقانونيني واحملاسبني والفنيني 
بصفة عامة الى جانب أعضاء هيئة التدريس في جامعة 
الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب. 
واض���اف الزبن: اذا وافق مجل���س الوزراء على ذلك 
فستحدد املهن والشرائح الوظيفية التي يشملها التعديل 
بقرار من مجلس الوزراء أو مجلس اخلدمة املدنية. 
 واعلن الزبن ان املجلس اعتمد تعديل الهياكل التنظيمية 
ل���� 13 جهة حكومية اضافة الى ع���دد من الوزارات. 
واض���اف ان املجلس عمم اس���تثناء فئة مراقب من 
التوقيع او البصمة على جميع وزارات الدولة. هذا، 
واستحوذت طلبات وزير الصحة د.هالل الساير على 
نصيب االسد من قرارات اخلدمة املدنية حيث وافق 
على استحداث قطاع يسمى جهاز الشؤون الصحية 
ويختص باألنشطة اإلدارية وسيعني له وكيل وزارة 
ويتب���ع وزير الصحة، ووافق على توحيد ش���روط 

ترقيات االطباء وأطباء األسنان.

إعفاء وكيلين مسـاعدين بـ »الكهرباء« و»الداخلية« واستحداث قطاع إداري يعين له وكيل بـ »الصحة«

الخرافي: أدعو أبناء بلدي لالستجابة لرسالة صاحب السمو حول الحفاظ على الوحدة الوطنية

تطبيق الكادر اإلداري والفني لألطباء البشريين على »األسنان« و70 عامًا النتهاء خدمة الكويتيين في عدة تخصصات

»الباسيج« تطلب السماح 
بـ »الجهاد« ضد المعارضة

طالبان توّدع 2009 بعمليات نوعية
وتقتل 8 عناصر »سي. آي. إيه« و5 كنديين

بكثير من املآس���ي والكوارث وقليل من الفرح 
واإلجن���ازات، مللم عام 2009 أوراق���ه تاركا وراءه 
أزمة مالية مازالت تداعياتها تعصف باالقتصادات 
العاملية الى جانب حروب مش���تعلة تلتهم البشر 
قبل احلجر. وفي وقت مستقطع من األزمات التي 
عصفت بالعالم طوال العام استقبل املاليني عام 2010 
بأمل أن يكون خيرا من سلفه وأن يحمل للبشرية 
انفراجا في أزماتها وإطفاء حلرائقها وسالما حلروبها، 
وهكذا أضاءت االحتفاالت واأللعاب النارية سماء 
العواصم واملدن في شرق العالم إيذانا بقدوم العام 
الذي بنهايته يبدأ العقد الثاني من األلفية الثالثة.. 

فهل يتحقق األمل؟!

طهران � وكاالت: شهدت طهران 
أمس حلقة جديدة من املواجهات، 
الغاز  اس���تخدمت فيها الشرطة 
املسيل للدموع لتفريق مظاهرة 
مناهضة للحكومة، في وقت قالت 
قناة »العربية« إن عناصر من قوات 
الباسيج طالبت املرشد األعلى علي 
خامنئي السماح لهم ب� »اجلهاد« 

ضد املعارضة.

عواصم � وكاالت: وّدعت حركة طالبان العام 2009 بضربة 
نوعية غير مس���بوقة أوقع���ت 8 قتلى في صف���وف عناصر 
االستخبارات االميركية ال� »س���ي.آي.ايه« بعملية انتحارية، 
نفذها جندي استهدف اجتماعا لهم في قاعدة عسكرية أميركية 

في اقليم خوست.
إضافة إلى ذلك أعلنت طالبان مسؤوليتها عن تفجير آخر 
أدى إل���ى مقتل 5 كنديني وه���م 4 جنود وصحافية في جنوب 
افغانس���تان. كما ُأعلن عن خطف صحافيني فرنسيني يعمالن 

في التلفزيون أمس االول شرق كابول.

»األنباء« تنفرد بنشر لجان مقابالت الترقي للوظائف اإلشرافية في التعليم العام ورياض األطفال  )ص 6 ـ 8(

األنباء  االقتصادية

»المركزي« القاضي باالمتناع  »اإلدارية« تلغي قرار 
عن اعتمـاد ميزانيـة »دار االسـتثمار«  ص 25

مسـؤولي  مع  لقاءاتهـا  ُتكثـف  »ڤيڤـا« 
البـلديـة لحـل أزمة األبــراج  ص 25

تنتهـي  الكويتيـة  البتـرول   مؤسسـة 
من تعديل اإلستراتيجية النفطية لتصبح 
2030 بــدال مـن 2020   ص 28 و29
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التفاصيل ص32

 الجويهـل بـعـد إطـالق سـراحه بكفالة: 
لن أتوقف عن قضيتي.. ومازلت أحتفظ بكروت 
سـأخرجها فـي  الوقت المناسـب   ص14

التفاصيل ص9

الكويتيون زادوا 31940  
و»الصحة« تطلب رفع تقاعد 

الكويتيين إلى 70 عامًا

تأجيل إعالن أسماء المرشحين 
للتوظيف إلى األسبوع المقبل

حنان عبدالمعبود
اعلن وزي���ر الصحة د.هالل 
الس���اير ان ال���وزارة طلبت من 
ديوان اخلدمة املدنية رفع س���ن 
الكويتيني  التقاع���د ملوظفيه���ا 
إلى 70 عام���ا معربا عن تفاؤله 
مبوافقة الديوان. من جهة أخرى، 
الوكيل املساعد للشؤون  صرح 
القانونية عبدالكرمي جعفر بأن 
اعداد املواليد خالل العام املنصرم 
2009 ش���هدت زيادة في الذكور 
عنها في اإلناث، حيث بلغ تعداد 
املواليد الكويتيني الذكور 16206، 

بينما اإلناث 15734.

مريم بندق
أفاد مصدر مسؤول في ديوان 
اخلدمة املدنية بأن تأجيل إعالن 
الدفعة اجلديدة من املرش���حني 
للتوظيف إلى ما بعد عطلة رأس 
السنة امليالدية يرجع إلى الرغبة 
في حصر أعداد أكبر من احتياجات 
اجلهات احلكومية. وقال املسؤول 
ل� »األنباء« س���نعلن األس���ماء 
املرشحة للتوظيف في الوزارات 
واجلهات احلكومية الثالثاء املقبل 

أو اخلميس على أبعد تقدير.

البورصة.. ختامها أخضر 
هشام أبوشادي

البورصة 2009 على  أنهت 
اللون األخضر حيث جتاوز املؤشر 
 العام في الثواني االخيرة حاجز 
ال���� 7000 نقطة بع���د ان كان 

متراجعا مبقدار 70 نقطة.
التفاصيل ص 27


