
مريم بندق ـ أحمد مغربي
الوزراء  اعتمد مجلس 
آلي���ة جدي���دة لتحصيل 
مستحقات الدولة املتراكمة 
املنتفعني  لدى املواطن���ني 
بخدمات الوزارات احلكومية، 
الكهرباء واملاء واملواصالت 
والعدل وغيرها، والبالغة 
مليارا و197 مليون دينار.

 وقالت مصادر مطلعة 
ل� »األنباء« ان املجلس اعتمد 
ما يقارب 13 توصية � كانت 

»األنباء« قد نشرتها في 2010/1/1 � من أهمها ايقاف تقدمي اخلدمات للمواطنني حتى 
تسديد مديونيات الوزارات »عدم تقدمي أي خدمة من قبل أي وزارة أو إدارة حكومية 
قبل سداد املبالغ املستحقة على طالب اخلدمة طرف اجلهة احلكومية األخرى«، وتقدمي 
ش���هادة براءة ذمة لترس���ية املناقصات، وكذلك لصرف الدفعة األخيرة من العقود 
احلكومية، وس���يتم تنفيذ الربط اآللي بني خدمات ال���وزارات واإلدارات احلكومية، 
وكذلك الربط اآلل���ي الداخلي بني قطاعات اخلدمات املختلفة داخل اجلهة احلكومية 
الواحدة للحد من تراكم الديون وضمان حتصيلها وتوسيع وتفعيل نطاق وسائل 
الدفع اإللكترونية مثل ش���بكة اإلنترنت والهاتف الثابت والنقال والبطاقات مسبقة 
الدفع والبطاقات االئتمانية ونقاط الدفع والبنوك احمللية والسماح للوزارات واإلدارات 

احلكومية باعتماد الدفع املسبق عند تقدمي خدماتها للمستفيدين.
وفي خطوة شكلت انتصارا من مجلس الوزراء ملعايير املهنية والكفاءة مبواجهة 
الضغوط السياسية، أعلن وزير النفط ووزير اإلعالم الشيخ أحمد العبداهلل ان املجلس 
وافق على مشروع مرسوم بتعيني فاروق الزنكي نائبا لرئيس مجلس اإلدارة ورئيسا 
تنفيذيا ملؤسسة البترول الكويتية ملدة 3 سنوات، وتعيني 5 أعضاء مبجلس إدارة 
املؤسسة ملدة 3 سنوات وهم: الشيخ د.خليفة ناصر العذبي الصباح، وعبدالوهاب 

الوزان، وأحمد العدساني، وعبداهلل املنيس، ورجا حجيالن املطيري.
إلى ذلك ذكرت مصادر مطلعة ل� »األنباء« ان اإلعالن عن تشكيل رؤساء مجالس 
إدارات شركات »املؤسسة« سيكون بعد عودة الوزير العبداهلل من اجتماعات »أوپيك«. 
من جانبه، قال وزير التجارة والصناعة أحمد الهارون ان املجلس وافق على مشروع 

مرسوم بتعيني حامد صالح السيف مديرا لسوق الكويت لألوراق املالية.
وأش���اد املجلس باس���تراتيجية مش���روع وطني قدمها وزير الداخلية لتطوير 
احلركة املرورية خالل الس���نوات العش���ر املقبلة، وكّلف اجلهات املعنية باستكمال 
إجراءات تنفيذها، وتركز على بناء قطاع نقل مس���تدام لتس���ريع واختصار الدورة 

املستندية.
وكما توقعت »األنباء« بتاريخ 2010/10/10 أجل املجلس النظر في مشروع الزيادات 

املالية للعاملني في إدارة الفتوى والتشريع إلى اجتماع الحق.

يومــيـــة سـياســيــــة شامـــلــــة ـ اخلميس 6 من ذي القعدة 1431 ـ 14 أكتوبر 2010 الـــعـدد:

فلس
100

صفحة
52
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ديون المواطنين لصالح الحكومة
أكثر من مليار دينار

تأجيل زيادات »الفتوى«.. والسيف مديرًا للبورصة

مجلس الوزراء انتصر للمهنية بتعيين الزنكي رئيسًا لـ »البترول«.. واإلعالن عن رؤساء إدارات »المؤسسة« بعد عودة العبداهلل

»األنباء« تنشـر تفاصيل اجتماع الحمود بالوكالء 
المسـاعدين بعد فض اجتماع »المعلمين«    ص3

القضايا  ناقشـت  الموريتانيـة  ـ  الكويتيـة  القمـة 
المشتركة والمسـتجدات الدولية واإلقليمية  ص4

جورج بوش يبدأ زيارة إلى البالد  ص5

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد لدى وصوله إلى مطار 
نواكشوط الدولي وفي استقباله الرئيس املوريتاني محمد ولد عبدالعزيز

سمو نائب األمير وولي العهد الشيخ نواف األحمد مستقبال الرئيس األميركي السابق جورج بوش

حامد السيف فاروق الزنكي
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