
الخميس 16 يوليو 2009   7مجلس األمة

وزارة الـداخلـيـة
�إعـــــــــــــــــالن

تعلن وزارة الداخلية لل�سادة املواطنني الكرام عن بدء ا�ستالم طلبات الراغبني يف االلتحاق بدورة )الرقباء 

االأوائل( علمًا باأن الت�سجيل �سوف يبداأ اعتباراً من يوم االأحد املوافق )2009/7/19(  وحتى يوم اخلمي�س 

ا ملوافق )2009/7/30( وفقًا لل�سروط التالية: ـــــ

اأواًل: ال�سروط العامة:

1. اأن يكون حممود ال�سرية ح�سن ال�سمعة.

2. األ يكون قد �سبق احلكم عليه يف جناية اأو جنحة خملة بال�سرف والأمانة.

3. األ يكون قد �سبق ف�سله من خدمة احلكومة بحكم اأو بقرار تاأديبي نهائي.

4. األ يكون قد �سبق ف�سله تاأديبيًا من اأحد الأجهزة التعليمية بالأكادميية اأو من اأي جهة تعليمية اأخرى.

5. األ يكون قد �سبق قبول ا�ستقالته يف نف�س العام اأو العام الدرا�سي ال�سابق من اجلهاز التعليمي الذي يرغب اللتحاق به.

6. اأن يكون لئقًا �سحيًا للخدمة النظامية.

7. اأن ل يقل طول قامته عن )155( �سم.

8. اأن يجتاز الطالب اختبارات اللياقة البدنية واملعلومات الثقافية والقدرات والختبارات النف�سية.

9. اأن يجتاز الطالب املقابلة ال�سخ�سية.

ثانيا: ال�سروط اخلا�سة:

1. ي�سرتط يف من يقبل للدرا�سة بدورة »الرقباء الأوائل« اأن يكون حا�ساًل على �سهادة الثانوية العامة اأو ما يعادلها 

ول تقل �سنه عن 17 �سنة ميالدية ول تزيد على 29 �سنة  ميالدية.

2. ويحت�سب عمر الطالب يف اأول اأغ�سط�س من العام الذي يتقدم فيه لاللتحاق.

ثالثا: امل�ستندات املطلوبة:

1. ال�سهادة الدرا�سية الأ�سلية اأو �سورة م�سدقة عنها.       2. البطاقة املدنية الأ�سلية.

رابعًا: موعد الت�سجيل وتوزيع املغلفات:

1. الفرتة املحددة لتوزيع )مغلفات طلبات اللتحاق( تبداأ من يوم الأحد املوافق 2009/7/19 حتى يوم اخلمي�س 

اأو �سورة م�سدقة عنها والبطاقة املدنية الأ�سلية واحل�سور  املوافق 2009/7/30 علمًا باأن ال�سهادة الدرا�سية  

�سخ�سيًا �سرط اأ�سا�سي لت�سليم املغلف.

اإدارة الت�سجيل والقبول باليوم والتاريخ  2. على املتقدم للت�سجيل احل�سور �سخ�سيًا والتقيد مبواعيد مراجعة 

املبني على مغلف طلب اللتحاق.

3. جميع املراجعات تكون من خالل بوابة اإدارة الت�سجيل والقبول البوابة رقم )3( .

4. مواعيد ا�ستالم الطلبات تبداأ يوميًا من ال�ساعة الثامنة �سباحًا وحتى ال�ساعة الثانية ع�سرة ظهرًا.

هذا ومما هو جدير بالذكر اأن:

ــــ مدة الدرا�سة: عامني درا�سيني يتلقى الطالب خاللها مكافاأة �سهرية مقدارها )250( دينار كويتي لل�سنة الأوىل، 

)275( دينار كويتي لل�سنة الثانية.

ــــ ال�سهادة: مينح اخلريج �سهادة دورة علوم ال�سرطة.

ــــ الرتبة: يعني اخلريج باأول مربوط رتبة رقيب اأول.

واهلل ويل التوفيق

)هاني الشمري(فيصل الدويسان ود.روال دشتي في اجتماع جلنة الظواهر السلبية أمس

صالح املال

مبارك الوعالن

دليهي الهاجري

عدنان عبد الصمد

فيصل: ما يحدث في »المعاقين« تعٍد على المال العام

روال: اشتراط موافقة إدارة مكافحة المخدرات 
والجهات األمنية للقادمين بتراخيص تجارية وأذونات عمل

المال للعبداهلل: ما الجدوى االقتصادية لمشروع 
مصفاة ومجمع البتروكيماويات في ڤيتنام؟

الوعالن يسأل إدارة الجمارك عن مزايدة 
»تطوير اإليرادات وتمويل األعمال«

الهاجري يستفسر عن الشركات التي تدير محاسبة 
المستشفيات األلمانية المُعالِجة للمرضى الكويتيين

عبدالصمد يسأل
 عن تأخر تجنيس 
أحفاد المتجنسين

تطوير احلقول واالستكشاف؟، 
بيان مبررات نقل مشروع املبنى 
الرئيسي اجلديد للشركة )القيمة 
التقديرية باملاليني(، لتكون ضمن 
مسؤوليات دائرة اخلدمات التابعة 
ملديرية الش����ؤون االدارية؟ وهل 
هي جهة اختصاص لالشراف على 
االمور الفنية ملشروع املبنى املزمع 
تشييده؟ وفي السؤال الثاني قال 
املال: قامت مؤسسة البترول الكويتية 
من خالل شركة البترول الكويتية 
العاملي����ة وهي احدى الش����ركات 
التابعة لها وش����ركة بتروڤيتنام 
وشركة ايدمتسوكوسان وشركة 
مس����يتوي كيماكلز اليابانيتان 
بشراكة مشتركة إلقامة مشروع 
مصفاة ومجمع للبتروكيماويات 
في ڤيتنام، متس����ائال ما اجلدوى 
االقتصادية من خالل املشاركة مبثل 
هذا املشروع؟ ما حصة املشاركة 
للجانب الكويتي وكم قيمة املبالغ 
املستثمرة لهذا املشروع ونسبة كل 
شركة على حدة، في هذا املشروع؟ 
ومن ه����م الش����ركاء اآلخرون ان 
وجدوا؟ وما نسب املشاركة العائدة 
لهم في مشروع املصفاة؟ كم تبلغ 
القدرة االنتاجية التكريرية املتوقعة 
للمصفاة؟ هل هناك اتفاق او الزام 
الس����تيراد النفط اخلام الكويتي 

لتكريره في املصفاة؟

التعاقد مع تلك الشركة؟ ما دور 
مدير ادارة العالج في اخلارج في 
عملية التعاقد مع الشركة؟ ومن 
الوسيط في عملية التعاقد بني 

الوزارة وهذه الشركة؟
الهاجري: هل مت  وتس���اءل 
ال���ى أملانيا  إرس���ال أي وفود 
للدراسة او للتعاقد مع مثل هذه 
الشركة؟ وفي حالة مت ذلك ارجو 
الوفد  تزويدي بأسماء اعضاء 
ومراكزهم الوظيفية وما مت في 
هذه الزي���ارة؟ وما دور امللحق 
الصحي في أملانيا وموقفه من 
كل هذه اإلجراءات؟ وهل كانت 
هذه اإلجراءات مصحوبة مبوافقة 
األجهزة الرقابي���ة في الكويت 
مثل ديوان احملاسبة والفتوى 

والتشريع؟
وتس���اءل: بعد صدور قرار 
وزارة الصحة بإيفاد مرضى العقم 
الى اململكة العربية السعودية 
الهاش���مية، ما  ومملكة األردن 
سبب اختيار السعودية واألردن 
لعالج مرضى العقم؟ ما اجلوانب 
املميزة في القطاع الصحي في 
االردن والسعودية عن الكويت 
ف���ي مجال العقم؟ وما اس���ماء 
املستش���فيات املميزة في هذا 

املجال؟ في تلك الدول.

اعتمادها لترقية املعنيني في التعميم 
املذكور، فعلى سبيل املثال هل مت 
تطبيق نظام املفاضلة املوحد من 
قبل مؤسسة البترول الرجاء ارفاق 
بيانات كاملة بهذا اخلصوص. وبيان 
اآلتي بشأن تعميم الشركة واملتعلق 
بالتغيي����رات التنظيمية االدارية 
واملؤرخ 2008/11/20، ما اس����باب 
نقل دائرة تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت لتصبح حتت مديرية 
الش����ؤون االدارية بعد ان كانت 
حتت مديرية الشؤون الفنية؟ ما 
اسباب حل مجموعة ادارة املشاريع 
والصحة والسالمة والبيئة ونقل 
دائرة املشاريع التشغيلية واملرافق 
)الوفرة( لتصبح ضمن مجموعة 

ومكت����ب الوالي����ات املتح����دة 
االميركية؟ وما نسبة العمولة 
التي تتقاضاها تلك الشركات 
إن وجدت؟ وإذا كانت االجابة 
بالنف����ي، فهل تن����وي الوزارة 
التعاقد مع الشركات على غرار 
مكتب أملانيا؟ م����ا احلكمة من 
التعاقد مع شركات التأمني وعدم 
التعامل مع املستشفيات مباشرة 
وم����ا الفائدة الت����ي تعود على 
الوزارة في حال التعاقد مع تلك 
الشركة؟ وما الضرر الذي يعود 
عليها في حال ع����دم التعاقد؟ 
ما الدور الذي يقوم به املكتب 
الصح����ي في أملانيا في حال مت 

وجه النائب عدنان عبدالصمد 
سؤاال لوزير الداخلية الشيخ 

جابر اخلالد جاء فيه:
ما االسباب واملبررات التي 
ادت لتأخي���ر وزارة الداخلية 
في اتخاذ االجراءات لتجنيس 
من تنطبق عليهم الشروط من 
فروع ابن���اء وبنات وزوجات 
وأحف���اد املتجن���س االصلي 
الذي منح اجلنسية الكويتية 
مبوجب املرسومني 397، 398 
رغم م���رور فترة طويلة على 
املذكورة؟ ما  املراسيم  صدور 
التي  الصعوب���ات واملعوقات 
الداخلي���ة  تعت���رض وزارة 
لتجنيس من يس���تحق ممن 
تنطبق عليه الشروط املطلوبة 
من فروع املتجنس االصلي؟.

»ثوابت األمة« يستنكر إقدام 
إيران على إعدام 14 من 
جماعة جند اهلل السنية

استنكر جتمع ثوابت األمة 
إقدام إيران على إعدام 14 عنصرا 
من جماعة جند اهلل السنية صباح 
الثالثاء املاضي، والذي جرى في 

ساحة عامة في زهدان.
وقال التجمع في بيان أصدره 
امس ان هذا النوع من اإلعدامات 
اجلماعية ال يحقق العدالة، ويثير 
االستغراب من حكومة الرئيس 
احمدي جناد الطائفية، التي أرادت 
قتل أهل السنة إظهارا لقوتها امام 

الشعب االيراني.
داعيا منظمة املؤمتر االسالمي 
وجمعيات حقوق االنسان احمللية 
والعاملي����ة الى االلتفات جلرائم 
جناد ضد شعبه الذي يستر عليه 
بالتعتيم االعالمي واالفتراءات 

املضللة.

وجه النائب صالح املال سؤالني 
لوزير النفط ووزير االعالم الشيخ 

احمد العبداهلل.
وقال في الس����ؤال األول: منى 
الى علمنا ان هناك بعض املدراء 
واملسؤولني من اصحاب اخلبرة 
في الشركة الكويتية لنفط اخلليج 
قد مت تنحيتهم من مناصبهم الى 
مناصب ذات مسؤولية اقل او مهام 
خاصة او نقلهم الى مناطق اخرى 
خارج املكتب الرئيسي وكذلك 
نقل البعض الى املكتب الرئيسي 
وكذلك مم���ن كانوا مدراء مبهام 
خاصة قد اعي���دوا الى الهيكل 
التنظيمي واسندت إليهم ادارة 
من الدوائر في الهيكل، مضيفا 
ومن باب احلرص على انصاف 
الكف���اءات الكويتية واحلرص 
على تطبيق القوانني واللوائح 
بشفافية على اجلميع مما يوفر 
بيئة عمل صحية ومنتجة، لذا 
يرجى توضيح االستفس���ارات 
التالية بخصوص تعميم الشركة 
اخل����اص بالتغييرات التنظيمية 
املذكورة اعاله واملؤرخ 2009/6/18 
طالبا تزويده باملؤهالت العلمية 
للذين مت����ت ترقيتهم؟ خبرتهم 
العملي����ة داخل وخ����ارج القطاع 
النفطي؟ تقييمهم السنوي عن آخر 
ثالث سنوات؟ ما املعايير التي مت 

وجه النائب مبارك الوعالن س���ؤاال لوزير املالية مصطفى 
الشمالي بشأن ادارة اجلمارك.

وقال الوعالن: قامت االدارة العامة للجمارك وشركة جلوبال 
كليرجن هاوس سيستمز بتاريخ 2005/2/9 بالتوقيع على مزايدة 
مشروع تطوير االيرادات ومتويل اعمال االدارة العامة للجمارك، 
مشيرا الى ان هذا املشروع يعتبر فريدا من نوعه على مستوى 
املنطقة، اال ان املستثمر لم يوف بالتزاماته جتاه عقد املزايدة 
ولم تق���م االدارة العامة للجمارك باتخاذ االجراءات القانونية 
حيال احلفاظ على االموال العامة، طالبا تزويده بعقد املزايدة 
املؤرخ 2005/2/9 واملبرم بني االدارة العامة للجمارك والشركة 
املستثمرة شركة جلوبال كليرجن هاوس سيستمز، وما مقدار 
املبالغ املتحصلة من املستثمر شركة جلوبال كليرجن هاوس 

سيستمز حسب العقد.

وجه النائب دليهي الهاجري 
س����ؤاال مطوال لوزير الصحة 
د.هالل الساير جاء فيه: ذكرت 
بعض الصحف اليومية ان وزارة 
الصح����ة ترغب في التعاقد مع 
احدى شركات التأمني األملانية 
وذلك إلدارة عملية محاس����بة 
املستشفيات األملانية التي تبعث 
اليها الوزارة املرضى الكويتيني 
من قبل املكتب الصحي في أملانيا 
او من وزارة الصحة مباش����رة 
مقابل نسبة من قيمة احلسابات 
تقدر ب� 18%، متسائال: ما اسم 
التعاقد  التي مت  التأمني  شركة 
معها او التي ترغبون في التعاقد 
معها؟ وما اخلدمات التي تقدمها 
تلك الش����ركة لوزارة الصحة؟ 
وما تكلفة تلك اخلدمات؟ كيف 
مت اختيار الشركة؟ وهل طرحت 
انه مت  كممارسة؟ هل صحيح 
حتديد نسبة 18% كعمولة من 
قيم����ة فواتير املستش����فيات؟ 
وإن كان����ت اإلجابة بالنفي فما 
القيمة احلقيقية لهذه العمولة؟ 
ه����ل جميع املكات����ب الصحية 
الكويتية ف����ي اخلارج تتعامل 
مع شركات تأمني تقوم مبحاسبة 
املستشفيات مثل مكتب لندن 
الصحي ومكتب فرنسا الصحي 

الدويسان: أخشى عماًل أمنيًا الستهدافي شخصيًا
دعا النائب فيصل الدويسان وزارة الداخلية 
الى الكشف عن اسم املواطنة التي حاولت عمل 
سحر له، مبديا تخوفه من عمل امني الستهدافه 
شخصيا. وقال الدويسان في تصريح صحافي 
انه استغرب ان تتم ممارسة مثل هذه الطقوس 
املزعجة من قبل االشخاص، ولألسف ان هناك 
من يحميهم متسائال: كيف يفلت من العدالة من 
يقوم بهدم البيوت وال ريب انه شخص ميارس 
عمال خطيرا وعلى وزارة الداخلية ان تقوم بحملة 

شاملة لرصد مثل هؤالء املشعوذين.
وبني الدويسان قائال: انا عضو في مجلس 
االمة، وما حدث قد جتاوز االمور الشخصية، 

ورمب����ا يصل الى حد اس����تهداف امور خاصة 
بالتشريع.

وطالب الدويسان وزارة الداخلية بالتحقيق 
مع هذا الش����خص فرمبا ال يقف االمر عند حد 
الس����حر، وامنا يصل الى استهدافي شخصيا، 
متمنيا ان توافي����ه الداخلية ببيانات املواطنة 
التي جلأت الى املشعوذ وابلغته باسمه وبتاريخ 
ميالده. واك����د الدويس����ان اذا ايقنت ان االمر 
شخصي، ويس����تهدفني فإنني سأقوم باتخاذ 
االجراءات القانونية الالزمة، اما ان كان االمر 
خالف ما اعتقد فسأعفو عنها مشيرا الى انه ال 

يجوز الضحك واالستهزاء مبثل هذه االمور.

الظاهرة وكشفها.
ووعدت دشتي بالعمل على 
اللجنة بشأن هذه  اعداد تقرير 
الظاهرة على ان يقدم للمجلس 

في بداية دور االنعقاد.
بدوره، ق����ال رئيس اللجنة 
النائ����ب فيصل الدويس����ان ان 
اللجنة ناقشت في باب ما يستجد 
من اعمال ما يحدث من ظواهر 
سلبية من تعر في جزيرة كبر 
الداخلي����ة  ومالحظ����ات وزارة 
الفرق بني  بشأن املوضوع وما 
ما يحدث على القوارب وما يحدث 
على ارض اجلزيرة، موضحا ان 
الداخلية وعدت مبوافاة اللجنة 
خ����الل اس����بوعني بتقريره����ا 
ومالحظاتها، كما ناقشت اللجنة 
موضوع اختالط اجلنسني في 
النوادي الصحية في آن واحد، 
وبني الدويسان ان اللجنة دعت 
لتقس����يم اوقات النادي لفترات 

رجالية واخرى نسائية.
من جانبه، اكد النائب فيصل 
الدويسان ان ما يحدث في املجلس 
االعلى للمعاق����ني هو تعد على 
امل����ال العام حس����بما وصل له 
من ادلة، مهنئا وزير الش����ؤون 
االجتماعي����ة والعم����ل د.محمد 
العفاسي على استجابته السريعة 
في هذا املوضوع وتهديده كل من 
زور مبحاضر رسمية باالحالة 
للنيابة، مبينا ان استجابة الوزير 
ملطالبات النواب خطوة حتسب له 
في رصيده السياسي، مستدركا 
ان هناك من ضلل الوزير واعطاه 
معلومات خاطئة، مضيفا: نحن 
نضع ايادينا بيد وزير الشؤون 
وه����و اآلن بدأ يس����ير خطوة 
صحيحة نحو االمام، آملني منه 
الضرب بيد من حديد على كل من 
جتاوزوا على املال العام وأخذوا 
الدولة به����ذه الطريقة،  بأموال 
الذين زوروا  سواء من االهالي 
في محاضر رسمية او حتى من 
املس����ؤولني في املجلس االعلى 
للمعاقني الذين سهلوا لهم هذه 
املهمة وحتى اللجان الطبية التي 

تالعبت بتلك االوراق.

الفراغ للشباب وتعديل بعض 
القوانني التي تستغل االحداث، 
مشيرة الى وجود جتار مخدرات 
يستغلون االطفال كأداة لترويج 
املخدرات ودافعهم في هذا وجود 
بعض الثغرات في قانون االحداث، 
موضحة ان ممثلي وزارة الشؤون 
االجتماعية كش����فوا عن وجود 
مشروع بقانون يحمل التشريعات 

املطلوبة ملكافحة الظاهرة ويقضي 
على الثغرات احلالية وهو موجود 
في مجلس االمة منذ اكثر من 7 
سنوات، ووعدت دشتي ان يتم 
التنس����يق بني جلن����ة الظواهر 
التشريعية حول هذا  واللجنة 
القانون لتفعيل����ه واقراره في 

مجلس االمة.
واشارت دشتي الى ان القادمني 
للبالد بتراخيص جتارية واذونات 
عمل يجب ان يأخذوا موافقة من 
ادارة مكافحة املخدرات اضافة 
للموافقة االمنية من جهاز امن 
الدولة، مبين����ة ان هذا بحاجة 
لقرار وزاري سنخاطب فيه وزير 

الداخلية.
وزادت دش����تي: هناك حاجة 
لزيادة مكافآت املفتشني العاملني 
في وزارة الداخلية واالدارة العامة 
للجمارك ف����ي اماكن نائية غير 

مشجعة.
وتطرقت دشتي للحاجة الى 
وجود برنام����ج فحص مفاجئ 
الطلبة  امل����دارس لكش����ف  في 
املتعاطني للمخ����درات ووجود 
مقررات دراسية لطلبة جامعة 
الكويت ف����ي تخصص اخلدمة 
االجتماعية للتعام����ل مع هذه 

امليزانيات  احتياجاته����م م����ن 
واالمكانيات والكوادر والتعديل 

على التشريعات.
ومن جانب آخر بينت دشتي 
ان اللجنة ناقشت اجلزء الثاني 
للظاهرة وهو تنامي الطلب على 
املخدرات مبينة ان احلد من كميات 
الطلب يحتاج الى برامج توعوية 
وتثقيفية وزيادة انش����طة ملء 

الظواهر  اجتمع����ت جلن����ة 
الدخيلة على املجتمع  السلبية 
الكويتي في مجلس األمة امس 
مع ع����دد من اجلهات احلكومية 
وهي وزارات الداخلية والشؤون 
والتربية واإلدارة العامة للجمارك 
وهيئة الشباب والرياضة ملناقشة 
تفشي ظاهرة املخدرات وسبل 

حلها.
وقالت مقررة اللجنة العضو 
د.روال دشتي: هناك كثير من 
اجله���ود تقوم به���ا اجلهات 
احلكومية لكنها مبعثرة ومن 
دون اس���تراتيجية موح���دة، 
اللجنة  مبين���ة ان اجتم���اع 
اتضحت فيه مطالبة اجلميع 
باستراتيجية واضحة املعالم 
وموح���دة اجله���ود ملواجهة 
ظاهرة املخ���درات والتخلص 
منها. داعية لتحديد أدوار كل 
جهة حكومي���ة واحتياجاتها 
من ناحية امليزانيات والكوادر 
البشرية واملعدات والتعديالت 
التشريعية على بعض القوانني 

ذات الصلة.
واوضحت دشتي ان الظاهرة 
مقسمة جلزأين األول كميات 
العرض التي تأتينا من بعض 
الدول املج���اورة التي ينعدم 
فيه���ا االس���تقرار األمني وأن 
دول مجلس التعاون اخلليجي 
مس���تهدفة، مبينة ان اللجنة 
ش���ددت على وزارة الداخلية 
واالدارة العامة للجمارك لزيادة 
جهود احلد من كميات عرض 

املخدرات.
وأكدت دشتي تأييد اعضاء 
اللجنة ودعمهم للتحدي الكبير 
إدارة  اعلن����ه مدير ع����ام  الذي 
مكافحة املخدرات الشيخ أحمد 
اخلليفة »الكويت 2010 خالية من 
املخدرات« مضيفة نريد حتويل 
هذا التطلع الى واقع بإذن اهلل.

وكش����فت دش����تي ان ادارة 
مكافحة املخدرات واالدارة العامة 
اتفقتا عل����ى تقدمي  للجم����ارك 
استراتيجية مشتركة الى مجلس 
االمة للحد من العرض تتضمن 

د.أسيل العوضي

أسيل: الحكومة تعرف حجم الشركات 
التي سّرحت الموظفين ورؤوس أموالها

ودعت العوضي احلكومة الى 
دعوة اللجن���ة املالية والنواب 
الجتماع الطالعهم على البيانات 
اخلاصة باملسرحني من العمل في 
القطاع اخلاص، مشيرة الى ان ما 
يتم تداوله هو أرقام غير موثقة 
واملطلوب ان نعرف جميعا بكل 
شفافية التفاصيل الدميوغرافية 
للموظفني املس���رحني كالعمر 
الدراسية  واجلنس واملؤهالت 
ومتوس���ط دخولهم الشهرية، 
باالضافة الى اسباب تسريحهم 
كما موثق لدى مؤسسة التأمينات 
االجتماعية باالضافة الى اسماء 
وأحجام الشركات التي سرحت 
املوظفني، فما هو رأسمال هذه 
الشركات وطبيعة نشاطها، وهل 
هي شركات فعلية موجودة على 

أرض الواقع.

هناك حل واضح ودائم ملثل هذه 
املشاكل مبا يضمن العيش الكرمي 
للموظفني املس���رحني ويحافظ 
على التنافس���ية التي يحققها 

القطاع اخلاص ملوظفيه.

دعت النائبة د.أسيل العوضي 
احلكومة الى ع���دم النظر الى 
معاجلة وضع املوظفني املسرحني 
من القطاع اخل���اص على انها 
حل سريع، مشددة على انه من 
الواجب على احلكومة ان تضع 
في احلس���بان بعض االهداف 
الواضحة واحملددة، كاالبقاء على 
القطاع اخلاص كعنصر جذب 
للعمال���ة الوطنية، وهو امر ال 
يأتي عبر حلول ترقيعية مؤقتة، 
ب���ل من خ���الل برنامج واضح 
يحق���ق االس���تقرار للموظفني 
في القطاع اخلاص ويضع في 
القطاع اخلاص  احلسبان دور 
كش���ريك في حل هذه املشكلة. 
مبينة انه ال ينبغي ان تتحرك 
احلكومة في كل وقت حتدث فيه 
ازمة مالية، بل يجب ان يكون 


