
االثنين 30 نوفمبر 2009   3محليات
أعربت عن أملها في أن تتمتع البالد بالمزيد من االزدهار والتقدم

أكد أن الشعب سيقف لهم بالمرصاد ويحاسبهم في القريب العاجل

»الصداقة البلغارية ـ الكويتية« هنأت األمير: 
الكويت تلعب دورًا مهمًا إقليميًا ودوليًا

المهري: على مقدمي االستجوابات تقديم 
مصلحة الكويت على مصالحهم الشخصية

صوفيا ـ كونا: بعث أعضاء جمعية الصداقة 
البلغاريـــةـ  الكويتية برقية تهنئة الى صاحب 
السمو األمير الشـــيخ صباح األحمد مبناسبة 
عيد األضحى املبارك عبروا فيها عن اعتزازهم 
مبشاركة الكويت حكومة وشعبا أفراحها وأعيادها 

اإلسالمية.
وعبـــر أعضـــاء اجلمعية فـــي برقيتهم عن 
أملهم في أن تتمتع الكويت باملزيد من االزدهار 
والتقدم والرفعة حتت قيادة صاحب الســـمو 

األمير احلكيمة.
وأكدت البرقيـــة ان التطورات السياســـية 

واالجتماعية واالقتصادية التي تشهدها الكويت 
تســـهم بشكل أساسي في تطوير حياة املواطن 
الكويتــي األمر الذي ينعكس على تطور األوضاع 
فـــي املنطقة احمليطـــة بها ويؤكد علـــى الدور 
الذي تلعبه الكويت على املســـتويني اإلقليمي 

والدولي.
هذا وقد بعثت اللجنة البلغارية ـ الكويتية 
للتعاون االقتصادي ببرقية مشابهة حملت أسمى 
آيات التهنئة بعيد األضحى املبارك الى صاحب 
السمو األمير الشـــيخ صباح األحمد وحكومة 

الكويت والشعب الكويتي.

صــــرح األمني العــــام لتجمع 
علماء املسلمني ووكيل املرجعيات 
الدينية السيد محمد باقر املهري 
حول اصرار املستجوبني وعنادهم 

مبا يلي:
في اليوم الرابع عشر من شهر 
ديسمبر ستعقد على أرض الكويت 
التعاون  قمة قادة دول مجلــــس 
لدول اخلليج العربية في دورتها 
الـ 30 برعاية واستضافة الكويت، 
ولــــذا علينا ان نراعــــي املصالح 
العليا للكويت واال نثير مســــألة 
االســــتجوابات املضحكة الكيدية 
احتراما للقيادة السياسية العليا 
ورعاية للشعب الشريف ولظروف 
املنطقة ورعايــــة ألمور أخرى ال 

مجال لذكرها.
وقال ان اصرار املســــتجوبني 
التأزمييني لثالثة من االسرة احلاكمة 
واحلاحهم على صعود املنصة في 
جلســــة علنية الحد كبار اقطاب 
االسرة احلاكمة واالمير املستقبلي 
للكويت وهو سمو رئيس الوزراء  
االصالحي الشــــيخ ناصر احملمد 
يعتبر خروجا عن االعراف واهانة 
كبيرة ملشاعر املواطنني الغيارى 

واضاف ان االصرار على صعود 
املنصــــة وبصــــورة علنية عناد 
وجلاج وتــــأزمي وانتقام وتعقيد 
الشــــعب  مــــع أن جميع  لالمور 
الشــــريف يقبل املادة الرابعة من 
الدستور التي تنص على أن الكويت 
إمارة وراثية في ذرية املغفور له 
مبارك الصباح فال يحق الحد ولو 
كان نائبا في املجلس ان يشــــوه 
ســــمعة من يريد أن يصبح اميرا 
وحاكما للبالد من خالل االصرار 

على صعود املنصة.
ودعا املستجوبني الى ان يرجعوا 
رشــــدهم وعقولهــــم وضمائرهم 
وان يقدموا مصلحة الكويت على 
مصاحلهم الشخصية واالنتخابية 
والسياسية والطائفية وان يطبقوا 
الدستور بحذافيره ويتركوا العناد 
واللجاج وحب االنتقام والتشفي 
وال يدخلون البالد في النفق املظلم 
فيخسرون كل شيء، واال فالشعب 
الكويتــــي يقــــف لكــــم باملرصاد 
ويحاسبكم  في املستقبل القريب 
ان شاء اهلل تعالى على ما سولت 
لكم انفسكم أمرا فصبر جميل واهلل 

املستعان على ما تصفون.

وتشويها لسمعة االمير املستقبلي 
وألسرة آل الصباح الكرام خاصة إذا 
كان املصرون على صعود املنصة 
ممــــن ال محل لهم من االعراب وال 
شــــأن لهم في املجتمــــع وال لهم 
صفحات بيضاء في تاريخ الكويت 
في جميع املجاالت بل اشتهروا من 
خالل تأزمي االمور وابتزاز القيادة 
السياسية والتهديد باستجوابهم 
الطائفية  ومن خالل اطروحاتهم 
واملذهبية وحتت غطاء الدين وستار 

الشرع املبني.

السيد محمد باقر املهري

االنتهاء من الدراسة للعرض على »الخدمة المدنية« لتعديل أوضاعهم التي ال تتناسب مع ما يحملونه من شهادات

»الديوان«: 1.57 مليون دينار زيادات مالية 
لـ 1516 كويتيًا من حملة الدكتوراه والماجستير

المعتقل فؤاد الربيعة يعود إلى البالد »الجمعة« المقبل
بيان عاكوم

كشفت مصادر مطلعة لـ »األنباء« ان احلكومة االميركية 
اخطرت احلكومة الكويتية باالفراج عن املعتقل فؤاد الربيعة، 
مشيرة الى ان الطائرة اخلاصة ستنطلق اليوم الى قاعدة 
غوانتانامو على ان يتم تســــلمه وعودته الى الكويت يوم 
اجلمعة املقبل. ولفتت املصادر الى ان الطائرة ستتضمن 
الطاقم نفسه الذي جلب خالد املطيري ومن ضمنهم الطبيب 
النفســــي. من جهتها، حدثتنا زوجة املعتقل فؤاد الربيعة 
)أم عبداهلل( والتي سبق ان أجرينا معها لقاء مطوال حول 

اعتقال زوجها وظــــروف العائلة بعد االعتقال، حدثتنا أم 
عبداهلل بفرحة غامرة وقالت: ال استطيع ان أصف فرحتي 
بعودته سيكون اللقاء اخيرا بعد فراق دام 8 سنوات، مشيرة 

الى ان العائلة بأكملها تستعد وتترقب عودته.
وشكرت أم عبداهلل احلكومة الكويتية بجميع اعضائها 
على مجهودهم، وكذلك افراد طاقم املركز التأهيلي، وكذلك 
شكرت رئيس اللجنة الشعبية ألهالي معتقلينا في غوانتانامو 
خالد العودة على اجلهود التي بذلها إلطالق سراح زوجها، 
وكذلك شــــكرت مندوبة الصليب االحمر التي كانت تقدم 

لهم املساعدة التي يحتاجون اليها للتواصل مع الربيعة. 
وكانت البنته الكبرى طيبة ايضا مشــــاركة مع »األنباء« 
والتي حتدثت عن تلقيها اخلبر، اذ قالت: عندما وصلت الى 
املنزل وجدت الزينة وأقبلت مســــرعة الى أمي وأخبرتني 
بعودة ابي الذي افتقدته وتأثرت لغيابه ســــنوات طويلة. 
وعن مشاعرها عندما علمت باخلبر، قالت: أنا تعبت كثيرا 
لغيابه، وكذلك عندما قيل انه سيأتي مع خالد املطيري من 
فرحتي بكيت، لكنه لم يأت فحبســــت نفسي لشهر كامل 

ولم أخرج الى الدوام.

حملة املؤهالت العليا املاجستير 
والدكتوراه متثل القاعدة العلمية 
للدولة والتــــي تضطلع بتبعات 
الكثير  العلمــــي وحتقق  البحث 
للدولة في هذا املجال وان اوضاعهم 
ال تتناســــب مع ما يحملونه من 
شــــهادات، لذلك فقد اعد الديوان 
دراسة حول تعديل اوضاع هذه 
الشريحة وهي قيد العرض على 
مجلس اخلدمة املدنية ويبلغ عدد 
املوظفني الكويتيني املشمولني بهذه 
الدراسة 1516 كويتيا، 593 دكتوراه، 
923 ماجستير، وان التكلفة املالية 
الســــنوية للزيادة املترتبة على 
هذا االقتراح تقدر بـ 1.57 مليون 

دينار.
اما بشــــأن االستفسار عما اذا 
كانت املكافآت املقررة حلملة درجتي 
املاجستير والدكتوراه تتساوى 
مع املكافــــآت التي يحصل عليها 
نظراؤهم في الشرطة واجليش 
واحلرس الوطني فيؤكد الديوان 
ان املزايا املالية املقررة للموظفني 
املدنيــــني تتباين مع ما هو مقرر 
للعسكريني لالختالف في مستوى 
املرتبات وفي النظام الوظيفي الذي 
يخضعون لــــه وبطبيعة العمل 
وظروفــــه ومن ثم فإنه ال يكتفى 
مبقارنة قيمة احد عناصر املرتب 

بل بجميع عناصره مجتمعة.

تتطلب لشــــغلها مؤهال جامعيا 
على االقل لعدد من انواع العمل 
املستمدة من قبل مجلس اخلدمة 
اتبــــع املجلس هذا  املدنية، وقد 
النهــــج اجلديــــد فــــي معاجلــــة 
البــــدالت والعــــالوات االضافية 
بربطها بالتصنيف الوظيفي، ألن 
التصنيف يتــــم مبوجبه حتديد 
املســــتويات الوظيفية املتدرجة 
فنيا وشروط شغل كل منها والتي 
تختلف باختالف مستوى التأهيل 
العلمي )شهادات عليا او جامعية 
او اقل من شهادة جامعية(، وان 
ربط هذا التصنيف مبيزة مالية 
تختلف قيمتها حسب املستوى 
يعد خطوة متقدمــــة في مفهوم 
ترتيب الوظائف وتقرير البدالت 
امليزة  االضافية بحيث تتناسب 
املادية مع املستوى الفني للموظف 
وليس مع مستوى الدرجة املالية 
التي ميكن ان يكون قد وصل اليها 
باألقدمية دون النظر الى مستوى 
تأهيله وأدائه وكفاءته وبذلك يكون 
قد مت حتقيــــق الناحية املعنوية 
للموظف بتحديد املستوى الفني 
املادية  الناحية  الى  له باالضافة 
وهي امليزة املرتبطة بهذا املستوى، 
مما يساهم مساهمة فعالة في رفع 

مستوى االداء املهني.
اال انــــه ملا كانت هــــذه الفئة 

50 دينارا شــــهريا حلملة شهادة 
الدكتوراه او ما يعادلها و25 دينارا 
شــــهريا حلملة املاجستير او ما 

يعادلها.
كما ان مجلس اخلدمة املدنية 
يولي اهتماما في معاجلة مرتبات 
املوظفــــني الكويتيــــني من حملة 
املؤهالت التخصصية في بعض 
املجــــاالت التي تتســــم باألهمية 
وبطابعها اخلاص املميز في اجلهاز 
الوظيفي للدولة بحيث يراعى في 
تلك املعاجلة املستوى الوظيفي 
وشروط شغله عند حتديد املرتب 
ومن بني هذه الشــــروط التأهيل 
العلمي، ومرفق مسميات الوظائف 
التي  املتدرجة فنيا  التخصصية 

على اعضاء الهيئة التدريسية في 
املؤسســــات االكادميية، وال على 
اعضاء مجلس االمة، وذلك بسبب 

تقاضيهم كوادر خاصة.
الديوان باالحاطة  يتشــــرف 
بأنه قد ســــبق ان ورد اليه ذات 
االقتــــراح وانتهى من دراســــته 
املرفوعتني  الواردة في مذكرتيه 
لنائــــب رئيس مجلــــس الوزراء 
الدولة لشــــؤون مجلس  ووزير 
الوزراء رقم »م خ م/2008/21/605« 
املؤرخة في 2008/10/4، ورقـــم 
)م خ م/2008/21/584( املؤرخــــة 

في 2008/9/28 باآلتي:
لقد راعى مجلس اخلدمة املدنية 
منذ ممارسة اختصاصاته عام 1979 
اعادة النظر فــــي جميع البدالت 
والعــــالوات االضافية واملكافآت 
العديد  اقرار  التشــــجيعية، ومت 
منها شملت شــــريحة كبيرة من 
العاملني في  الكويتيني  املوظفني 
اجلهات احلكومية، ومن بني هذه 
البــــدالت والعــــالوات االضافية 
واملكافآت التشجيعية التي اقرها 
املجلس، مكافــــأة املؤهل العلمي 
التي اقرت للموظفني العاملني في 
مجال اخلدمات الطبية والهندسية 
والتعليم العام ولشاغلي الوظائف 
املرتبطة مبهلة التعليم ووظائف 
اخلدمــــات التربوية وذلك بواقع 

عبدالعزيز الزبن

كشــــف رئيس ديوان اخلدمة 
املدنيــــة عبدالعزيــــز الزبن عن 
االنتهاء من دراسة لتعديل اوضاع 
1516 كويتيا من حملة الدكتوراه 
واملاجستير بتكلفة سنوية تبلغ 

1.57 مليون دينار.
وقــــال الزبــــن فــــي رده على 
مقترح مقدم مــــن النائب محمد 
هايف واملتضمن رفع البدل املقرر 
لشهادة املاجســــتير والدكتوراه 
ليصبح 200 دينار للماجســــتير 
و400 دينار للدكتوراه ان الديوان 
اعد دراسة حول تعديل اوضاع 
هذه الشريحة وهي قيد العرض 
علــــى مجلــــس اخلدمــــة املدنية 
ويبلغ عدد املشــــمولني بها 593 
من حملة الدكتوراه و923 من حملة 

املاجستير.
وجاء في رد رئيس الديوان الذي 
حصلت »األنباء« على نسخة منه 
واملرفوع الى وزير الدولة لشؤون 
مجلس الوزراء روضان الروضان: 
باالشارة الى كتاب رئيس مجلس 
األمة رقم »3/ص/1-3747« املؤرخ 
فــــي 2009/9/13 حــــول االقتراح 
النائــــب محمد هايف  املقدم من 
ونصه: رفع البدل املقرر لشهادتي 
املاجستير والدكتوراه ليصبح 200 
دينار للماجســــتير، و400 دينار 
للدكتوراه، على اال يسري هذا البدل 

المجني: على النواب والحكومة االلتفات 
للمواطن واالهتمام بالشباب الطموح

ملتقى قادة اإلعالم العربي األول يعقد بالبحرين األربعاء

اكمال دراسته والعمل في القطاع 
اخلــــاص، ويحصــــل علــــى دعم 
العمالة بكل ســــهولة، وهذا االمر 
ال يتعارض متاما بني عدد ساعات 
العمل والدراسة، بل على احلكومة 
التي قطعت الدعم عن املواطن هي 
التي تشجعه على االستمرار في 
حتصيله العلمي لتســــتفيد منه 
الدولة في املســــتقبل. وتســــاءل 
املجنــــي: أين العدالــــة واحلرية 
واملســــاواة لدعامات املجتمع كما 
الدستور باملادة رقم  نص عليها 
7؟ اين تكافؤ الفرص للمواطنني 
مادة رقم 8؟  وطالب املجني النواب 
واحلكومة بااللتفــــات للمواطن 
واالهتمام بالشباب الطموح، فلن 
تعمر هــــذه املعمورة اال بهم ولن 
نتقدم اال بتقدمهم ودعمهم بالشكل 
الصحيح، فهذا القانون لم يوضع 
اال لهم ولدعمهم فال تبخلوا عليهم 
ضمن خطط التنمية البشرية ذات 
االثر االيجابي في حتقيق االستقرار 

االجتماعي.

العالقات بني وسائل اإلعالم الن 
ذلك ينعكس سلبا على مجتمعاتنا 
وطموحاتنا في التقدم، كذلك تبادل 
اخلبرات االعالمية العربية وفتح 
ابواب االستفادة من هذه اخلبرات 
للكــــوادر الشــــبابية العاملة في 
املجال االعالمي والتي نعول عليها 
ونراهن على امكانياتها وما ميكن 

أن تقدمه.
ومن املقــــرر اال يغفل ملتقى 
قادة اإلعالم العربي مناقشة هذه 
الطفرات اإلعالمية اجلديدة التي 
جتتاح العالم، فمن املعروف ان 
العالم شهد في السنوات األخيرة 
توســــعا كبيرا من حيث انتشار 
الفضائيــــات بهذا الكــــم وأيضا 
انتشار هذا الكم الهائل من الصحف 
اليومية واملطبوعات املختلفة، كما 
أن امللتقى ســــيتعرض ملا يسمى 
اإلعالم اجلديد وحتوله من مجرد 
اســــتخدام محــــدود قاصر على 
شريحة معينة الى واقع إعالمي 
فرض نفسه وينبغي التعامل معه 

من هذا املنطلق.

عليه شــــروط االعانة الطالبية، 
الى ان أتى القانون ونسف بعض 
البنود وفرق بني املستحق وغير 
املستحق من خالل القرار اجلديد 
الهيكلــــة بتاريخ  الذي طبقتــــه 
2009/8/2 الــــذي ينــــص على ان 
من حصل على دعم العمالة قبل 
هذا التاريخ ومســــتمر بالدراسة 
سيستمر في حصوله على دعم 
العمالة ومن أتى بعد هذا القرار 
عليه ان ينتظر ثالث سنوات في 
العمل وجتاوز اخلامسة والعشرين 
سنة، واذا اردنا االنصاف واحقاقا 
للحق واحلد من التجاوزات على 
احلكومة أن تساوي بني اجلميع 
في الدعم والتعامل مع املتجاوزين 

بعقوبات صارمة.
واستغرب املجني من صمت 
النــــواب والنهــــج الــــذي تتبعه 
احلكومــــة بهذا الشــــأن قائال ان 
احلكومة هي التي تضع القوانني 
ثم تعدلها ثــــم تخالفها، فقد كان 
بالسابق بإمكان كل مواطن طموح 

رؤية إعالمية عربية تستطيع أن 
تلبي متطلبات وأساسيات اإلعالم 
املتطور وتكون قادرة على مسايرة 
املؤسســــة اإلعالمية العاملية من 
ناحية التطوير والتحديث ومواكبة 
املتغيرات العاملية املستمرة، كذلك 
فإن اإلعالم له دور كبير ومؤثر في 
حياة األمم ومستقبلها وحاضرها 
وبالتالي فإن هناك مســــؤولية 
اجتماعية لوسائل اإلعالم وهذه 
احدى القضايا املهمة التي سيتم 
التركيز عليها أثناء هذا املجتمع 

اإلعالمي احلاشد.
وأضاف: ان هذا اللقاء يعتبر 
هو األول مــــن نوعه الذي يضم 
الشــــخصيات  الكوكبة من  هذه 
اإلعالميــــة العربيــــة مبختلــــف 
توجهاتهــــا وأطيافها يجتمعون 
من خــــالل ملتقى قــــادة االعالم 
الذي يهدف في األساس  العربي 
إلى توطيد العالقات التي جتمع 
االعالميني العرب، خاصة ونحن 
في فترة مــــن عمر عاملنا العربي 
جتعلنا نحــــرص على أن يكون 

والتي ال متنح احلاصل على دعم 
عمالة االعانة الطالبية الشهرية اال 
مبوجب اوراق ومستندات تشير 
الى عدم حصول اي طالب على دعم 
العمالة الوطنية، على الرغم من 
شروط التقدمي لالعانة الطالبية 
احضار شهادة من املؤسسة العامة 
للتأمينــــات االجتماعية تثبت ان 
الطالب غير مســــجل كعامل في 
القطاع اخلاص، وعليه ال تنطبق 

هناك انصهار وتناغم وثقة متبادلة 
بني مؤسسات املجتمع العربي كله؛ 
السيما اإلعالم ألن اإلعالم ميلك من 
االدوات ما متكنه من التأثير في 
احمليط الداخلي واخلارجي تأثيرا 
يعود على عاملنا العربي باملزيد 
الداخلية  من االرتباط بقضايانا 
واخلارجية، كذلك يهدف امللتقى 
الى ضرورة التنســــيق بني قادة 
العربي بهــــدف االبتعاد  اإلعالم 
عن كل ما من شأنه تعكير صفو 

ماضي اخلميس

وليد املجني

الســــر املســــاعد  طالب أمني 
باالحتاد الوطني لعمال وموظفي 
الكويت ورئيــــس نقابة العاملني 
العامــــة للصناعة وليد  بالهيئة 
املجني كال من اعضاء مجلس االمة 
واحلكومة بإعادة النظر في أحقية 
دعم الشباب الوطني من خالل الغاء 
قرار مجلس الوزراء اخلاص بعدم 
دعم العمالة الوطنية التي تعمل 
القطاع اخلاص واملستمرين  في 
بالدراسة في اجلامعات واملعاهد 

التطبيقية.
فــــي تصريح  وقــــال املجني 
صحافي ان قانــــون دعم العمالة 
الوطنيــــة 2000/19 وضع ليحفز 
الشباب للعمل في القطاع اخلاص 
وينسق بني مخرجات املؤسسات 
التعليميــــة والتدريبية وفرص 
العمل املتاحة في اجلهات املختلفة 
ولم يوضع لتضييق اخلناق على 
الراغبني منهم في تطوير عملهم 
من خــــالل اكمال دراســــتهم في 
املؤسســــات التعليمية الكويتية 

تنظم وزارة الثقافة واإلعالم 
مبملكة البحرين بالتعاون مع هيئة 
امللتقى اإلعالمي العربي ملتقى قادة 
اإلعالم العربي في البحرين يوم 
االربعاء 2 ديسمبر املقبل، والذي 
ستكون تظاهرة اعالمية كبيرة 
جتمع أكبر عدد من قادة اإلعالم 
العربي املؤثرين في واقع اإلعالم 
والذين يعقد على لقائهم هذا الكثير 

من اآلمال والتطلعات.
وأكد أمني عام امللتقى االعالمي 
العربي ماضي اخلميس ان أهمية 
هذا التجمع اإلعالمي الضخم تأتي 
في وقت يشهد الكثير من موجات 
التي تنتاب  التطوير والتحديث 
املؤسسة اإلعالمية العاملية بصورة 
متســــارعة وبوتيرة متصاعدة، 
وذلك يجعل املؤسسة اإلعالمية 
العربيــــة تدخل حتديا كبيرا من 
أجل أن متاشــــي هــــذه املوجات 
املتسارعة. وقال إنه من أجل ذلك 
مت وضع جــــدول أعمال يتضمن 
العديد من القضايا واحملاور التي 
ستساهم الى حد بعيد في بلورة 
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