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األنباء  االقتصادية

للفنادق«  »إيفا  البحر: 
أطلقت في النـصف 
مجمـوعة  األول 
مميزة من المشاريع 
والمنـتجعـات

بـودي: »طـيران 
الجزيرة« تستـحوذ 
على »سحاب« لتأجير 
الطائرات  بـ 25.6 
دينـار مـليـون 

ص 41 ص 43

 : ئي لطبطـبـا ا
مـلــيون   37
قيـمة  ديـنـار 
المشـغـوالت 
مـن  الذهبـية 
الكويت خـارج 

ص 42

طالل البحر

)محمد  ماهر(رشيد الطبطبائي يفتتح معرض الذهب واملجوهرات

مروان بودي

البنك الدولي: ال ننصح بزيادة الرواتب  
واألمر متروك لتقدير الحكومة 

مريم بندق
في اطار دراس����ة مجلس 
اخلدم����ة املدنية الذي اجتمع 
اليه  امس للموضوع احملال 
م���ن وزير املالي���ة مصطفى 
الشمالي بايجاد بدائل مناسبة 
ملطالب���ات 37 جهة حكومية 
باقرار كوادر جديدة ملوظفيها 
استعان بتقرير البنك الدولي 
حول الرواتب وتضمن التقرير 
حتذيرا من اقرار اي زيادات 
على الرواتب االساسية ملوظفي 

احلكومة قبل 3 سنوات مقبلة 
استنادا الى ان الرواتب احلالية 
تتناس���ب جدا م���ع انتاجية 
املوظف ونس���بة التضخم، 
وبالتالي فإن املطالبة باقرار 
أي زيادات جديدة غير مبررة 

في الوقت احلالي.
الكوي���ت  خصوص���ا ان 
ترتبط ارت��باطا اح��اديا ف�ي 
ميزانياتها مبصدر واحد وهو 

النفط.
ولكن تقرير البنك الدولي 

ترك الباب مفتوحا للحكومة 
»التخاذ اي قرار تراه مناسبا 
على ضوء املعطيات السياسية 
واالجتماعية« وهو ما يفتح 
نافذة االمل نحو اقرار املشروع 
املطروح على احلكومة وهو  
زيادة مقطوعة على رواتب 
جميع موظفي الدولة تتراوح  
ب���ن 100 و150 دينارا.  م���ا 
وطلب املجلس م���ن ديوان 
اخلدمة املدنية إجناز ملخص 
لتقرير البنك على ان يعرض 

مرة اخرى للدراسة ومن ثم 
ترفع التوصية املطلوبة ازاء 
بدائل ال� 37 كادرا الى مجلس 
الذي  القرار  الوزراء العتماد 
يراه مناسبا وحتقيق املساواة 

والعدالة للجميع.
واختتمت مصادر مطلعة 
بان اقرار كوادر مالية جديدة 
امر مستبعد متاما وان كانت 
االمور تتجه الى بدائل اخرى 
من اهمها اقرار زيادة مقطوعة 

للجميع.

حذرها من الزيادات على الرواتب األساسية خالل الـ 3 سنوات المقبلة
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