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»الشعبي«: ال يجوز تخصيص إنتاج النفط والغاز و»الصحة« و»التعليم« إال بقانون
املواطنني القصر والفوائد واالرباح 
الناجتة عن هذه االسهم الى حني 
الرش���د، وتتولى  بلوغهم سن 
الشركة حتويل الفوائد واالرباح 
الناجتة عن هذه االسهم  املالية 
الى الهيئة العامة لالستثمار التي 
تقوم بدورها بادارة هذه االموال 
من دون مقاب���ل، وتقوم الهيئة 
املالية  املبالغ  بتحويل جمي���ع 
املستحقة لكل مواطن اليه عند 

بلوغه سن الرشد.
كما حتتفظ الش���ركة بأسهم 
االكتتاب وجميع اس���هم املنحة 
التي توزع على املساهمني القصر 
حلني بلوغهم سن الرشد، حيث 
تقوم الشركة بتحويل اسهم كل 

منهم اليه.
وتعامل جميع هذه االس���هم 
عند احتساب نسبة النصاب في 
اجلمعية العامة معاملة االسهم 
املنص���وص عليها في املادة 115 
مكررا من القانون رقم 15 لسنة 

1960 املشار اليه.
ويسري على هذه االسهم حكم 
الفقرة الثانية من املادة السابقة 
اذا بلغ القاصر سن الرشد قبل 
مضي ثالث س���نوات من تاريخ 
تأسيس الشركة او ادراج اسهمها 
للتداول في سوق الكويت لالوراق 

املالية.
وفي حالة وفاة املستفيد قبل 
بلوغه سن الرشد، تصرف هذه 
الى  املستحقات وحتول االسهم 

ورثته وفقا الحكام القانون.
رابع���ا: تلغى امل���ادة الثالثة 
والعش���رون )ادمجت في املادة 

احلادية والعشرين(.
خامسا: اعادة صياغة املذكرة 
االيضاحية مبا يتفق ونصوص 

مشروع القانون بعد تعديله.

الكويتيني املنقولني اليها واالرتقاء 
مبستوى مهاراتهم الوظيفية مع 
احلفاظ على نسبة العاملني منهم 
في التخصصات النادرة واالعمال 
الفنية املتخصصة التي يحددها 
املجلس، اضافة الى اي شروط 
اخرى ومنها شروط حق االنتفاع 
بأمالك الدولة العقارية التي كان 
يتمتع بها املش���روع العام قبل 
تخصيصه � ان وجدت � مبا يتفق 

مع القانون.
ال���ى ديباجة  ثانيا: يضاف 

مشروع القانون ما يلي:
وعلى القانون رقم 32 لسنة 
1982 في ش���أن نظام املعلومات 

املدنية.
وعلى القانون رقم 9 لسنة 2010 
باصدار اخلطة االمنائية للسنوات 

.2014/2013 � 2011/2010
الى مش���روع  ثالثا: تضاف 
القانون مادتان جديدتان، تأتي 
اوالهما ف���ي الترتيب بعد املادة 
الثانية  امل���ادة  الثانية )وبرقم 
مك���ررا(، وتأت���ي االخ���رى في 
الترتيب بعد املادة الثالثة عشرة 
منه )وبرقم املادة الثالثة عشرة 

مكررا(، نصهما كاآلتي:

المادة الثانية )مكررا(

النفطي���ة والثروات  الثروة 
الطبيعية جميعها ومواردها كافة 
مل���ك الدولة، تقوم على حفظها 
وحس���ن اس���تغاللها، مبراعاة 
مقتضيات امن الدولة واقتصادها 
الوطني، وحمايتها واجب على 

كل مواطن.

المادة الثالثة عشرة )مكررا(

م���ع مراع���اة اح���كام املادة 
السابقة، يحظر التصرف في اسهم 

بالش���ركة واحلد االدنى الجور 
هذه العمالة بالنسبة الى اجمالي 
االجور وذلك في اي شركة يتم 
تأسيس���ها نتيجة التخصيص، 
عل���ى اال تقل تلك النس���ب عما 
كانت عليه في املش���روع العام 
الذي مت تخصيصه وعن النسبة 
املقررة وفقا الحكام ذلك القانون 
والق���رارات الص���ادرة تنفيذا 
ل���ه، ويضع املجلس الش���روط 
التفصيلية واالجراءات واملواعيد 

الالزمة لتنفيذ هذا االلتزام.
القرارات  ويصدر املجل���س 
املناسبة التي تكفل التزام الشركات 
املنافسة االخرى بنسبة العمالة 
املنصوص عليها في هذه املادة 

خالل فترة يحددها املجلس.

المادة الحادية والعشرون

الالئحة  تص���در مبرس���وم 
التنفيذية لهذا القانون خالل ستة 
اشهر من تاريخ العمل به بناء على 
عرض املجلس، متضمنة القواعد 
التي تلتزم مبوجبها الشركات 
بوضع وتنفيذ برامج تدريبية 
تكفل االس���تفادة م���ن العاملني 

في العمل في الشركات املنصوص 
عليها في املادتني احلادية عشرة 
والسادسة عشرة من هذا القانون 
يتم نقلهم اليها، وتلتزم الشركة 
بضمان املزاي���ا التالية للعامل: 

بدون تعديل.

المادة التاسعة عشرة )بند 1(

العامل���ون الكويتي���ون في 
املشروع العام الذين ال يرغبون 
ف���ي االنتقال الى الش���ركة عند 
تأسيس���ها وال تنطب���ق عليهم 
ش���روط التقاعد، تلتزم الدولة 
بتوفير وظائف مناسبة لهم في 
القطاع احلكومي مع وضع برامج 
تدريبية تؤهلهم للعمل اجلديد، 
على اال تقل رواتبهم ومزاياهم 
عما كانوا يتقاضونه في املشروع 

العام.

المادة العشرون

مع عدم االخالل بأحكام املادة 
التاسعة من القانون رقم 19 لسنة 
2000 املشار اليه، يحدد املجلس 
احلد االدن���ى للعمالة الكويتية 
العاملني  الى مجموعة  بالنسبة 

العامة ويترتب على هذه امليزة 
اعطاء الدولة ق���درة تصويتية 
متكنه���ا م���ن االعت���راض على 
قرارات مجلس االدارة واجلمعية 
العامة للشركة حماية للمصلحة 

العامة.
وين���ص عل���ى ه���ذه امليزة 
التصويتية للسهم الذهبي ومن 
ميارس���ها في عقد التأسيس او 
النظام االساس���ي للشركة، وال 
يجوز تعدي���ل االحكام املتعلقة 

بالسهم الذهبي.
املادة السادسة عشرة )فقرة 

أولى(
يجوز للمجلس حتويل مشروع 
عام الى ش���ركة مساهمة تكون 
جميع اس���همها مملوكة للدولة 
متهيدا لتخصيصها، وتس���ري 
على العاملني الكويتيني في هذه 
الشركة احكام الفصل الرابع من 
هذا القانون ويتمتعون مبا ورد 

فيه من حقوق.
السابعة عشرة )فقرة  املادة 

أولى(
العامل���ون الكويتي���ون في 
املش���روع العام الذين يرغبون 

الهيئة  املسجلة اس���ماؤهم في 
العامة للمعلومات املدنية في يوم 
االكتتاب وم���ن غير تخصيص 

لكسور االسهم.
وم���ع مراعاة اح���كام املادة 
التالي���ة، ال يج���وز الي منه���م 
التصرف في هذه االس���هم قبل 
مضي ثالث س���نوات من تاريخ 
تأسيس الشركة او ادراج اسهمها 
للتداول في سوق الكويت لالوراق 

املالية ايهما اقرب.

المادة الرابعة عشرة:

تؤول الى الدولة كسور االسهم 
غير املخصصة للمواطنني، وتقوم 
الدولة بتحويل ملكية هذه االسهم 
الى  خالل مدة يحددها املجلس 
الش���ركة التي رسا عليها املزاد، 
وذلك بعد استيفاء قيمتها منها 
وفقا الحكام البند )أ( من املادة 
الثانية عشرة من هذا القانون.

المادة الخامسة عشرة:

يكون للدولة سهم ذهبي في 
ملكية الش���ركات التي تأسست 
نتيجة لتخصيص احد املشروعات 

الطبيعي���ة او مرفق من املرافق 
العامة او منح احتكار ال يكون 

اال بقانون ولزمن محدود.

المادة السابعة:

يوافي املجلس كال من مجلس 
الوزراء وديوان احملاسبة بتقرير 
نصف سنوى خالل شهري يناير 
ويولي���و من كل ع���ام باالعمال 
واالنشطة التي قام بها في نصف 

السنة املنقضي.
ويجب ان يتضمن هذا التقرير 
بيان���ا تفصيليا مب���دى التزام 
الشركات املؤسسة وفقا الحكام 
هذا القانون بأحكامه، خاصة ما 
يتعلق بااللتزام مبعايير اجلودة 
ومستوى االسعار وبأحكام كل من 
املادة الثانية ومواد الفصل الرابع 
التي اتخذت  منه، وباالجراءات 

بحق الشركات املخالفة.
وعلى رئيس الديوان موافاة 
مجل���س االمة بنس���خة من هذا 
التقرير ومالحظاته حوله خالل 
ش���هرين م���ن تاريخ تس���لمه، 
ويوزع التقرير ومالحظات ديوان 
احملاس���بة على جمي���ع اعضاء 

مجلس االمة.
املادة الثانية عشرة )بند د(

نسبة 40% تخصص لالكتتاب 
الكويتيني  العام وتوزع عل���ى 
كمنحة مجانية وفقا الحكام املادة 

الثالثة عشرة من هذا القانون.

المادة الثالثة عشرة

تتولى اجلهة احلكومية املكلفة 
بتأسيس الشركة حتديد رأسمالها 
وتوزيع جميع االسهم املخصصة 
العام كمنحة مجانية  لالكتتاب 
بالتساوي بني جميع الكويتيني 
املوجودي���ن على قي���د احلياة 

النواب احمد السعدون  قدم 
الدقباسي  البراك وعلي  ومسلم 
وخالد الطاحوس تعديالت التكتل 
الشعبي على قانون اخلصخصة 

حيث جاءت كالتالي:
استنادا الحكام املادة 103 من 
الداخلية ملجلس االمة،  الالئحة 
التالية على  نتقدم بالتعديالت 
مشروع القانون في شأن تنظيم 
برامج وعملي���ات التخصيص 
كما ورد في التقرير الس���ادس 
والعشرين للجنة الشؤون املالية 
واالقتصادية، ووافق عليه مجلس 
االمة املوقر ف���ي املداولة االولى 

بتاريخ 24 من مارس 2010.
التعديالت

اوال: تس���تبدل بنص���وص 
امل���واد االولى البندي���ن 1 و 2، 
والثالثة، والس���ابعة، والثانية 
عشرة بند )د(، والثالثة عشرة، 
والرابعة عش���رة، واخلامس���ة 
عشرة، والسادسة عشرة )فقرة 
اولى(، والسابعة عشرة )فقرة 
اولى(، والتاسعة عشرة )بند 1( 
والعشرين واحلادية والعشرين، 

النصوص التالية:
املادة االولى: البندين )1( و)2(

املش���روع العام: مشروع له 
طبيعة اقتصادية تعود ملكيته 

بالكامل للدولة.
التخصيص: حتويل املشروع 
العام بش���كل كلي او جزئي الى 
شركة مساهمة وفقا الحكام هذا 

القانون.

المادة الثالثة:

انتاج  ال يجوز تخصي���ص 
النفط والغاز الطبيعي ومرفقي 
الصحة والتعلي���م، وكل التزام 
باستثمار مورد من موارد الثروة 

م تعديالته على قانون الخصخصة بإلزام عدم االستثمار في موارد الثروة الطبيعية أو المرافق العامة أو االحتكار إال لزمن محدد قدَّ

علي الدقباسي خالد الطاحوس مسلم البراك أحمد السعدون

أبورمية : قانون الخصخصة غير دستوري جاء لخدمة المتنفذين
المويزري: يوم للتظاهر السلمي رفضاً واعتراضاً على »الخصخصة« 

خالل ندوة »لن أبيع وطني« عقدت بديوان إشبيلية مساء أول من أمس

عبداهلل عكاش خالل الندوة )محمد ماهر(شعيب املويزري خالل الندوة علي الدقباسي ود.ضيف اهلل أبورمية وشعيب املويزري اثناء الندوة 

للقانون لكن الثبات تعبير الرفض الشعبي 
للفساد واخلصخصة التي تهدف الى ان 
تكون الدولة بال دس����تور، وهو وضع ال 
يجوز بتاتا، متمنيا من اهلل عز وجل أن 
يذل كل من يحاول اذالل الكويتيني وأن 
يعجل بعذاب من يريد حتطيم الكويت.

مجلس استشاري

من جانبه أكد النائب السابق عبداهلل 
عكاش أن مجلس األمة أصبح استشاريا 
وليس له قيمة إال للقليل من أعضائه وقاعة 
املغفور له عبداهلل السالم أصبحت مسرح 
عمليات فيها البق����اء لألقوى والضحية 
الشعب الكويتي كما متت السيطرة على 
قنوات وصحف إعالمية ووضعت حتت 
التجارية  أهواء أصحابها من األقط����اب 
وأصبح يتكلم الس����فهاء إلشغال الرأي 
العام عن املواضيع املهمة بطعنهم بوالء 
وانتماء الش����عب باإلضافة الى إش����غال 
املواطنني عن قان����ون اخلصخصة الذي 

ما هو اال بيع للدولة.

قانون اخلصخصة املشبوه والذي سيعقبه 
اجهاض وحتجيم مجلس االمة وضرب 
الدستور، وبالنسبة لقانون اخلصخصة 
الذي تبجح به البعض بقوله انه تطوير 
ونهضة بالبالد فهو سرقه علنية واحلكومة 
فش����لت في ادارة مرافقه����ا وهي متلكها 
100%، فكيف هو احلال في خصخصتها 
واالكتفاء بالسهم الذهبي؟ مشيرا الى أن 
على احلكومة احلفاظ على مقدرات الشعب 
وكرامته باالضافة الى التصدي للمتنفذين 
وألفعالهم السيئة حتى ال نصدق ما قيل 
قبل خمس سنوات ان الكويت مؤسسة 
وس����تقفل، وليس محاربة املستشارين 

والدكاتره والعسكريني من أبنائها.
وطالب املويزري بتحرك شعبي سلمي 
من خالل تخصيص يوم معني للتعبير 
عن رفض الفس����اد وقانون اخلصخصة 
الذي سيبيع البالد ويقضي على اللحمة 
بني الشعب وبالده بإنارة أنوار السيارات 
واملنازل منذ ساعات الصباح األولى حتى 
الليل مبناورة سياس����ية غي����ر مخالفة 

وق����ال د.أبورمي����ة يج����ب أن تكون 
اخلصخصة لكل قطاع على حدة بقانون 
خاص وليس بقانون شامل يتيح للحكومة 
العمل مبا تشاء وتسليم املرافق العامة 
لشركات قد تكون مملوكة من اخلارج، لذلك 
فهو قانون مرفوض وال تقع مسؤوليته 
على مجلس األمة فقط، ألن النواب الذين 
يدافعون عن املكتسبات الشعبية قلة وال 
ميثلون ربع املجل����س، ويجب أن يكون 
هناك حترك شعبي للضغط على نواب 
األمة واحلكومة وبالتالي سوف تتراجع 
احلكومة اوال ان ملست االرادة الشعبية 

ووعيها التام ملا يدور.

تدرج

من جانبه، قال النائب شعيب املويزري 
ان التدرج في اخلطة اخلبيثة التي نظمها 
بعض املتنفذين والفاس����دين والبطانة 
الس����يئة ب����دأت باملوافقة عل����ى اخلطة 
احلكومية حتت ضغط الرغبة الشعبية 
العارمة للنهوض مبستوى البالد ثم تالها 

حكومة في اخلف����اء ممثلة في املتنفذين 
والتجار هي التي تدير االمور في البالد، 
وان كانت احلكومة عاجزة عن ادارة املرافق 
احلكومية فلتستقل وليحل مكانها من هو 
قادر على العطاء وتولي زمام األمور، حيث 
كان من الواجب على احلكومة التفكير في 
امن البالد ومستقبلها مبختلف املجاالت ال 
بيعها بقانون علني ينص على أن استمرار 
الش����ركة باعطاء املوظف خمس سنوات 
عمل بعقد لكنه لم يحدد ما مصيره بعد 
اخلمس س����نوات، وينص القانون ايضا 
على أن من حق من يرفض العمل بالقطاع 
املخصص توفر له احلكومة العمل بالقطاع 
العام، فماذا فعلت جتاه توفير الوظائف؟ 
باالضافة الى الفقرة التي تنص على أال 
يقل راتب املوظف����ني عن 60 دينارا كحد 
أدنى، أي انه من املمكن أن يقول القطاع 
انه مس����تعد لتوفير  اخلاص للحكومة 
وظائف جلميع الكويتيني براتب 60 دينارا، 

فمن سيقبل بذلك؟

عادل الشنان
أكد النائبان د.ضيف اهلل أبورمية 
القاطع  وش����عيب املويزري رفضهما 
لقانون اخلصخصة، مجمعني على فساد 
فكرة قانون اخلصخصة املطروح حاليا 
على مجلس االمة، ومطالبني بعدم اقراره 
في املداولة الثاني����ة اذا كان بصورته 

احلالية.
كان ذلك اثن����اء الندوة التي اقيمت 
بديوان اش����بيلية مساء اول من امس 
وكانت بعنوان »لن أبيع وطني« حضرها 
العديد من الفعاليات والنواب السابقني 

واملهتمني بالشأن االقتصادي.
ف����ي بداي����ة الندوة، أعل����ن النائب 
د.أبورمي����ة رفض����ه الت����ام لقان����ون 
اخلصخصة ألنه غير دستوري ومخالف 
الدستورية  القوانني واللوائح  جلميع 
وجاء ليخدم بعض املتنفذين والتجار 
البالد بقانون  امتالك  الذين يحاولون 
ظاه����ره رحمة وباطنه قت����ل املواطن 
ومحاربت����ه في رزقه، قائ����ال ان هناك 

دع��ا النائ��ب مب��ارك الوع��الن ال��ى اعادة 
قان��ون تنظيم برام��ج وعملي��ات التخصيص 
»اخلصخص��ة« مج��ددا ال��ى اللجن��ة املالي��ة 
واالقتصادية مبجلس األمة ملزيد من الدراس��ة 
وبن��اء حال��ة ح��وار حول��ه، حي��ث ان القانون 
مصيري وميس مس��تقبل الكويت ومس��تقبل 

العمالة الوطنية وثروات الدولة.
وقال الوعالن ان قانون اخلصخصة مبفهومه 
احلال��ي يعني إيجاد طبقة من األس��ياد وأخرى 
من العبيد، وهو بيع للكويت وثرواتها الطبيعية، 
مؤكدا ان قانون اخلصخصة س��يغير التركيبة 
االجتماعية للمجتمع وس��يخلق عدم توازن في 
العدالة االجتماعية ويسيء الى العمالة الوطنية، 
الفتا الى انه كان يجب ان يكون القانون مرسخا 
إلرادة الدولة وحامي��ا للمرافق العامة والثروات 
الوطني��ة، ولك��ن القانون ج��اء ليلغ��ي العدالة 

االجتماعية ويصفي دور القطاع العام.

وأك��د ان قان��ون اخلصخص��ة يص��ب في 
مصلحة بعض التجار واملتنفذين الذين يدفعون 
جتاه مترير هذا القانون وإقراره، وذلك لتحقيق 
مصلحة خاصة على حساب املصلحة العامة غير 
مهتمني مبا قد يس��ببه هذا القانون من أضرار 
ف��ي مصلحة املواطنني، مش��ددا على ان جموع 
املواطن��ني متذمرون من ه��ذا القانون، مضيفا 
ان عملية خصخصة القطاع العام وحتويله الى 
قطاع خاص هي مبثابة بيع الفقراء الى األثرياء.
وطالب الوع��الن بعدم الرض��وخ للضغوط 
ورفض قانون اخلصخصة الذي يسمح للقطاع 
اخلاص باس��تعباد املوظف��ني الكويتيني فنحن 
ف��ي الكويت نعان��ي من البطال��ة، وخصخصة 
القط��اع العام س��تضاعف أع��داد البطالة، ألن 
ش��ركات القط��اع اخل��اص ال يهمه��ا إال زيادة 
أرباحها حت��ى ولو كانت على حس��اب املواطن 
البس��يط، مؤكدا ان قانون اخلصخصة سيكون 

له آثار وخيمة على حقوق ومكتس��بات الشعب 
الكويتي والعمال عل��ى وجه اخلصوص ويهدد 
اس��تقرارهم الوظيفي ملا سينش��أ عنه من خلل 
في جمي��ع النواحي االجتماعي��ة واالقتصادية 
واألمنية، الفتا ال��ى انه بإقرار مثل هذا القانون 
يكون ق��د قدم القطاع العام على طبق من ذهب 
للمس��تفيدين واملتنفذين للوصول لغايتهم من 
االستيالء على ثروات ومرافق البالد، واشار الى 
ان اللجنة املالية واالقتصادية املكلفة مبناقش��ة 
قان��ون اخلصخصة ق��د جتاهل��ت آراء جموع 
العامل��ني ونقاباته��م التي متثله��م، وان بعض 
آراء اللجنة ل��م تراع أحكام الدس��تور املتصلة 
باخلصخص��ة الواردة ف��ي مواد ع��دة، مؤكدا 
بالقول: »هناك قطاعات البد من خضوعها كاملة 
إلش��راف وس��يطرة الدولة عليها ألننا نخشى 
ان تذهب مدخ��رات البلد الى أيادي أش��خاص 

متنفذين ميلكون األموال فقط«.

سامح عبدالحفيظ
عبدالصمد  عدن��ان  النائب  قال 
في تصريح خ��اص ل� »األنباء« ان 
اكثر التعديالت ان لم يكن جميعها 
والتي تطرح اليوم من قبل البعض 
على قانون اخلصخصة مت تداولها 
ف��ي اجللس��ة اخلاصة مبناقش��ة 
قانون اخلصخصة، واشار الى ان 
هناك من قام بتقدمي هذه التعديالت 
اثناء اجللسة من النواب وان الكثير 
من مداخالت االعضاء في احلديث 

تناولت هذه التعديالت.
واضاف عبدالصمد ان التعديالت 
السهم  بوجوبية  املتعلقة  املطروحة 
الذهبي واس��تبعاد القطاع النفطي 
وغيرها مت االش��ارة اليها من قبل 

ومنها ما قدمت فيه اقتراحات.

وحول اشكالية املوارد النفطية، 
ق��ال عبدالصم��د انه��ا محصن��ة 

دستوريا.
وفيم��ا يتعل��ق مبا يش��اع ان 
الدس��تور لم ين��ص صراحة على 
نق��ل امللكي��ة والت��ي يتخ��ذ منها 
البعض اساس��ا للخالف مع قانون 
اخلصخص��ة، ق��ال عبدالصم��د: 
ابدا ليس��ت هذه اس��اس اخلالف 
امنا اخل��الف ان البع��ض يرفض 
القان��ون مبدئيا بكل ما يطرح عليه 
من تعديالت، مش��يرا الى ان هناك 
مجموعة من النواب بدأوا يتفهمون 
اهمي��ة ه��ذا القان��ون م��ع االخذ 
باالعتب��ار بالتعديالت التي طرحت 
اثناء اجللس��ة والتي جددها نواب 
آخرون، وه��ذا ما حمل عبدالصمد 

عل��ى مطالبة جم��وع الن��واب اال 
يجعل��وا من قان��ون اخلصخصة 
او غي��ره صراع��ا عل��ى صفحات 
الصح��ف، الفتا الى ان هناك جلانا 

مختصة هي املعنية بهذا االمر.
وقال: اطلب بل ارجو من االخوة 
املعترضني على قانون اخلصخصة 
اللجان  اجتماع��ات  ان يحض��روا 
املعنية وان يطرحوا وجهة نظرهم 
ف��ي اجتم��اع اللجنة ب��دال من ان 
يتخ��ذوا م��ن كل قان��ون س��بيال 

لصراع سياسي داخل البلد.
قانون  اق��رار  امكاني��ة  وع��ن 
اخلصخص��ة في مداولت��ه الثانية، 
اوض��ح عبدالصم��د ان��ه س��يتم 
اقراره لكن بع��د االخذ بالتعديالت 

اجلوهرية.

الوعالن: »الخصخصة« بمفهومه الحالي يعني إيجاد طبقة من األسياد والعبيد عبدالصمد: التعديالت نوقشت في الجلسة الخاصة

العبدالهادي يسأل عن ديون ديوان 
الخدمة المدنية لدى الغير

وجه النائب م.ناجي العبدالهادي 
سؤاال لوزير الدولة لشؤون مجلس 
الوزراء روضان الروضان جاء فيه: 
لقد كانت اخلدم����ات املدنية التي 
يؤديها اجلهاز االداري في الكويت 
محل عناية احلكومة واهتمامها، فلم 
تدخر احلكومة وسعا في العمل على 
رفع كفاءة ه����ذا اجلهاز واالرتقاء 
ب����ه وحتديثه حتى يواكب التقدم 

خلدمة املواطنني.
وتساءل العبدالهادي: ما قيمة 
الديون املستحقة لديوان اخلدمة 
املدنية لدى الغير؟ يرجى تزويدي 
بقيمة الديون خالل اخلمس سنوات 

الفائتة؟ وهل مت تشكيل فرق عمل ملتابعة حتصيل الديون بالتنسيق مع 
اجلهات املعنية احلكومية ذات الش����أن؟ كم تبلغ ايرادات ديوان اخلدمة 
املدنية احملصلة منها وغير احملصلة؟ وما مسببات عدم حتصيل الديوان 
لتلك الديون؟ وكم تبلغ مكافآت االعمال املمتازة ملوظفي ديوان اخلدمة 
املدنية مقارنة مبكاف����آت موظفي الدولة؟ يرجى تزويدي مبا يفيد ذلك 
تفصيليا؟ وكم تبلغ عدد السيارات املستأجرة التي يستخدمها الديوان 
تفصيليا؟ مع تزويدي بالعقود ذات الصلة؟ وهل توجد دراسة مسبقة 

للعمل بنظام الفترتني الصباحية واملسائية بالنسبة الجهزة الدولة؟
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