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»السكنية«: توزيع بطاقات االحتياط

 للبيوت الحكومية في مدينة سعد العبداهلل
قامت املؤسسة العامة للرعاية السكنية صباح أمس بتوزيع 
بطاقات االحتياط لدخول قرعة توزيع البيوت احلكومية في 
مدينة س���عد العبداهلل قطعة 8 والتي تش���تمل على 170 بيتا 

مبساحة 400م2.
وقامت بتوزيع بطاقات دخول القرعة على البيوت احلكومية 

ملشروع مدينة سعد العبداهلل في تاريخ 8 و2010/6/9.

متاضر السديراوي ود.رشيد الطبطبائي وم.أحمد الصبيح ود.علي املضف

عبدالقادر العجيل وأحمد املرشد وم.عبدالعزيز الكليب وأحمد اجلسار وم.جاسم البدر وحمد املعضادي والشيخ محمد العبداهلل خالل الديوانية احلوارية الشيخ فيصل املالك وجاسم يعقوب ود.يعقوب الرفاعي ود.صالح املضحي

زيد النويف

عبداحملسن املزيدي ود.ناجي املطيري وبعض املشاركني في الديوانية

النائب األول رعى ديوانية حوارية تحت عنوان »نظرة تأملية ووقفة تقويمية للخدمات المدنية«

الرومي: ديوان الخدمة جهة محايدة وخصم شريف في الكوادر 
وإقرار الـ 120 كادراً كان سيكلف خزينة الدولة نصف مليار دينار

إقرار الـ 38 كادراً كلف خزينة الدولة 160 مليون دينار ولدينا تعديالت على نظام الخدمة المدنية كتوحيد المزايا المالية لجميع التخصصات 
المنصور: الديوانية تناقش الميكنة والخدمات المقدمة في القطاعات وهناك مفاوضات بين وزارة الدفاع ومجلس الخدمة المدنية حول الكادر واألمور تبشـر بالخير

 عبدالهادي العجمي
نظمت وزارة الدفاع بالتعاون 
مع دي���وان الخدم���ة المدنية 
ديوانية للحوار تحت عنوان 
»نظرة تأملية ووقفة تقويمية 
المدني���ة« بفندق  للخدم���ات 
هيلتون المنقف )قاعة الدرة( 
تحت رعاية النائب األول لرئيس 
مجلس الوزراء ووزير الدفاع 

الشيخ جابر المبارك.
الديوانية وزير  أدار  وق���د 
اإلعالم األسبق د.أنس الرشيد 
وعميد كلي���ة العلوم اإلدارية 
األس���بق د.عادل الحسينان. 
وقال الوكيل المساعد للشؤون 
االدارية والمالية بوزارة الدفاع 
الش���يخ أحم���د المنصور في 
تصريح للصحافيين قبل بدء 
الحوار ان الهدف من الديوانية 
التي سيشارك فيها عدد كبير 
من الوكالء والوكالء المساعدين 
والمديري���ن العموميي���ن من 

المؤسسات الحكومية، الحوار 
والتع���ارف من أج���ل االفضل 
المعلومات والخبرات  وتبادل 
ومناقشة االقتراحات وتحديد 
دور الديواني���ة ومخرجاته���ا 
المحاور  إلى اعتماد  باإلضافة 
الرئيسية التي ستتم مناقشتها 
بورش االدارة الخاصة بالوظائف 

االشرافية.
ولف���ت المنص���ور الى ان 
الديوانية جاءت  فكرة تنظيم 
نظ���را لتكرار المش���اكل التي 
تواجه القياديين والتي تتركز 
غالبا ح���ول كيفية التوصيف 
والتغلب على بعض االمور التي 
تعرقل العمل في ظل القوانين 
والقرارات المنظمة لذلك وهو 
ما حث ديوان الخدمة المدنية 
وبرعاية كريمة من النائب األول 
لرئيس مجلس الوزراء ووزير 
الدفاع الشيخ جابر المبارك على 
دعوة وكالء الوزارات ومديري 

المؤسسات الحكومية للتحاور 
والتشاور في جو عائلي بعيدا 
عن مشاكل العمل للوصول إلى 
أفض���ل الحلول للعمل في ظل 
القرارات والسياسات المنظمة 

للخدمة المدنية.

أمله  المنصور عن  وأعرب 
في أن يس���ود النقاشات نوع 
إلى  االلفة والمودة لنصل  من 
النتائج المرجوة من الديوانية، 
موضحا ان ازالة المعوقات التي 
تواجه الجهات الحكومية هدف 

يسعى إليه الجميع خاصة ان 
الكويت مقبلة على خطة تنموية 
وهو أمر يتطلب رفع جاهزية 
الجهات الحكومية لضمان تيسير 
اجراءات طرح الخطة التي تعول 

عليها الكويت كثيرا.

وأك���د المنص���ور ان ابرز 
التي سنناقشها قرار  القضايا 
قان���ون الخدمة لس���نة 1979 
اليوم ليس كموظف  فموظف 
السبعينيات والثمانينيات فهو 
يحتاج الى قوانين تتواكب مع 

السرعة الموجودة في العالم.
وزاد: س���نناقش بع���ض 
األمور الخاصة بنظام الميكنة 
والخدمات في القطاعات الخدمية 
وهي أمور خاصة بوزارة الدفاع، 
وهناك مواضيع عديدة ستطرح 
الديوانية كمناقشة بعض  في 
السلبيات في بعض الوزارات 
الحل���ول لها من قبل  وايجاد 
وزارات أخ���رى م���ن خ���الل 
التواصل واالندماج باألفكار بين 
قياديي الوزارات والمؤسسات 
الحكومي���ة، موضحا ان هناك 
مفاوضات ومتابعة بين الوزارة 
ومجلس الخدمة المدنية حول 
كادر الموظفين المدنيين بوزارة 
الدفاع واألمور تبشر بالخير.

أك���د وكيل ديوان  وبدوره 
الخدمة المدنية محمد الرومي 
ان الديوان جهة محايدة وخصم 
الك���وادر،  اقرار  ش���ريف في 
موضحا ان هناك جهات تجب 

استشارتها في الرأي وهي وزارة 
المالي���ة والم�ؤسس���ة العامة 

للتأمينات.
الكوادر  ان  الروم���ي  وقال 
ال���� 38 التي أق���رت كلفت 160 
مليون دين���ار بينما لو أقرت 
ال� 120 كادرا فس���تكلف نصف 
مليار دينار، الفتا الى ان هناك 
تعدي���ال س���يجري على نظام 
الخدمة المدنية لمعالجة أوجه 
القصور الموجودة حاليا، منها 
المالية لجميع  المزايا  توحيد 
التخصصات في جميع الوزارات 

والمؤسسات الحكومية.
وحول االعتصامات واالضرابات 
التي تهدد به���ا بعض النقابات 
ذكر وكيل ديوان الخدمة المدنية 
محمد الروم���ي أن االعتصامات 
حق مش���روع لكن يفترض ان 
يتم التحاور مع مسؤولي الدولة 
ومناقشة مطالبهم قبل االعتصام 

واالضراب.

النويف: إيقاف البدالت الـ 7 لموظفي »الدفاع« 
لمزيد من الدراسة.. وال استرجاع للمبالغ المصروفة

 عبدالهادي العجمي
أكد الوكيل املساعد للتطوير اإلداري في 
ديوان اخلدمة املدنية زيد النويف أن البدالت 
ال� 7 التي صرفت ملوظفي وزارة الدفاع ومت 
إيقافها لن يتم استرجاع املبالغ اخلاصة 
بها موضحا أن إيقاف البدالت للمزيد من 

الدراسة على أن يتم إقرارها بعد االنتهاء 
من دراسة جميع البدالت.

يذكر ان البدالت التي صرفت هي »بدل 
منصب � بدل مسافة � بدل وسام حترير � 
ب���دل خطر � بدل طوارئ � بدل تخصص � 

مكافأة إبحار والركب الطائر«.

د.عادل احلسينانمحمد الروميالشيخ أحمد املنصورد.أنس الرشيدالشيخ جابر املبارك


