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البراك: وجهت سؤااًل برلمانيًا منذ فبراير الماضي 
عن عقد أبرمته »الكويتية« ولم تردني اإلجابة حتى اآلن!

اقتراح لشراء األسهم المتبقية لمن حصل  على 
30٪ من أسهم الشركات المدرجة في البورصة

استغرب النائب مسلم البراك ان تدعو 
حكومة جتاهلت األسئلة البرملانية وامللفات 
املثقلة بالتجاوزات الى فتح صفحة جديدة مع 
املجلس، في الوقت الذي يفترض ان تبدأ في 
معاجلة هذه التجاوزات قبل املناداة بصفحة 
جديدة، مش����ددا عل����ى ان أحد هذه امللفات 
التجاوزات املليونية في مؤسسة اخلطوط 
اجلوية الكويتية والتي ستبقى »في رقبة 

وزير املواصالت د.محمد البصيري«.
وقال البراك في تصريح للصحافيني في 
مجلس األم����ة انه وخصوصا اننا مقبلون 
على بداية دور االنعقاد كان املفترض على 
احلكومة ان تعالج أخطاءها، وتصريح وزير 
الدولة لشؤون مجلس الوزراء بأنه ستكون 
هن����اك صفحة جديدة يج����ب ان يتم قبله 
معاجلة األخطاء املوجودة اآلن، مشيرا الى 
ان هناك أسئلة برملانية وجهت بخصوص 
عمليات اعتداء واضحة على املال العام ولم 
يتم الرد عليها طوال ال� 4 أشهر التي متتد 
خاللها العطلة البرملانية، بل لألسف هناك 
من يسهل إجراءات االعتداء على املال بشكل 
أو بآخر في حني ان املفترض ان يكون دوره 

حماية املال العام.
وأشار الى انه وجه سؤاال برملانيا لوزير 
املواصالت د.محمد البصيري في 11 فبراير 
املاضي يتعلق بعقد أبرمته اخلطوط اجلوية 
الكويتية التي تقول انها اقترضت من البنوك 
لسداد رواتب موظفيها، بينما هي تهدر املال 
العام به����ذه العقود وأعلم متاما ان رئيس 
املؤسسة لن يجيب عن السؤال ألنه واقع 
في اخلطيئة، ولكن ما ال أفهمه هو كيف ان 
حكومته تريد ان تفتح صفحة جديدة، وهناك 
وزراء مسؤولون عن مؤسسات يقبلون بهذا 

العبث الذي ميارس في املؤسسات؟!  
وبني ان مؤسس����ة اخلط����وط اجلوية 
 VOLVO الكويتية أبرمت عقدا مع ش����ركة
في عام 1998 لتسويق قطع غيار طائرات 
املؤسسة الفائضة عن احلاجة ومت جتديد 
العقد عدة مرات الى حني انتهائه في 3 مايو 
2009 بطلب رسمي من الشركة لفسخ العقد، 
وأنا طلبت صورة من العقد األصلي بشأن 
هذا االتفاق وكذلك طلبات التجديد مع بيان 
كل التعديالت التي متت وبيان قائمة القطع 
املطلوب تسويقها وكذلك مجموعة طلبات 
بشأن حتميل الشركة تكاليف تخزين قطع 
الغيار املتبقية في مخازن املؤسسة طوال 
فترة التعاق����د، ورغم ان قيمة قطع الغيار 

التي حتت يد الشركة تصل الى 120 مليون 
دوالر إال انه خالل فترة الس����نوات العشر 
وبشكل مزعج وبطيء يدل على عدم االهتمام 
باملال العام لم تتج����اوز قيمة املبلغ الذي 
مت حتصيله خالل ه����ذه الفترة 25 مليون 
دوالر أخذت الش����ركة منها 7 ماليني وبقي 
نصيب مؤسسة اخلطوط اجلوية الكويتية 

18 مليون دوالر.
وذكر ان تهاون مؤسسة اخلطوط اجلوية 
الكويتية أدى الى تفاق����م الفروقات حتى 
وصلت الى 16 مليون دوالر، وحتقق لشركة 
VOLVO ما أرادوه حيث انه لم يتم استدخال 
الضمان البنكي وذلك بناء على العقد الذي 
أبرم ف����ي اجتماع عقد في لندن في 7 مايو 
2009 أي بعد انتهاء العقد ب� 4 أيام، وبدأ بعد 
ذلك مسلسل التهاون واإلهدار واالستمرار 
في نزف امل����ال العام، فعلى من يضحكون 
عندما يقول����ون انهم اقترضوا من البنوك 

لسداد مرتبات املوظفني؟!
وأوضح انه طلب تزويده بصورة تطبيق 
الضمان البنكي حتى تاريخ 31 يناير 2010 
وحقيقة الفروقات بعد مرور 9 أش����هر من 
البحث والتدقيق وبعد ان بلغت الفروقات 
أكثر من 4043 صنفا من قطع الغيار وبكميات 
مختلفة وبقيمة جتاوزت 15 مليون دوالر 
بتاريخ 26 ابريل 2009 زادت هذه الفروقات 
لتص����ل الى 4973 صنفا وبكميات مختلفة 
وبقيمة تصل الى 16 مليون دوالر بتاريخ 
14 يولي����و 2009، مبينا انه على الرغم من 
مرور 8 أش����هر إال ان املؤسسة لم ترد ال ب� 

»نعم«، وال ب� »ال«.
وأكد ان الطام����ة الكبرى هي ان رئيس 
مجلس اإلدارة العضو املنتدب احلالي محمد 
الفالح قام في يوني����و 2009 وبعد انتهاء 
العقد قانونيا باملوافقة على جتديد العقد 
لفترة 3 سنوات مقبلة، مما اضعف موقف 
املؤسس����ة، حتى ان يحصل على املوافقة 
النهائية وقامت شركة VOLVO بإمالء جميع 
اشتراطاتها وحقوقها على الرغم من ضعف 
موقفها، مشددا على انه كان على املؤسسة 
بدال من ذلك ان يكون لها موقف اكثر صالبة 
للمطالبة بتعويضات مالية تصل قيمتها 

الى 16 مليون دينار.
ولفت الى ان الفالح اخذ موافقة عضوين 
فقط من مجلس اإلدارة وبالتمرير دون ان 
يعرض املوضوع على مجلس اإلدارة لتجديد 
العقد، فأي عبث ميارس في املؤسسة والى 

اين وصل الهدر في املال العام؟ مؤكدا انه 
بدال من ان تتم معاقبة شركة ڤولڤو التي 
لعبت بالدنيا متت مكافأتها بزيادة حصتها 
من 20% بحسب السابق الى 25% في العقد 

اجلديد.
وأفاد بأن����ه مت كذلك تخفيض الضمان 
البنكي للشركة من مليون ونصف إلى نصف 
مليون بينما كان األمر يتطلب قرارا فوريا 
مبصادرة واستدخال هذا الضمان مما اضاع 
فرصة لتعويض بعض خسائر املال العام، 
فالفلوس كان����ت بيدهم ولكنهم اضاعوها 
اكراما لعني الش����ركة املخالفة ومت توقيع 

العقد بأثر رجعي في 4 مايو 2009.
واس����تغرب البراك ان تتعامل مؤسسة 
يفترض ان تكون فيها الدقة واحلرص على 
املال العام وتطبيق القوانني بهذا الشكل وان 
يس���كت وزراء مسؤولون عن هذا العبث 
ومع ذلك يبقى السؤال قائم حتى اآلن بدون 
اجابة موضحا ان رئيس مؤسس���ة اخلطوط 
اجلوي����ة انتهت مدت����ه القانونية ولم يعد 
يعرف له اي غطاء قانوني كرئي��س تنفيذي 
وكذلك اعضاء مجلس اإلدارة ومع ذلك كانت 

احلكومة آخر من يعلم عن هذا األمر.
وأضاف: اآلن شركة ڤولڤو باعوها وباعوا 
معها التزاماتها املالية للدولة فهل سيبحثون 
اآلن عن ام����وال الدولة لدى املالك اجلديد، 
مستغربا الوضع الذي وصلت إليه مؤسسة 
الكويتية هذه املؤسسة  اخلطوط اجلوية 

العريقة وطريقة التعامل مع سؤال برملاني 
مضى عليه 8 اشهر دون رد، مؤكدا لو أن هذا 
السؤال اطلع عليه طالب في املرحلة الثانوية 
لصعق مما فيه والطريقة واالسلوب الذي 
تدار به اجلوانب املالية في املؤسسة وكيف 
يحولها الرئيس التنفيذي الى عزبة خاصة 
وميارس فيها اهواءه كما يشاء. وتساءل أال 
يوجد وزراء يحاسبون ويحافظون على املال 
العام؟ واي صفحة جديدة يبشر بها وزير 
الدولة لشؤون مجلس الوزراء، قائال اصال 
الصفحة مثقلة واقل شيء يفترض ان يتم 
السؤال عن دور الوزراء في متابعة األسئلة 
البرملاني����ة والرد عليها ومعرفة املش����اكل 
الواردة فيها وليس إبقاء األمور على طمام 

املرحوم وهل يجوز هذا الكالم؟
وبني ان االمور فالتة، فرئيس املؤسسة 
التنفيذي للمؤسسة ال يوجد له غطاء قانوني 
ومع ذلك زاد الرافد بقرار منه من اجل زيادة 
النسبة حتى يس����تفيد من البونص الذي  
ميك����ن ان يعطى له بعد ان يتم تخصيص 
املؤسس����ة واحلكومة آخر من يعلم وكأن 
االموال ليس����ت اموالها، فه����ل بعد كل هذا 
نعتقد بأن هذه احلكومة تستحق ان نتعامل 

معها بصفحة جديدة؟
وختم البراك تصريحه مبطالبة الوزراء 
بأن يا وزراء اصحوا ملس����ؤولينكم الذين 
وضعتموهم على الكراسي واحترموا عقول 
الناس، فقس����ما باهلل لو أن القضية كانت 
بالكفاءة ملا جلس بعض رؤساء املؤسسات 
املوجودين حاليا يوما واحدا على كراسيهم 
لكن ضم����ن نطاق احملاصص����ة والعالقة 
الشخصية وهذا ولدنا وهذا ما لقينا غيره 
وكل هذه االعتبارات السيئة وضعوهم في 
غير مواقعهم واآلن يهدرون املال العام وال 
رقابة عليهم والوزراء آخر من يعلم ويتابع 
ويسأل، ومع ذلك يريدون فتح صفحة جديدة 
فهل تكون الصفحة اجلديدة على حس����اب 
املال العام واحلقوق الدس����تورية واسئلة 
برملاني����ة يتم االس����تخفاف بها؟ وخاطب 
وزير املواص����الت د.محمد البصيري قائال 
انا مالي شغل برئيس املؤسسة ألنه ضالع 
بهدر املال العام، ولكن س����ؤالي في رقبتك 
يا وزير املواصالت امام الناس وقبلهم امام 
رب العاملني فهل س����ترد على هذا السؤال 
ام س����تنتظر الى ان يتم التجديد لرئيس 
املؤسس����ة او تقاعده بعد رفع راتبه بقرار 

منه وعش رجبا ترى عجبا؟!

ق����دم الن����واب أحمد الس����عدون 
ومس����لم البراك وخال����د الطاحوس 
الدقباس����ي والصيفي مبارك  وعلي 
اقتراح����ا بقانون بتعديل  الصيفي، 
بعض احكام القانون رقم 7 لس����نة 
2010 بشأن انشاء هيئة أسواق املال 
وتنظيم نشاط األوراق املالية مشفوعا 
مبذكرته االيضاحية، مع اعطائه صفة 
االستعجال، وجاء في القانون: يلزم 
الشخص خالل ش����هر من تاري�����خ 
حصوله على 30% من األوراق املالية 
املتداولة لش����ركة مس����اهمة مدرجة 
بتقدي�������م عرض بالشراء لألسهم 

املتبقية.
مادة أولى: يستبدل بنص الفق�����رة 
األولى من املادة 74 من القانون رقم 
7 لس����نة 2010 املش����ار اليه النص 

التال����ي:
مادة 74 )فقرة أولى(: »يلتزم الشخص 
خالل ثالثني يوما من تاريخ صدور 
الالئحة التنفيذي����ة او من تاري����خ 

الق�����رار الذي يصدره املجلس وفقا 
ألحكام ه����ذه امل����ادة او من تاريخ 
حصول الشخص بصورة مباشرة او 
غير مباشرة، أيه�����ا أبعد، على %30 
من األوراق املالي�����ة املتداولة لشركة 
مساهمة مدرج����ة، بأن يبادر بتقدمي 
عرض بالشراء جلميع األسهم املتداولة 
املتبقية طبقا للشروط ووفقا للضوابط 
التي حتددها الالئحة التنفيذي���ة أو 
طبقا للشروط ووفقا للضوابط التي 
يصدر بها قرار من املجلس اذا لم تكن 
الالئحة التنفيذي����ة قد صدرت، وال 
تس����ري على العرض الذي قدم وفقا 
ألحكام هذه امل����ادة، بعد تقدميه، اي 
تعديالت ترد عل����ى الالئحة التنفيذية 

او على قرار املجل����س.
عل����ى رئي����س مجلس ال����وزراء 
والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا 
القانون ويعمل به اعتبارا من تاريخ 
نشر القانون رقم 7 لسنة 2010 املشار 

اليه في اجلريدة الرسمية.

عبدالرحمن العنجري عبداهلل الرومي

الرومي شرح التركيبة السياسيةوطريقة 
تشكيل الحكومة لنائب رئيس البرلمان األوكراني

»التشريعية«: الحكومة تطلب اإلعدام أو المؤبد 
لجرائم السطو على المصارف ومحالت الذهب

عقدت اللجنة التش���ريعية 
جلن���ة فرعية نتيج���ة لعدم 
اكتمال النصاب لالستماع الى 
الع���دل ممثلة في  رأي وزارة 
وكيل الوزارة د.حمد االنصاري 
واملستشار فاروق قريطم حول 
املش���روع احلكوم���ي اخلاص 
بتغليظ العقوبة جلرائم السطو 

املسلح.
وقال مق���رر اللجنة النائب 
اللجنة  ان  الطبطبائي  د.وليد 
استمعت الى رأي الوزارة حول 
مبررات تشديد العقوبة، الفتا 
إلى أنه مت تثبيت هذا الرأي في 

محضر اللجنة، وبانتظار االجتماع في االسبوع 
القادم بع���د ان يكتمل النصاب للتصويت على 

املشروع احلكومي.
وأوض���ح الطبطبائ���ي ان 
مبررات احلكومة لهذا التغليظ 
كانت ممثل���ة في تزايد جرائم 
السطو املس���لح خاصة على 
الذهب  املص���ارف ومح���الت 
وكثرة استخدام العنف والسالح 
واالسلحة النارية موضحا ان 
العقوبة في املشروع احلكومي 
زادت من 15 سنة الى السجن 
املؤبد أو االعدام في حال التهديد 
بالس���الح او صاحبتها عنف 

شديد أو في ظلمة الليل.
اللجن����ة لم  ان  وأض���اف 
تب���������ت ف���ي املوضوع نتيجة لع���دم اكتمال 

النص����اب.

اختتم وفد مجموعة الصداقة 
البرملانية اخلامسة برئاسة نائب 
رئيس مجلس األمة عبداهلل الرومي 
وعضوية كل من األعضاء حسني 
احلريتي وعبدالرحمن العنجري 
وناج����ي العبدالهادي، زيارته الى 
جمهورية أوكرانيا بلقاء نائب رئيس 
البرملان األوكراني آدم مارتينوك الذي 
أشاد مبتانة العالقات مع الكويت، 
مش����يرا الى انها من أوائل الدول 
التي مت إقامة عالقات ديبلوماسية 
وجتارية معها. وأضاف مارتينوك 
ان اوكرانيا تسعى لعالقات متعددة 
مع االحتاد األوروبي إلقامة منطقة 
جتارة حرة األمر الذي س����يعود 
على اوكراني����ا وعلى من يتعامل 
معها بالنفع والفائدة، السيما على 
املستويني االقتصادي والتجاري.

وش����كر مارتين����وك الكويت 
باعتبارها الدولة العربية الوحيدة 
التي ساعدت اوكرانيا عند انفجار 
محطة تشيرنوبل النووية وهذه 
مواقف لن تنس����ى ولن ينس����اها 
الشعب األوكراني ملا لها من تداعيات 
انسانية اثبتت ان الكويت حكومة 
وش����عبا تساعد ش����عوب العالم 

قاطبة.
من جانبه، قدم الرومي شرحا 
موجزا ع����ن احلي����اة والتركيبة 
السياس����ية في الكويت والنظام 
السياسي وطريقة تشكيل احلكومة، 
مشيرا الى ان الكويت تشهد استقرارا 
في احلكم ومساعدتها لدول العالم 
من منطلق انها حكومة وشعبا ال 

ينس����ون من وقف مع احلق ابان 
االحتالل العراقي الغاشم عام 1990 
والكويت دائما لها دور إنس����اني 
واجتماعي عند حدوث أي كارثة 
ف����ي العالم فهذا نه����ج جبل عليه 
الكويتي����ون من����ذ األزل لذلك مت 
إنشاء الصندوق العربي للتنمية 
االقتصادية الذي وصلت اسهاماته 
الى العالم بأسره من خالل تقدميه 
مش����اريع البنية التحتية بفوائد 
ميسرة وطويلة وهذا دور تلعبه 
الكويت في تنمية دول العالم بال 

استثناء.
وش����كر الرومي أوكرانيا على 
مساهمتها في إعادة االعمار الفتا الى 
ان جلنة الصداقة حتاول دائما تعزيز 
العالقة بني البرملانيني وسوف تنقل 
كل ما سمعته للحكومة الكويتية 
والطلب منه����ا املزيد من التعاون 

بني البلدين.
من جانبه، ق����ال نائب رئيس 

مجموع����ة الصداق����ة البرملاني����ة 
النائب حسني احلريتي  اخلامسة 
ان ه����ذه الزيارة تأتي تأكيدا على 
ان الديبلوماسية الشعبية داعمة 
للديبلوماس����ية الرسمية ونحن 
بزيارتنا نح����اول توطيد العالقة 
بني البلدين الصديقني وتعزيزها 

على جميع األصعدة.
بدوره قال عضو الوفد النائب 
عبدالرحم����ن العنجري ان الثروة 
احلقيقية ليس����ت ث����روة املوارد 
الطبيعي����ة، وامن����ا هي التركيز 
على املوارد البش����ري���ة فمتى ما 
مت االستثمار في الثروة البشرية 
أصبحنا نخ����رج جيال قادرا على 
إدارة الدولة وتنفيذ خطط التنمية 
املرجو تنفيذها، كما شدد على ان 
الفرص االس����تثمارية التي ميكن 
ان يتم التعاون بها هي في مجال 
الطاقة والبتروكيماويات والتعليم 

والقطاع الصناعي.

د.وليد الطبطبائي

تتقدم ب�سادق العزاء واملوا�ساة من

  عائلتي ال�شواف والفيلي الكرام
لـــوفـــــــاة املغفـــــور لــها بـــــاإذن اهلل تعـالــــى

�شكينة حممد علي الفيلي
اأرملة املرحوم/ علي اأحمد ال�سواف

تغمد اهلل الفقيدة بوا�سع رحمته واأ�سكنها ف�سيح جناته

واألهم اآلها وذويها ال�سرب وال�سلوان

مسلم البراك 

المويزري للحماد: ما األسماء المشمولة
 بقرار الترقية والتثبيت في »األوقاف«؟

وجه النائب شعيب املويزري سؤاال 
لنائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون 
القانونية ووزير العدل ووزير األوقاف 
والشؤون اإلس���المية املستشار راشد 
احلماد جاء فيه: باإلش���ارة الى القرار 
الوزاري رقم 2010/295 الصادر بتاريخ 
2010/10/12 واملتضمن ترقية وتثبيت 
7 من املوظفني لشغل بعض الوظائف 
اإلشرافية التعليمية، ومن أجل تقييم 
أداء اإلدارات التابع���ة لوزارة األوقاف 
والشؤون اإلسالمية وللتأكد من االلتزام 
بالشروط والضوابط املوضوعة لشغل 
الوظائف اإلشرافية التعليمية، يرجى 
الرد على األسئلة التالية، على ان يأتي 
الرد مدعما باملستندات املرتبطة وذات 
الصلة، ما األسماء التي تضمنها قرار 
الترقية والتثبيت املذكور؟ وهل صدر 
هذا القرار بناء على اجتماع جلنة متت 
الدعوة اليه مسبقا؟ وهل كانت الدعوة 

متضمن���ة جل���دول 
أعمال؟ ومتى كان هذا 
االجتماع؟ ومن ترأس 
هذا االجتماع؟ ومن هم 
اللجنة؟ وما  أعضاء 
ج���دول األعمال لهذه 
اللجن���ة؟ ومتى بدأ 
وانتهى هذا االجتماع؟ 
تزويدن���ا  )يرج���ى 
االجتماع  مبحض���ر 

وقراراته(.
وهل اجتاز جميع 
م���ن مت���ت ترقيتهم 
وتثبيته���م ف���ي هذا 

القرار جميع االختب���ارات واملقابالت 
املقررة؟ وهل كانت هذه االختبارات او 
املقابالت لكل شخص على حدة ام انها 
متت ملجموعة من املوظفني؟ ومتى كانت 
هذه االختبارات واملقابالت؟ وهل كانت 

بدعوة رسمية لها ام 
باجتماع رسمي معد 
له مس���بقا؟ ويرجى 
تزويدن���ا بالدع���وة 
الرسمية اخلاصة بهذه 
املقابالت واالختبارات 
ومحض���ر االجتماع 
اخلاص باللجنة التي 
قابلت او اختبرت من 
متت ترقيته���م بهذا 
القرار. وهل تنطبق 
جميع الشروط على 
م���ن مت���ت ترقيتهم 
وتثبيته���م ف���ي هذا 
الق���رار؟ وما هذه الش���روط؟ وهل مت 
استثناء أي من املوظفني الذين شملهم 
هذا القرار؟ وما أسباب هذا االستثناء؟ 
وهل كانت هناك اي تدخالت او ضغوط 
س���واء من نواب مجل���س األمة او من 

املس���ؤولني داخل الوزارة او خارجها 
إلصدار هذا القرار متضمنا استثناء اي 
شخص من الشروط املطلوبة للترقية 
والتثبيت لش���غل الوظائف اإلشرافية 
التعليمي���ة؟ وإن وج���دت يرجى ذكر 
أس���ماء من حاول التدخل او الضغط 
ألجل اس���تثناء اي موظف من شروط 
الترقية او التثبيت وذكر اسم املوظف 
الذي مت التوسط او التدخل او الضغط 

من اجل استثنائه.
يرجى س���رعة الرد على األس���ئلة 
الس���ابقة مع تزويدنا بق���رار الترقية 
املذكور، ومحاضر اجتماع اللجنة التي 
قامت بإصدار هذا القرار والدعوة لعقد هذا 
االجتماع او الدعوة للمقابالت الشخصية، 
وموافاتنا بالقواعد والضوابط والشروط 
املنظمة للترقية للوظائف اإلش���رافية 
التعليمية التي تقضي بها قرارات اخلدمة 

املدنية.

شعيب املويزري

الحربش يطلب نسخة من الهيكل التنظيمي 
لقطاع البحوث التربوية والمناهج

وجه النائب د.جمعان 
احلربش سؤاال لوزيرة 
التربية ووزيرة التعليم 
العالي د.موضي احلمود 
جاء فيه: يرجى تزويدي 
بنسخة معتمدة من الهيكل 
التنظيمي لقطاع البحوث 
التربوية واملناهج الذي 
تعتمده الوزارة حاليا، مع 
ضرورة توضيح املناصب 
واملسميات الشاغرة به، 
مع حتدي���د تاريخ بدء 
العمل الرسمي بالهيكل 
التنظيمي احلالي، وهل 

مت اعتم���اده من دي���وان اخلدمة املدنية 
واملوافقة على املناصب واملسميات التي 
يتضمنها؟ ويرجى إفادتي عن عدد حاالت 
تعديل وتغيير الهيكل التنظيمي لقطاع 
البحوث التربوية واملناهج منذ عام 2000 
مع ذكر أسباب ومبررات التغيير في كل 

حالة تعديل، واملناصب 
التي مت استحداثها في كل 
حالة مع ضرورة بيان 
اعتم���اد اخلدمة املدنية 
لكل تنظيم، وهل سجل 
أي مخالفات بحق وزارة 
التربية بش���أن حاالت 
التغيير املتكررة لهيكل 
قطاع البحوث واملناهج؟ 
وما هي مبررات وأسباب 
استمرار وزارة التربية 
بتسكني موظفني مبناصب 
ومسميات غير معتمدة 
مرفوض���ة م���ن ديوان 
اخلدمة املدنية وما هي تصورات خطط 
الوزارة لفك هذا االش���تباك اإلداري في 
قطاع البحوث التربوية واملناهج، والذي 
سيؤثر سلبا على ترقيات وحقوق الذين 
يشغلون مناصب وهمية ال يعترف بها 

ديوان اخلدمة املدنية؟

د.جمعان احلربش


