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 الجراح يشيد بالعالقات الثنائية بين الكويت والبحرين

 الكويت ـ كونا: أشاد نائب رئيس األركان العامة 
للجيش الفريق الركن الشيخ خالد اجلراح بالعالقات 
الثنائية التي تربط بــــني الكويت ومملكة البحرين 
الشقيقة وحرص الطرفني على تعزيزها وتطويرها. 
جاء ذلك خالل استقبال نائب رئيس األركان العامة 
للجيش أمس قائد سالح اجلو امللكي البحريني العميد 
الركن طيار حمد بن عبداهللا آل خليفة والوفد املرافق 

له حيث مت خالل اللقاء تبادل األحاديث الودية وبحث 
اجلوانب العســــكرية املتعلقة ضمن محور الزيارة. 
من جهته سيقوم العميد الركن طيار حمد آل خليفة 
بإلقاء محاضرة في كلية القيادة واألركان بعنوان «دور 
القوات اجلوية في العمليات املشتركة» وذلك في إطار 
البرنامج املعد للمحاضرين الزوار للدورة الـ ١٥ لكلية 

مبارك العبداهللا للقيادة واألركان املشتركة.  

 مشعل األحمد كّرم المتميزين
   «بالقوى البشرية» في «الحرس»

 الصرعاوي: العقود تترجم أداء 
الحكومة في تنفيذ خطة التنمية

  استقبل نائب رئيس احلرس 
الوطني الشيخ مشعل األحمد 
بحضور وكيل احلرس الوطني 
اللواء ناصر الدعي مدير مديرية 
القوى البشرية بالتكليف املقدم 
ركن فيصل عبداهللا اجلريد حيث 
قدم له الضباط املتميزين من 

مديرية القوى البشرية.
  ونقل نائب رئيس احلرس 
الوطني للضبـــاط املتميزين 
حتيات رئيس احلرس الوطني 
سمو الشيخ سالم العلي، مشيدا 

باجلهود التي يبذلها منتسبو 
احلرس الوطني للوصول إلى 
مرحلـــة التميـــز واإلتقان في 

العمل.
  وقال الشيخ مشعل األحمد 
ان تكرمي هؤالء املتميزين من 
منتســـبي احلرس الوطني لم 
يأت مـــن فراغ بل هـــو ثمرة 
عطاء متواصل تكلل بالتفوق 

والنجاح.
  وأكد ان تكرمي املتميزين دافع 
لبذل مزيد من اجلهد والعطاء 

والعمل بتفان وإخالص من اجل 
النهوض واالرتقاء مبســـتوى 
إليه  الذي ينتســـبون  اجلهاز 
ورفعة شأن وطنهم الغالي في 
ظل قيادته احلكيمة ممثلة في 
القائد  الســـمو األمير  صاحب 
األعلى للقوات املسلحة وسمو 
ولي عهده األمني، حفظهما اهللا 
ورعاهما، وحضر التكرمي مدير 
مكتب نائـــب رئيس احلرس 
الوطني بالتكليف العقيد جمال 

محمد الذياب. 

وارهــــاق اخلزانة العامة للدولة 
بأوامــــر تغييرية وتعديالت من 
شأنها تعطيل تنفيذ العقد ومبا 
ينعكس سلبا على خطة التنمية. 
واضاف الصرعاوي في هذا الشأن 
ان اللجنة انتقلت الى مرحلة وضع 
احللول املناســــبة ملواجهة هذه 
املعوقات بعد ان استطلعت آراء 
جميع اجلهات احلكومية املعنية 
بهذه املعوقات وان تضع تصورا 
عامــــا للحلول في ضوء جتارب 
الدول املتقدمة لدى معاجلتها ملثل 

هذه املعوقات.
  واشــــار الى ان طول وتعقيد 
الدورة املستندية ما هي اال واحدة 
من جملة معوقات كشفت عنها 
اللجنة ووضعتها موضع الدراسة 
املناســــبة  واقترحــــت احللول 
ملعاجلتها. وقال ان اللجنة انتقلت 
الى املرحلة االخيرة حاليا وهي 
دراسة جميع مشروعات القوانني 
املقدمة بشأن املناقصات العامة 
سواء تلك املقدمة من احلكومة او 
من اعضاء مجلس االمة منذ عام 
١٩٩٠ حتى اآلن ومقارنتها بالقانون 
احلالي والقوانني املقارنة واعادة 
صياغتها في مشروع موحد في 
اليها  انتهت  التي  ضوء احللول 
اللجنة والتــــي تقتضي تعديال 
تشــــريعيا او تعديــــل القوانني 

املرتبطة بها. 

 كونا: قال نائب رئيس الفتوى 
والتشريع ورئيس اللجنة العليا 
ملراجعة العقود التي تبرمها الدولة 
املستشار فيصل الصرعاوي امس 
ان العقود هي الترجمة الفعلية 
ألداء احلكومــــة في تنفيذ خطة 
التنمية االقتصادية وهي املقياس 
احلقيقي واملؤشر الواقعي لبيان 
حجــــم اجناز احلكومــــة ملراحل 
واهــــداف اخلطــــة علــــى ارض 

الواقع.
  وذكر املستشار الصرعاوي 
التي  اللجنة  ان هــــذه  لـ«كونا» 
شكلها نائب رئيس مجلس الوزراء 
للشؤون االقتصادية ووزير الدولة 
لشؤون التنمية واالسكان الشيخ 
احمــــد الفهد ملراجعــــة القوانني 
واملراسيم املتعلقة بالعقود التي 
تبرمها الدولة ووضع التوصيات 
الالزمة ملعاجلة ما تســــفر عنه 
املراجعــــة واقتــــراح الصياغة 
املناســــبة ملشــــروعات القوانني 
او  واملراسيم املطلوب اصدارها 
تعديلها تهدف الى القضاء على كل 
املعوقات التي تواجه خطة التنمية 

او تؤدي الى تأخير تنفيذها.
  وأفاد أن اللجنة اســــتطاعت 
خــــالل فترة عملها الســــابقة ان 
تضــــع يدها علــــى كل املعوقات 
والعقبــــات التــــي تواجه عقود 
الدولة سواء في مرحلة التخطيط 
والتحضير إلبرام العقد أو مرحلة 
اعداد كراسة الشروط والطرح أو 
مرحلة الترسية أو مرحلة تنفيذ 
العقد والتي كشفت عن نحو ٣٠ 
معوقا تشكل عقبات صعبة من 
شأنها اجهاض فكرة العقد وهي 
في طور التكوين او اعاقة ابرامه 
او تأخير ابرامه مبا يفوت الغرض 
الدولة  منه ويضــــر مبصالــــح 
ويعرقل خطة التنمية وعدم تلبية 
احلاالت العاجلة والطارئة وفي 
احلد االدنى تأخير ابرام او تنفيذ 
العقود وقد تؤدي الى فسخها او 
عدم تنفيذها او تغيير مسارها 

 جانب من املعتصمني يرفعون الفتات تطالب بإقرار الكوادر 
 الشيخ مشعل األحمد مكرما أحد املتميزين

 الفريق الركن الشيخ خالد اجلراح مستقبال العميد الركن طيار حمد بن عبداهللا

 املستشار فيصل الصرعاوي

 «الديوان»: زيادة في رواتب «الفنيين» تتراوح بين ٥٠ و٧٠٪

 مريم بندق
  أعلنت مصادر مسؤولة في ديوان اخلدمة املدنية 
االنتهاءـ  منذ زمنـ  من عمل دراسة متكاملة عن زيادة 
رواتــــب الفنيني العاملني في وزارات الدولة املختلفة 
والذين يعتبرون اليد اليمنى للكوادر الهندسية التي 
بالفعل نالت زيادة مرضية في رواتبها األساسية منذ 

فترة ليست بالقصيرة.
  وكشفت املصادر عن ان هذه الدراسة تقترح على 
مجلس اخلدمة املدنية اعتماد زيادة في رواتب الفنيني 
تتــــراوح بني ٥٠ و٧٠٪ وتتضمن األعداد املســــتحقة 

والكلفة املالية اإلجمالية لها.

  واســــتدركت قائلة: ان الديوان ال ميلك تنفيذ اي 
زيادات مالية، مشيرة الى ان ذلك حق اصيل ملجلس 

اخلدمة املدنية.
  وكان عــــدد من فنيي وزارات الدولة نفذوا صباح 
امس اعتصاما امام مبنى ديوان اخلدمة املدنية مبنطقة 
الشــــويخ للمطالبة بإقرار الكادر اخلاص بهم أسوة 

باملهندسني الذين مت إقرار كادرهم العام املاضي.
  ووجه املعتصمون مناشدة الى الديوان إلقرار كادر 
لهم متمنني ان ينظر املسؤولون في طلباتهم املقدمة 
من قبل وزاراتهم وإنصافهــــم، خصوصا ان طبيعة 
عملنا تســــتوجب إقرار هذا الكادر، معتبرين انه من 

حقهم تطبيق مبدأ املســــاواة بينهم وبني املهندسني 
حيث ال يقــــل عطاؤهم وجهودهم عــــن زمالئهم في 

العمل الواحد.
  وحول مطالباتهم بني املعتصمون انه ليس من العدل 
ان تصبح أعلى مكافأة يصلها الفني بعد ٢٠ او ٣٠ سنة 
خدمة هي ١٠٠ دينار فقط، في حني سيحصل املهندس 
بعدما مت إقرار كادرهم على ٦٠٠ دينار رغم ان الفارق 

الدراسي بني املهندس والفني هو سنتان فقط.
  وكان الفتا استجابة رئيس ديوان اخلدمة املدنية 
عبدالعزيز الزبن للمعتصمني والنزول إليهم ودعوتهم 

الى االجتماع لالستماع الى مطالبهم. 

 دورنا رفع دراسة باألعداد والكلفة المالية إلى «الخدمة المدنية» إلقرارها أو تعديلها أو رفضها

 عبدالعزيز الزبن متحدثا إلى املعتصمني أمام الديوان امس 

 الدخول بدينارين بدًال من ٣٫٥ دنانير

  النصف: عرض مميز ليوم الثالثاء 
في المدينة الترفيهية

 تقدم مدينة الكويت الترفيهية احد مرافق شـــركة املشروعات 
الســـياحية يوم الثالثاء ١٥ فبراير اجلاري عرضا مميزا مبناسبة 
املولد النبوي الشـــريف.. يأتي ذلك اميانا من شركة املشروعات 
السياحية باملشاركة في املناسبات االجتماعية املختلفة، وقد اعدت 
ادارة املدينة برامج مختلفة لزوارها وروادها تتخللها مســـابقات 
ومعلومات خاصة بالكبار والصغار، وفي هذا السياق اعلن انور 
عبدالوهاب النصف مدير ادارة العمليات واالنشطة بشركة املشروعات 
الســـياحية عن تقدمي تذكرة منخفضة للمدينة الترفيهية بقيمة 
دينارين بدال من ثالثة دنانير ونصف الدينار ليوم الثالثاء فقط، 
مشيرا الى ان مواعيد تشغيل املدينة الترفيهية من الساعة الرابعة 
عصرا وحتى الثانية عشرة مساء وان يوم االحد العطلة االسبوعية 
للمدينة ويوم االثنني مخصص للنســـاء فقط، ومتنى النصف ان 

يقضي الزوار وقتا ممتعا مع برامج وفعاليات املدينة. 


