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أدلى رئيس االحتاد العام لعمال 
الكويت فاي����ز املطيري بتصريح 

صحافي جاء فيه:
مض����ى زمن طوي����ل ونقابات 
العاملني في مختلف الوزارات تعمل 
على حتقيق سلسلة من املطالب 
االقتصادي����ة واالجتماعية املهمة 
وامللحة التي تقدمت بها، س����واء 
أو عبر مذكرات  بصورة مباشرة 
ومراسالت عديدة رفعها احتادها 
املهني واالحتاد العام لعمال الكويت 
الى اجلهات املعنية، ولم تلق سوى 
االهمال والتجاهل. فبني س����ندان 
املدنية ومطرقة  ديوان اخلدم����ة 

مجلس اخلدمة املدنية ضاع����ت حقوق العاملني في 
القطاع احلكومي اخلاضعني لقانون اخلدمة املدنية 
مبختل����ف فئاتهم، خاصة ان هذا القانون الذي صدر 
عام 1979 اصبح قدميا ومترهال بعد مضي اكثر من 32 
عاما على صدوره، ولم يعد يرقى الى مستوى احلياة 
العصرية وما تتطلبه من تقدميات وموجبات ملوظفي 
الدولة لكي يتمكن����وا من القيام بواجباتهم الوطنية 
على أكمل وجه، ويساهموا في بناء الدولة املتحضرة 
احلديثة واملتجانسة من حيث مستوى تطور العالقات 
االجتماعية واحلوار االجتماعي بني الوزارات وموظفيها. 
وأضاف املطيري ان����ه إذا كان قانون اخلدمة املدنية 
يحت����اج الى اعادة نظر م����ن اجل عصرنته ووضعه 
على مس����توى التطورات االقتصادية واالجتماعية 
املتس����ارعة التي جتري في العال����م، وإذا كان هذا ما 

نطالب به ونعتبره امرا ضروريا 
وملحا، فذلك ال يعني على االطالق 
ان يتجاهل ديوان ومجلس اخلدمة 
املدنية مطالب  وحقوق العاملني 
الدولة ويحرمهم منها،  في قطاع 
حيث انها كلها مشروعة ومدروسة 
بش����كل دقيق، وان جتاهلها بهذا 
الشكل رغم مرور وقت طويل على 
تقدميها يضع احلكومة ووزاراتها 
املختلفة امام حرج كبير، بسبب 
انها جميعها تتعلق برفع مستوى 
معيشة العاملني وعائالتهم، ورفع 
مستواهم املهني وادائهم الوظيفي، 
وهي بالتالي تع����ود بالنفع على 
العاملني والوزارات التي يعملون بها على حد سواء. 
وزاد: لقد دأبت حركتنا النقابية بجميع مستوياتها، 
من االحتاد العام لعمال الكويت الى االحتادات املهنية 
والنقابات، على السعي دائما لتحقيق املطالب واحلقوق 
املشروعة للعاملني عن طريق احلوار والتفاهم، ودون 
اللجوء الى اي خطوات تصعيدية من شأنها ان تلحق 
الضرر بالوزارات واملواطنني على السواء، ألننا ندرك 
خطورة هذه اخلطوات واملسؤوليات اجلسيمة التي 
تترتب عليها. ومن هذا املنطلق ندعو ديوان اخلدمة 
املدنية ملالقاة دعوتنا للحوار من اجل حتقيق مطالب 
العاملني في وزارات الدولة، الننا مقتنعون بضرورة 
رفع الظلم الفادح الذي يلحق بالعاملني في وزاراتنا 
وانصافهم، واعطائهم املزيد من احلوافز والعالوات 

حلثهم على التفاني في اخلدمة.

طمأن امني سر نقابة العاملني 
بش���ركة نفط الكوي���ت عبداهلل 
الزعبي جموع العاملني في الشركة، 
الى ان النقابة ملتزمة باحملافظة 
على املكتسبات واحلقوق املشروعة 

ومن بينها ميزة العالج الطبي.
واعلن الزعبي ان نقابة نفط 
الكويت كانت س���باقة في طلب 
اجتم���اع عاجل مع نائب العضو 
املنتدب للشؤون االدارية واملالية 
املس���ؤول  االول عن مستشفى 
االحمدي بعد ان فوجئنا بتصرف 
مدير املستش���فى بايقاف عالج 
والدي املتقاع���د، متحججا بعدم 
احقيتهم ف���ي تلقي العالج لعدم 
ذكر ذلك في لوائح ونظم الشركة.

واس���تغرب الزعبي هذا التصرف من قبل املدير 
من دون رجوعه لالدارة العليا مع العلم ان اللوائح 
تقبل التفس���ير واجللوس على طاولة املفاوضات 

حي���ث قام به���ذا التصرف جتاه 
الوالدي���ن، وتغاض���ى عن فئات 
اخرى ال تستحق الرعاية الطبية 
واستعراض قوته على مجموعة 
بسيطة ممن يعتبرون من الرعيل 
االول واعمارهم ال تقل عن ال� 80 
سنة وطوال عمرهم ال يعرفون غير 
مستشفى االحمدي، فهل هذا رد 
للجميل في قاموس مدير مستشفى 

االحمدي؟!
ومتنى الزعبي أال يكون تصرف 
مدير املستشفى قد مت بعد ان بدأ 
بايق���اف عالج وال���دي الرئيس 
التنفي���ذي الس���ابق في تصرف 
مشبوه مثيرا عالمات االستفهام 
وإلحراج للرئيس التنفيذي احلالي بعدما جرى من 
مالبسات اثناء تعيينه والكل يعرفها، وقيامه بإرسال 
رسائل الكترونية للقيادات العليا يبلغهم بتصرفه 

جتاه الرئيس التنفيذي السابق.

فايز املطيري

عبداهلل الزعبي

محمد احلربي

)قاسم باشا(رجب الرفاعي متحدثا بحضور فيصل بروسلي ومحمد التويني وعدد من مجلس اإلدارة

املشاركون في احملاضرة

منصور عاشور

الحربي: كادر العاملين في التربية »منقوص«
العاملني من منتس����بي النقابة أو 
غير املنتسبني في سبيل إعالء شأن 
العملية التربوية وزيادة فاعلية 
املوارد البشرية وكفاءتها بتحقيق 
الرضا الوظيفي الذي تطمح إليه. 
وذكر احلرب����ي ان نقابة التربية 
تواصل التعاون الفاعل مع معهد 
الثقافة العمالية من خالل تنظيم 
التي  املتنوعة  العمالية  الدورات 
الوعي  تستهدف رفع مس����توى 
الثقافي والنقاب����ي والعلمي في 
العامل����ني. ودعا جميع  صفوف 
الراغبني في املش����اركة  العاملني 
في هذه الدورات املتخصصة إلى 
املبادرة باالتصال بالنقابة لتسجيل 
الدورات  أسمائهم وحضور هذه 
املهم����ة. وختم احلربي تصريحه 
بالتأكي����د على مواصل����ة النقابة 
حتركاته����ا العمالية في س����بيل 
حتقيق مطال����ب العاملني، مجددا 
دعوة ديوان اخلدمة إلى شمولهم 
بالزيادات املرتقبة وصرف الكوادر 

التي التزال معلقة لديه.

اخلاص رغم خصوصيتها، سواء 
من حيث ارتفاع ساعات العمل او 
من حيث ارتفاع سقف االلتزامات 

العمالية الداخلية.
عل����ى صعيد متصل، اقترح 
الدولة ضرورة  عاش����ور على 
تضمني عقود مش����اريع خطة 
التنمية التي تعتزم اطالقها قريبا 
ببعض املزايا للعمالة الوطنية، 
بحيث يك����ون فيها ما يلزم كل 
مؤسسة او بنك يستثمر في هذه 
املشاريع بنسبة العمالة الوطنية 
املقررة م����ن الدولة، وان يكون 
ذلك احد شروط الفوز باملزايدات 
املطروحة وضم����ن املتطلبات 
التمويلية للبنوك املشاركة في 

متويل مشاريع التنمية.
وانتقد عاشور برنامج اعادة 
الهيكلة الذي بات خارج نطاق 
التغطية في شأن دعم العمالة 
الوطنية، مشيرا الى ان البرنامج 
اصبح يعاكس مبادئه، فبدال من 
انشغاله الدائم بقضايا العمالة 
جن����ده مغيبا متام����ا حتى عن 
مجرد متابعة العديد من امللفات 
العمالية الت����ي تهدد كثيرا من 

االسر.
وق����ال عاش����ور ان برنامج 
الهيكلة يلعب حاليا دورا سلبيا 
في متابع����ة مهامه، حتى انه ال 
اذا  يعد مجاف����اة للموضوعية 
قلنا ان برنامج الهيكلة بات في 
عالم غير ذلك املكدس بامللفات 

العمالية.

املدنية على الشكوى التي قدمتها 
النقابة ضده إلى جلنة العرائض 
والشكاوى في مجلس األمة، حيث 
طلب الديوان مهلة شهر لإلفادة عن 
سبب عدم صرف الكوادر جلميع 
العاملني. واستغرب احلربي مماطلة 
ديوان اخلدمة في الرد على الطلب 
الذي قدمت����ه وزارة التربية بناء 
على االقتراح من النقابة باعفاء من 
أمضوا 20 عاما وأكثر في اخلدمة 
من البصم����ة في اثبات احلضور 
والدوام، مبينا ان النقابة سيكون 
لها حت����رك واضح في هذا االطار 
أيض����ا القرار ه����ذا املطلب احملق 
جتاه من خدم سنوات طويلة في 
الترب����وي. ودعا احلربي  امليدان 
جموع العاملني في امليدان التربوي 
إلى تقدمي اي مقترحات أو مطالب 
النقابة تعبر  ان  تهمهم، مؤك����دا 
عن لسان حال العاملني وتسعى 
إليصال صوتهم وحتقيق مطالبهم، 
وفي هذا االطار فإن الباب مفتوح 
لسماع أي شكوى أو مطلب يهم 

في القطاع اخلاص خصوصا وهي 
ترى سخاء االجور غير العادلة في 
املؤسسات احلكومية، خصوصا 
اذا متت مقارنتها مبعدالت القطاع 
اخلاص، واضاف: سنستمر في 
دع���وة احلكومة الى املس���اواة 
الى  النقابة  حتى وان اضطرت 
رفع صوتها عاليا ضمن الدعوة 
العتصام يعكس احلاجة امللحة 
للنظ���ر في انخف���اض االجور 
النس���بي في القط���اع اخلاص 

مقارنة باحلكومي.
واضاف انه كان من الالفت في 
الفترة االخيرة ان جميع االصوات 
احلكومية والنيابية تنادي بدعم 
العمالة الوطنية في املؤسسات 
احلكومي����ة متناس����ية حقوق 
العمال����ة الوطنية ف����ي القطاع 

مطالبهم حيث أثمرت في الفترة 
املاضية منح العاملني في اخلدمات 
التربوية بعض ما يستحقونه من 
تقدير مقابل اخلدمات اجلليلة التي 
يؤدونها في العمل التربوي. وأشار 
احلربي إلى ان نقابة التربية وفي 
س����ياق التحركات العمالية التي 
تقوم بها لتحقيق مطالب العاملني 
في الوزارة تنتظر رد ديوان اخلدمة 

الكوادر واملنح اخلاصة للعاملني 
في اجهزتها.

وقال عاش���ور ان النقابة لن 
تتردد في املطالبة بحقوق العاملني 

ناقصا بعدم شموله جميع املوظفني 
اإلدارية  ف����ي األقس����ام  العاملني 
والس����كرتارية، مشيرا إلى تلقي 
النقابة ما يزيد على 500 توقيع 
من عاملني في هذه األقس����ام من 
جميع املناطق التعليمية يعبرون 
عن الظلم الالحق بهم بسبب عدم 
ش����مولهم. ودعا احلربي ديوان 
اخلدمة إلى احلاقهم بالزيادة التي 
يعتزم الديوان اقرارها، مؤكدا ان 
النقابة تواصل جهودها الستكمال 
الكادر وشمول العاملني بالزيادة 
التي قدمتها  الدراسات  من خالل 
واللقاءات مع املسؤولني، خصوصا 
التنسيقية املشتركة بني  اللجنة 
وزارة التربي����ة والنقاب����ة والتي 
ش����هدت أخي����را التواف����ق حول 
مشاكل االخصائيني االجتماعيني 
ومطالبهم. وش����دد احلربي على 
ان النقاب����ة ماضية في العمل من 
أجل متابع����ة القضايا كافة التي 
التربية،  العاملني في وزارة  تهم 
وتبذل اجله����ود من أجل حتقيق 

ان تضعف���ه، مبينا ان اولويات 
الرواتب  ذلك احلث على زيادة 
ف���ي القطاع الذي بات يش���كو 
من انخفاض مع���دالت رواتبه 
مقابل ارتفاعها في املؤسس���ات 

احلكومية.
وأوضح عاشور ان استمرار 
صغر احلجم النس���بي لرواتب 
العامل���ني في القط���اع اخلاص 
مقارن���ة بهيمن���ة العاملني في 
القطاعني احلكومي والعام وعلى 
الكوادر واملزايا، دفع الى تراجع 
الطلب عل���ى العمل في القطاع 
اخلاص، وهو ما يظهره بصورة 
واضحة التناقض في السياسات 
احلكومية املطبقة، فبينما حتث 
احلكومة في خطاباتها على العمل 
في القطاع اخلاص تقر املزيد من 

طالب����ت نقاب����ة العاملني في 
وزارة التربي����ة دي����وان اخلدمة 
املدنية بإنصاف جميع املوظفني 
من خالل شمولهم بالزيادات التي 
يعتزم اقرارها، معتبرة ان اقرار 
كادر العامل����ني ف����ي التربية جاء 
بعد أن طالبت نقابة العاملني في 
وزارة التربية ديوان اخلدمة املدنية 

بإنصاف جميع املوظفني.
وق����ال رئي����س النقابة محمد 
احلرب����ي ان النقاب����ة التي متثل 
ص����وت العامل����ني واملوظفني في 
امليدان التربوي مستمرة في تبني 
مش����اكلهم وقضاياهم وهمومهم 
إلى املسؤولني والعمل  إليصالها 
عل����ى حلها من خ����الل التواصل 

املشترك بني الطرفني.
وأضاف احلربي في تصريح 
صحافي ان نقاب����ة التربية التي 
لعب����ت دورا كبيرا وب����ارزا في 
الفترة املاضي����ة أثمر اقرار كادر 
العاملني مستمرة في العمل الدؤوب 
الس����تكمال هذا الكادر الذي جاء 

ادارة  حذر رئيس مجل���س 
نقابة البنوك منصور عاش���ور 
احلكومة من التمادي في تطبيق 
سياس���ة الكيل مبكيالني بشأن 
اجور العمالة الوطنية في القطاع 
احلكوم���ي ونظي���ره اخلاص، 
موضحا ان سياسة عدم املساواة 
الى اضعاف  الرواتب تدفع  في 
شهية العمالة الوطنية على العمل 

في القطاع اخلاص.
واض���اف ان ارضية امللعب 
في القط���اع اخلاص باتت غير 
متس���اوية باملرة مع مؤسسات 
احلكوم���ة، س���واء م���ن حيث 
معدالت الروات���ب املمنوحة او 
املزايا والكوادر التي استقطبت 
اليها وهو ما يعكس  املواطنني 
االزدواجية في سياسات احلكومة 

العمالية.
اقرار  واكد عاشور ضرورة 
الك���وادر في القط���اع اخلاص 
على غرار املتبع في املؤسسات 
احلكومية، وان النقابة ومن خالل 
جلنة حقوق العاملني الكويتيني 
في القط���اع اخلاص قد طالبت 
في رس���الة الى ديوان اخلدمة 
املدنية بإعادة النظر ورفع رواتب 
العاملني بالقط���اع اخلاص من 
خالل رفع العالوات االجتماعية 

من خالل اجلدول املرفق.
وقال: اذا كانت احلكومة تشجع 
على العمل في املؤسسات القطاع 
اخلاص كما تدعي فعليها ان تدعم 
هذا التوجه ببعض املنطلقات ال 

أكد أن النقابة تلقت أكثر من 500 شكوى من اإلداريين والسكرتارية لعدم شمولهم بالكادر

عاشور: ازدواجية نظرة الحكومة ألجور العمالة الوطنية 
تضعف الطلب على العمل في القطاع الخاص

أكد أن نقابة البنوك لن تتردد في إيصال صوتها حتى وإن وصل األمر إلى تنظيم اعتصام المطيري: اتحاد العمال يدعو »الخدمة المدنية«
إلى تحقيق مطالب العاملين بالوزارات

الزعبي: لن نسكت على إيقاف عالج
أسر متقاعدي »نفط الكويت« في »األحمدي«

»المحاسبة« استعرض التجربة اليابانية في التخطيط
نّظم ديوان احملاس����بة عرضا 
تقدمييا بعنوان »التجربة اليابانية 
في التخطيط االستراتيجي« وذلك 
في ضوء تبني جلنة متابعة تنفيذ 
بالديوان  اخلطة االس����تراتيجية 
)2006 � 2010( لبع����ض العناصر 
الرقابية بهدف زيادة مهاراتهم في 

عمليات التخطيط.
الع����رض وكيل ديوان  حضر 
الرومي  احملاس����بة عبدالعزي����ز 
والوكيل املساعد للرقابة املسبقة 
وتقنية املعلومات عصام اخلالد 
والوكيل املساعد للشؤون االدارية 
واملالية والقانونية عبدالس����الم 
ش����عيب وعدد كبير من املديرين 

واملوظفني.
أدار العرض الوكيل املس����اعد 
للرقاب����ة عل����ى القط����اع النفطي 
اسماعيل الغامن واملستشار املالي 
بالدي����وان د.أمين الغباري، وقدم 
العناصر  العرض مجموعة م����ن 
الرقابي����ة العاملة بالديوان حيث 
قامت كل من عائشة الكندري وهالة 
الشميمري وأفنان النمش وفاطمة 
العربيد بتقدمي وش����رح محتوى 
العرض التقدميي وإبراز املهارات 
التي مت اكتسابها في هذا املجال من 

واقع جتربة اليابان في التخطيط 
االستراتيجي.

عّرف احملاضرون خالل العرض 
املفاهي����م األساس����ية املرتبط����ة 
بالتخطيط االستراتيجي في واحدة 
من أولى الشركات اليابانية الرائدة 
في هذا املجال، مع ربط تلك املفاهيم 
بالتخطيط االستراتيجي في ديوان 
احملاسبة وما ينتج عنه من منتجات 
اس����تراتيجية. ومت اس����تعراض 
التخطيط االس����تراتيجي  تاريخ 

والذي ينقس����م الى ثالث مراحل 
املرحلة األولى وهي أصل املصطلح، 
واملرحلة الثانية وهي تطور املفهوم 
في الفترة ما بعد احلرب العاملية 
الثانية، اما املرحلة الثالثة فهي ما 
بعد حقبة الس����تينيات من القرن 
املاضي، باالضافة الى مراحل وضع 
اخلطة االستراتيجية ومنها حتديد 
الرسالة والرؤية، وحتديد األهداف 
الرئيسية والتفصيلية، ومراقبة 

تنفيذ اخلطط.

الرفاعي: إضراب »الطيران المدني« سيصيب حركة الطيران بالشلل التام
أسامة أبوالسعود

أعلن رئيس نقابة العاملني بالطيران املدني 
رجب الرفاعي ان االضراب عن العمل املزمع 
ان ينظمه العاملون في الطيران املدني يوم 7 
مارس املقبل داخل املطار سيستمر حتى تتم 
االس����تجابة ملطالبهم املشروعة التي ينادون 
بها منذ سنوات، متوقعا اصابة حركة الطيران 
بالشلل التام، عقب االضراب املتوقع ان يصل 
املشاركون فيه الى ما يزيد على 1000 موظف 
في جميع القطاعات العاملة في الطيران املدني 
التي تخدم في املطار، والذي دعت اليه النقابة 

حتت شعار نريد العدالة.
واشار الرفاعي خالل املؤمتر الصحافي الذي 
عقده مساء أول من امس في مقر االحتاد ان 
االضراب جاء نتيجة عدم االستجابة الى مطالب 
النقاب����ة من امتيازات وكوادر على الرغم من 
اقرار هذه الكوادر للعديد من املوظفني الذين 
يعملون في قطاعات مختلفة في الدولة تقل 

خطورتها عن العمل في الطيران املدني.
وتطرق الرفاعي الى العديد من املش����اكل 
التي تواجه العاملني في إدارة الطيران املدني 
منها املالبس اخلاصة بهم ووس����ائل الوقاية 
واحلماية حيث يقوم العاملون بالطيران املدني 
بش����رائها من حس����ابهم اخلاص رغم ارتفاع 
اسعارها، متسائال هل الدولة عاجزة عن توفير 
االحتياجات األساس����ية التي يتطلبها العمل 
وأش����ار الى ان االضراب جاء بعد عدم وفاء 
وزير املواصالت بوعوده التي وعد بها النقابة 
بحل قضية الك����وادر والبدالت، موضحا ان 
اعضاء النقابة اخذوا وعودا من الوزير بعقد 
لقاء مع رئيس دي����وان اخلدمة املدنية اال ان 

ذلك لم يحدث.
ومن جانب����ه طالب نائ����ب رئيس نقابة 
املدني فيصل بورس����لي  العاملني بالطيران 
وزير املواصالت بالتحرك والوقوف الى جانب 
العاملني واالهتمام مبطالبه����م العادلة التي 

تصب في مصلحة العمل، الفتا الى ان النقابة 
تتعامل في قضايا حقوق منتس����بيها بصدر 
رحب وتسعى الى ايجاد حلول لتلك املشاكل 

واملطالبات.
ومن جانبه قال عضو النقابة محمد التويني 
ان النقابة قامت بحمل مطالبهم ومظاملهم الى 
جميع مسؤولي الدولة حللها ولكن القياديني لم 
يلتفتوا الى تلك املطالب العادلة على الرغم من 
اقرار العديد من املزايا املالية جلهات عديدة في 
الدولة وجتاهلهم لقطاع عريض من العاملني 

في اهم مرفق في الكويت.
واشار الى ان املطالب التي نسعى للحصول 
عليه����ا تتمثل في املزاي����ا املالية و»البدالت« 
واالمتيازات الوظيفية للعاملني بالطيران املدني 
ومنها االعمال الشاقة، والتحقيق في التجاوزات 
االداري����ة واملالية وحل املش����اكل الوظيفية، 
ومعاقبة من تسبب بشكل شخصي في عرقلة 

الزيادة املالية ملوظفي الطيران املدني.

سيشارك فيه نحو 1000 موظف ويبدأ 7 مارس للمطالبة باالمتيازات المالية

الزيادات المطلوب إقرارها للعاملين الكويتيين في القطاع الخاص
قيمة المكافأة المؤهلم

المطالب بها
300الشهادة اجلامعية او ما يعلوها )او ما يعادلها(1

شهادة الدبلوم او شهادة الثانوية العامة + دورة تدريبية ال تقل مدتها عن 2
270سنتني دراسيتني )او ما يعادلها(

شهادة الثانوية العامة + دورة تدريبية ال تقل مدتها عن سنة دراسية او شهادة 3
260متوسط + دورة تدريبية ال تقل مدتها عن ثالث سنوات دراسية او ما يعادلها

شهادة الثانوية العامة أو شهادة املتوسطة + دورة تدريبية ال تقل مدتها عن 4
240سنة دراسية )او ما يعادلها(

235شهادة متوسطة5
230ما دون املتوسطة6

د.ممدوح العنزي

العنزي لمراجعة مكافآت اللجان في »المحاسبة«
طالب رئيس نقابة العاملني بديوان احملاسبة د.ممدوح العنزي 
رئيس ديوان احملاسبة بالوقوف على صحة ما متت اثارته في 
االيام املاضية من معلومات يتم تداولها بديوان احملاس����بة من 
ان هناك بعض القياديني يتم صرف مكافأة لهم نتيجة ترؤسهم 
بعض اللجان املشكلة دون باقي اعضاء هذه اللجان من اشرافيني 

بالديوان.
وش����دد العنزي على اهمية ان يتبع رئيس الديوان سياسة 
الباب املفت����وح مع العاملني بالديوان وب����أال يجعل بينه وبني 
العاملني بالديوان حواجز، مبينا سبق أن نبهنا الى اهمية هذا 

االمر مرارا وتكرارا.
واختتم العنزي تصريحه بأنه من الواجب على رئيس ديوان 
احملاس����بة االلتقاء مع ابنائه العاملني بالديوان واالستماع الى 
شكواهم والعمل على حلها بنفس����ه مذكرين مبا كان يقوم به 
الراحل براك املرزوق رحمه اهلل مع العاملني بديوان احملاسبة، 
حيث كان يلتقي بالعاملني على مس����رح الديوان دون حضور 
القياديني لتكون هذه اللقاءات لقاء االب بأبنائه بعيدا عن الرسميات 
واحلواجز بالرغم من تبنيه رحمه اهلل لسياسة االبواب املفتوحة 

طوال فترة توليه رئاسة ديوان احملاسبة رحمه اهلل.


