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عادل الشنان
افتتح وزي����ر املالية مصطفى 
الشمالي معرض االستقالل ال� 50 
الذي تنظمه شركة معرض الكويت 
الدولي بالتعاون مع جلنة تنسيق 
وترتيب القطاع اخلاص واالهلي 
لالحتفاالت الوطنية وذلك مبشاركة 

58 جهة محلية.
الش����مالي في  الوزير  وق����ال 
تصري����ح صحافي عل����ى هامش 
االفتتاح ان االجنازات التي حققتها 
اجلهات املشاركة واخلدمات التي 
تقدمه����ا تبعث الفرحة لدى ابناء 
الشعب وزوار البالد منوها بقدرة 
الش����باب الكويتي واملؤسس����ات 
احمللية على بذل املزيد في سبيل 

تنمية الكويت وتطورها.
ودعا الى املضي في مثل هذه 
االنشطة لتستمر على مدار العام 
من قبل املشرفني على االحتفاالت 
خصوصا مع تزام����ن احتفاالت 
الكوي����ت هذا الع����ام بالذكرى ال� 
50 لالس����تقالل وال� 20 للتحرير 
والذكرى اخلامسة لتولي صاحب 

السمو األمير مقاليد احلكم.
وق����ام الش����مالي بجولة على 
معظم األنشطة املقدمة من مختلف 
الوزارات والهيئات احلكومية وكان 
برفقت����ه وكيل وزارة الش����ؤون 
االجتماعية والعمل محمد الكندري 
مت من خاللها االطالع على جميع 
األنشطة املعروضة للجمهور وقد 
قامت جميع األجهزة املش����اركة 
بتوزيع البوس����ترات والكتيبات 

للتعريف عن أنشطتها.
املالية د.مصطفى  وهنأ وزير 

والرخاء للكويت وشعبها.
وق����ال الكن����دري ان افتت����اح 
املعارض بدأ بالقاعة رقم 8 وهي 
مخصصة بكاملها إلدارات وزارة 
الش����ؤون االجتماعي����ة والعمل 
واألنشطة التابعة إلدارات الوزارة 
ومنها التنمية االجتماعية والرعاية 
املعاقني  األس����رية وإدارة رعاية 
واملس����نني جميع إدارات الوزارة 
ممثلة في هذا اجلناح، باإلضافة 
إلى املقاهي الش����عبية واستغرق 
االفتتاح ما يقارب الساعة والنصف 
اطلع خاللها وزير املالية على كل 
أنشطة وزارة الشؤون االجتماعية 

والعمل. 
ولفت إل����ى أن باقي املعارض 
تشمل أكثر من مؤسسة حكومية 
تعرض أهم إجنازاتها خالل املرحلة 
السابقة ونبارك للشعب الكويتي 
الكرمي واإلخوة املقيمني بهذه األعياد 
ونتمنى أن تكون أيام الكويت كلها 
أعياد واجلميع بخير وإلى مزيد 
من اإلجنازات خالل األيام املقبلة 
افتتاح بعض  وس����نتواصل في 
املراكز التابعة لوزارة الش����ؤون 
خالل األي����ام القادمة والتي تقدم 
خدمات للعدي����د من الفئات التي 

تقدم لها الشؤون خدماتها.
وأوضح أن وزارة الشؤون لديها 
العديد من األنشطة حتى 15 مارس 
املقبل، ومن تلك األنشطة احتفالية 
كبيرة 28 اجلاري في مجمع دور 
اليوم  الرعاية االجتماعية طوال 
مبشاركة كل الفئات داخل مجمع 
الدور، متمنيا أن يستمتع ضيوف 

الكويت بهذا اليوم.

وقد مت طرح بعض هذه الشركات 
املساهمة العامة في السوق إلثبات 
جدية احلكومة بهذا اخلصوص. 
بدوره هنأ وكيل وزارة الشؤون 
االجتماعية والعمل محمد الكندري 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد وسمو ولي العهد الشيخ 
نواف األحمد وسمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ ناصر احملمد باألعياد 
الوطنية، متمنيا مزيدا من التقدم 

مساهمة عامة إلنتاج الكهرباء في 
محطة الزور الش����مالية الفتا إلى 
أن الثاني يتعلق بتش����كيل جلنة 
لتأسيس شركات للمستودعات 
واملنافذ احلدودية والقرار الثالث 
تضمن تأسيس شركة ملستشفيات 
الضمان الصحي كم����ا ذكرت أن 
تتولي وزارة املالية والهيئة العامة 
لالستثمار وبعض الوزارات األخرى 
تأسيس تل��ك الشرك���ات بنظ��ام 

املبذول إلجناح مثل هذه الفعالية 
املهم����ة والعزيزة على قلوبنا في 

مناسبتها.
وحول الش����ركات املس����اهمة 
التي أسس����ت جلنة لتأسيس����ها 
قال الشمالي ان جميع الشركات 
املس����اهمة س����يتم إجنازه����ا في 
املواعيدة احملدد لها من خالل الهيئة 
العامة لالستثمار، مشيرا الى أنه 
مت االنتهاء من االجراءات لتشكيل 

ال� »B.O.T« وموافاة مجلس الوزراء 
بنتائج تلك الدراسة حيث ستطرح 
العام بنسبة  الشركات لالكتتاب 

50% للمواطنني.
وأك����د ان احلكوم����ة جادة في 
تأسيس الشركات املساهمة العامة 
الواردة في خطة التنمية وان اتخاذ 
مجلس الوزراء هذه القرارات دليل 
على ذلك معربا عن امله أال تنتهي 
السنة املالية احلالية 2010�2011 اال 

جلنة لتأسيس شركات مساهمة 
عامة ملستشفيات الضمان الصحي 
وس����تطرح للمواطنني لالكتتاب 

العام.
الوزراء  وأوضح أن مجل����س 
كان قد اتخذ 3 قرارات بتش����كيل 
3 جلان ملتابعة تأسيس شركات 
مساهمة عامة واردة ضمن خطة 
قرار التنمية ويشمل القرار االول 
منها تشكيل جلنة لتأسيس شركة 

الش����مالي بهذه املناسبة صاحب 
الس����مو األمير وسمو ولي العهد 
وس����مو رئيس مجل����س الوزراء 
والشعب الكويتي مبناسبة أعياد 
الكويت وقال اطلعنا على األنشطة 
املقدمة من جميع وزارات الدولة 
ومؤسساتها وملس����نا منها مدى 
التطور والتقدم والرقي الذي تعمل 
عليه هذه األجهزة في نشاطاتها 
املختلفة كما انه يبني اجلهد اجلبار 

أكد أمني سر نقابة القانونيني 
فيصل الفضلي ان مطالب نقابة 
القانونيني واضحة وثابتة وأنها 
ق���د خاطب���ت اجله���ات املعنية 
املدنية ومجلس  )ديوان اخلدمة 
اخلدم���ة املدنية( وه���ي كاآلتي: 
تعديل اوضاع القانونيني، تعديل 
مس���ميات القانوني���ني العاملني 
باجلهات احلكومية مبا يتناسب 
مع مؤهالتهم العلمية التخصصية 
بالقانون اسوة بزمالئهم بالفتوى 
والتش���ريع واإلدارة القانوني���ة 

ببلدية الكويت.
وفيم���ا يتعلق باملطلب األول 
وهو تعدي���ل اوضاع القانونيني 
فإن النقابة تتحفظ على ما جاء 
في ق���رار مجلس اخلدمة املدنية 
رقم 2005/11 حيث إنه جاء مجحفا 
العاملني  القانونيني  بحق جميع 
باجلهات احلكومي���ة وبعيدا كل 
البعد عن حقيقة عمل القانونيني اذ 
ساوى بينهم وبني احملاسبني رغم 
اختالف طبيعة العمل وجاء كذلك 
مخالفا ملبدأ املساواة بني القانونيني 
في جمي���ع اجله���ات احلكومية 
رغم قيامهم بنفس طبيعة العمل 
وحصولهم على نفس درجة املؤهل 
العلمي كما ان القرار قد خال من 
مسمى مستشار قانوني رغم احقية 
القانونيني في هذا املس���مى وهو 
حق اصيل للقانونيني واستبدله 
مبسمى كبير اختصاصي قانوني 
وهذا ال يتناسب مع طبيعة عمل 
القانون���ي كما انه قد خال من اي 
بدالت خاص���ة بالقانونيني رغم 
اس���تحقاقهم لتلك البدالت كبدل 
طبيعة عمل وبدل حضور جلسات 
انتقال وبدل تدريب وبدل  وبدل 
اش���راف، كما ان ديوان اخلدمة 
املدنية قد جانبه الصواب حينما 
لم يتطرق الى حملة دبلوم القانون 
ولم يح���دد تصنيف وظيفي لهم 
اس���وة بحملة الدبلوم تخصص 
محاس���بة وكذلك ل���م يخصص 
اي ب���دالت حلمل���ة املاجس���تير 
والدكتوراه م���ن القانونيني كما 
ان ديوان اخلدمة املدنية قد حدد 
الوظيفي  موعدا للرفع املستوى 
من كل عام وهو شهر ديسمبر مما 

فوت على العديد من القانونيني 
حقوقهم فكان يتوجب ان يتم رفع 
املستوى الوظيفي عند اكتمال املدة 
القانونية املقررة مباشرة كما ان 
ديوان اخلدم���ة املدنية قد وضع 
شروطا مجحفة للترقي بالنسبة 
للقانونيني ومما هو معلوم للجميع 
حجم املسؤوليات امللقاة على عاتق 
القرارات  القانونيني من صياغة 
واملذكرات القانونية والقيام بجميع 
اعمال التحقيق االداري وصياغة 
العق���ود ومتابع���ة كل القضايا 
القطاعات احلكومية ومبا  داخل 
ان احلكوم���ة بصدد اعادة النظر 
في روات���ب العاملني بالدولة لذا 
نلتمس ان تتم اعادة النظر بكادر 
القانونيني مبا يتناسب مع طبيعة 
عملهم واعطاء كل ذي حق حقه.

أما املطلب الثاني فهو تعديل 
مس���ميات القانوني���ني العاملني 
باجلهات احلكومية مبا يتناسب 
مع مؤهالتهم العلمية التخصصية 
بالقانون اسوة بزمالئهم بالفتوى 
والتش���ريع واالدارة القانوني���ة 

ببلدية الكويت.
وان نقابة القانونيني قد نبهت 
ديوان اخلدمة املدنية الى التمييز 
احلاصل بني القانونيني من حيث 
املسميات القانونية واملهام املوكلة 
الى القانوني���ني بحيث يجب ان 
تتناس���ب مع مؤهالتهم العلمية 
مبوج���ب الرس���الة املوجهة من 
النقابة الى رئيس ديوان اخلدمة 
املدني���ة بالعمل عل���ى إلغاء هذا 
التمييز ب���ني القانونيني الصادر 

برقم 14 بتاريخ 2011/1/3.
ولذلك فإننا نطالب بتطبيق 
العدال���ة االجتماعية والوظيفية 
بني كل القانونيني دون استثناء 
ونعن���ي القانونيني العاملني في 
اجله���ات احلكومي���ة ونالح���ظ 
ان جمي���ع القانوني���ني س���واء 
او  الثالث  االدارات  العاملون في 
العاملون في جميع  القانونيون 
اجلهات احلكومي���ة يخضعون 
للس���لطة التنفيذية وميارسون 
نفس االختصاصات وموكلة إليهم 
نفس املهام الوظيفية وسبيلنا الى 

التوضيح اجلدول املرفق.

المؤهل العلمي التخصصي ـ حقوق ـ شريعة أصول فقه
األعمال الموكلةاألعمال الموكلة

جميع القانونيني العاملني في جميع الوزارات والهيئات 
احلكومية.

القانونيون العاملون في إدارة 
الفتوى والتشريع )اإلدارة 
القانونية ببلدية الكويت(.

املهام املوكلةاملهام املوكلة
مباشرة جميع القضايا ما عدا الترافع أمام احملاكم وحضور 

جلسات اخلبراء وهيئات التحكيم وإبداء الرأي القانوني وإجراء 
التحقيقات كما تتولى إعداد املشروعات واللوائح واألنظمة 

والقرارات املتصلة بنشاط هذه اجلهات.
وإعداد املذكرات القانونية التي يأخذها محامي الفتوى ويضع 

اسمه عليها ويقدمها للمحكمة.
� إعداد وصياغة وإبرام العقود التي تكون الوزارات طرفا فيها 

ومراجعة الشروط العامة لتلك العقود ومتابعة مراحل وإجراءات 
إبرامها ودراسة وبحث ما ينشأ من مشاكل بشأن تنفيذ هذه العقود.
� إعداد دفاع الوزارات في القضايا ومباشرة مأموريات اخلبرة 
احملالة من احملاكم إلى إدارة اخلبراء في القضايا التي تكون 

الوزارات طرفا فيها ومراقبة تنفيذ ومتابعة األحكام الصادرة 
لصالح الوزارات.

� إعداد ومراجعة مشروعات االتفاقيات العربية والدولية املتعلقة 
بأعمال الوزارات ومتابعتها والتصديق عليها واستيفاء الشكل 
القانوني لها واالشتراك في أعمال املؤمترات العربية والدولية 

ومتابعة أعمال هذه املؤمترات ورفع تقاريرها الى اجلهات 
املختلفة بالوزارة.

تتولى مباشرة جميع القضايا 
واحلضور أمام احملاكم وهيئات 
التحكيم وإبداء الرأي القانوني 
وإجراء التحقيقات كما تتولى 
إعداد املشروعات واملراسيم 

واللوائح واألنظمة والقرارات 
املتصلة بنشاط البلدية وإدارة 

الفتوى فقط.

� متابعة القضايا والنزاعات التي تكون الوزارة طرفا فيها 
ومراقبة تنفيذ ومتابعة األحكام الصادرة لصالح الوزارة.

� تقدمي املشورة والرأي القانوني في اإلشكاالت التي تعترض 
مختلف اإلدارات والقيام بصياغة القرارات والتعليمات واللوائح 

املتعلقة بأعمال الوزارات.
املسميات الوظيفية

ال تتناسب مع املهام املوكلة للقانونيني ومخالفة للمؤهل العلمي.
املسميات الوظيفية

تتناسب مع املهام واملؤهل العلمي
مدير اإلدارة القانونية أو رئيس 

الفتوى
مستشاركبير اختصاصيني قانونيني

مستشار مساعداختصاصي قانوني أول
نائب من الدرجة األولىاختصاصي قانوني
نائب من الدرجة الثانيةباحث أول قانوني

محامي أباحث قانوني
محامي بباحث مبتدئ قانوني

املرتبات والبدالت والعالواتاملرتبات والبدالت والعالوات
كما ان إعطاء القانونيني املسميات القانونية التي تتناسب مع مؤهالتهم واملهام املوكلة إليهم 

يحافظ على األموال العامة من الهدر بسبب كثرة خسارة الدولة لقضاياها.

فرج ناصر
أعلن مدير عام بنك التسليف واالدخار محمد 
النومس ان البنك سيبدأ قريبا تشكيل جلان خاصة 
لوضع النظام االساسي إلنشاء شركة او اكثر من 

شركات التمويل العقاري للسكن اخلاص.
وقال النوم���س للصحافيني على هامش حفل 
تك���رمي املوظفني املتميزي���ن ان البنك وباالتفاق 
مع وزارة التجارة س���يعمل على تأس���يس هذه 
الشركات الن لديه القدرة املالية على هذه اخلطوة 
دون االعتماد على أي جهة اخرى ودون الرجوع 
الى مجلس االمة الن هذا القرار تنفيذي يختص 

بالبنك نفسه.
واكد ان البنك ميلك القدرة املالية على تأسيس 
هذه الش���ركات بحيث ميكن ان ميول برأس���مال 
بحدود 20 الى 50 مليون دينار رأسمال الشركة 

الواحدة او اكثر من شركة.
واش���ار النومس ال���ى ان ه���ذا املقترح تقدم 
به نائ���ب رئيس الوزراء للش���ؤون االقتصادية 
ووزير الدولة لشؤون االسكان والتنمية الشيخ 
احمد الفهد، ومتت املوافقة عليه خالل االجتماع 
االخير ملجلس ادارة البنك وهو يسعى الى توفير 
السكن اخلاص للمواطنني او الترميم بحيث ميكن 
للمواطن ان يتقدم لهذه الشركة بطلب شراء سكن 
خاص واحلصول على قرض بأقساط طويلة االمد 

وبشروط ميسرة.
واضاف ميكن للمواطن ان يحصل على قرض من 

البنك وقرض اخر من الشركة اذا ما اراد ذلك.

كما شدد النومس على ان جهود الشيخ احمد 
الفهد ستصب في اجتاه املزيد من املبادرات الشعبية 

فيما يتعلق باعمال البنك.
وفيما يتعلق مبس���ألة موافقة مجلس ادارة 
بنك التس���ليف على اعطاء املطلقة الوحيدة من 
زوجها الكويت���ي ولديها اوالد واالرملة الوحيدة 
من الزوج الكويتي ولديها اوالد قرضا بقيمة 70 
أل���ف دينار، قال النومس ان هذا القرار اجلديد ال 
عالقة به بقانون املرأة االسكاني الذي صدر اخيرا 

في مجلس االمة.
واعلن ان الالئحة اخلاصة بقانون املرأة االسكاني 
ستصدر بعد االعياد الوطنية مبرسوم من مجلس 

الوزراء وسيبدأ البنك في تنفيذه.
وقال ان القرار االخير ملجلس االدارة جاء بعد 
مقترحات وتوجيهات الش���يخ أحمد الفهد وهو 
مبثابة تعديل على بعض ش���روط الالئحة بدءا 

من االسبوع املقبل.
وحول موافقة بنك التس���ليف واالدخار على 
تخفيض املدة املس���موح بها للمواطنني لترميم 
منازلهم قال النومس ان املدة اصبحت 10 سنوات الى 
8 سنوات، مؤكدا ان القرار سيشمل البيوت احلكومية 

في جميع مناطق الكويت دون استثناء.
وكان النوم���س قد دع���ا املوظفني خالل حفل 
التكرمي الى بذل املزيد من العطاء واجلهد والعمل 
املتواصل من اجل خدمة الوطن واملواطنني وتنفيذ 
خطة الدولة خاصة ونحن نعيش افراحا واعياد 

وطنية.

جولة داخل املعرض الشمالي يستمع الى شرح من عادل احلشاش حول جناح »الداخلية«

الشمالي في جناح احلرس الوطنيمصطفى الشمالي ومحمد الكندري وبرجس البرجس خالل افتتاح املعرض

محمد النومس مكرما أحد املوظفني

خالل تكريم الموظفين المتميزين لبنك التسليف واالدخار

النومس: لجان لوضع النظام األساسي 
إلنشاء شركات للتمويل العقاري

أكد أن مطالب النقابة واضحة وهي تعديل أوضاع القانونيين وتعديل مسميات العاملين بالهيئات الحكومية بما يتناسب مع مؤهالتهم

الفضلي لتطبيق العدالة بين جميع القانونيين دون استثناء 

وزير المالية افتتح معرض »االستقالل الـ 50« احتفااًل باألعياد الوطنية

الشمالي: الحكومة جادة في تأسيس الشركات المساهمة الواردة بخطة التنمية

الكندري: أنشـطة »الشؤون« مسـتمرة حتى 15 مارس المقبل واحتفال خاص في مجمع دور الرعاية 28 الجاري
)قاسم باشا(الشمالي والكندري والبرجس والسفيرة االميركية في جناح الشؤون


