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صاحب السمو استقبل العدساني 

وهنأ رئيس غانا بعيد بالده

الدعيج وغبريس بحثا االرتقاء 
مبستوى اخلطاب اإلعالمي العربي

استقبل صاحب السمو األمير الشيخ صباح االحمد بقصر السيف 
ظهر امس رئيس ديوان احملاسبة عبدالعزيز العدساني.

الى ذلك بعث صاحب السمو األمير ببرقية تهنئة الى الرئيس 
البروفيسور جون ايفانز اتا ميلس رئيس جمهورية غانا الصديقة 
عبر فيها سموه عن خالص تهانيه مبناسبة العيد الوطني لبالده 
متمنيا له موفور الصحة والعافية وللبلد الصديق دوام التقدم 
واالزدهار. وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف االحمد ببرقية 
تهنئة الى الرئيس البروفيسور جون ايفانز اتا ميلس عبر فيها 
سموه عن خالص تهانيه مبناسبة العيد الوطني لبالده متمنيا 
له موفور الصحة والعافية. كما بعث سمو الشيخ جابر املبارك 

رئيس مجلس الوزراء حفظه اهلل ببرقية تهنئة مماثلة.

استقبل رئيس مجلس اإلدارة واملدير العام لـ »كونا« الشيخ 
مبارك الدعيج املدير االقليمي لدار الصياد اللبنانية في الرياض 
محمد غبريس. ومت خالل اللقاء بحث العديد من القضايا التي 
تتعلق بتطوير اإلعالم العربي وسبل االرتقاء مبستوى اخلطاب 
اإلعالمي العربي. وأشاد غبريس بالدور احليوي واملميز الذي 
تقوم به »كونا« من خالل خدماتها االعالمية املتطورة. من جانبه، 
أكد الشــــيخ مبارك الدعيج حرص »كونا« على تعزيز التعاون 
اإلعالمي مع مختلف وســــائل اإلعــــالم العربي من أجل تطوير 

أدواته وأساليبه ملواجهة املنافسة اإلعالمية اخلارجية.

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مستقبال عبدالعزيز العدساني

الشيخ مبارك الدعيج خالل لقائه مع محمد غبريس

نقل عنه اعتزاز سموه باهتمام ومتابعة صاحب السمو وولي العهد

احلمود اطمأن هاتفيًا على رئيس الوزراء:
املبارك بصحة جيدة وسيعود نهاية األسبوع اجلاري

واالهتمام ولجميع المواطنين 
علـــى ما غمروه بـــه من طيب 
المشاعر والسؤال لالطمئنان 

على صحته.
وأكد ســـموه علـــى عودته 
الرض الوطن فـــي نهاية هذا 
االســـبوع وانه يتمتع بحمد 
اهلل وبفضلـــه بكامل الصحة 
الى  والعافية ويتطلـــع دائما 
مضاعفة الجهود لخدمة الكويت 
الغالية واهلها االوفياء في ظل 
القيادة الحكيمة لصاحب السمو 

االمير وسمو ولي العهد.

أجرى رئيس مجلس الوزراء 
باالنابة ووزير الداخلية الشيخ 
احمد الحمـــود اتصاال هاتفيا 
صبـــاح امس مع اخيه ســـمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
جابر المبارك لالطمئنان على 
صحته بعد اســـتكمال اجراء 
الفحوصات الطبية المعتادة في 
كل من المانيا والمملكة المتحدة 

والتي تكللت بالنجاح.
الحمود عن ســـموه  ونقل 
شـــكره وتقديـــره واعتزازه 
بصاحب السمو االمير وسمو 
ولي العهد على كريم المتابعة 

أكد خالل اجتماعه أمس ضرورة إقرار زيادة رواتب من لم يأخذوا زيادات مجزية أخيراً

»اخلدمة املدنية«: إقرار أحد بدائل زيادة الرواتب األسبوع املقبل
أكد مجلــــس اخلدمة املدنية 
في اجتماعه امس ضرورة اقرار 
زيادة عامة لكل موظفي الدولة 
الذين لم تقر لهم زيادات مجزية 
في الفترة االخيرة على ان يتم 
تدارس البدائل املتاحة لهذا االمر 
في اجتماع املجلس االســــبوع 

املقبل.
وقال بيان صادر عن املجلس 
خص به »كونــــا« ان االجتماع 
الذي ترأسه نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير املالية ورئيس 
مجلس اخلدمة املدنية بالنيابة 
مصطفى الشمالي ناقش طلبات 
الكوادر«  الرواتــــب »او  زيادة 
واملزايا املالية التي تقدمت بها 
اجلهات احلكومية والتي تتابعها 

النقابات واجلمعيات املهنية.
ابدى  ان املجلس  واضــــاف 
قناعته بضرورة معاجلة هذه 
املالية بحيث  املرتبات واملزايا 
تتناســــب مع املجهودات التي 
تبذل في اداء االعمال التي يكلف 

املوظف بها.
وذكر البيــــان ان املجتمعني 
ابدوا تفهما كبيرا لدواعي هذه 
الطلبات سواء من حيث ارتفاع 
االسعار او من جانب املساواة 
والعدالة بني الرواتب التي متنح 
للموظفني عن اداء مهام ووظائف 

تتســــاوى في شــــروط شغلها 
ونطاق مســــؤوليتها واالعباء 
املنوطة بها للحفاظ على التوازن 

بني االجر والعمل املؤدى.
وقال ان املجلس استعرض 
الزيادات التي متت خالل الفترة 
املاضية من عام 1982 حتى االن 
وما صاحبها مــــن اقرار بدالت 
ومزايا اقرت للموظفني وتطرق 
الى البديل االستراتيجي الذي ال 
غنى عن تطبيقه وهو توصيف 
وتقييــــم الوظائف الذي يؤدي 
الى تطبيق ســــلم رواتب عادل 
يســــاوي بني اعبــــاء الوظيفة 

والراتب املستحق لها.
البيان بأنه نظرا الن  وافاد 
كون هذا البديل قد يستغرق وقتا 
طويال لالنتهاء منه السيما انه 
سيغطي اكثر من الفي وظيفة 
»فقد ارتأى املجلس ضرورة اقرار 
مزايا مالية تغطي احلاجة امللحة 
للفترة احلالية وذلك باختيار 
احــــد البدائل التــــي قام ديوان 
اخلدمة املدنية باحتساب تكلفتها 
السنوية وما يصاحب ذلك من 
معاجلات فوريــــة للمطالبات 
املدنية  املقدمة ملجلس اخلدمة 
ومبا يضيق الفجوة بني الوضع 
احلالي والوضــــع االمثل بقدر 
االمكان ومبا ال يؤدي الى خلل 

في الرواتب واالجور«.
وأكد املجلس ضرورة التركيز 
علــــى ان تكون الزيــــادات الى 
البدالت التي تتناســــب قيمتها 
واملجهودات التي تبذل في اداء 
مهام وظائفهــــا وكذلك البدالت 
التي لها صفــــة العمومية ولم 
تعدل منذ فترة طويلة، وكذلك 
الطلب من ديوان اخلدمة املدنية 
اعداد االحكام الالزمة بالقرارات 
الصادرة مبا يسمح باجلمع بني 
بعض البــــدالت وبدالت اخرى 
بشــــرط ان يكون ذلك بصورة 

منطقية وليست عشوائية.
وركز املجلس على ضرورة 
اقرار زيادة عامة جلميع موظفي 
الدولة »الذين لم تقر لهم زيادات 
مجزية خالل الفترة االخيرة«، 
مضيفا انه سيتم ترجيح احد 
البدائل املقدمة باالجتماع املقرر 

عقده بداية االسبوع املقبل.
حضــــر االجتمــــاع كل من 
العدل ووزيــــر االوقاف  وزير 
التربية  جمال الشهاب ووزير 
ووزير التعليم العالي د.نايف 
احلجــــرف ووزيــــر الكهربــــاء 
واملاء ووزير الدولة لشــــؤون 
البلديــــة عبدالعزيز االبراهيم 
ووزير التجارة والصناعة انس 

الصالح.

الشيخ أحمد احلمود سمو الشيخ جابر املبارك

ضرورة حتقيق العدالة 
في الرواتب للوظائف 

املتشابهة للحفاظ 
على التوازن بني األجر  

والعمل املؤدى

يتقدمون بجزيل ال�شكر وعظيم االمتنان

لكل من تف�شل مبوا�شاتهم

فـي وفاة فقيدهم الغايل املغفور له باإذن اهلل تعاىل 

الــوالـــد

عبدالـهـادي محـمد مبارك الجري
�شواء باحل�شور �شخ�شيًا اأو باالت�شال هاتفيًا اأو برقيًا اأو بالن�شر يف ال�شحف

�شائلني اهلل العلي القدير اأال يريهم مكروهًا بعزيز

عائلــة الـجــري

ولي العهد استقبل وزير الديوان 
والعدساني والعنجري

تباين وجهات النظر بني الوفود 
البرملانية العربية حول الوضع السوري

استقبل سمو ولي العهد الشــــيخ نواف االحمد في ديوانه 
بقصر السيف صباح امس وزير شؤون الديوان االميري الشيخ 
ناصر صباح االحمد. واستقبل سموه بقصر السيف صباح امس 
رئيس ديوان احملاسبة عبدالعزيز العدساني. كما استقبل سموه 

في ديوانه بقصر السيف امس مشاري العنجري.

كشفت مصادر مطلعة من املؤمتر الثامن عشر الحتاد البرملاني 
العربي ان ســــبب تأخر جلنة الصياغة في االنتهاء من البيان 
اخلتامي ألعمال اجتماعات االحتاد يعود الى تباين وجهات النظر 

العربية حول الفقرات اخلاصة بالشأن السوري.
وأكدت املصادر ان االحتاد البرملاني العربي انقسم الى فريقني، 
األول ميثل دول مجلس التعاون اخلليجي ومطالبته برفع سقف 
االســــتنكار العربي ملا يحدث في سورية، والثاني ميثل أغلبية 
الدول األعضاء باالحتاد ومنهم اليمن والعراق والسودان الذين 
رأوا أفضلية تضمني البيان فقرة االنتقال السلمي للسلطة مع 

حذف كل مطالبة برفع السقف الى حد عال.
وبينت املصادر ان البنود املتعلقة بامللف السوري شهدت شدا 
وجذبا بني أعضاء االحتاد، السيما بالفقرة املعنية بالشأن السوري 
التي انتهت الى رأي األغلبية بتضمني فقرة االنتقال الســــلمي 
للسلطة في سورية مع حذف كل فقرة تذكر صراحة مصطلح 
أو عبارة )النظام السوري(. وأكدت املصادر ان اعتراضا عربيا 
واضحا ظهر علــــى بعض التوصيات املرفوعة من قبل مجلس 
األمة الكويتي الى االحتاد البرملاني العربي خاصة املتعلقة بدعم 
اجليش السوري احلر، معتبرة هذه التوصية مبنزلة نوع من 
أنواع التسليح، فيما أشادت ببقية التوصيات اخلاصة باجلانب 
الكويتي. هذا وقد اعترض بعض رؤســــاء الوفود العربية على 
الفقرة رقم 12 اخلاصة مبلف القضية الفلسطينية والرامية الى 
إفســــاح املجال ملن يرغب من مواطني الدول العربية وأصحاب 
الفعاليات االقتصادية والتجارية والفكرية والعاملني في مجاالت 
حقوق اإلنسان، وحقوق املرأة وغيرها من املجاالت، في زيارة 
األراضي الفلســــطينية عامة والقدس خاصة مما يدعم الشعب 
الفلسطيني املرابط ويشد أزره في مواجهة االحتالل ومخططاته 
اآلثمــــة، مجمعني بأغلبية األعضاء بحــــذف هذه الفقرة وإعادة 

توزيع البيان مع التأكيد على حذفها.
سامح عبد الحفيظ  ٭

سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد مستقبال الشيخ ناصر صباح األحمد


