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حرمان القياديني من مكافآت 
العاملني في مواجهة

انتشار ڤيروس كورونا

في مقالة سابقة نشرت لي بـ«األنباء» في 
بداية أزمة جائحة ڤيروس كورونا املستجد، 
تطرقت فيها لآللية التي أقرها مجلس الوزراء 
لتقدير جهود املكلفــني بالعمل في مواجهة 

انتشار هذا الڤيروس.
وكان ملخص وجهة نظــري الوارد في 
تلك املقالة ان آلية تقدير املكافآت لم تتســم 
باحلصافة، نظرا لعدم مراعاتها للظروف املالية 
واالقتصادية التي متر بها البالد، وما قد ينتج 
عنها من عواقب وخيمة، خاصة أن التشريعات 
القائمة بشأن تنظيم تعويض العاملني بالدولة 
كانت قــادرة على التعامل مع ظروف العمل 
خالل هذه األزمة والتي سبق أن أوضحناها 

في تلك املقالة.
وما قد توقعناه في ذلك الوقت قد حتقق، 
حيث كانت لآللية التي أقرت تداعيات سلبية، 
سواء كان ذلك على مستوى مستحقيها بسبب 
معايير تصنيف العاملني، أو على مســتوى 
إجراءات صرفها نظرا الحتمال استغالل صرفها 
لفئات غير مستحقة، وهذا ما تبني من خالل 
قيام ديــوان اخلدمة املدنية قبل فترة برفع 
توصية إلى مجلــس الوزراء بإحالة اجلهات 
احلكومية التي لم تعدل املالحظات املسجلة 
على كشوف مســتحقي املكافآت إلى هيئة 

مكافحة الفساد (نزاهة).
أما اجلانــب املالي واالقتصــادي وهو 
املهم فلم يســلم هذا اجلانب أيضا من تلك 
التداعيات، فإقرار ميزانية خاصة ملكافآت ما 
يسمى بالصفوف األمامية مببلغ ٦٠٠ مليون 
دينار، في ظل بحث اإلدارة املالية العامة للدولة 
عن مصادر لتمويل عجز امليزانية العامة قد 
أضافت عبئا آخر على امليزانية، فوفقا آلخر 
بيانات مالية متاحة فإن هذا العبء اإلضافي 

يعتبر قياسيا.
فعلى مستوى مصروفات باب تعويضات 
العاملني بامليزانية (األجور واملرتبات) فيمثل هذا 
املبلغ نسبة ٨٪ تقريبا من مصروفات الباب، 
وميثل نسبة ١٤٠٪ تقريبا من إجمالي مصروفات 
بند املكافآت، كما ميثل نسبة ٣٠٠٪ تقريبا من 
االعتماد التكميلي املخصص لتعيني املوظفني 

الكويتيــني، أي ما يعادل ميزانية توظيف لـ 
٣ ســنوات مالية، ومن جانــب املصروفات 
الرأسمالية فيمثل هذا املبلغ نسبة ٢٦٪ تقريبا 

من جملة تلك املصروفات.
وفي رأيي لو مت التعامل مع هذا املوضوع 
بحصافــة وفقا للنظم املعمــول بها بالدولة 
لكان بإمكان اعتمادات ميزانية السنة املالية 
٢٠٢١/٢٠٢٠ ان تســتوعب تبعات هذا األمر 
ومن دون أي مبالغ إضافية، خاصة في ظل 
التعطيل شبه الكامل ملعظم املصالح احلكومية 

خالل تلك الفترة.
أما فيما يتعلق بقــرار مجلس الوزراء 
باستبعاد القياديني من كشوف املكافآت املالية 
باستثناء قياديي وزارتي الصحة والداخلية، 
فعلى الرغم من رأيي املبدئي السابق الذي ال 
يتفق مع آلية إقرار مثل تلك املكافآت، إال أن 
اســتبعاد بعض العاملني من استحقاق تلك 
املكافآت يعتبر في رأيي قرار اغير حصيف 
أيضا، فاملســألة هنا ليست مسألة صفوف 
أمامية، فنحن أمام قرار ســبق إصداره من 
قبل مجلس الوزراء أقر فيه تقدير املوظفني 
املكلفني بالعمل في مواجهة انتشار ڤيروس 
كورونا، وبالتالي ليس مــن العدالة أن يتم 
اســتبعاد أي فئة من هــؤالء العاملني مهما 
كانت صفتهم طاملا قدموا عمال خالل فترة 
التكليف وحتملوا فيها األعباء واملسؤوليات، 
فنظام اخلدمة املدنية يلزم تعويض املكلفني 

بأي أعمال رسمية.
ختاما.. وفي هذا السياق أرى من املناسب أن 
أشير الى مبادئ ضمنها ديوان اخلدمة املدنية 
إصداراته اخلاصة، واقتبس منها الفقرة التالية:

(.... الغاية األهم هي حتقيق التطبيق السليم 
للقانون، أي حتقيق العدالة التي هي في جميع 
الشرائع ليســت مجرد مرفق أو وظيفة أو 
مهنة، وإمنا هي أمانة ورسالة، وهي قيمة من 
القيم العليا التــي يأمر بها املولى عز وجل، 
ذلك أن الغايــة من إقامة العدل بني املوظفني 
وبينهم وبني الدولة هي إعالء سيادة القانون 
ورعاية الواجبات وحفظ احلقوق، وهي أشد 

ما حترص عليه تعاليم السماء....).

بقلم: بدر مشاري احلماد
نائب رئيس جهاز املراقبني املاليني 
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«كان» تطلق شهر التوعية بسرطان الفم
أعلنــت احلملة الوطنية 
ملكافحة السرطان (كان) عن 
إطالق فعاليات شهر التوعية 
بسرطان الفم الذي يصادف 
شــهر أبريــل مــن كل عام. 
واستعرض استشاري األورام 
رئيس مجلــس ادارة حملة 
كان د.خالد الصالح في كلمته 
خالل حفل اإلطالق اجلهود 
التــي تقوم بهــا احلملة من 
اجل التوعية والكشف املبكر 
لهذا املرض، الفتــا إلى أنها 
قامت بالتعاون مع إدارة طب 

األسنان بتدريب أكثر من ألف طبيب أسنان على 
التقصي البصري حتى يصبح هذا البرنامج 
جزءا مــن الفحص اليومي ألطباء األســنان 
ما ساهم ويســاهم بوصول حاالت سرطان 
الفم بوقت مبكر مما يزيد من نسب الشفاء، 
مشــيرا الى انه في حال توقــف الكويتيون 
عن التدخني فسوف تقل عدد احلاالت بشكل 
ملحوظ. وبــني ان التدخني وتناول الكحول 
املصاحب لــه يرفعان من معدالت اخلطورة 
وان كبار السن الذين لديهم أسنان مكسورة 
أو أطقــم أســنان غيــر ثابتة عليهــم زيارة 

أطباء األسنان من أجل منع 
االحتكاك داخل الفم. وبني أن 
التدخني والكحول واحتكاك 
األســنان داخل الفم جعلت 
ســرطان الفم يحتل املرتبة 
الثامنــة في العالــم مبعدل 
حــدوث عاملــي حوالي ٣٠٠ 
ألف حالة جديدة في العام، 
الفتا إلى أن حاالت سرطان 
الفم بالكويت ال تتعدى نسبة 
٤٩ حالة في إحصائية مركز 
الكويت ملكافحة الســرطان 
لسنة ٢٠١٦ بإجمالي ٤١ حالة 
بــني الرجال ١٠ حــاالت للكويتيني و٣١ حالة 
لغير الكويتيني أما فيما يخص حاالت اإلصابة 
بني السيدات فكان اإلجمالي ٨ حاالت اثنتان 
للكويتيات وعدد ٦ لغير الكويتيات. وأوضح 
د. الصالح أن أهم اإلنذارات السابقة للسرطان 
بالفم هو ظهور بقع بيضاء داخل الفم وأحيانا 
قليلة بقع حمراء وحتتاج هذه البقع للتعامل 
معها بواسطة األطباء االخصائيني ومتابعتها 
السيما أن هناك نسبة منها تتحول مع الزمن 
إلى سرطان الفم بنسبة تتراوح بني ٥٪ لتصل 

إلى ٦٠٪.

د. خالد الصالح

١٤ حالة وفاة بـ «كورونا» و١٢٠٣ إصابات جديدة
الرســمي  أعلــن املتحدث 
باسم وزارة الصحة د.عبداهللا 
الســند أمس تســجيل ١٢٠٣ 
إصابــات جديــدة بڤيــروس 
كورونا املستجد (كوفيدـ  ١٩) 
في الســاعات الـ ٢٤ املاضية، 
ليرتفــع بذلــك إجمالــي عدد 
احلاالت املسجلة في البالد إلى 
٢٣٧١٩٢ حالة، فيما سجلت ١٤ 
حالة وفــاة ليصبح مجموع 
حاالت الوفاة املســجلة حتى 

أمس ١٣٥٣ حالة.
وأضاف د.السند لـ «كونا» 
أنه مت تسجيل ١٤٢٢ حالة شفاء 
من اإلصابة بـ «كوفيدـ  ١٩» في 
الساعات الـ ٢٤ املاضية ليرتفع 

تلــك احلــاالت للشــفاء بعد 
الطبية  الفحوصــات  إجــراء 
الالزمــة واخلطــوات املتبعة 

٩٣٫٥٧٪. وبــني أن عــدد مــن 
يتلقــى الرعايــة الطبيــة في 
أقسام العناية املركزة بلغ ٢٢٤ 
حالــة ليصبح بذلك املجموع 
الكلــي للحاالت التــي ثبتت 
إصابتهــا باملــرض ومازالت 
تتلقى الرعاية الطبية الالزمة 

١٣٨٩٦ حالة.
وأفــاد بأن عدد املســحات 
التي مت إجراؤها في الساعات الـ 
٢٤ املاضية بلغ ٨٣٦٩ مسحة، 
ليبلــغ مجمــوع الفحوصات 
٢٠٩٢٥٧٧ فحصــا، مشــيرا 
إلى أن نسبة اإلصابات لعدد 
املســحات خالل الـ ٢٤ ساعة 

املاضية بلغت ١٤٫٣٧٪.

فــي هذا الشــأن، الفتا الى أن 
نسبة مجموع حاالت الشفاء 
من مجمــوع اإلصابات بلغت 

شفاء ١٤٢٢.. و٢٢٤ حالة تتلقى العالج في العناية املركزة

بذلك إجمالي عدد املتعافني في 
البالد إلى ٢٢١٩٤٣ حالة.

وأوضــح أنــه تأكد متاثل 

د.عبداهللا السند

الطوالة لـ «األنباء»: انتقال قسم أطفال 
العدان إلى مستشفى النفط القدمي

عبدالكرمي العبداهللا

أعلن رئيس قسم األطفال مبستشفى العدان د.سلمان الطوالة، 
عن انتقال القســم من مستشفى الكويت مبنطقة صباح السالم 
إلى مستشــفى نفط الكويت القدمي مبدينة األحمدي اعتبارا من 
صباح امس األحد وذلك ملرضى املناطق التابعة ملستشفى العدان. 
وذكر الطوالة في تصريح لـ«االنباء»، أن انتقال القســم يشمل 
طوارئ األطفال واألجنحة والعيادات اخلارجية والعناية املركزة.

د.سلمان الطوالة

«الصحة» حتدد دوام رمضان
عبدالكرمي العبداهللا

حددت وزارة الصحة الدوام الرسمي ملوظفيها في 
شــهر رمضــان املبارك، حيث قــررت أن يكون الدوام 
في ديوان عام الوزارة وجميع اإلدارات التي ال تتصل 
بشكل مباشر في تقدمي اخلدمة الطبية والصحية من 
الســاعة ١٠ صباحا حتى ٢٫٣٠ بعد الظهر، أما املراكز 
الصحية واملستشــفيات، فيكون الدوام من الساعة ٩ 

صباحا حتى ١٫٣٠ ظهرا.
 ودعــت وزارة الصحــة مــدراء املناطــق الصحية 
واملستشفيات واإلدارات املركزية الفنية لترتيب أعمال 

اخلفارة على مدار الـ ٢٤ ساعة وفقا ملا هو متبع.


