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٢٣ مليون دينار اإلنفاق 
املجتمعي  

لـ «الوطني» في ٢٠٢٢

«اخلدمة املدنية» يكّثف اجتماعات إقرار «الرواتب العادلة»
مرمي بندق

قالــت مصادر حكوميــة رفيعة 
في تصريحات خاصة لـ «األنباء»، 
إن مجلــس اخلدمة املدنيــة يكثف 
اجتماعاته ملناقشة وإبداء الرأي في 

الدراسة التي أجنزها ديوان اخلدمة 
املدنية بشأن «البديل اإلستراتيجي 
لألجور واملرتبات» متهيدا إلقرارها، 
كاشفة عن ان املجلس سيعقد اجتماعا 
اليوم األحد. وذكرت أنه سيتم البدء 
باإلجراءات الالزمة لتطبيق املرحلة 

األولى بعــد إقرار مجلــس اخلدمة 
املدنية لتصــورات الديوان الواردة 
فــي الدراســة. وتوقعــت أن تركز 
املرحلة األولى من الزيادات على سلم 
رواتب املوظفني الذين لم يتقاضوا 
أي بدالت أو كوادر مالية «وســتتم 

زيــادة رواتبهم لتحقيــق نوع من 
العدالة مع أقرانهم في جهات أخرى» 
تزيد رواتبهم بنسب ملحوظة. هذا، 
وطالبــت مصــادر مطلعــة أن يتم 
وضع وصف وظيفي للوظائف من 
خالل نظام متكامل لقانون اخلدمة 

املدنيــة. من األهمية ذكــر أن نائب 
رئيس الوزراء ووزير الدولة لشؤون 
مجلس الوزراء براك الشــيتان بني 
أن اخلطــة الزمنية لتطبيق البديل 
اإلستراتيجي ستشمل وفقا للدراسة 

٣ مراحل.

احلكومة: البدء بإجراءات تطبيق املرحلة األولى من الزيادات املالية للموظفني فور اعتماد تصورات «الديوان»

مصادر لـ «األنباء»: ال مبرر دستوريًا مينع احلكومة 
من حضور جلسة ٢٤ يناير.. إال إذا استقالت

مرمي بندق

أوضحــت مصادر خاصة لـ «األنبــاء»، أنه ال مبرر 
دســتوريا مينع احلكومة من حضور جلســة ٢٤ يناير 
إال إذا اســتقالت، داعية احلكومة إلى االلتزام باملادة ١١٦
من الدستور التي تنص في البند األخير منها على أنه 
«يجب أن متثل الوزارة في جلســات املجلس برئيسها 
أو ببعــض أعضائها». وقالت املصادر أيضا «ال ســبب 
جوهريا يدفعها لالستقالة التي حتملها أعباء إضافية، 
واألفضل التعديل أو التدوير إذا حكمت الضرورة». وبشأن 
اســتكمال دعم التوافق املنتظر بني احلكومة واملجلس 
وتاليا حضور احلكومة اجللسة بعد أن مت االتفاق بني 
أعضــاء «املاليــة البرملانية» على ســحب تقرير قانون 
شراء القروض في اجللســة ذاتها شرط االلتزام امللزم 
للحكومة بالزيادات املالية، أجابت املصادر بأن االلتزام 
امللــزم متحقق في برنامج عمل احلكومة والذي يحوي 
جميع األدوات التشريعية لتنفيذ الزيادات والدعومات 
جلميع فئــات املواطنني، واملقدم منها كوثيقة رســمية 
وعلى النواب االستناد إلى هذه الوثيقة إللزام احلكومة 
بتنفيذهــا. ورأت املصادر أن حتقيق كامل التوافق بني 
الســلطتني يكمن في التدويــر أو تغيير بعض الوزراء 
ـ إذا دعــت الضرورةـ  من دون اســتقالة احلكومة التي 
تترتب عليها التزامات ال داعي لها مثل تغيير في الوزراء 
يتناسب مع استقالة احلكومة، إلى جانب تقدمي برنامج 

عمل جديد، وتعطيــل دوران عجلة العمل مجددا حتى 
تشكيل احلكومة اجلديدة.

وحــول مــا يتردد بشــأن ســحب االســتجوابات، 
قالــت املصادر: ليــس منطقيا وال دســتوريا مثل هذا 
الطــرح، خصوصــا أن مجلــس الوزراء أكــد على حق 
النائب الدســتوري في االســتجواب، وميكن للحكومة 
طلب تأجيل مناقشة االستجوابات ويستجاب لطلبها، 
الفتة إلى صدور بيانني ملجلس الوزراء أكد فيهما حق 
االستجواب، والتطلع إلى التعاون وتهيئة أجواء العمل 
كفريق واحد مع السلطة التشريعية، البيان األول منذ 
٥ أيام وحتديدا في ١٦ اجلاري أكد فيه املجلس على أن 
االستجواب حق كفله الدســتور لعضو مجلس األمة، 
وفي بيانه الثاني الصادر مبناسبة اعتماد مرسوم العفو 
اخلاص، أكد مجلس الوزراء أن هذه اخلطوة من شأنها 
تهيئة األجواء لتعاون مثمر بني الســلطتني التنفيذية 
والتشريعية وفق األسس الدستورية، وأنها تزيل كل 
العوائق التي من شأنها تعطيل التنمية واإلجناز وتهيئ 
أجواء العمل كفريق واحد. وتابعت املصادر: هذا مع األخذ 
في االعتبار تصريح وزير الدولة لشؤون مجلس األمة 
ووزير الدولة لشــؤون اإلسكان والتخطيط العمراني 
عمار العجمي ـ أشــارت إليه «األنباء» في عدد اجلمعة 
٢٠ اجلاريـ  واملتضمن ان هناك مطلبني للحكومة لرفع 
معاناة املواطنني هما «متكني احلكومة من تقدمي بياناتها 

وحتقيق التوافق بشأنها».

مجلس الوزراء في بيانني رسميني: االستجواب حق كفله الدستور للنائب.. 
وخطة العفو من شأنها تهيئة األجواء نحو تعاون مثمر بني السلطتني
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فهرتني التون: الرئيس التركي يبذل جهدًا 
كبيرًا لوقف احلرب الروسية ـ األوكرانية 
واتهامنا بالتحيز لروسيا وإيران غير صحيح

مدير قطاع التواصل واإلعالم في الرئاسة التركية أكد خالل 
لقائه رئيس التحرير أن عالقة تركيا والكويت مميزة جداً

رئيس التحرير الزميل يوسف خالد املرزوق وفهرتني التون ومراسل 
«األنباء» في تركيا الفان منلي

الدمخي إلنشاء شركة مساهمة 
لصيانة املباني واملنشآت

شاهد  بتقنية 
الواقع املعزز 
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قــدم النائــب د.عادل 
الدمخــي اقتراحا بقانون 
بشــأن تأســيس شــركة 
مساهمــة متخصصة في 
صيانة املباني واملنشآت 
العامة وتشغيلها، وذلك 
وفق الشروط واألوضاع 
واإلجــراءات التي يصدر 
بها قرار مجلس الوزراء. 

وقال الدمخي في اقتراحه: يحدد مجلس 
الوزراء مقدار رأســمال الشركة وقيمة 

السهم نقدا.
وأضــاف: يكتتــب املؤسســون في 

رأسمال الشــركة بأسهم 
الوجــه  علــى  موزعــة 
التالــي: تكتتــب الهيئــة 
العامة لالستثمار بنسبة 
٢٠٪ مــن قيمة األســهم، 
التأمينــــات  وتكتتــــب 
االجتماعية بنسبة ٤٪ من 
قيمة األســهم مع اختيار 
شريك إستراتيجي عاملي 
ذي خبرة في هذا املجال 
من قبل اجلهات املختصة 
يكتتب بنســبة ٢٦٪ من قيمة األسهم، 
على ان تطرح باقي األســهم لالكتتاب 
العام بالتســاوي بني املواطنني بنسبة 

٥٠٪ من قيمة األسهم.

مايوركا.. 
عبق السياحة 
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