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علي حسن يتسلم السيارتني من عصام الصقر بحضور وليد الياقوت وجاسم الدالوي وأحمد العنزي وفيصل العصفور

بنك الكويت الوطني يتبرع بـ 35 ألف دينار لرعاية المسنين

 قانون دعم العمالة الوطنية في »الخاص« مهمل 
ومن الضروري اتخاذ إجراءات عاجلة إلنقاذ طلبتنا في الخارج

أسامة دياب
أكد النائب السابق رجا حجيالن 
أن للحكوم����ة احلرية الكاملة في 
اتخاذ قراراتها ولكن يجب عليها أن 
تعمل على إيجاد البدائل املناسبة، 
فإذا سحبت االعتراف بجامعات 
بعينها عليها أن توفر اجلامعات 
البديلة، موضحا أن وزير التربية 
هو املسؤول األول عن قطاع التعليم 
فهو رئيس مجلس إدارة جامعة 
إدارة  الكويت ورئي����س مجلس 
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب ورئيس أمناء اجلامعات 
اخلاصة والدولة مسؤولة بحكم 
الدس����تور عن توفي����ر اخلدمات 
التعليمية ألبناء الش����عب، الفتا 
إلى أن����ه لدينا 5 جامعات خاصة 
حصلت على رخص ولكن لم تزاول 
نشاطها الى اآلن مع أن الهدف منها 
تقدمي خدم����ة تعليمية في مقابل 
أج����ر.  جاء ذلك في مجمل كلمته 
التي ألقاها أثناء الندوة التي أقامتها 
اجلمعية الكويتية لدعم املشاركة 
املجتمعي����ة بالتعاون مع املرصد 
الدميوقراطية  الكويتي لتأصيل 
مساء أمس األول في ديوان الناشط 
السياسي سعد املطرقة مبنطقة 
صباح الناصر حتت عنوان »أزمة 
الدارس����ني باخلارج واملسرحني 
ف����ي الداخل، من املس����ؤول؟ وما 

احللول؟«.
وأوضح حجي����الن أن قضية 
رسوم اجلامعات اخلاصة أصبحت 
تعجيزية وعل����ى وزيرة التربية 
مراجعته����ا وإع����ادة النظر فيها، 
مش����يرا إلى أن����ه زار اجلامعات 
األردنية ووجدها على قدر عال من 
الكفاءة وكذلك اجلامعات املصرية. 
وأش����ار إلى أنه يش����اطر وزارة 
التربية حرصها على مس����تقبل 
العلمية  األبناء ورف����ع كفاءاتهم 
ولكن عليه����ا أن توفر البديل إما 
في الداخل أو في اخلارج، مشيرا 
إلى أن جامعة الكويت رفعت نسب 
القبول ليس بسبب حرصها على 
الكفاءة العلمية ولكن بسبب عدم 
املكانية على اس����تيعاب  قدرتها 

خريج����ي الثانوية العامة. وفيما 
يتعل����ق بقضية املس����رحني في 
الداخل أفاد بأن القضية ال حتتاج 
لكل ه����ذا العبث حيث إن البنوك 
والش����ركات التي قامت بتسريح 
املوظفني تضغط على السلطتني 
املالي،  إلقرار قانون االس����تقرار 
مش����يرا إل����ى أن القطاع اخلاص 
أصبح عالة عل����ى الدولة بالرغم 
من دعم الدولة له وحرصها عليه 
كأحد أجنحة التنمية لتوفر فرصا 
وظيفية للشباب فيه إال أنه فاجأنا 

بتسريح العاملني فيه.
 فن األزمات

الس����ابق  النائب  أكد  وبدوره 
الهطالني أن مش����كلتنا  د.محمد 
تتمثل في أن احلكومة جتيد فن 
خلق األزمات بالرغم من أنها متتلك 
حلوال لكل مشكالت البلد، مشيرا 
إلى أن األزمة التي نعانيها اليوم 
هي أزم����ة املواطن وكل العبارات 
التي نسمعها عن أنه هو أهم ركن 
في تقدم ورقي هذا البلد نكتشف 
أنه ال يعدو كالما ال لالس����تهالك 
احمللي وخصوصا في ظل األزمات 
املتالحقة الت����ي يعاني منها هذا 
املواطن، فباإلضافة إلى مش����كلة 
التعليم  البطال����ة جند مش����كلة 
ومشكلة الفصل التعسفي ألسباب 
اقتصادية الذي متارسه الشركات 

بحق الشباب على مرأى ومسمع 
من احلكومة.

وأوضح الهطالني أن احلكومة 
ف����ي يوم من األي����ام قالت إنه آن 
األوان للنهوض بالبلد نحو التنمية 
الشاملة مبش����اركة حقيقية من 
قبل القطاع اخلاص للقضاء على 
البطال����ة ولكن لألس����ف لم حتل 
املشكلة وسرحت الشركات العاملني 
فيها بفصل تعسفي، ولفت إلى أن 
احلكومة أنقذت الشركات بقانون 
دعم االستقرار املالي واالقتصادي 
وفي نفس الوقت تهمل قانون دعم 
العمالة الوطنية في القطاع اخلاص، 
مشيرا إلى أن املشكلة احلقيقية أن 
احلكومة ال تفعل دورها الرقابي 

في تطبيق القوانني.
وبدوره أكد اخلبير االقتصادي 
واألمني الع����ام للمرصد الكويتي 
الدميوقراطية حجاج  لتأصي����ل 
بوخضور أن قضيتي الدارس����ني 
في اخلارج واملس����رحني بالداخل 
عكس����ت فكر احلكومة ومعاجلة 
السلطة التشريعية في التعامل مع 
املشاكل التنموية، الفتا إلى أن حل 
قضية املسرحني ال يستغرق أكثر 
من نصف ساعة هي وقت كتابة 
برنامج شامل واٍف ملعاجلة القضية 
حلل املشكلة يقدم لوزير الدولة 
لشؤون مجلس الوزراء روضان 

الروض����ان إن رغب في ذلك ال أن 
ينتظر أسبوعني حلل املشكلة كما 
نشر في الصحف ويكفي الضغوط 
النفسية، واالجتماعية واالقتصادية 

التي يعاني منها املسرحون.
وأشار بوخضور الى أنه كان 
يجب أن يوضع تصور من خالل 
برنامج عمل منذ ش����هر سبتمبر 
املاضي مع بداية األزمة االقتصادية 
العاملية وخصوصا أن تداعياتها 
كانت معروفة للجميع ومنها إنهاء 
خدمات الكثير من العاملني نتيجة 
خسائر الشركات التي تؤدي إلى 
تعثرها وإفالس بعضها، موضحا 
انه كان على السلطتني أن تضعا 
في اعتبارهما ه����ذه احلالة التي 

طالت، 
وفيما يتعلق بقضية الدارسني 
باخلارج أفاد بأنه كان يجب على 
وزارة التربي����ة قب����ل أن تعل����ن 
ع����ن ع����دم اعترافها مبث����ل هذه 
اجلامع����ات أن تعطي الدارس����ني 
فرصة ملعاجل����ة أوضاعهم خالل 
فترة زمنية وتس����اعدهم في ذلك 
من خالل عملية انتقالية وتوفير 
بدائل أخرى ال أن تصدمهم بعناء 
هذا األم����ر ويكفيهم عناء الغربة 
والتكاليف التي تكبدوها، معربا 
عن أسفه لوجود جامعة واحدة في 

الكويت على مدار 50 عاما.

الناش����ط  أكد  وم����ن جهت����ه 
السياس����ي خال����د الش����ليمي ان 
املشاكل التي يعاني منها املواطن 
هي نتاج قرارات حكومية، الفتا إلى 
أنه من املخجل أنه بعد 9 سنوات 
على ص����دور قانون دعم العمالة 
الوطنية في 2000/5/31 حتدث كل 
هذه املشاكل وخصوصا بالرغم من 
تشكيل برنامج إعادة هيكلة القوى 
العاملة واجلهاز التنفيذي للدولة 
ليتابعه ولكن لألسف أنه لم يتابعه 

إال مرة واحدة عام 2005. 
وشدد على ضرورة أن يكافئ 
املالي  قانون تعزيز االس����تقرار 
الشركات التي احتضنت العمالة 
ويجعل له����ا األولوية وفي نفس 
الوق����ت يعاقب الش����ركات التي 
العمالة بفرض عقوبات  سرحت 

عليها.
أما بخصوص مشكلة الطالب 
الدارسني باخلارج فأفاد بأن ارتفاع 
نسب القبول في جامعة الكويت هو 
ما جعلهم أمام أمرين إما الدراسة 
في جامعات في الداخل أو اخلارج 

لتحسني مستواهم التعليمي.

تقييم الجامعات

من جهته، اس����تغرب الناشط 
السياسي مرزوق املطرقة سحب 
االعتراف ببعض اجلامعات التي 
يدرس بها طالب كويتيون علما 
أن جميع الطالب قد حصلوا على 
موافقات مبدئية من التعليم العالي 
وكلفوا ذويهم مبالغ طائلة أثقلت 
كاهل أسرهم، متسائال: ملاذا لم يتم 
تقييم هذه اجلامعات قبل التحاق 

الطالب بها؟
وفيما يتعلق بقضية املسرحني 
في الداخل أفاد بأن القانون يجب 
أن يكون ملزم����ا للجميع ويجب 
أن تك����ون هن����اك عق����ود ملزمة 
بني الطرفني أصحاب الش����ركات 
الكويتيني، موضحا  واملوظف����ني 
أننا في حاجة ماسة لتشريع من 
العمالة  قبل مجلس األمة يحمي 
الوطنية الذين وجدوا أنفسهم بني 

عشية وضحاها في الشارع.

تس���لم مدير ادارة رعاية املس���نني بوزارة الشؤون 
االجتماعية والعمل علي حس���ن تبرع���ا بقيمة 35 ألف 
دينار من بنك الكويت الوطني وذلك تكاليف تشكيل فريق 
عمل فني للخدمة املتنقلة، وتوفير سيارتني لنقل أفراد 
الفريق الفني العامل في اخلدمة املنزلية املتنقلة خلدمة 
املسنني املستفيدين من خدمات ادارة رعاية املسنني في 
مختلف مناطق ومحافظ���ات الدولة. جاء ذلك في اللقاء 
ال���ذي عقد في بنك الكويت الوطني بحضور ممثلي بنك 
الكويت الوطني الرئيس التنفيذي للبنك عصام الصقر 
ومدي���ر عام البنك وليد الياقوت ومدير العالقات العامة 
بالبنك منال املطر ومسؤول العالقات العامة طالل التركي، 
وبحضور مدير ادارة رعاية املسنني علي حسن ومراقب 
ادارة رعاية املسنني جاسم الدالوي ورئيس القسم املالي 
ب���اإلدارة احمد العنزي ومالح���ظ العمل باالدارة فيصل 

العصفور.
وقال حس���ن ان ادارة رعاية املسنني بوزارة الشؤون 
االجتماعية حريصة على تنفيذ سياسة الوزارة في مجال 

رعاية وخدمة وتأهيل ودمج املسنني وذلك من خالل تطبيق 
أساليب الرعاية املختلفة حلاالت املسنني الذين يثبت البحث 
االجتماعي والدراسة الشاملة احتياجهم للخدمات ووفقا 
الختصاصات ادارة رعاية املسنني وتأكيدا على أهمية الدور 
األساسي جلميع املؤسسات احلكومية واألهلية العاملة في 
خدمة ذوي االحتياجات اخلاصة باتباع افضل نظم وسبل 
الرعاية لكبار السن والعمل على نشر الوعي االجتماعي 
لقضايا املسنني بهدف املساهمة في مساعدتهم وتسهيل 
عملية اندماجهم في املجتمع. وبدوره أعرب عصام الصقر 
عن استعداد بنك الكويت الوطني للمساهمة في مساندة 
ودعم رسالة الدولة جتاه خدمة ورعاية وتأهيل املسنني 
باعتبارهم جيل الريادة في الكويت وان ثقتنا كبيرة في 
اجلهود املبذولة من قبل العاملني في ادارة رعاية املسنني 
بجميع مستوياتهم ومسمياتهم الوظيفية جتاه املسنني 
في ش���تى املجاالت ونأمل ان تتحقق األهداف التي جاء 
من ورائها التبرع وخاصة في دعم التوس���ع في اخلدمة 

املنزلية املتنقلة.

وأك���د اهمية ان يكون جلميع القطاع���ات في الدولة 
وبالذات القطاع اخلاص دور مهم وحيوي في دعم البرامج 
واألنشطة االجتماعية واالنسانية في الدولة وخاصة ما 
يتعلق بذوي االحتياجات اخلاصة من كبار السن، ومتنى 
استمرار التواصل بني بنك الكويت الوطني وادارة رعاية 
املسنني من أجل التعاون والعمل على تذليل الصعوبات التي 
تواجه عمل ادارة رعاية املسنني ومد يد العون واملساعدة 
للعاملني فيها لتحقيق األهداف والطموحات املستقبلية 
جلميع املسنني بل وتهيئ لهم االنطالق والتميز بقدراتهم 
وجهودهم املتميزة في املجتمع في ش���تى املجاالت. من 
جانبه أشاد علي حسن مببادرة بنك الكويت الوطني جتاه 
دعم قضايا كبار السن مما يعزز مبدأ الشراكة االجتماعية 
بني البنك ووزارة الشؤون، وفي نهاية اللقاء قام عصام 
الصقر بتسليم السيارتني لعلي حسن الذي قام بتكرمي 
الصقر بتقدمي درع تذكارية، كما تقدم علي حسن بالشكر 
والتقدي���ر لعصام الصقر وللقائم���ني على بنك الكويت 

الوطني على دعمهم لهذا العمل اخليري.

تتضمن تكاليف تشكيل فريق عمل فني للخدمة المتنقلة وتوفير سيارتين لنقل أفراد الفريق

المشاركون في ندوة »أزمة الدارسين بالخارج والمسّرحين في الداخل من المسؤول؟ وما الحلول؟«:

»العدل« دعت ورثة متوفين كويتيين  
وأجانب أو دائنين لمراجعة »التنفيذ«

افتتاح معرض الطوابع والعمالت القديمة 

دع���ت وزارة العدل ورثة املتوف���ني التالية 
اس���ماؤهم كويتيني وغير كويتيني او الدائنني 
للمتوفني الى مراجع���ة االدارة العامة للتنفيذ 
بقصر العدل الدور االرضي قسم التركات غرفة 
رقم 149 وذلك لتسلم املبالغ املوجودة لدى االدارة 
اخلاصة بتركة كل من هؤالء املتوفني او من له 
دين عليهم، واهابت بالورثة والدائنني الى سرعة 
املبادرة بالتوجه لتس���لم تلك املستحقات حتى 
ال تضطر االدارة الى اتخاذ االجراءات القانونية 
الالزمة حيالها، على ان تستقبل االدارة املراجعني 
يوميا خالل ايام الدوام الرسمي ابتداء من الساعة 
الثامنة صباحا وحتى الس���اعة الواحدة ظهرا 
مصطحبني معهم املستندات الثبوتية اخلاصة 
بكل منهم وفيما يلي اسماء املتوفني: محمود علي 
ش���عبان، عبدالعزيز فالح غابر، حسن ابراهيم 
حس���ن، خالد هيفي هيلم، نورة ناصر صالح، 
سعد فهد سعد، نيهال عزيز واجلي، محمد االمير 
حافظ، جورج ميال فرناندس، صالح حمد علي 
طاهر، خالد فهد رجا، عبداللطيف يوسف العومي، 

نرجس عبداللطيف احلي���اة، علي صباح علي 
البلوشي، صالح عبداهلل الصالح، زينب احمد 
محمد، محمد عبداله���ادي محمد، جوزة مفرج 
حمود، محمد حسني توفيق، ناصر علي ناصر، 
عبدالرزاق محمد، عاطف علي س���الم فريد، بدر 
احمد عبداهلل، ميرسي شريان شريان، زكريا علي 
سليمان، حمدي محمد الفرماوي يوسف، ناجي 
عبداجلواد س���الم، محمد يوسف عيدان، ناصر 
غايب تركي، باهيتون توناش���يب، بدر مبارك 
عواد مرزوق، موهان براغوتو، يعقوب يوسف 
مراد، موضي شنار مسلط، دخيل متعب وادي، 
سوركسا جنطارما، سراج الدين محمود، احمد 
انور عبده، محمد عكاري توفيق، عبدالكرمي صالح 
محمد، علي عبداهلل علي بلند، نورة احمد، عاطف 
علي سالم، ابراهيم احمد محمد، مجول عبدالهادي 
الراشد، محمد فالح دبيسان، مجدي حنفي عيد، 
مبارك مبروك عياضة، عمر السيد عمر، محمد 
صالح عبداهلل حسن، عصمت ابواحلديد طلبة 

ومحمد ناصر مساعد الدخيل.

القاهرة ـ هناء السيد
أكد سفيرنا بالقاهرة د.رشيد احلمد ان ابناء الكويت 
من خريجي الكلية احلربية املصرية ضربوا خير مثال 
لبلدهم في االنضباط وااللتزام. جاء ذلك عقب لقاء 
د.احلمد الطلبة الكويتيني الذين تخرجوا في الكلية 
احلربي���ة � الدفعة 103 امس لعام 2009 التي تعادل 
الدفعة 36 في كلية »علي الصباح« العسكرية بالكويت. 
وذكر ان خير دليل على تفوق طلبة الكويت تصدر 
احد ابنائها املالزم بدر فالح اجلزاف دفعة البعثات 
من خريجي الكلية احلربية املصرية. واثنى على ما 
حظي به اخلريجون من دراسة على أعلى مستوى 
تؤهلهم للقيام باملهام املنوطة بهم في التخصصات 
العسكرية املختلفة بالكويت، معربا عن امله في ان 
تكلل مسيرة هؤالء اخلريجني بالنجاح مبا يصب في 
مصلحة الكويت وامنها. ومن جانبه اوضح امللحق 

العس���كري بس���فارتنا العميد الركن علي العتيقي 
ان هؤالء اخلريجني س���يغادرون الي���وم وغدا الى 
الكويت ليتم حتديد تخصصاتهم وتوزيعهم وفق 
هذه التخصصات خلوض مراحل متقدمة اخرى من 
الدراسة املتخصصة متهيدا ملمارسة عملهم بشكل 
كامل. وأكد حرص سفارة الكويت وامللحقية العسكرية 
على التواصل الدائم مع الطلبة الدارسني بالكليات 
العسكرية املصرية وتذليل جميع العقبات امامهم، 
مشيرا الى ان جناح هؤالء الطلبة يعد خير تكليل 

جلهود السفارة بهذا الصدد. 
ودع���ا في هذا االط���ار اخلريجني إل���ى املثابرة 
ومواصلة مس���يرة النجاح ف���ي بلدهم الكويت في 
مختلف التخصصات العسكرية باعتبارهم كفاءات 
جديدة باجليش الكويتي الذي يشكل العمود الفقري 

المن البالد.

ضم���ن أنش���طة مهرجان 
»صيفي ثقافي 4« افتتح في 
السابعة والنصف مساء امس 
معرض الطواب���ع والعمالت 
املواد  القدمية وه���واة جمع 

التراثية، وذلك مبتحف الكويت 
الوطني، وي��تكون املعرض من 
قسمني، االول يض���م مقتنيات 
هواة جمع الطوابع والعمالت 
القدمي���ة، اما القس���م الثاني 

فهو خاص بهواة جمع املواد 
التراثي���ة القدمية ويع��رض 
ك�����ل م���ن رض���ا العوضي 
وحس���ن أش���كنان��ي بعض 

مق��تنياتهما.

علي الرشيدي

)ناصر عبدالسيد(د.رشيد احلمد متوسطا اخلريجني

تأسيس مجلس العالقات 
العربية الدولية تحت مظلة »كوغر«

الحمد: أبناء الكويت من خريجي الكلية الحربية 
المصرية خير مثال في االنضباط وااللتزام

خالل لقائه بهم في مقر سفارتنا

)كارنتر(، والذي يهدف الى تعزيز 
الوحدة العربية، والى ابراز الصورة 
احلقيقية لالنسان العربي املسالم 
واملتسامح والنابذ لالرهاب، عن 
طريق تأس����يس منظمات دولية 
ذات طابع عربي، تعمل على اعادة 
ترتيب البيت املدني العربي على 
املستوى االعالمي وحقوق االنسان 
واملرأة واملواطنة، وتبشر بجيل 
عربي جديد يؤمن بثقافة السالم 
واحلوار والتسامح وتقبل اآلخر، 
وتتصدى للمؤسس����ات واملراكز 
التي تدي����ر وتنظم  واللوبي����ات 
حمالت الكراهية والعنصرية ضد 
العرب واالس����الم، مع التأكيد أن 
»كارنت����ر« لن تكون له أي أجندة 
سياسية أو حزبية أو دينية، حرصا 
على استقالليته، وتالفيا ألخطاء 
اجلمعي����ات واملنظمات احلزبية، 
وحتى نضمن ان يكون »كارنتر« 

كش����ف عضو أمن����اء مجلس 
العالقات اخلليجية الدولية )كوغر( 
ورئيس اجلمعية اخلليجية حلقوق 
االنس����ان )جي اتش آر( احملامي 
علي ثنيان الرشيدي عن موافقة 
»كوغر« على توسيع عمل منظماته 
وجمعياته لتشمل بقية ارجاء العالم 
العربي، من خالل تدشني مجلس 
العالقات العربية الدولية )كارنتر( 
ملد جسور التعاون والعالقات بني 
الغربي،  العرب����ي والعالم  العالم 
ولتصحيح الصورة السلبية عن 
العرب ل����دى الرأي العام الغربي، 
ومن أجل الوقوف بكل حزم ضد من 
يروج لثقافة الكراهية والعنصرية 
من املؤسسات او اللوبيات املعادية 
للعرب واملسلمني«، مضيفا ان رئيس 
»كوغر« »ومؤسس »كارنتر« طارق 
آل شيخان سيتولى قيادة »كارنتر«، 
مبا في ذلك تأسيس منظمات دولية 
ذات طابع وهوية عربية تعمل حتت 
مظلة »كارنتر«، أسوة مبنظمات 

»كوغر« اخلليجية.
وقال الرشيدي »انه بعد ان من 
اهلل علينا بتحقيق جناح كبير في 
مشروعنا اخلليجي اخلاص بالوحدة 
اخلليجية، من خالل تدشني منظمات 
دولية ذات طابع وهوية خليجية، 
تبرز اجنازات االنسان اخلليجي 
وتخاط����ب الرأي الع����ام الغربي، 
فإنه اصبح لزاما علينا استكمال 
مشروعنا العربي، من خالل تأسيس 
مجلس العالقات العربية الدولية 

بيتا لكل الع����رب وذوي األصول 
العربية من مواطني العالم الغربي، 
خصوصا ان جناحنا في »كوغر« 
واستقاللية عملنا سيعطينا دافعا 
قويا لتكرار نفس العمل واآللية، 
وسيتبع »كارنتر« حاليا مجلس 
أمناء »كوغر« حل����ني النظر فيما 
اذا كان »كوغر« سيكون جزءا من 
»كارنتر«، أو ان األخير س����يعمل 

ضمن نطاق ومظلة »كوغر«.
من جانبه، قال رئيس »كوغر« 
ومؤس����س »كارنتر« ط����ارق آل 
شيخان، انه وبالرغم من الهجوم 
واحلملة التي شنت علينا الجهاض 
عمل »كوغر«، اال اننا وبفضل من 
اهلل متكنا من حتقيق مش����روعنا 
اخلليجي وتأسيس منظمات ذات 
الطابع والهوية اخلليجية، ويأتي 
تأس����يس »كارنتر« ليمثل حتديا 
كبيرا لن����ا نحن أبناء اخلليج في 
العرب  العمل مع بقي����ة اخواننا 
املخلصني، من أجل اعادة االعتبار 
والع����زة واحلضارة للعرب، دوال 
وشعبا ومؤسسات أمام اصدقائنا 
من شعوب العالم، مضيفا في الوقت 
نفس����ه انه بعد جناحه في عمل 
منظمات »كوغ����ر«، فإن العنصر 
اخلليجي سيكون له شأن ودور 
كبير في عمل منظمات ومؤسسات 
»كارنتر« التي سيكون مقرها في 

لندن.

رجا حجيالن ومطلق العبيسان ومرزوق املطرقة وخالد الشليمي ود.محمد الهطالني وحجاج بوخضور خالل الندوة

تشكيل الهيئة التنفيذية واألمانة العامة
اعلن املرصد الكويتي لتأصيل الدميوقراطية عن تشكيل 

امانته العامة والهيئة التنفيذية على النحو التالي:
االمني العام حجاج بوخضور

مساعد االمني العام م.محمد حبيب شمساه
مساعد االمني العام ناصر القحطاني

رئيس الهيئة التنفيذية مطلق العبيسان
نائب رئيس الهيئة التنفيذية د.فيصل العازمي

امانة السر سعد مرزوق املطرقة
امانة الصندوق مشعل الطويح

مس���ؤول وحدة االع���الم والعالق���ات العامة محمد 
احلربي

مسؤول وحدة البحوث والدراسات محمد املال
مسؤول وحدة التقييم والقياس د.متعب العجمي

عضو هيئة تنفيذية علي املطيري
عضو هيئة تنفيذية سعد بن شرعان

عضو هيئة تنفيذية ناصر احملرم

عاشور: تداعيات تسريح الموظفين ال تحمتل التأجيل
دعت النقابة العامة للبنوك احلكومة الى التفكير 
بجدية فيما اتخذته من قرار بشأن اوضاع املسرحني 
من القطاع اخلاص واعتب��ار هذا االمر في غاية 
اخلطورة وتداعياته الوظيفية االنسانية واالجتماعية 
واالمنية ال حتتمل وال حتت اي ظرف كان التأجيل 
او التسويف. وقالت النقابة، في تصريح صحافي 
لرئيس مجلس ادارتها منصور عاشور، ان االسلوب 
الذي اعتمدته احلكوم��ة مؤخرا ملعاجلة اوضاع 
املسرحني من القطاع اخلاص ال يطمئن وال يرتقي 
للمس��توى الذي تتطلع الي��ه النقابة واملوظفني 
املسرحني من اعمالهم ووظائفهم، مشيرا بذلك الى 
ان فترة االنتظار احملددة مبوجب القرار الوزاري 
للجنة املوكل لها معاجلة اوضاع املس��رحني ب� 3 
اسابيع ليست بالفترة الطويلة والتي جنزم بأن 
نتائج عملها سيكون مخيبا آلمال النقابة وآالف 

املوظفني املسرحني من اعمالهم.

واشار عاشور الى ان احلل الذي تراه النقابة 
ال يأتي اال بطمأنة املواطن املوظف في ش��ركات 
ومؤسسات القطاع اخلاص على ان هناك بالفعل 
امانا وظيفيا في هذه الش��ركة او تلك املؤسسة 
وعل��ى ان املواطن املوظف ف��ي القطاع اخلاص 
متساو بجميع احلقوق واملكافآت واملميزات مع 
املواطن��ني املوظفني في القط��اع احلكومي، وان 
هناك جهة اعتبارية اهلية حتمل الصفة الرسمية 
متثلهم وتكون مبنزلة الصوت املعبر عن قضاياهم 
ومشاكلهم وهمومهم، في اشارة منه الى ما سبق 
ان اقدم عليه عدد من ممثلي شركات ومؤسسات 
القطاع اخلاص الشهار جمعية للموظفني الكويتيني 
العاملني في القطاع اخلاص والتي لم توافق جهات 
االختصاص في الدولة على اش��هارها حتى اآلن 
عل��ى الرغم من كل املطالبات واملناش��دات التي 

يقوم بها مؤسسوها.


