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مكي اخلباز

انقالب »الشؤون« على القطاع الخاص!
فوجئ وفجع اصحاب األعمال في 
الكويت بقرار وزارة الشؤون األخير 
والقاضي مبنح احلق للعامل )املوظف( 
في التحويل من الشركة التي منحته 
االقامة الى اي شركة أخرى بعد مرور 
ثالث س���نوات دون الرجوع للشركة 
األصلية اي للكفيل، فهذا القرار ميثل 
انقالبا تقوده الش���ؤون على شركات 
ومؤسس���ات القطاع اخل���اص وأود 
هن���ا أن أوضح تداعي���ات هذا القرار 

وانعكاساته.
كلنا يعل���م ان الكويت تعاني من 
التقارير التي يتم اصدارها من املنظمات 
العاملية التي تته���م الكويت بتجارة 
البش���ر وكذلك تطعن بنظام الكفيل، 
وال���كل يزايد على اصح���اب األعمال 
والشركات بأنهم يرتكبون اثما عظيما، 
صخب هنا وضجيج هناك لكنه أجوف، 

فأهل الكويت أدرى بشعابها.
تبدأ القصة هكذا تقوم شركة، أي 
شركة باستقدام موظفني جدد »خام« 
ال يعرفون شيئا عن السوق الكويتي 
وخالل فترة طويلة يتم تدريب هؤالء 
املوظفني وصق���ل مواهبهم وتعزيز 
قدراتهم وخالل فت���رة التدريب هذه 
يتم دفع رواتب لهم الى ان يتم صقل 
مواهبهم وتصبح لهم قيمة س���وقية 
كبيرة في س���وق العم���ل وهم خالل 
هذه الفترة يتعرف���ون على العمالء 
واملنافسني واملوردين كذلك بل الغالبية 
العظمى يبدأون بتكوين عالقات جديدة 
وقوية في السوق احمللي، وهكذا تكون 
الشركة وبعد مضي سنتني من تاريخ 
تعيني هذا املوظف تتوقع منه أقصى 
درجة من االنتاجية وعمليا وصلت الى 
مرحلة جني الثمار ليتحول املوظف 
الى احد اصول الشركة واستثماراتها، 
لكن هذا املوظف وبعد ان مت صقله بكل 
اخلبرات واملهارات يتم اختطافه من 
شركات منافسة او يدخل مع الشركة 
بنقاش مادي بحت الهدف منه زيادة 
راتبه او يذهب لوزارة الشؤون ويطلب 
التحويل  التحويل والشؤون متنحه 
رغم ان��ف الكفيل الذي استثم���ر به 
الوق���ت واجلهد واألموال واخلبرات 
واملعارف وعانى ما عاناه من صداع 
في س���بيل تدري��ب وتعلي���م ه��ذا 

املوظ��ف.
تخيل ان ه���ذا املوظف طبيب في 
مستشفى خاص او مدير في احد البنوك 
او احد شركات االستثمار او انه محرر 

في احدى الصحف، هل املطلوب منا 
ان نقع حت���ت رحمة املوظف متى ما 
شاء ان يحول الى شركة اخرى؟ كيف 
نستطيع ان نحمي القطاع اخلاص من 
ابت���زاز املوظفني؟ هل يجب ان نكون 
فريسة لهم يهددوننا متى ما شاءوا.

م���ن املفارق���ات ان يهاتفني احد 
االصدقاء وهو مدير لشركة تكنولوجيا 
املعلومات )مصري اجلنس���ية( فقال 
لي: »طيب انا اعمل ايه مع املبرمجني 
اذا ق���رروا بك���رة ان يحول���وا على 
شركة منافس���ة«، قل��ت في حي��رة: 

ال أعل��م.
هذا الق���رار مصدره او الهدف منه 
منح حريات اكبر للموظفني والعمال 
لكن هل هنا تكمن املشكلة أم ان املشكلة 
في تس���يب وزارة الشؤون في منح 
اقامات دون وجه حق؟ ولألمانة املشكلة 
تكمن في الش���ركات التي تتعامل او 
تتعاقد مع احلكومة التي تستقدم عماال 
وموظفني مقابل مبالغ مالية ومنهم من 
يتخلف عن سداد مرتبات هؤالء العمال 
وعندها تتكون املشكلة وتتراكم وتلك 
الشركات مستثناة من القرار مبعنى 
ان التحويل بعد ثالث س���نوات دون 
الرجوع للكفيل ال يشمل املوظفني على 

العقود احلكومية.
لكن ثمة سؤال آخر منذ متى كانت 
الكويت تعاني من مشكلة في حتويل 
االقامات؟ خصوصا ان وزارة الشؤون 
قد فتحت باب التحويل بني الشركات 

دون شرط املدة اذن اين املشكلة واذا 
كانت هناك مشاكل فانها استثناءات 
وليست قاعدة تتطلب تنظيمها بقانون 
ب���ل ان االخوة في اقس���ام منازعات 
تصريح العمل يقومون بواجبهم على 
أكمل وجه، هل أصبحنا جتار بش���ر 
اآلن، لقد مت االخالل بأصول التعاقد بني 
املوظف والشركة. ان كنتم تعتقدون 
العام���ل فقد ظلمتونا  انكم انصفتم 

وبخستوا حقنا بخسا شديدا.
لقد حاولت ان اقرب وجهة النظر الى 
االخوة في وزارة الشؤون وأقول لهم 
هل بهذه القوانني ستتحول الكويت الى 
مركز مالي أم انكم فتحتم بابا لتسرب 
املوظفني؟ هل انتم مع توطني العمالة 
ام مع تدمير الش���ركات؟ يا جماعة ال 
تأخذوا االستثناءات وتضعوا لها قانونا 
ينظمها، الكويت جبلت منذ قدمي األزل 
على احترام العالق���ة التعاقدية بني 
الشركة واملوظف او العامل ولم نسمع 
ابدا بهذه املهازل من قبل، برجاء مراجعة 
الضوابط وال تبخسوا بالقطاع اخلاص 
فنحن أبعد ما نكون من ان نتحول الى 
مركز مالي نحن اآلن في مرحلة »مالي 

مركز« وليس مركز مالي.

كلمة أخيرة

أمتنى على االخوة بوزارة اخلارجية 
ان يقوم���وا بدور اكبر في الدفاع عن 
اسم الكويت واال ينصاعوا ويستسلموا 
للتقارير الصادرة عن املنظمات الدولية 
التي لم تعش الواقع الكويتي، ان اي 
تس���ليم منهم او من غيرهم بالطعن 
بأخالقيات الكويتيني وأخالقيات القطاع 
اخلاص فإنهم بذلك يدينون أنفسهم 
فهم منا ونحن منهم أم ان هذه العالقة 

غير واضحة لديهم. 
مختصر مفيد، هن���اك من لم يقم 
بواجبه بالش���كل املطل���وب بوزارة 
اخلارجية في الدفاع عنا. وكلمة أخرى 
للجمعية الكويتية للدفاع عن حقوق 
االنسان، يبدو انكم أبعد ما تكونون 
عن اهل الكويت بل من الواضح انكم 
لم تعيشوا بني الكويتيني من قبل وان 
ادانتكم للكويتيني في احملافل الدولية 
يعتبر طعنا بكل الكويتيني فأنتم من 
اختلط عليكم االستثناء وجعلتم من 
االستثناء قاعدة في سبيل ماذا؟ أهو 

املجد الذي تبحثون عنه؟ 
وما قيمة ه���ذا املجد امللطخ بدماء 

الكويتيني؟!

ألغى إيفاد العنزي والحسيني إلى سان فرانسيسكو

قرارات بمهمات رسمية في »التربية«
مريم بندق

اعتمد نائب رئيس الوزراء للش����ؤون القانونية 
ووزير العدل واألوقاف والشؤون االسالمية ووزير 
التربية ووزير التعليم العالي باإلنابة املستشار راشد 
احلماد قرارا بإيفاد املوجه الفني العام للحاسوب مكي 
اخلباز واملوجه الفني بالتوجيه الفني للحاس����وب 
مبنطقة مبارك الكبير عبداحملسن شهاب للمشاركة في 
األوملبياد الدولي الواحد والعشرين لصياغة املعلومات 
بجمهورية بلغاريا خ����الل الفترة من 2009/8/7 الى 
2009/8/16 ش����املة يومي السفر. وتتحمل مؤسسة 
الكويت للتقدم العلمي تكاليف السفر واالقامة، وعلى 
جميع جهات االختصاص العلم والعمل مبوجب هذا 
القرار. وجاء القرار بناء على دعوة مؤسسة الكويت 
للتقدم العلمي بش����أن املشاركة في األوملبياد الدولي 
الواحد والعش����رين لصياغة املعلومات بجمهورية 

بلغاريا خالل الفترة من 8-15 اغسطس 2009. وبناء 
على كتاب الوكيل املس����اعد لألنشطة الطالبية رقم 
2013 املؤرخ 2009/7/14 بأسماء املشرفني على الوفد 
الطالبي، وموافقة وكيل الوزارة واعتمادنا لهذه املهمة 
الرسمية. وأصدر احلماد قرارا آخر إحلاقا للقرار الوزاري 
رقم 2009/243 بش����أن إيف����اد كل من حصة العنزي 
وعبدالعزيز احلسيني من مركز املعلومات حلضور 
مؤمتر Clsco Live 09 الذي كان مقررا عقده في مدينة 
سان فرانسيسكو بالواليات املتحدة األميركية خالل 
الفترة من 2009/6/25 الى 2009/7/4. وبناء على كتاب 
مدير عام مركز املعلومات رقم 893 بتاريخ 2009/7/20 

بشأن طلب إلغاء قرار املهمة الرسمية.
تقرر: أوال: إلغ����اء القرار الوزاري رقم 2009/243 
وما ترتب عليه من اجراءات، ثانيا: على جميع جهات 

االختصاص العلم والعمل مبوجب هذا القرار.

في ضاحية سعد العبداهلل وذلك حتى بداية العام الدراسي 2011/2010

طالبت بالسرعة في توفير المطلوب لبعض المناطق قبل بداية العام الدراسي الجديد

»التربية«: تأجيل افتتاح 5 مدارس
في الجهراء حتى العام 2011 لوجود معوقات

اللوغاني لـ»التوريدات والمخازن«: نقص األثاث 
للطلبة والمعلمين مازال مستمراً في بعض المناطق

ومحضـرات  محضـري  رواتـب  احتسـاب  مواعيـد  عّدلـت 
العلـوم اعتبـارا مـن 9/6 بنـاء علـى توضيـح عائشـة الروضـان

»المعلمين« إليجاد خطة عمل لفحص التالميذ واألساتذة
اكد رئيس جمعية املعلمني عايض 
السهلي ضرورة بيان وزارة الصحة 
ملوقفها بش���أن بدء العام الدراس���ي 
ودوام الطالب والطالبات في املدارس 
خصوصا فيما يتعلق مبرض انفلونزا 
اخلنازير مشيرا الى ان امليدان التربوي 
واولياء االم���ور اصبحوا في حيرة 
من امرهم في شأن تضارب األقاويل 

بهذا الشأن.
ف���ي تصريح  الس���هلي  واضاف 

اللجنة املش���تركة  صحافي ان على 
بني وزارة التربي���ة ووزارة الصحة 
بيان موقفها بهذا الشأن وحفاظا على 
صح���ة ابنائنا وبناتنا خصوصا في 
ظل االنتشار املتزايد واملتسارع لهذا 

امل��رض.
وطال���ب الس���هلي وزارة التربية 
وبالتعاون مع وزارة الصحة وضع 
خطة عمل للقي���ام بفحص املعلمني 
والتالمي�������ذ به���دف احل���د م���ن 

انتش���ار ه��ذا امل���رض في اوس���اط 
الطلب����ة والطالبات ودعا الى ض���رورة 
بي���ان االجراءات واالحت���رازات التي 
ستق���وم بها وزارة التربي���ة املتعلق���ة 
به���ذا املرض في املدارس للح���د م���ن 
انتش���ار مرض انفلونزا اخلنازي���ر 
والتي س���تكون عواقبه���ا وخيم���ة 
ان لم تك������ن هن�������اك اج���راءات 
صارم����ة وواضحة ف���ي التعام���ل 

به���ذا الشأن.

متاضر السديراوي

عائشة الروضان

فالح العجمي

وليد القطانمنى اللوغاني

مدينة سعد  العبداهلل ق 11، مدرسة 
أحمد ياسني الياسني االبتدائية بنني 
في مدينة س����عد العبداهلل ق 10، 
مدرسة سارة صالح راشد التوحيد 
في مدينة س����عد العبداهلل ق 9، 
ثانوية سعاد بنت سلمة في مدينة 

سعد العبداهلل ق 9.
ثاني����ا: تتولى منطقة اجلهراء 
التعليمية اتخاذ اإلجراءات الالزمة 
في ضوء هذا القرار ومنها إعادة 

إصدار نشرة تسجيل وقبول الطلبة 
وكذلك تعديل امليزانية التقديرية 

ألعضاء الهيئة التعليمية.
القطاعات  ثالثا: على جمي����ع 
واإلدارات املركزي����ة املختص����ة 
ومختلف الوحدات التنظيمية اتخاذ 
ما يلزم من إجراءات مرتبطة بهذا 

القرار.
رابعا: يسري هذا القرار اعتبارا 

من تاريخه.

أسبوع من املباشرة في الدورة 
املوارد  ادارة  ال����ى  التدريبية، 
التعيني( بعد  البشرية )قسم 
تخزينه����ا في النظم املتكاملة، 
للتمكن من صرف رواتب الهيئة 

التعليمية.
اللوغاني كتابا  وأص����درت 
تضمن تعديل مواعيد احتساب 
العم����ل حملضري  مباش����رات 
ومحض����رات العل����وم ليكون 
اعتب����ارا م����ن 2009/9/6 بدال 
من قرار س����ابق لها حدد 8/30 
موعدا الحتس����اب مباش����رات 

العمل لهم.
التعديل بن����اء على  ج����اء 
مخاطبة لها من وكيلة الوزارة 
املساعدة للقطاع اإلداري عائشة 
الروضان جاء فيها: باإلشارة 
الى كتابكم رقم 375 املؤرخ في 
2009/7/19 بشأن تسلم العمل 
للمعلمني اجل����دد متت اضافة 
العلوم  محضري ومحضرات 
الى املعلمني اجلدد وحيث انه 
ال يوجد حملضري العلوم دورة 

تدريبية.
اإلف����ادة عن  ل����ذا يرج����ى 

تاريخ تسليم العمل حملضري 
العلوم ليتسنى لنا إصدار قرار 

التعيني.
هذا وجددت اللوغاني اإلعالن 
عن ان املوعد احملدد للبدء في 
إجراءات تسليم العمل بالنسبة 
العلوم  حملضري ومحضرات 
سيكون وفق املواعيد التالية:

1 � بالنسبة للكوادر الوطنية 
)الكويتي����ني( اعتب����ارا م����ن 

.2009/8/16
2 � بالنسبة لغير الكويتيني 

اعتبارا من 2009/8/23.

مريم بندق
التربية  أجلت وكيل����ة وزارة 
متاضر السديراوي افتتاح 5 مدارس 
في منطقة اجلهراء التعليمية الى 
بداية العام الدراس����ي 2011/2010 
واستند قرار الوكيلة السديراوي 
الى كتاب مدير عام منطقة اجلهراء 
التعليمية في 2009/7/2 بش����أن 
معوقات افتتاح الرياض واملدارس 
اجلديدة الكائنة في ضاحية سعد 
العبداهلل السكنية مع بداية العام 
الدراسي 2010/2009 ورغبة املنطقة 
في تأجيل افتتاح هذه املدارس بداية 
العام الدراسي 2010/2009، كتاب 
مدير عام منطقة اجلهراء التعليمية 
بشأن امليزانيات التقديرية للرياض 
واملدارس اجلديدة املتوقع افتتاحها 

في العام الدراسي 2010/2009.
وتضمن قرار السديراوي: أوال 
تأجيل افتتاح الرياض واملدارس 
التالية حتى بداية العام الدراسي 

.2011/2010
روضة الفل في مدينة س����عد 
العبداهلل ق 9، روضة املرجان في 

مريم بندق
خاطبت وكيلة وزارة التربية 
املساعدة للتعليم العام باإلنابة 
إدارة  اللوغاني مدي����ر  من����ى 
التوريدات واملخازن وليد القطان 
حول متطلبات االستعداد للعام 

الدراسي اجلديد 2010/2009.
جاء في خط����اب اللوغاني: 
خالل تدارس إجراءات وخطط 
االستعداد الستقبال وتنظيم 
العام الدراسي املقبل 2010/2009 
لوحظ وجود مالحظات بشأن 
عدم اس����تكمال توفير األثاث 
)النمو/بدل التالف( في بعض 

املناطق.
لذا نأمل اتخ����اذ االجراءات 
الالزمة بس����رعة توفير األثاث 
املطلوب كامال للطلبة والهيئة 
التعليمية مبختلف )املناطق/ 

املدارس(.
وطلبت م����ن مديري عموم 
التعليمي����ة ح����ول  املناط����ق 
املوض����وع ذاته، وحرصا على 
تكامل االستعداد للعام الدراسي 
اجلديد، ارسال مباشرات العمل 
للمعلمني اجلدد )كويتيني وغير 
كويتي����ني( في موع����د أقصاه 

خامس����ا: على جميع اجلهات 
العمل والتنفيذ.

وأص����درت الوكيلة قرارا نص 
على:

أوال: اجراء تب����ادل بني مبنى 
مدرس����ة فاطم����ة بنت احلس����ني 
العبداهلل  الكائن في مدينة سعد 
ق11، ونقلها الى مبنى مدرسة أحمد 
ياس����ني الياسني الكائن في مدينة 
سعد العبداهلل ق10، ليكون مقرا 
لها، ونقل مدرس����ة أحمد ياسني 
الياسني إلى مبنى مدرسة فاطمة 
بنت احلسني السابقة والكائن ق11، 

ليكون مقرا لها عند افتتاحها.
ثاني����ا: في ضوء ه����ذا القرار 
تتولى منطقة اجلهراء التعليمية 
اتخ����اذ اإلج����راءات الالزمة محل 

اختصاصها.
القطاعات  ثالثا: على جمي����ع 
واإلدارات املركزي����ة املختص����ة 
ومختلف الوحدات التنظيمية في 
الوزارة اتخ����اذ جميع االجراءات 
الالزمة املرتبطة بهذا القرار والكفيلة 

بوضعه موضع التنفيذ.
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