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»التربية«: لم ينجح أحد في مقابالت »اإلدارية«

ودعت املصادر الى ان يكون 
هناك حتمل للمس����ؤولية وان 
تكون هناك جدية من قبل قيادات 
التربية لسد شواغر املناصب في 
الوظائف االشرافية. وفيما نفت 
مصادر تربوية ما يتردد عن توقع 
نقل مدير ادارة التطوير والتنمية 
عبلة العيسى الى وظيفة مديرة 
ادارة الشؤون االدارية مبنطقة 

حولي التعليمية اعربت مصادر 
اخ����رى عن عدم توقع صحة ما 
يتردد م����ن نقل مدي����رة ادارة 
االمتحانات واملعادالت باالدارة 
العامة للتعليم اخلاص فوزية 
الى وظيف����ة مديرة  الهده����ود 
ادارة الشؤون االدارية مبنطقة 
الفروانية التعليمية. هذا واتفقت 
التربي����ة واالوقاف في  وزارتا 

اجتماع موسع امس على التعاون 
والتنسيق وتوفير احتياجات 
وتهيئة املراف����ق التعليمية من 
فصول دراسية ومرافق تعليمية 
القرآن  ل����دور حتفيظ  وادارية 
الكرمي والسراج املنير. وقدمت 
التربية ما يقارب من 8 مدارس 
موزعة على املناطق التعليمية 

لتلبية احتياجات االوقاف.

مريم بندق
أعلن����ت مص����ادر تربوي����ة 
مسؤولة انه لم ينجح احد في 
ادارات  مقابالت اختيار مديري 
الشؤون االدارية ملناطق الفروانية 

وحولي والعاصمة.
وقالت املصادر »لم ينجح احد 
املتقدمني  الثالثة  من املرشحني 
لش����غل الوظائف الش����اغرة«. 
واشارت الى عدم دقة الترتيب 
والتنظيم لهذه املقابالت والذي 
متثل في ان االعالن عن شروط 
الترشيح مت في شهر اغسطس 
2008، واملع����روف ان التق����دم 
للمرشحني يتم خالل اسبوعني 
فقط ثم يغلق الباب في حني ان 
املقابالت متت اول امس 21 اجلاري 
وه����ذا ادى الى تفويت الفرصة 
على الكثيرين من العاملني الذين 
اصبحوا مؤهلني خالل مدة السنة 
واالربعة اشهر املاضية املمتدة ما 
بني تاريخي االعالن واملقابالت.

أنباء عن توّقع نقل عبلة العيسى وفوزية الهدهود إلى حولي والفروانية »الديوان« وافق على صرف 300 دينار 
لفريق عمل بحث المرشحين لـ »الممتازة«

قرارات وزارية 
بمهمات رسمية

مريم بندق
وافق ديوان اخلدمة املدنية على طلب وزيرة التربية ووزيرة 
التعليم العالي د.موضي احلمود بصرف مكافأة 300 دينار ألعضاء 
فريق عمل بحث املرشحني ملكافأة األعمال املمتازة للسنة املالية 
2009/2008، وجاء في خطاب رئيس الديوان عبدالعزيز الزبن 
للوزيرة احلمود: باالشارة الى كتابكم رقم 943 املؤرخ 2009/12/10 
بشأن طلب املوافقة على صرف مكافأة مالية قدرها 300 دينار لكل 
من أعضاء فريق العمل املكلف ببحث املرش���حني ملكافأة األعمال 
املمتازة للسنة املالية 2009/2008 من شاغلي الوظائف اإلدارية 
بديوان عام الوزارة وعددهم 9 موظفني عن الفترة من 2008/12/1 

وحتى 2009/3/31 تصرف ملرة واحدة.
نود اإلحاطة بأنه قد مت عرض املوضوع املش���ار اليه أعاله، 
حيث تقرر املوافقة على ان يتم خصم نسبة 25% من قيمة املكافأة 
املالي���ة املقترحة من قبلكم لكل من عدد 9 موظفني املكلفني بهذه 
األعمال، على ان يتم الصرف من بند املكافآت )نوع مكافآت أعمال 
أخرى(، ملرة واحدة، على ان يشترط توافر االعتماد املالي الالزم 
في هذا البند مبيزانية جهتكم � الباب األول � الذي يس���مح بهذا 
الصرف، مع مراعاة التنس���يق مع وزارة املالية بشأن الصرف 

على سنة مالية سابقة.
وفيما يلي أسماء املش���مولني بالصرف: عادل محمد البغلي، 
نشمية فالح الضويحي، علي حسن شمس الدين، محمد حسن 
الزواوي، محمود السيد أبوالفتح، عبداخلالق عبدالستار احمد، 
رميية فالح الضويحي، حس���ن يوسف الكندري وحسني احمد 

فريدة.

مريم بندق
اصدرت وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي 
احلمود ق���رارا بايفاد مراقب املكتب الفن���ي بقطاع البحوث 
التربوي���ة واملناهج ابتس���ام احلاي في مهمة رسمي���ة، بناء 
عل���ى الدعوة املوجهة من املنظمة االسالمية للتربية والعل���وم 
والثقافة )ايسيسكو( للمشاركة في ورشة عمل اقليمي���ة حول 
دمج قيم احلوار والس���الم وحقوق االنسان ف����ي املناه���ج 
واملقررات الدراس���ية املزمع اقامتها في مدينة الش���ارق����ة – 
االمارات العربية املتحدة خالل الفترة من 20-22 ديسمب���ر 

.2009
وبناء عل���ى كتاب الوكيل املس���اعد للبح���وث التربوية 
واملناهج رقم 2070 بتاري���خ 2009/11/12 وموافقة واعتمادنا 

لهذه املهمة.
وف���ي قرار آخر قررت احلمود إعف���اء بثينة االبراهيم من 
عضوية مجلس ادارة جمعية املرشدات الكويتية وضم ليلى 

البعيجان الى عضوية املجلس.
كما اعتمدت احلمود قرارا باالس���تعانة ب� »د.أحمد عباس 
عبداهلل« للعمل كمستش���ار مبكتب الوكيل املساعد للتعليم 

العام.
 وجاء في القرار: االستعانة بخبرات االستاذ املساعد بقسم 
علم النفس التربوي في كلية التربية جامعة الكويت د.أحمد 
عباس عبداهلل للعمل كمستش���ار مبكتب الوكيل املساعد للتعليم 
العام اعتبارا من 2008/7/1 وحتى 2009/2/14 بواقع يوم واحد 

باالسبوع، تصرف مكافأة شهرية وقدرها 300 دينار.

فوزية الهدهودعبلة عيسىمتاضر السديراوي

نقابة البنوك: نؤيد شراء القروض وتقسيطها بواقع ربع الراتب الصافي
صنـدوق المعسـرين أثبت عـدم جدواه في حـل مشـكلة المقترضين واالعتـراض على عدم تحقيـق العدالة والمسـاواة يثير التسـاؤالت

جتاه اوض����اع املقترضني والعمل على 
اسقاط الفوائد املتراكمة على قروضهم 
املستحقة للبنوك خاصة بعد ان ثبت 
عمليا وقانونيا وانس����انيا عدم جدوى 
صندوق املعس����رين في حل مش����كلة 
املقترضني، مؤكدة انها تابعت باهتمام 
عمل اللجان البنكية املتخصصة بتسلم 
طلبات املتعثرين، كما رصدت ردود الفعل 
حول ما جاء به قرار انش����اء الصندوق 
وتبني له����م ما يؤكد ان هن����اك الكثير 
م����ن املالحظات التي الب����د من التوقف 
عندها جتاه الق����روض التي من اجلها 
مت العم����ل على اصدار تش����ريع قانون 
انشاء الصندوق وهو ما يدعو النقابة 
اليوم لالستغراب من التمسك احلكومي 

بهذا اخليار دون االلتفاف الى ما سبق 
للنقابة وغيرها ان تقدمت به من مشاريع 
بقوانني ومقترحات ملعاجلة ازمة قضية 

القروض.
وقالت ان موقفها يتلخص في تأييد 
مطلب شراء القروض عن كاهل املواطنني 
وفقا ملش����روع القانون الذي سبق وان 
تقدمت به، موضحة ان من اهم ما جاء 
به مشروعها املقترح مطالبة احلكومة 
باملبادرة بش����راء قروض املواطنني من 
البنوك ومن ثم املباش����رة في تقسيط 
ما على كل مواطن من مس����تحق بواقع 
رب����ع الراتب الصافي ووفقا لش����روط 
صارمة ومجددة ال يتم جتاوزها حتت 

اي ظرف.

االجتماع����ي الناجت عن ع����دم معاجلة 
املديوني����ات واعادة  موضوع ش����راء 
جدولته����ا مرة أخرى على املواطنني ملا 
تتلمسه يوميا من املشاكل االجتماعية 
وظواهر لم تش����هدها االسر الكويتية 
جراء تأثير هذه القروض على النسيج 

االسري.
واكدت ان اعتراض البنوك واحلكومة 
وبعض النواب على مشاريع ومقترحات 
اس����قاط الفوائد على قروض املواطنني 
بحجة خلوها من مبدأ املساواة وتكافؤ 
الفرص بني املواطنني وان ذلك فيه هدر 
للمال الع����ام وحلفظ التقاضي املكفول 
دستوريا حيث تثار العديد من التساؤالت 
عن مواقف ونزاهة من عملوا على زيادة 

واشار الى ان هذا االقتراح الذي تقدمت 
به النقابة جاء على خلفية ما باتت تشكله 
ظاهرة االقتراض من مخاطر على اوضاع 
معيشية للكثير من املواطنني من اصحاب 
الدخل احملدود والتي باتت تستدعي من 
جهات االختصاص في الدولة ومن اعضاء 
كال السلطتني حسمها بشكل جذري خاصة 
وان تفاقم تداعياتها اخلطرة والتي طالت 
املقترضني واسرهم وابناءهم باتت تهدد 
حياتهم ومظاهر سلوكياتهم االخالقية 
واالجتماعية والدينية في اشارة منها الى 
انه آن االوان الن يكون للطرف احلكومي 
وألعضاء مجلس االمة في اجللسة موقف 
حاسم بشراء القروض او بإسقاط الفوائد 

املستحقة على املواطنني للبنوك.

ارصدة حس����اباتهم البنكي����ة من وراء 
عائد الفوائ����د على القروض بعيدا عن 
الرقابة احلكومي����ة والبرملانية  عيون 

والبنكية.
واشارت النقابة الى ما بات واضحا 
ازاء ه����ذا االمر هو ان قضي����ة العدالة 
واملس����اواة اصبحت لدى البعض مثل 
اي ثوب نعمل على تفصيله وفقا الزمة 
ومقاسات البعض دون ان يكون هناك 
ادنى احس����اس باملس����ؤولية او الفهم 
الصحيح ملثل هذه املفاهيم ال في اطارها 

االنساني وال السياسي.
واضافت أنها من واقع مسؤولياتها 
النقابية واالنس����انية تناش����د اعضاء 
السلطتني حتمل املسؤولية االنسانية 

جددت النقابة العامة للبنوك املطالبة 
القروض واعادة جدولتها على  بشراء 
املواطنني وابدت النقابة في بيان صحافي 
استغرابها من متسك احلكومة مبوقفها 
ازاء مجمل ما مت تناول طرحه من مشاريع 
ومقترح����ات على االزم����ة الناجمة عن 
مشكلة القروض وديون الفوائد املتراكمة 

على املوطنني.
وقالت النقاب����ة ان من غير املعقول 
وال حتت اي ظرف كان مواصلة االعذار 
احلكومية جتاهل االوضاع املأس����اوية 
التي يعيش في كنفها املواطنون جراء 
تفاق����م الديون املس����تحقة على فوائد 

قروضهم.
وحذرت النقابة اجلميع من التفجر 

أبدت استغرابها من تمّسك الحكومة بموقفها تجاه الديون وفوائدها

نقباء الصحافة العربية في جمعية الصحافيين

ق���ام عدد من نقباء الصحافة العربية وأعضاء احت���اد الصحافيني العرب بزيارة 
ودي���ة ملقر جمعية الصحافيني اثناء وجودهم في الكويت حلضور القمة اخلليجية، 
وكان في استقبالهم رئيس اجلمعية احمد يوسف بهبهاني وامني السر العام فيصل 
القناعي وامني الصندوق عدنان الراش���د وعضوا مجلس االدارة عبداحلميد الدعاس 

وجاس���م كمال، وقد مت اثناء الزيارة تبادل االحادي���ث حول الصحافة العربية واهم 
املستجدات على الساحة االعالمية والسياسية.

واشاد الصحافيون العرب مبا ش���اهدوه من تطور اعالمي وسياسي في الكويت 
وبنتائج القمة اخلليجية.

الفودري: الجزيرة الخضراء تنظم 
مهرجان الشواء الثالث الجمعة

تحت شعار »الغذاء الصحي« 

الجزيرة  أعل���ن مش���رف 
الخضراء بشركة المشروعات 
الس���ياحية ناص���ر الفودري 
إع���داد وتنظيم مهرجان  عن 
الشواء تحت ش���عار »الغذاء 
الصحي«، وذلك يوم الجمعة 
المقبل بالجزي���رة الخضراء 
احد مرافق شركة المشروعات 

السياحية. 
ان  الف���ودري  وأض���اف 
المهرجان سيجمع العديد من 
العائالت للمشاركة في الشواء، 
حيث سيتم عمل مسابقة ألفضل 
طبق مشويات من حيث الطعم 
والشكل وطريقة التقديم وسيتم 
توزيع شروط المسابقة على 
الجمهور عند المدخل الرئيسي 

للجزيرة الخضراء.
 وسيتم استقبال األطباق 
المشاركة الساعة الرابعة عصرا 
مع مرور اللجنة الختيار المراكز 
الخمسة األولى، وأشار الفودري 
الى ان برنامج المهرجان يشتمل 
على العديد من الفقرات الفنية 
والترفيهية والترويحية للكبار 
والصغار، باالضافة الى عمل 
مسابقات أخرى متنوعة تنتقل 
في أماكن تواجد الحضور على 
البحيرة مع توزيع  ش���اطئ 
الهدايا والجوائز على الفائزين 
وسيكون من ضمن المسابقات 
المتنوع���ة مس���ابقة مكتوبة 
تحتوي على أسئلة متنوعة 
عن مرافق شركة المشروعات 

السياحية.
وأضاف الفودري: ان اللجنة 
المنظمة للمهرجان قد رصدت 
جوائز قيمة للمراكز المتقدمة، 
وسيتم تكريم المتسابقين من 
قبل لجن���ة التحكيم، وتمنى 
الزوار  اكبر عدد من  مشاركة 
وقضاء وقت ممتع في اجواء 

الجزيرة الخضراء.
يذكر ان مهرجان الش���واء 
يقام للعام الثالث على التوالي 
ويهدف ال���ى جمع العديد من 
العائالت واألفراد من مختلف 
الجنسيات في محيط الجزيرة 
الخضراء، لاللتقاء والتنافس 
في جو عائلي بهيج تحت شعار 

»الغذاء الصحي«.

منصور عاشور

»المحاسبين والمراجعين«: 
ال يجوز تحمل الدولة إسقاط الفوائد

اطلع����ت جمعية احملاس����بني 
واملراجعني الكويتية كغيرها، على 
ما نشر بالصحافة ووسائل اإلعالم 
األخ����رى حول االقت����راح بقانون 
الذي أقرته جلنة الشؤون املالية 
واالقتصادية مبجلس األمة بشأن 
إسقاط الفوائد وجدولة القروض 
وتنظيمها مستقبال، كما مت االستماع 
الى وجهات نظ����ر بعض أعضاء 
اللجنة والذي منه اتضح ان القانون 
باألساس يقوم على إسقاط الفوائد 
والعوائد املستقبلية على القروض 
والتنازل عن فوائد ودائع املؤسسات 
احلكومية مببدأ انها فوائد ربوية 
تخالف الش����ريعة اإلسالمية. أي 
ان البنوك تتحمل إسقاط الفوائد 
والعوائد نظير إيداعات املؤسسات 

احلكومية فيها دون فائدة.
واجلمعية من واقع اختصاصها 
إذ تس����تغرب مثل هذه املعاجلة 
البعيدة عن األسس الفنية واملهنية 
بالرغم من عضوية اللجنة املالية 
بالكف����اءات واخلبرات  الزاخ����رة 
العملية املتنوعة، ناهيك عن املثالب 
القانوني����ة واللغوية واإلجرائية 
األخرى الت����ي جتعل منه مجتمع 

قانون غير قابل للتطبيق.
إذ ان االقتراح بقانون يتدخل 
تدخال سافرا في حقوق مساهمي 
البنوك والشركات ويفرض التنازل 
القسري عن أرباح تلك الشركات 
املتوقعة ويقدم مقابل ذلك ومن املال 
العام واخلاص تعويضا ال ميلكه 
املجلس وال احلكومة وبتوزيع غير 
عادل وال يتناسب مع قيمة فوائد 
القروض املسقطة، وما يقابلها من 
أموال مؤسسات حكومية وخاصة 

بكل بنك من البنوك.
وه����و بذلك يكون مبددا للمال 
الع����ام ومجمدا ل����ه بتكبيل تلك 
املؤسسات من التصرف في األموال 

التي حتت يدها مبا يعود بالفائدة 
على خزينة الدولة ناهيك ان أموال 
مؤسسة التأمينات االجتماعية هي 
ملك للمشتركني واملتقاعدين من 
املواطنني وليست أمواال حكومية؟ 
وال نعلم كيف س����يتم التعويض 
لش����ركات االس����تثمار بأسلوب 

املقايضة الفريد هذا؟
وتناقض����ا مع ما س����بق جاء 
بنص املادة الثالثة بتحمل الدولة 
جميع الفوائد والعوائد املستقبلية 
ملديوني����ات املواطنني، وهو نص 
صريح بالغرف من املال العام، فهل 
يعقل عدم ذكر التكلفة التقديرية 
لذلك بالقانون أو بتقرير اللجنة؟ 
األم����وال أو مبا  س����واء بتجميد 
سيتحمله االحتياطي العام للدولة. 
وكان جوهر القانون وقف العمل 
الى  الربوي����ة والتحول  بالفوائد 
التمويل اإلسالمي اآلمن مستقبال، 
فلماذا إقحام املقترضني من البنوك 
والشركات اإلسالمية بهذا القانون؟ 
والذي يفترض عدم تأثرهم بتذبذب 

الفائدة وزيادتها.
وملاذا يش����مل الق����روض ذات 
الفائدة الثابتة والس����داد املنتظم 
بالبنوك األخرى؟ أي هل من املنطق 

والعقل تطبيق القانون على جميع 
املقترضني بغض النظر عن تعثرهم 
ألي سبب أو تضررهم من غياب 
قرارات البنك املركزي حسب مبررات 
معاجلة خلل القروض. وأخيرا بهذا 
اجلانب، ملاذا مد مهلة التس����جيل 
بالقانون الى 2009/9/30، بالرغم 
من تطبيق االجراءات التنظيمية 
املركزي الصادرة  اجلديدة للبنك 
منذ أبريل 2008؟ فأي إخالل مببادئ 
العدالة واملساواة وتكافؤ الفرص 
ب����ني املواطنني الت����ي نص عليها 

الدستور أكثر من ذلك؟
أم����ا بقي����ة امل����واد اخلاص����ة 
القروض مس����تقبال فقد  بتنظيم 
القواعد االقتصادية  أطاحت بكل 
والتعاقدية والقانونية وال ميكن 
القبول بها سواء بالتنازل عن حق 
التقاضي أو عدم جواز اتخاذ أي 
اجراءات حتفظية ضد أي متعثر 

باملستقبل.
االجتماعي����ة  األض����رار  ان 
واالقتصادية والقانونية جلميع 
مقترحات إسقاط القروض، وهذا 
املقترح على وج����ه اخلصوص، 
س����تعود بالضرر البالغ على هذا 
القادمة وعلى  اجليل واألجي����ال 
سمعة الكويت والقطاع املصرفي 

واالستثماري بالسوء.
وإذا كان قان����ون صن����دوق 
املتعثرين بحقيقة األمر هو مكرمة 
أميرية، نكن لها كل تقدير واحترام 
لرغبة سموه في تخفيف األعباء 
على بعض املواطنني املتضررين، 
وللخ����روج بالوقت نفس����ه بحل 
توافقي ملطالب����ات بعض النواب 
الش����عبية واعتراضات احلكومة 
املنطقية، فإن أي تعديل على ذلك 
القانون يعد ترفا مدمرا لكل املبادئ 
االقتصادية واالجتماعية والعدالة 

واملساواة.

محمد الهاجري

أحمد بهبهاني يتوسط الضيوف وأعضاء مجلس اإلدارة

»المحاسبة« يشارك بأنشطة المجموعة العربية للرقابة
القاهرة � كونا: أكد اعضاء وفد ديوان احملاس����بة 
بالكويت أهمية املشاركة الكويتية برئاسة رئيس ديوان 
احملاس����بة عبدالعزيز العدساني في أنشطة املجلس 
التنفيذي للمجموعة العربية للرقابة واحملاسبة التي 

استضافتها القاهرة اليومني املاضيني.
وقال الوكيل املس����اعد للرقابة على االس����تثمار 
س����ليمان البصيري في تصريح ل� »كونا« ان ديوان 
احملاسبة حريص على ادملشاركة في أنشطة املجموعة 

العربية للرقابة واحملاس����بة واملس����اهمة في جلانها 
السيما جلنة تنمية القدرات واملهارات املعنية بالتدريب 
التي ترأس����ها الكويت. واضاف البصيري ان ديوان 
احملاس����بة يهتم بتنمية مهارات الدول األعضاء من 
خالل التدريب والبحث العلمي ومناقشة املوضوعات 
املهنية التي تتواكب مع احتياجات األجهزة املعنية 
بالرقابة واحملاس����بة موضحا ان املجلس التنفيذي 

يعتمد خطته للعام املقبل واملوازنة اجلديدة.

بشرى شعبان
أكد وكيل وزارة الشؤون االجتماعية والعمل محمد الكندري حرص 
الوزارة على معاجلة القضايا العمالية واالس����راع في حل أي مش����كلة 

تواجه هذه العمالة. 
وقال في تصريح صحافي: انه فور ابالغه عن مش����كلة العمالة التي 
حضرت الى وزارة الش����ؤون بادر بإعط����اء التوجيهات الالزمة للفريق 
املختص مبعاجلة قضايا العمالة لالجتماع معهم واالستماع ملشاكلهم 
واتخ����اذ االجراءات الكفيلة مبعاجلة مش����كلتهم وإلزام الش����ركة بدفع 

مستحقات هذه العمالة مباشرة دون تأخير. 
وعلى صعيد آخر، كش����ف مصدر مطلع ان رئيس واعضاء الفريق 
بادروا الى االجتماع مع العمالة املضربة والبالغ عددهم 20 عامال يعملون 
في احدى شركات القطاع اخلاص )مراسلني، وسائقني(، واستمعوا الى 
ش����كواهم، علما ان الوزارة لم تتلق أي شكوى سابقة من هذه العمالة.  
وبادر الفريق الى معاجلة املوضوع واالشراف على دفع مستحقات هذه 
العمالة بالتنسيق مع الشركة التي مت استدعاؤها الى الوزارة ومعاجلة 

القضية مع املسؤولني عنها.

20 مراساًل وسائقًا يتقدمون بشكوى إلى الشؤون

الكندري: حريصون على معالجة 
أي قضية عمالية سريعاً

المشـكلة وحل  القضية  لمتابعـة  فريـق 


