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خالد أبورميةمحمد الهمالن عبدالرحمن السميط

عايض السهلي

محمد الهاجري

اتحاد عمال الكويت: الحل باختيار 
الكفاءات الوطنية وليس بالخصخصة

الزبن: »الديوان« حريص على توفير فرص 
العمل وفق احتياج الجهات الحكومية

القاهرة ـ كونا: أكد رئيس ديوان اخلدمة املدنية 
عبدالعزيز الزبن امس حرص الكويت على توفير 
فرص العمل للمرشحني من اجلنسني وفق احتياجات 
اجلهات احلكومية، موضحا ان هناك اجنازات متعددة 

أقرها الديوان في الفترة االخيرة.
جـــاء تصريح الزبن لــــ »كونـــا« على هامش 
بدء اجتماع املجلس التنفيـــذي للمنظمة العربية 
للتنمية االدارية في دورته الـ91 مبشاركة 7 دول هي 
الكويت ومصر واالمارات واالردن وقطر والسعودية 

واملغرب.
وأكد في الوقت نفسه اهمية دور املنظمة العربية 
للتنمية االدارية في تفعيل العمل العربي املشترك 
وحتقيـــق التواصل والتعاون بـــني الدول العربية 
باإلضافة الى تطوير آليات اخلدمات احلكومية املقدمة 

للمواطن العربي وتسهيل حصوله على اخلدمة.
وأشار الزبن كذلك الى ان هناك تعاونا مستمرا 
بني الديوان ووزارة التنمية االدارية في مصر لتطوير 
عمـــل االجهزة احلكومية فـــي كال البلدين. وحول 
اجتماعات املنظمة قال الزبن ان املشـــاركني اقروا 
العديد من املوضوعات املطروحة على جدول األعمال 

ومنها اعتماد مبلغ 290 ألف دوالر إلجراء التعديالت 
الهندسية الالزمة في مبنى املنظمة واملوافقة على 

مقترح اردني بإنشاء صندوق لإلبداع والتميز.
وذكر انه مت اعتماد املوازنة التقديرية للمنظمة 
لعام 2011- 2012 بإجمالي يصل الى 5 ماليني و250 
ألف دوالر على ان يتم متويلها من مساهمات الدول 

األعضاء.
ولفت الزبن ايضا الى انه مت النظر في ترشيحات 
الدول العربية لوظيفة املدير املساعد للمنظمة وهي 
5 دول الكويت ومصر وليبيا والسودان وفلسطني 
باإلضافة الى مناقشة العديد من املوضوعات املتعلقة 

بقضية التنمية االدارية في الدول العربية.
من جهته اشاد وكيل ديوان اخلدمة املدنية محمد 
حمد الرومي في تصريح مماثل لـ »كونا« بالتعاون 
املثمر بني الكويت ومصر في تطبيق النظام الفني 

للحكومة االلكترونية في البلدين.
وأشـــار الرومي الى ان الكويت قدمت مرشحها 
ملنصب األمني العام املساعد األستاذ بجامعة الكويت 
د.هليل املطيري، معربا عن أمله ان حتصل الكويت 

على هذا املنصب.

احلالي ما هـــو اال تلميع وجتميل 
للوجه القبيح.

ومن جانبه قال رئيس االحتاد 
الوطني لعمـــال وموظفي الكويت 
عبدالرحمن السميط ان اخلصخصة 
العام  القطاع  هي بيع ملؤسســـات 
للقطـــاع اخلـــاص، موضحـــا اننا 
نلجأ اليها عندما تكون املؤسســـة 
حتقق خسارة فنقوم بالتخلص من 
اعبائها او ان تكون اجلهة احلكومية 
عاجزة عن ادارتها بالشكل الصحيح، 
متسائال: ملاذا تنجح هذه املؤسسات 
في القطـــاع اخلاص وتفشـــل في 
القطاع العام؟ ذلك الن هناك سوء 
ادارة في القطاع العام مما يتسبب 
في خســـارة هذه املؤسسات اي ان 
سبب اخلسارة ليس املؤسسة بل 
القائمون علـــى ادارتها. وبني »انه 
من هذا االستعراض البسيط نرى 
ان العيب في املؤسسات احلكومية 
هو في قياداتها وليس املؤسســـة 
ذاتها، لذا فإننـــا اذا اردنا ان نطور 
البلد فيجب علينا ان نضع الشخص 
املناسب في املكان املناسب ونحسن 
اختيار الكفاءات من الشباب الكويتي 
الدارة هذه املرافق وليس احلل هو 
نقل ملكية هذه املؤسسات للقطاع 
اخلاص حيـــث ان من يدير القطاع 
اخلاص هو من الكفاءات الكويتية 
ايضا، مشـــيرا الى ان هناك عوامل 
كثيرة وقوانني يجب ان تسن قبل 
اللجوء للخصخصة واولها فرض 
الضرائب على الشركات لتكون موردا 
من موارد الدخل للدولة وهذا حق 
معمول به في جميع دول العالم اال في 
الكويت«. وختم: ونحن بدورنا ندق 
ناقوس اخلطر في عملية اخلصخصة 
املطروحة بالصيغة احلالية ونطالب 
اعضاء مجلس االمة بحســـن حمل 
األمانـــة التي في أعناقهم والتاريخ 
سيسجل هذه املواقف فليتحمل كل 

منا املسؤولية امللقاة على عاتقه.
وبدوره طلب نائب رئيس نقابة 
مؤسســـة البترول الوطنية محمد 
الهمالن ان يتكاتف كل العاملني في 
احلقل النقابي ويشكلوا حاجز صد 
ليسقط قانون اخلصخصة، مشددا 
على حضور كل قيادات العمل النقابي 
في جميع القطاعـــات النقابية الى 
اجللسة الثانية للقانون للضغط على 
النواب لتغيير رأيهم في هذا القانون 
اجلائر. وأضاف: فهذا القانون ما هو 
اال طريق لتحويل البلد الى مجتمع 
غني وفقير، سادة وعبيد، وسيعيدنا 
الى عصر االقطاعيات، موضحا اننا 
كنقابيـــني نحس ان هنـــاك فجوة 
كبيرة بني مجالس ادارات النقابات 
واالحتادات واجلمعيات العمومية 
فيجب ان تتكاتف احلركة النقابية 
لتثبـــت للجميع انهـــا هي احملرك 
الرئيسي للشارع. فيما قال رئيس 
نقابة العاملني في املؤسسة العامة 
للرعاية السكنية خالد أبورمية: ان 
موضوع اخلصخصة هو من أخطر 
املواضيع املطروحة على الســـاحة 
فخصخصة القطاع العام هي كارثة 
ســـتحل بنا قبل األجيـــال القادمة 
والقانون املطروح حاليا هو قانون 

لبيع البلد وهذا ما ال نقبله.
وبدوره قال رئيس نقابة ديوان 
احملاســـبة د.ممـــدوح العنزي ان 
مالحظات قانون اخلصخصة التي 
يجب األخذ بها هي ان متلك الدولة 
الذهبي في جميع املشاريع  السهم 
وليس فقط حق االعتراض وتفضيل 
املستثمر على أساس حجم األموال 
املســـتثمرة والتزامـــه بخلق أعلى 
قدر من فرص العمل وخطة العمل 
امللزمة، وليس بناء على السعر فقط، 
باالضافة الى حفظ حقوق العمالة 
الوطنية وحقوق املستهلكني وخاصة 

املشاريع االحتكارية.

أسامة أبوالسعود
فيما ال تزال اصداء اقرار مجلس 
االمة لقانون اخلصخصة في مداولته 
االولى، تتردد وتستمر ردود االفعال، 
السيما النقابية الرافضة لهذا القانون 
مبررة ذلك بأنه ليس احلل االمثل 
ملواجهة بعض املشكالت التي يعانيها 
القطاع العام، وفي هذا السياق، عقد 
االحتاد الوطني لعمال الكويت ندوة 
حتت عنـــوان »ال ال ال لبيع ثروات 
البلد واخلصخصة ملصلحة من؟« 
اثيرت خاللها التساؤالت عن اجلدوى 
احلقيقيـــة لقانـــون اخلصخصة 
ونوقشـــت كذلك احللـــول البديلة 
والتعديـــالت املمكنة للوصول الى 

احلل االفضل، فإلى التفاصيل:
في البداية قـــال النائب مبارك 
الوعالن »ان اخلصخصة مبفهومها 
الصحيح هـــي عملية ايجابية الي 
مجتمع يقصـــد التنمية وذلك الن 
القطاع اخلاص ســـريع في اصدار 
التعامل على  القرارات وسلس في 
العكس من القطاع احلكومي الذي 
حتكمه البيروقراطيـــة وصعوبة 
اعتماد القرارات بســـبب االجراءات 
القانونية الكثيرة«، مبينا ان القانون 
الـــذي مت اقراره فـــي املداولة االول 
في مجلـــس االمة ليس خصخصة 
مبعناها السامي بل هو بيع للبلد، 
فاخلصخصـــة الصحيحـــة تكون 
في القطاعات اخلاســـرة وليس في 

القطاعات ذات العوائد العالية.
واضاف: ان ما يحصل لدينا في 
امـــر مختلف متاما  اليوم  الكويت 
فالتجار هم اخواننـــا وابناء بلدنا 
ولكن معروف ان التجار الكويتيني 
جشـــعون في تعامالتهم واذا متت 
اخلصخصـــة فالبلد ستقســـم الى 
طبقتني اســـياد وعبيد، وال يوجد 
لهذا االمر اي تفسير آخر، الفتا الى 
ان اي تعديل على قانون اخلصخصة 

في الندوة التي نظمها بعنوان: »ال ال ال لبيع ثروات البلد والخصخصة لمصلحة من؟«

المتلقم: طريقة إقرار الكوادر مستغربة وغير مقنعة
أكد نائب رئيس االحتاد الوطني 
لعمال وموظفي ـ الكويت ورئيس 
نقابـــة العاملني بـــوزارة التجارة 
والصناعة عجمي فالح املتلقم، أن 
إقرار الكوادر بهذه الطريقة مستغرب 
وغير مقنع بأن يصدر تصريح من 
رئيس مجلس اخلدمة املدنية بأنه 
مت اقرار جميع الكوادر والبدالت ولم 
يتم االفصاح عن اجلهات املستحقة 
لهذه الكوادر والبدالت ومن ثم يصدر 
تصريح من احد االعضاء املجلس بأن 
من يستحق ومن ال يستحق ونحن 
نتســـاءل من هم غير املستحقني؟ 
وملاذا عدم الوضوح؟ وما االسباب 
التي جتعل مجلس اخلدمة املدنية 
يتكتم بهذه الطريقة وعدم الشفافية 

والوضوح؟
واستغرب املتلقم عدم الوضوح 
بكادر وزارة التجارة والصناعة ملا 
له من دور ايجابـــي على العاملني 
الن احلكومـــة مقبلة علـــى تنمية 
البلد التـــي وضعتها فـــي اخلطة 
وبداية انطالقها من وزارة التجارة 
والصناعة جلعل الكويت مركزا ماليا 
وجتاريا. واضـــاف املتلقم ان كادر 
وزارة التجارة والصناعة مضت عليه 
أكثر من 3 سنوات ولم يتضح حتى 
اآلن، علما بأنه مت تقدمي الكادر بتاريخ 
2007/5/27 إلى رئيس مجلس اخلدمة 
املدنية السابق رقم و.ز.م/2007/718م، 
وكتـــاب آخـــر موجه إلـــى رئيس 
الديوان بتاريـــخ 2007/5/9 ورقمه 

وز/2007/8/678، ومت ارسال كتاب 
موجه إلـــى رئيس الديوان بتاريخ 
2009/12/6 رقم 36778 ومت الرد من 
قبل رئيس الديوان بتاريخ 2010/2/9 
بأننا نود االحاطة بأن املوضوع قيد 
البحث من قبل الديوان وسنوفيكم 
مبا ينتهي إليه الرأي في حينه، ونحن 
اآلن نسأل رئيس الديوان هل مازال 
كادر التجار قيد البحث أم ال؟ وختم 
املتلقـــم بأن نقابـــة وزارة التجارة 
والصناعة تهنئ جميع اجلهات التي 
مت اقرار كوادر ومزايا وبدالت لها، 
وان النقابة تسعى وراء اقرار كادر 
وزارة التجارة والصناعة وحتقيقه 
بـــإذن اهلل تعالى إن لم يكن ضمن 

الكوادر التي مت اقرارها مؤخرا.

الهاجري: »الخدمة المدنية« أقر بدل الحافز ألعضاء التدريب بـ »التطبيقي«
أعلن املتحدث الرســــمي باســــم رابطة اعضاء هيئة التدريب 
بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب محمد الهاجري عن 
إقرار بدل احلافز من قبل مجلــــس اخلدمة املدنية العضاء هيئة 

التدريب في مختلف معاهد الهيئة.
وأكد الهاجــــري أن قرار بدل احلافز الذي اقره مجلس اخلدمة 
املدنية جاء بعد حتركات حثيثة من قبل الهيئة االدارية في الرابطة، 
مبينا ان هذه اخلطوة االيجابية بال شك ستنعكس انعكاسا كليا 

على اداء وعطاء اعضاء هيئة التدريب في »التطبيقي«.
واضاف الهاجري أن اعضاء هيئة التدريب يستحقون اقرار بدل 
احلافز ملا له من أهمية كبيرة تخدم مسيرتهم التدريبية، مؤكدا في 
الوقت نفسه أن بدل احلافز العضاء هيئة التدريب وكذلك مساواة 
اداريي موظفي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بإداريي 
جامعة الكويــــت، جاء ليعيد االمور الــــى نصابها احلقيقي، فإن 
دور إداريي الهيئة ال يقل أهمية عن دور اعضاء  هيئة التدريس 

والتدريب بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.
وبني الهاجري ان الرابطة مســــتمرة في مطالباتها واجنازاتها 
التي تخدم اعضاء هيئة التدريب والتي تعود بال شك الى مخرجات 

معاهد الهيئة ولها فائدة للكويت اوال واخيرا.
وتقدم الهاجري بالشكر اجلزيل لرئيس مجلس الوزراء الشيخ 
ناصر احملمد ونائب رئيس الــــوزراء ووزير اخلارجية ورئيس 
مجلس اخلدمة املدنية باالنابة الشيخ د.محمد الصباح ولوزيرة 
التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي احلمود ولوزير الدولة 
لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان ورئيس ديوان اخلدمة 
املدنية عبدالعزيــــز الزبن ووكيل ديوان اخلدمــــة املدنية محمد 
الرومي ومدير عام الهيئة العامــــة للتعليم التطبيقي والتدريب 
د.يعقوب الرفاعي وجلميــــع اعضاء مجلس اخلدمة املدنية على 
استجابتهم ملطالب الرابطة ودورهم في اقرار بدل احلافز العضاء 

هيئة التدريب.

جمعية المعلمين تطالب بمساواة كادر المعلمين بـ »التطبيقي«

السهلي: الكادر الحالي للمعلمين وتعديالته ال يلبيان  الطموح
كشف رئيس جمعية املعلمني عايض السهلي 
النقاب عن ان اجلمعية ستعرض بوضوح كامل 
مطالبها لدى اللجنة اخلماسية املشكلة بينها 
وبني وزارة التربية في شــــأن اعادة النظر في 
أوضاع كادر املعلمني وضرورة مساواته بكادر 
معلمي التعليم التطبيقي مشيرا الى ان الكادر 
احلالي للمعلمني وما اجري عليه من تعديالت 
ال يرتقي الى ما كانت تطمح إليه اجلمعية منذ 
أن أعلنت عن مطالبها بإقرار الكادر عام 1994، 
في عهد الوزيــــر الراحل د.احمد الربعي حيث 
عرضت في ذلك الوقــــت صيغة كادر معد من 
قبلها تتوافق امتيازاته مع ما يستحقه املعلمون 

واملعلمات من إنصاف وتقدير إال أنه ولظروف 
وحتديات عديدة مت إقرار الكادر احلالي عام 1996 
وأجريــــت عليه تعديالت عام 2006 في الوقت 
الذي بقيت فيه أوضاع الكادر بشكل عام دون 

مستوى الطموح.
وذكــــر أن اجلمعية لن تتردد في اتخاذ 
كافة اخلطوات واإلجراءات الكفيلة إلجراء 
التعديالت املناسبة على كادرها في الوقت 
الذي تتطلع فيه من وزيرة التربية ووزير 
التعليم العالي د.موضي احلمود الى ضرورة 
أن تبــــادر بجدية وإصرار لتحقيق مطالب 
اجلمعية وفي اتخاذ موقــــف إيجابي أمام 

مجلس الوزراء في هذا الشأن.
من جانب آخر طالب الســــهلي كافة إدارات 
املدارس التي تعتزم الوزارات تطبيق مشروع 
إطالة اليوم املدرســــي على مدارســــها من باب 
التجريب ضرورة أن تبادر بإبداء وجهة نظرها 
إلى اجلمعية حتى يتســــنى لها بلورة املوقف 
املناسب لها خالل اجتماعات اللجنة التنسيقية 
املشــــكلة بني اجلمعية والــــوزارة، مع التأكيد 
الكامل على موقف اجلمعية الثابت من رفض 
هــــذه اإلطالة ما لم تتم وفــــق منظور تربوي 
علمي مدروس ومبا يتوافق متاما مع احتياجات 

الواقع ومتطلباته.

منصور عاشور

عاشور: نطالب بإعادة النظر في عالوة المواطنين في»الخاص«
قدم رئيـــس مجلس إدارة 
النقابة العامة للبنوك منصور 
التهاني والتبريكات  عاشور 
جلميع املوظفني والعاملني في 
القطـــاع احلكومي على إقرار 
مطالبهـــم باحلصـــول على 
الكـــوادر واملزايـــا الوظيفية 
والعمالية التي طاملا نادوا من 

أجل اقرارها.
وقال عاشور في تصريح 
صحافي إن حصول املوظفني 
والعاملـــني فـــي مؤسســـات 
القطاع احلكومي  وشـــركات 
علـــى الكـــوادر واملزايا التي 
اقرت لهم مؤخرا هي استحقاق 
وظيفي وعمالـــي الهدف منه 
حتسني وضعهم االقتصادي 
واملعيشـــي ومبا ميكنهم من 
تلبية احتياجاتهم االســـرية 
والعائليـــة جراء مـــا آل إليه 
الوضع العام في البلد من ارتفاع 
اسعار العديد من االحتياجات 
االستهالكية واخلدماتية الفتا 
إلى أن اخلير الذي انعم به اهلل 
جل جالله على الكويت البد ان 
يعم ليعيش في كنفه جميع 

املواطنني ممـــن ليس عندهم 
مصدر رزق غير ما يتقاضونه 
من معاش عند آخر كل شهر.

وأكد بقوله ان هذا اإلقرار 
املســـتحق للكـــوادر واملزايا 
ملوظفي وعمال القطاع احلكومي 
سيكون له االثر االيجابي على 
اداء وانتاجية عملهم وكذلك 
على اداء وانتاجية عمل اجلهات 

واملؤسسات احلكومية.
وقـــال وان كنا في النقابة 
العامة للبنوك نشارك اخواتنا 
الزمـــالء املوظفني  واخواننا 
والعاملـــني فـــي مؤسســـات 
القطاع احلكومي  وشـــركات 
الفرحـــة والســـعادة باقرار 
كوادرهم مع كل ما نبديه من 
تقدير وشـــكر ايضا للقيادة 
السياسية في البلد ممثلة في 
صاحب السمو األمير وسمو 
ولـــي عهـــده األمني وســـمو 
رئيس مجلس الوزراء وجميع 
اعضاء احلكومة على تفضلهم 
باملصادقة علـــى اقرار كوادر 
موظفي وعمال القطاع احلكومي 
إمنا لنأمل بأن تشمل رعايتهم 

النظر  التكرم باعـــادة  ايضا 
في وضع العالوة االجتماعية 
احملددة للمواطنني املوظفني 
والعاملني في القطاع اخلاص 
حتقيقا ملبدأ العدالة واملساواة 
باحلقوق والواجبات بني جميع 
العاملني سواء في  املواطنني 
القطاع احلكومي او اخلاص.

وأشـــار الى ان هذا املطلب 
والذي ســـبق للنقابة العامة 
للبنـــوك ان دفعـــت به دون 
ان يلقـــى اي صـــدى ايجابي 

رسمي من اجلانب احلكومي 
والنيابـــي يترجـــم توجهات 
السياسة العليا للبلد بتشجيع 
املواطنني على االلتحاق بالعمل 
في مؤسسات وشركات القطاع 
اخلاص وفيما عدا ذلك يساوي 
املواطنني  بني مرتبات جميع 
املوظفني العاملني ســـواء في 
القطاع احلكومي او اخلاص بل 
في بعض االحيان تكون الغلبة 
للرواتب احلكومية مع ما فيها 
امتيـــازات وراحة عكس  من 
القطاع اخلاص والذي عانى 
الكثير منهم من عدم االستقرار 
الوظيفي واالمان الوظيفي وعدم 
وجود زيادات وترقيات خالل 
آخر سنتني بحجة االزمة املالية 
العاملية التي عصفت بالبنوك 

والشركات املختلفة.
وأكد أن جتاهل حتقيق هذا 
املطلب احلقوقي واإلنساني 
جلميع املواطنـــني املوظفني 
والعاملني في القطاع اخلاص 
أسوة مبا حصل عليه املوظفون 
والعاملون في القطاع احلكومي 
من كـــوادر ومزايا ســـيدفع 

الى سوق  القادمني  املواطنني 
العمـــل مســـتقبال الى حصر 
خيارهم بالعمـــل في القطاع 
احلكومـــي وكذلك املواطنون 
املوظفون والعاملون حاليا في 
العديد من مؤسسات وشركات 
القطاع اخلاص ممن يواصلون 
ترقـــب اقرار زيـــادة العالوة 
االجتماعية املستحقة لهم ومبا 
تقلل من الفارق الكبير بني ما 
هو مستحق لهم من مرتب عند 
كل آخر شهر وما يحصل عليه 
املواطنون املوظفون والعاملون 
فـــي اجلهـــات واملؤسســـات 
والشركات احلكومية مشيرا 
الى ان عدم االقرار بهذه الزيادة 
للعالوة االجتماعية للموظفني 
والعاملني في القطاع اخلاص 
سيدفعهم الى التوجه للعمل في 
القطاع احلكومي على اعتبار 
ما بات موجودا من فروقات في 
مرتبات ومزايا بني املوظفني 
والعاملني في اجلهات احلكومية 
واملوظفني والعاملني في القطاع 

اخلاص.

رئيس مجلس إدارة النقابة العامة للبنوك هنأ الموظفين والعاملين بالقطاع الحكومي على إقرار مطالبهم

تشكيل مجلس إدارة »الثقافة العمالية« باتحاد عمال الكويت
صرح مدير معهد الثقافة العمالية باالحتاد العام لعمال 
الكويت، محمد ناف��ل احلربي بعد اجتماع مجلس إدارة 
املعهد امس األول بأنه مت تشكيل مجلس اإلدارة على النحو 
التالي: محمد نافل احلرب��ي � مدير املعهد، الفي محمد 
العنزي � نائبا للمدير، علي ماطر البغيلي � الس��كرتير 
العام، محمد جمعان احلضينة � أمني الصندوق، خالد بطي 
الصواغ العازمي � املدير الفني، جمال اخلالدي � مسؤول 
البرامج، فالح س��عد العازمي � مسؤول العالقات العامة، 

محمد س��عد العازمي � مسؤول املراكز الثقافية، عبداهلل 
عوض الهاجري � مسؤول البحوث والدراسات، وكأعضاء 
كل من: ناصر مطلق الدجيني، يوس��ف اجلسمي، حمد 
ش��بيب العازمي، ناصر مبارك املضاحكة، مطلق مناحي 
العتيبي وجابر راشد شنتير. وشكر محمد نافل احلربي 
رئيس وأعضاء املجل��س التنفيذي باالحتاد العام لعمال 
الكويت على ثقتهم الغالي��ة بتزكيته مديرا ملعهد الثقافة 

العمالية، وقال: نتمنى ان نكون عند هذه الثقة.

محمد حمود الهاجري

»المحاسبين«: ديوان الخدمة نسف قراراته السابقة بالنسبة لنا

نقابة العاملين بـ »اإلعالم« تستنكر تهميش كادر اإلعالميين
أصدت نقابة العاملني في وزارة اإلعالم بيانا جاء فيه: 
ضمن اجواء التعافي االقتصــــادي وفي ظل جمود األزمة 
املالية العاملية وانتعاش األوضاع احمللية، توجهت القيادة 
السياسية في البالد نحو اقرار الكوادر املالية واالمتيازات 
الوظيفيــــة للعاملني في الدولة ممثلــــة في وعود رجاالت 
الدولة وتصريحاتهم االعالمية والصحافية لتكون مبنزلة 
موضع التنفيذ وهذا ما جعلنا نشــــعر بقرب اقرار الكادر 
االعالمي بعــــد مباركته من قبل وزراء اإلعالم الســــابقني 
والوزير احلالــــي لنفاجئ في ظل تلك املعطيات بتضارب 
التصريحات وايقاف الكادر وإعدامه بعد سنوات من االنتظار 
واملماطلة من قبل ديوان اخلدمة املدنية مما ساهم في منافاة 
هذا الســــلوك املجحف وعدم املصداقية وغموض التعامل 

واإلخالل بالوعود االيجابية مما أدى الى التأثير الســــلبي 
على العاملني في وزارة اإلعالم واحباطهم وفقدانهم الثقة 
فيمن يقف خلف اقرار هذه الكوادر سعيا لبقاء احلال على 

ما هو عليه ضمن آلية اإلذالل واالهانة الوظيفية.
ونقابـــة وزارة اإلعالم اذ تســـتنكر تهميش مجلس 
الوزراء لكادر اإلعالميني في جلســـته املنعقدة في يوم 
األحد املوافـــق 2010/4/25 والذي يدل على عدم اهتمام 
مجلس الوزراء بالصرح اإلعالمي ممثال في وزارة اإلعالم 

والعاملني فيها.
وإذ تؤكد النقابة ان ما حصل بجلسة مجلس الوزراء من 
اجحاف وعدم انصاف العاملني بوزارة اإلعالم قد أدى الى 
استياء كبير في جميع قطاعات وزارة اإلعالم مما ساهم في 

فقد الثقة في مستقبل اإلعالم الرسمي في الكويت.
وانطالقا من مسؤوليتنا كممثلني عن العاملني في وزارة 
اإلعــــالم فإننا نعلن عن عقد جمعيــــة عمومية غير عادية 
اليوم األربعاء املوافق 2010/4/28 الساعة 4:30 عصرا في 
مبنى االحتاد العام لعمال الكويت في ميدان حولي ملناقشة 
تداعيات كادر اإلعالميني من قبل احلكومة حيث ستتم مناقشة 
اإلجراءات التي ستتم من قبل اعضاء اجلمعية العمومية 
وفي حال عدم اقرار كادر اإلعالم في جلسة مجلس الوزراء 
املقبلة في 2010/5/2 ستتم الدعوة الى اعتصام في جميع 
قطاعــــات وزارة اإلعالم حتى يتم اقــــرار الكادر وهذا حق 
من حقوق العاملني بالوزارة وفق ما نص عليه الدســــتور 

والقوانني العمالية.

صرح رئيس جمعية احملاسبني 
واملراجعني الكويتية محمد حمود 
الهاجري بأن اجلمعية فاجأها إقحام 
القرارات السابقة ملجلس اخلدمة 
املدنيــــة اخلاصة ببــــدالت حملة 
املؤهل اجلامعي والدبلوم بتخصص 
احملاسبة، مبا مت رفعه الى مجلس 
الوزراء، وذلك من واقع ما طالعتنا 
به الصحف حول موافقة مجلس 
الوزراء املوقــــر على كل البدالت 
والعالوات والكوادر احملالة له من 

مجلس اخلدمة املدنية.
انه بقدر  الهاجــــري  وأضاف 
ما ســــعدنا لذلك القرار بالنسبة 
لبعض التخصصات والوظائف 
التي حتتــــاج الى متييــــز مادي 
ومعنوي خلريجيهــــا والعاملني 
مبجال التخصص بهدف تشجيع 
الشباب الوطني على التوجه لهذه 
التخصصات الوظائف، والذي يؤكد 
اهتمام الدولة وتخطيطها مخرجات 
التعليم وربطها باحتياجات سوق 
العمل، إال انه بالقدر نفسه قد ساءنا 

ما جاء بالفقرة اخلاصة بتطبيق 
قرار مجلس اخلدمة 2005/11 على 
حملة املؤهالت التجارية اجلامعية 
والقرار 2006/13 على حملة الدبلوم 
العاملني في مجال احملاسبة وفي 
مجال القانون، مع كل تقديرنا لهم. 
وبني رئيس جمعية احملاســــبني 
انه بالرغم  الكويتية  واملراجعني 
من عدم وضوح القرار، وتغييبنا 
املتعمد عن املشاركة فيه، إال انه 
من املرجح ان املقصود هو مساواة 
جميع حملــــة املؤهالت التجارية 
مثل التأمــــني والبنوك والتمويل 
والتسويق وغيرها والعاملني في 
مجال احملاسبة بخريجي تخصص 
احملاسبة من حملة املؤهل اجلامعي 

والدبلوم.
وانتقد الهاجري هذا اخللط بني 
تخصص احملاسبة والتخصصات 
التجارية األخــــرى، مما أدى الى 
إفراغ القرارين السابقني 2005/11 
و2006/13 من محتواهما وجدواهما 
في معاجلة النقص احلاد بخريجي 

تخصــــص احملاســــبة بقطاعات 
الدولة املختلفة، وجعل من مهنة 
احملاســــبة وظيفة ملن ليست له 
وظيفة مناسبة، ناهيك عن النتيجة 
السلبية األكيدة لعدم قدرة وفهم 
خريجي التخصصــــات األخرى 
لطبيعة عمل احملاسب احلساسة 
والدقيقة. وشدد الهاجري على انه 
كان حريا مبجلس اخلدمة املدنية 

السابقة بهذا  عدم نسف قراراته 
األسلوب غير الفني والبعيد عن 
املهنية، وان يراعي فنية وطبيعة 
األعمــــال احملاســــبية واملؤهالت 
املطلوبة لشــــاغلها، وأال يضرب 
بعرض احلائــــط الصيحات التي 
أطلقتهــــا أعلــــى ســــلطة رقابية 
واملمثلــــة بديوان احملاســــبة من 
أن كثرة املالحظات على اجلهات 
احلكوميــــة مردها لعــــدم توافر 
الكفاءات املتخصصة بالقطاعات 
املالية بالوزارات. واختتم الهاجري 
تصريحه بأن جمعية احملاسبني 
واملراجعني الكويتية تأسف لصدور 
مثل هذا القرار الذي أرجعنا الى 
املربع األول فيما يتعلق بضرورة 
تشجيع الشــــباب الكويتي على 
الى تخصصــــات ذات  التوجــــه 
فائــــدة لقطاعــــات الدولة وعلى 
األخص تخصص احملاسبة حيث 
تئــــن وزارات الدولة حتت وطأة 
النقص الكبير من حملة هذا املؤهل 
األساسي لدولة مثل الكويت يقوم 

اقتصادهــــا على النشــــاط املالي 
واالســــتثماري وتتعدد وتتزايد 
فيها احلاجة الى األجهزة الرقابية 
املالية واملؤهلة بكوادرها الوطنية، 
فاملعاناة ليست قاصرة على نقص 
احملاسبني في الوقت احلالي فقط، 
وامنا سيتفاقم مع ما أقر وما سيقر 
من قوانني وتشريعات، مثل هيئة 
أسواق املال واخلصخصة وخطة 
املالية والهيئة  التنمية والذمــــة 
العامــــة للنزاهة وأمــــالك الدولة 
وغيرها، وكان من األجدى ملجلس 
اخلدمــــة املدنية النأي بتخصص 
احملاسبة عن هذا التخبط والذي 
جاء عكس ما كان متوقعا بأن يراعي 
القائمون على ديوان اخلدمة املدنية 
احتياجات البلد من التخصصات 
بدون تكــــرار املطالبات وإثارتها 
واإلحلاح فيها، والتي لن تتوقف إذا 
ما كانت القرارات تخضع ألسلوب 
املساومات والتسييس والتهديد 
بعيدا عن املهنية واحلاجة الفعلية 
للتخصصات املستحقة للتمييز.
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