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5 دورات تدريبية للتعاونيين

القطان: الوظائف الفنية المساعدة
الركيزة األساسية في عمل المؤسسات

الدولة لن تستفيد من طياري ومهندسي
»الكويتية« إذا لجأوا للعمل الحكومي

بشرى شعبان
اعلن رئيس احتاد اجلمعيات التعاونية د.حسني الدويهيس ان احتاد 
اجلمعيات س����يبدأ في تنفيذ اجلزء الثاني من اخلطة التدريبية لعام 
2010 للتعاونيني والعاملني باجلمعيات التعاونية اعتبارا من اواخر 

نوفمبر املقبل حتى نهاية العام احلالي بفندق كراون بالزا.
وقال ان البرنامج التدريبي للتعاونيني سيشتمل على 5 دورات هي: 
دورة الرؤية االستراتيجية � دورة هندسة النجاح � ادارة االولويات 
� الثقافة التعاونية � واالدارة باالهداف، اما البرامج اخلاصة باجلهاز 
التنفي����ذي باجلمعيات التعاونية فستش����تمل ايض����ا على 5 دورات 
تدريبي����ة وهي على النحو التالي: دورة فن االجناز الس����ريع � دورة 
صحة ومكافحة تلوث االغذية وانواع فس����ادها � تطوير اخلدمة في 
املجال التعاوني � تنمية املهارات البيعية � النظام القانوني للعاملني 

في القطاع االهلي وفقا للقانون رقم 2010/6 اجلديد.

قال نائب رئيس مجلس ادارة نقابة العاملني بالهيئة العامة للصناعة 
مني����ر القطان ان االعمال الش����اقة واحليوية هي الوظائف التي متثل 
الركيزة االساسية في عمل املؤسسات والهيئات بالدولة، وال شك هي 
التي حتمل سمة االعمال ذات الطابع الهندسي والفني التي تساعد على 
تطوير العمل وزيادة دخل الدولة، ولهاتني السمتني دور فعال وكبير 
ف����ي تنمية املجتمع حيث تعتبران الس����اعد االمين واملكمل للنهوض 

باحلركة التنموية املقر تنفيذها االعوام املقبلة.
واضاف انه من االجحاف وعدم العدالة أال يتم تقدير فئة الفنيني 
واملساعدين وكل الوظائف الفنية املساعدة من الطبقة العاملة مبا يتناسب 
مع دورهم في رقي املجتمع، وأيضا حرمانهم من التعديل والزيادة في 
كادرهم اسوة باملهندسني الذين مت اقرار كادرهم من قبل مجلس اخلدمة 
املدنية في 4/22 املاضي مهملني دور الفئة املساعدة التي تعمل حتت 
الش����مس وبني االجهزة واملعدات الثقيلة، موضحا اهمية دورهم من 
خالل تقدير الباحثني واملتخصصني السابقني لديوان اخلدمة املدنية 
لهذه الفئة من خالل ربط كوادرهم وبدالتهم مع املهندس����ني بالقوانني 
املنظمة لذلك، والتي ال نعلم من املس����ؤول ع����ن فك هذا االرتباط مع 
اخوانهم املهندسني وما حصلوا عليه من تعديل وزيادة في كوادرهم 
االخيرة، مؤكدا مطالبة النقاب����ة اكثر من مرة ملجلس اخلدمة املدنية 
ووزير التجارة والصناعة بإنصاف الفنيني وذوي الطابع الهندس����ي 
وباالسراع في البحث اجلاد وتقدمي التصورات بالشكل الذي يتواءم 
مع الكوادر املقرة في الدولة لزيادة البدالت اخلاصة بهم ومبا يتناسب 

مع ما يقومون به من دور تكاملي مع املهندسني.

اعلنت جمعية الطيارين ومهندس����ي الطيران الكويتية انها تتابع 
االجراءات احلكومية اخلاصة بخصخصة مؤسسة اخلطوط اجلوية 
الكويتي����ة، وذكرت اجلمعية في بيان ص����ادر عنها: بعد االطالع على 
القانون رقم 6 لسنة 2008 القاضي بتحويل مؤسسة اخلطوط اجلوية 
الكويتية الى شركة مساهمة، وان قانون اخلصخصة قد ابخس حقوق 
فئة نادرة وهي فئة الطيارين ومهندسي الطيران غير مستحقي الراتب 
التقاعدي حيث لم ي����راع القانون حقوقهم، ول����م يقدم لهم الضمان 
الوظيفي كون الشركة اجلديدة لم تلتزم بتوظيفهم سوى 5 سنوات 
بنفس املزايا، مما يجعل مصيرهم مجهوال بعد انتهاء فترة التعاقد مع 
الشركة اجلديدة، واخليار الثاني املطروح امام تلك الفئة ترك عملهم 
داخل املؤسسة واالنتقال الى العمل احلكومي داخل مؤسسات الدولة 

بنفس الراتب وبجميع املزايا التي يتقاضاها داخل املؤسسة.
وزاد: ومنى الى علم اجلمعية اختيار الغالبية من الطيارين ومهندسي 
الطيران لالنتقال الى العمل احلكومي، مع العلم ان خطاب مؤسس����ة 
اخلطوط اجلوية الكويتية الى رئيس اجلمعية يوضح عدم قدرة الشركة 
االستغناء عن الطيارين ومهندسي الطيران في ظل اخلطة التشغيلية 
احلالية املرتبطة بعدد الطائرات املتوافرة.وعليه تود اجلمعية توضيح 
ض����رورة احملافظة على تلك الفئة النادرة من الطيارين ومهندس����ي 
الطيران، حيث حتمل الطيارين ومهندس����ي الطيران تكاليف دراسة 
الطي����ران على نفقتهم اخلاصة مبالغ تقارب ال� 40000 دينار كويتي، 
وكذلك تكفلت الدولة بتكاليف باهظة في تدريبهم العلى املستويات، 
حيث اتضح ان تكلفة دراس����ة وتدريب الطيارين ومهندسي الطيران 
اقل من تكلفة انتقالهم الى اجلهات احلكومية، مع العلم ان هذه الفئة 
ال متلك مقومات خبرة س����وى للعمل في قطاع الطيران وليس سواه 
ورغم تلك التكلفة فلن تس����تفيد الدولة منهم حال جلوئهم الى العمل 
احلكومي وعليه س����وف تتكبد الدولة مبال����غ باهظة العادة تأهيلهم 

للوظائف احلكومية.

الشايع والعبدالجادر والخالد ينتقدون »اإلعالم«

تصرف النظ���ر وتتجاهل ما يتعرض 
انتقادات  له خص���وم احلكوم���ة من 
مش������ابهة، مش���يرا الى ان قان���ون 
املطبوع���ات والنش���ر وقانون املرئي 
واملسموع وان كنا نتحفظ على ما فيه 
من مواد مقيدة للحريات وتتعارض مع 
نصوص الدستور، اال ان مسطرة تطبيق 
القانون يجب ان تكون على اجلميع. 
ودع���ا اخل���الد اعض���اء مجلس االمة 
الى ض���رورة تعديل قوانني االع��الم 
مب��ا يتوافق مع النصوص الدستورية 
ولضمان حرية التعبير والرأي خاصة 
بعدما تبني س���وء نية وزارة االعالم 
في التعام���ل مع القضاي���ا االعالمية 
ومحاوالتها املس���تمرة في فرض رأي 
متفرد جتاه االداء احلكومي سواء من 

خالل االعالم احلكومي او اخلاص.

في معرض الكتاب االخير عندما اصغت 
وزارة االعالم ال���ى االصوات املطالبة 
مبنع بعض الكتب. وف��ضل العبداجلادر 
تفكيك وزارة االع���الم ال���تي لم يعد لها 
اي داع، ففي ظل هذا التضييق احلري 
الوزارة وحتولها  باحلكومة ان تفكك 
الى مؤسسات تقوم كل مؤسسة بأداء 
دورها بدال من منح وزير االعالم الدور 
االكبر ف���ي إدارة دفة ال���وزارة. ومن 
جانبه، انتقد امني عام التحالف الوطني 
الدميوقراطي خالد عبدالرزاق اخلالد 
النهج غير الدستوري لوزارة االعالم في 
التعامل مع القنوات الفضائية والصحف 
اليومية، مش���يرا الى ان التعدي على 
الدستور واحلريات اصبح امرا اعتياديا 
بالنس���بة للوزارة. وق���ال اخلالد في 
تصريح صحافي ان مسطرة الوزارة في 
تطبيق القوانني ذات الصلة في االعالم 
من املرئي واملسموع واملطبوع اصبحت 
سالحا للحد من حرية التعبير والرأي 
وليست قوانني للتنظيم، مشيرا الى ان 
 الوزارة تتعامل بانتقائية مكشوفة جتاه
وس���ائل االعالم ومبزاجي���ة حتكمها 
الظروف السياسية وليست القانونية. 
واضاف اخلالد ان وزارة االعالم تالحق 
الت���ي تنت���قد  االج���ه���زة االعالمية 
احلكوم���ة واداءه���ا واعض��اءها فيما 

النائب السابق فيصل  اس���تغرب 
الشايع مواقف وزارة االعالم في الفترة 
االخيرة من قضايا عديدة منها منع الكتب 
وآخرها اتهام قناة سكوب وصاحبتها 
فجر الس���عيد بتهمة كبيرة وخطيرة 
وهي قل���ب نظام احلك���م بخصوص 
برنامج عرض في رمضان وكان ينقل 
بصورة او بأخرى ما ردده نواب األمة 
من احاديث في املجلس او في املنتديات. 
وقال الشايع انه بصرف النظر عما اذا 
كنا نختلف او نتفق مع ما عرض في 
البرنامج إال أن احدا ال ميكن ان يختلف 
على ان التهمة التي وجهتها الوزارة الى 
القناة كبيرة وخطيرة وال تتفق بحال 
مع واقع ما عرض في البرنامج. ودعا 
وزارة اإلعالم الى ان تدرك خطورة ما 
تقوم به من ممارسات في هذا الشأن وما 
له من تداعيات سلبية على احلريات 
وعلى س���معة الكويت. ب���دوره، دعا 
النائب السابق محمدالعبداجلادر وزير 
االعالم الى تقدمي استقالته فورا. وقال 
العبداجلادر ان حري���ة الرأي والفكر 
من دعائم الدس���تور، والبد ان تعمل 
الس���لطة التنفيذية وفق هذا اإلطار، 
وأال تس���عى لتقويض حرية التعبير 
املكفولة دستوريا. وبني العبداجلادر ان 
التضييق بانت بوادره منذ منع الكتب 

محمد العبداجلادرفيصل الشايع

نواب ينتقدون توسع »اإلعالم« في التضييق على الحريات

فيصل الدويسان مبارك اخلرينج اسيل العوضي

االعالم حتولت ال���ى وزارة اعدام 
موضحا انني على يقني بأن القضاء 
العادل سينصف السعيد من هذه 
االتهامات التي ارى من وجهة نظري 
أن من ادعاه���ا يحاول ان يضرب 
بالدميوقراطية واحلرية التي انعم 

اهلل علينا بها.
كما وجه النائب فيصل الدويسان 
سؤاال لوزير االعالم الشيخ أحمد 
العبداهلل جاء فيه: كم عدد القضايا 
املرفوعة م���ن وزارة االعالم على 
اليومي���ة والقن���وات  الصح���ف 
الفضائية من تاريخ 2010/1/1 حتى 
تاريخ توجيه هذا الس���ؤال؟ وكم 
عدد القضايا املرفوعة من الوزارة 
على كل صحيفة او قناة فضائية 
كويتية؟ ومن االدارة املسؤولة التي 
تقوم برفع القضايا على الصحف 
والقنوات الفضائية اخلاصة؟ وما 
مؤهالت املسؤول عنها؟ وذكر وكيل 
الوزارة املساعد لشؤون املطبوعات 
في اجتماع جلنة الظواهر السلبية 
يوم االثنني 6 س���بتمبر 2010 ان 
هناك جلنة قانونية في الوزارة مت 
تشكيلها لدراسة مخالفات قانون 
املرئي واملسموع وقانون املطبوعات، 

لذا يرجى تزويدنا بالتالي:
أ- قرار تش���كيل هذه اللجنة 
واس���ماء اعضائه���ا ومؤهالتهم 

العلمية؟
ب- محاض���ر اجتماعات هذه 
اللجنة بدءا م���ن 2010/1/1 وحتى 

تاريخ توجيه السؤال.
ج � القرارات التي اتخذتها هذه 
اللجنة جتاه مخالفي قانوني املرئي 

واملسموع واملطبوعات.

اخلرينج تصرفات وزارة االعالم 
في التخب���ط بقراراتها في اتهام 
قناة »سكوب« بقلب نظام احلكم 
ويعتبر مثل هذا االتهام اس���اءة 
بالغة للحريات والدميوقراطية 
في البالد. وق���ال ان ما يحصل 
انته���اك للحرية ومحاولة لرمي 
االتهام���ات جزافا وال اعرف اين 
دور بعض القيادات املعششة في 
الوزارة من هذا القرار واين جهاز 
أمن الدولة من هذه االتهامات التي 
تعتبر خطيرة وس���ابقة جديدة 

على الكويت؟
وتساءل اخلرينج عن اسباب 
توجيه وزارة االعالم لهذه التهم دون 
اطالع االدارة العامة ألمن الدولة على 
ما تدعي الوزارة بأنه يتعلق بقلب 
نظام احلكم، مضيفا ان الكويتيني 
يعرفون فجر السعيد جيدا وعائلتها 
الكرمية وهي دون شك من العائالت 
التي نكن لها كل االحترام والتقدير. 
واختتم تصريحه بالقول: وزارة 

العام���ني املاضيني؟ مع تزويدي 
بجدول ملخص عن كل احلاالت 
التي متت احالتها للنيابة مبينا 
فيه التهم���ة، والبرنامج املتهم، 
ارفاق  املتهمني، مع  واالشخاص 
نسخة من كل الشكاوى املقدمة من 
وزارة االعالم الى جهات التحقيق 
للفترة املش���ار اليها وهل هناك 
ادارة ترصد كل القنوات الفضائية 
وتوجه االتهامات للنيابة العامة؟ 
مع بيان ع���دد العاملني في هذه 
الوظيفي���ة  االدارة وخبراته���م 
وارف���اق قائم���ة ب���كل القنوات 
الفضائي���ة واالرضية التي يتم 
رصده���ا، وهل تخت���ص وزارة 
االعالم بإحالة م���ن ترى انه قد 
خالف ضوابط البرامج في قانون 
املرئي واملسموع الى النيابة؟ أم 
بالتقدم  يترك األمر للمتض���رر 
للش���كوى؟ برجاء ارفاق الرأي 
القانوني للوزارة حول هذا األمر. 
من جانبه استهجن النائب مبارك 

تهدد اس���تقرار النظام االجتماعي 
في البلد.

ووجهت النائبة د.أسيل العوضي 
سؤاال لوزير االعالم الشيخ أحمد 
العبداهلل جاء فيه: ورد في الصحف 
احمللية خبر مفاده ان وزارة االعالم 
قد تقدمت ببالغ للنيابة يتهم فيه 
الكاتب���ة الكويتي���ة ومديرة قناة 
»س���كوب« الفضائية فجر عثمان 
الس���عيد بالتحري���ض على قلب 
نظام احلكم بالقوة بسبب احدى 
حلقات برنام���ج »صوتك وصل« 
الذي اذيع في رمضان املاضي على 
قناة »سكوب«، لذا يرجى افادتي 

وتزويدي مبا يأتي:
ما التهم املوجهة لفجر عثمان 
الس���عيد وما أس���باب احالتها 
للنيابة العامة واألسس القانونية 
التهامها؟ برجاء ارفاق نسخة من 
صحيفة االتهام احملالة للنيابة 
العامة، وم���ا القنوات التي متت 
احالته���ا للنياب���ة العامة خالل 

واصل بع���ض النواب توجيه 
انتقاده���م ملس���لك وزارة االعالم 
في ش���أن قرارها احال���ة الكاتبة 
فجر الس���عيد الى النيابة العامة 
واتهامها بالتحري���ض على قلب 
نظام احلكم على خلفية املسلسل 
الفكاه���ي »صوتك وصل 2« الذي 
كتبته واخرجته عبر قناة »سكوب« 
الفضائية، وفي هذا اإلطار انتقدت 
النائبة د.اسيل العوضي التوسع 
املستمر من قبل وزارة االعالم نحو 
االنغالق والتضييق اثر توجيه تهمة 
التحريض على قلب نظام احلكم الى 
االعالمية فجر السعيد وقناة سكوب 
بناء على شكوى من الوزارة، وقالت 
العوضي »اس���تغرب االستخفاف 
بتوجيه اتهامات عظمى كهذه دون 
ترو ومسؤولية، اذ انها اتهامات من 
النوع الذي يتصدر وسائل االعالم 
الداخلية واخلارجية ملا حتمله من 
خطورة، حيث ان تكرارها واتساع 
نطاقها يعطي انطباعا للعالم بأن 
في الكويت من يري���د قلب نظام 
احلكم فعال، وهو م���ا نربأ بأبناء 
الكويت عنه«، واضافت العوضي: 
لست مبعرض الدفاع عن االستاذة 
فجر الس���عيد وقناة سكوب التي 
لها اسهامات في احلراك السياسي 
والشعبي في الكويت سواء اتفقنا 
او اختلفنا معها، فالسعيد وسكوب 
اقدر بالدفاع عن انفس���هم، ولكن 
ما استغربه هو انتقائية الوزارة 
وتعسفها بينما تغض الطرف عن 
بعض وسائل االعالم التي تتعيش 
يوميا على تأجيج الطرح الفئوي، 
وهو ما قد يؤدي الى نتائج خطيرة 

خالد اخلالد


