
 18  محليات  االثنين ١٤ فبراير ٢٠١١ 

 اعتبر تيار املســــار األهلي (متاهي) ان استقالة 
وزير الداخلية الشيخ جابر اخلالد كانت استحقاقا 
مطلوبا في ظل األوضاع التي وصلت إليها الوزارة 
في عهده والعثرات الكبيرة التي تسبب بها للعالقة 
بني احلكومة ومجلــــس األمة. واعتبر رئيس التيار 
م.عبداملانع الصوان في تصريح صحافي أن إصرار 
اخلالد على االســــتقالة لم يكن إال بإصرار مماثل من 
النواب وأبناء الشــــعب على رحيله القترافه أخطاء 
عظيمة في حق الدولة والشعب ونفسه أيضا، مشددا 
على ضرورة التوقف عند التجاوزات التي ارتكبها 
اخلالد ومحاسبته عليها وكل من اشترك معه فيها.

  وفيما شدد الصوان على ان الشعب لن ترهبه أي 
محاوالت لثنيه عن املطالبة باملزيد من احلريات، دعا 

الصوان إلى محاسبة من اعتدوا على النواب واملواطنني 
ود.عبيد الوســــمي ومن حول وظيفة األمن الداخلي 
مــــن الدفاع عن املواطن إلــــى االعتداء على املواطن، 
مســــتنكرا هذا التوجه العنيف غير املبرر ضد أبناء 
الشعب بشكل مباشر وغير مباشر حيث مازالت آثار 
ذلك االعتداء النفسية والعاطفية راسخة في أذهان 

املواطنني واملتابعني.
  ومن جهة أخــــرى، رأى الصوان ان احلديث عن 
الدائرة الواحدة في هذا الوقت يتطلب التروي والهدوء 
في بحث املوضوع، مشــــيرا إلى ان الدائرة الواحدة 
التي يروج لها على انها تزيد الوحدة الوطنية ومتنع 
الوالءات الضيقــــة، ال ميكن تطبيقها من دون إقرار 

األحزاب السياسية. 

 «تماهي» يدعو لمحاسبة المعتدين على الوسمي 

 م.عبداملانع الصوان 

االنتخابيــــة باالنتخــــاب والفرز 
والطعون يجب أن يتم تطويرها 
باســــتخدام التقنيــــات والنظــــم 
االنتخابية احلديثة، وذلك للوصول 
إلى عملية انتخابية سريعة ومتقنة 
وموثوقة النتائج، مشيرا إلى أن 
اإلجــــراءات االنتخابية القدمية ال 
تواكب ســــعة وحجــــم انتخابات 

الدائرة الواحدة.
  وتساءل م.اخلرافي في ختام 
تصريحه ما إذا كان تصريح نائب 
رئيس مجلس الوزراء للشــــؤون 
الفهد  الشــــيخ أحمد  االقتصادية 
هو توجه حكومــــي ومت اعتماده 
في مجلس الوزراء أم أنه مبادرة 
شخصية من الوزير الفهد، مشيرا 
إلى أن حتديد ذلك في غاية األهمية 
فاحلكومة طرف رئيسي في تعديل 
قانون الدوائر االنتخابية، ويجب 
أن متتلك رؤية واضحة بهذا الشأن 
وحتقق التضامــــن املطلوب، كما 
يتعني عليها توفير املقومات الالزمة 
لنجاح الدائرة االنتخابية الواحدة 

عند التطبيق. 

اجراء متبع في كل شركات الطيران 
بالعالم، ولن نعيد ما ذكرناه في 
بيانات سابقة ومتكررة عن اسباب 
تلك اخلسائر وليس هناك افصح من 
تقارير ديوان احملاسبة سنويا ولكن 
سنذكر مسألة مهمة جدا حدثت في 
االسبوع املاضي توضح للجميع 
كيــــف أصبحت املؤسســــة مجرد 
قطاع مــــن وزارة املواصالت بعد 
أن تخلى مجلس ادارة املؤسســــة 
عن صالحياته وفق قانون انشائها 
حيث أمر وزير املواصالت بإلغاء 
اعالن وضعته املؤسسة في صحيفة 
الكترونية محلية واسعة االنتشار 
الربيع والذي  لعروضها لفتــــرة 
حققــــت معه املؤسســــة مبيعات 
ملحوظة لتسويق عروضها لسبب 
نعلمه ولكننا نتحفظ على ذكره 
على الرغم من بخس ثمن االعالن 
االمر الــــذي كان يجب على ادارة 
املؤسسة رفضه ولكنها انصاعت 
اليه وهذا مثل بسيط على املستوى 
الذي تدار به املؤسسة فكيف لنا أن 
نحقق أرباحا أو نقلل من اخلسائر 

على أضعف تقدير.
  وأخيرا استهجن املري بشدة 
الوصــــف الــــذي اطلقــــه رئيس 
مجلس االدارة على املوظفني الذين 
يرفضــــون الرغبــــات التي أقرها 
القانون بأنهم كسالى واتكاليون 
وغير منتجني، رافضا بشدة هذا 
الوصف غير املوفق ملوظفني همهم 
االول واالخير ضمان مستقبلهم 
ومستقبل اسرهم ولهم احلق املطلق 
في ان يتوجســــوا خيفة من أنهم 
بأيد غير أمينة همها االول التفكير 
في ضمان تواجدها باملؤسسة بعد 
اخلصخصة واالستفادة من مزايا 
القانون بشكل مضاعف حتت حجج 
واهية ان املؤسســــة لن تقوم لها 

قائمة من غير تواجدهم. 

وتأثيرات التجاذبات السياســــية 
على ذلــــك املشــــروع إذا لم تتم 
دراسته بترو وصياغته وإقراره 
بوفاق وطني وفي ضوء املصلحة 

الوطنية العليا.
  وأوضح م.اخلرافي أن االنتقال 
إلى الدائــــرة االنتخابية الواحدة 
وحده ليس كافيا لالرتقاء بالعملية 
االنتخابية والسياسية، وأشار إلى 
أن هناك متطلبات أخرى ينبغي 
العمل على توفيرها وفي مقدمتها 
السياسي في إطار  العمل  تنظيم 
القانون وعلى نحو خاص قانون 
األحزاب السياسية لالنتقال بالعمل 
السياســــي من الفردية إلى العمل 
اجلماعي املنظم ووضعه في إطار 
برامج سياسية مبا يؤدي إلى وضع 
الناخب أمــــام حقائق موضوعية 
وطنية في عملية اختيار املرشحني 
وعــــدم ركونــــه فقــــط للعالقات 
واالرتباطات الشخصية والقبلية 

والطائفية.
  وعلى صعيــــد متصل أوضح 
العملية  اخلرافــــي: ان تقنيــــات 

خالفات شخصية مع رئيس اللجنة، 
كمــــا أن حقوق املوظفني الراغبني 
باالنتقال للقطاع احلكومي مازالت 
مبهمة وغير واضحة اطالقا رغم 
اجتماعات ادارة املؤسسة اكثر من 
مرة مع ديوان اخلدمة املدنية، مؤكدا 
في الوقت نفسه ان هذه الفئة من 
املوظفني ستسلب جميع حقوقهم 
مالم ينشأ لهم مركز قانوني جديد 
يحميهم من أي طعون في القانون 
الذي احتوى على الكثير من املثالب 
الدستورية، واالمر ينطوي كذلك 
على من يرغب في االستمرار في 
الشركة وضماناته، أما ما يدعيه 
رئيس مجلس االدارة بأن القانون 
قد ضمن احلفاظ على ما نسبته 
٤٢٪ مــــن العمالــــة الوطنية في 
املؤسســــة فهو مجرد تضليل أو 
فهم خاطئ ملا تعنيه هذه النسبة 
التي لن تكون بالضرورة للعمالة 
الوطنية احلالية التي من السهل 
احاللها بعمالــــة وطنية بوظائف 
اداريــــة ذات رواتب متدنية خالل 
اخلمس سنوات االولى واالستغناء 
عن املهنيني احملترفني ذوي الرواتب 
العالية أو التحايل عليها عبر تعيني 
جميع املوظفني االجانب أو معظمهم 
عبر شركات توظيف محلية االمر 
الذي تقوم به بعض البنوك حاليا 
وبعض مؤسسات القطاع اخلاص 
في حتايل واضح ال يجد من يردعه 

حكوميا.
  وأوضح املري عدم استغرابه 
املبلــــغ الضخم والــــذي بلغ  من 
ســــتون مليون دينار خسائر عن 
العام املاضي حسب تصريح رئيس 
مجلس االدارة ولكنه استغرب تبرير 
تلك اخلسائر بارتفاع اسعار الوقود 
في استخفاف متكرر بالعقول حيث 
ان كل زيادة بأسعار الوقود يتم 
حتميلها على تذاكر الســــفر وهذا 

 أعرب م.عادل اخلرافي عن أمله 
في أن تؤدي الدائرة االنتخابية 
الواحدة في حــــال إقرارها إلى 
نقلة نوعية في األداء االنتخابي 
والعمل البرملاني، وقال م.اخلرافي 
في معرض تعليقه على تصريح 
لنائب رئيس الوزراء للشؤون 
االقتصادية ووزير الدولة لشؤون 
التنمية واالسكان الشيخ أحمد 
الدائرة االنتخابية  الفهد بشأن 
الواحدة، قال: ان تعديل قانون 
الدوائر االنتخابية بهذا االجتاه 
يجب أن يتم بعد دراسة متأنية 
وبعد توفيــــر املقومات الالزمة 
الدائــــرة  تــــؤدي  لضمــــان أن 
االنتخابية الواحدة إلى تطوير 
العمليــــة االنتخابية واالرتقاء 
مبستوى كل من الناخب والنائب 
وتكريس وعي سياسي وطني 

جامع مبني على املواطنة.
  وأضاف اخلرافي: ان االندفاع 
الذي مت به إقرار الدوائر اخلمس 
أفقد  املتأنية  الدراســــة  وغياب 
الدوائــــر اخلمس ما كنا نتطلع 

 استهجن رئيس مجلس ادارة 
نقابة العاملني مبؤسسة اخلطوط 
الكويتية والشــــركات  اجلوية 
التابعة لها حمد املري، ما ورد 
على لسان رئيس مجلس ادارة 
املؤسســــة في تصريح الحدى 
الصحــــف احملليــــة بتاريــــخ 
٢٠١١/٢/١٣. حيث ورد على لسانه 
ان االدارة جتتمع بشكل دوري 
مع املوظفني لتشرح لهم تطورات 
خصخصة املؤسسة وهذا كالم 
عار عن الصحــــة متاما، حيث 
كان آخر لقاء لــــه مع املوظفني 
قبل سنة تقريبا، كما أن تبريره 
لتأخير عملية اخلصخصة هو 
أسئلة املوظفني والتي اختزلها 
فقط بثالثة أسئلة موجهة الدارة 
الفتوى والتشريع متت االجابة 
عليهــــا ماعدا ســــؤال واحد في 
انتظــــار االجابة وهو كالم غير 
مقبول اطالقا وتهميشا حلقوق 
املوظفني وتعامل سلبي في قضية 
تؤثر على مستقبل جميع موظفي 
املؤسسة الراغبني في االستمرار 
مع الشركة بعد خصخصتها او 
االنتقال للقطاع احلكومي بكامل 
املزايا املادية والعينية، مطالبا 
في الوقت نفسه وزير املواصالت 
والذي صرح ان قانون خصخصة 
املؤسسة واضح وال يوجد به أي 
لبس بأن يتكرم ويشرح ملوظفي 
املؤسســــة وشــــركاتها التابعة 
حقوقهــــم وفقــــا للقانون على 
شرط أن تكون مكتوبة بجميع 
التفاصيل التي استخلصها من 
ادارة  املــــري أن  القانون. وأكد 
املؤسسة لم تقم بالدور املناط 
بها من حتملها لواجباتها على 
الرغم من اكمالنا لثالث سنوات 
من اقرار القانون وهو وقت أكثر 
من كاف لتحصني حقوق املوظفني 

لــــه من إيجابيــــات إن لم يكن قد 
كرس عيوب ومشاكل نظام الدوائر 

اخلمس والعشرين.
  وأكد م.اخلرافي أن مشــــروع 
الواحــــدة ينبغــــي أن  الدائــــرة 
يكون مشــــروعا وطنيا يشــــارك 
اجلميع في صياغتــــه بعيدا عن 
احلسابات الشخصية أو الفئوية 
أو االنتخابية وذلك لضمان حتقيق 
أهدافه الوطنية، وحذر من مخاطر 

لدى كل اجلهات احلكومية ووضع 
الئحة تنفيذية تفسر حقوق جميع 
فئات موظفي املؤسسة وشركاتها 
التابعة، موضحا أن أساس املشكلة 
هو منهج ادارة املؤسسة والكالم 
االدارة احلكومية  موصول ملنهج 
بالكامل مبن فيها الوزير املختص 
ومجلــــس الــــوزراء لعجزهم عن 
حتويل املؤسسة الى شركة متهيدا 
خلصخصتها متسائال بأي وسيلة 
وأي فكر ســــيتم تنفيــــذ الرغبة 
الســــامية لصاحب السمو األمير 
الشــــيخ صباح األحمد بتحويل 
الكويت الى مركز مالي وجتاري.

  وتوضيحا للحقائق بكل شفافية 
ملوظفي املؤسسة وشركاتها التابعة 
والدارة املؤسسة فانه يؤسفنا القول 
بأننا مازلنا فــــي املربع االول من 
تنفيذ قانون خصخصة املؤسسة 
فمازال االعتماد التكميلي للمخصص 
املالي ملن يرغب من املوظفني في 
التقاعد قابعا في جلنة امليزانيات 
مبجلس االمة لم يعتمد بسبب عجز 
ادارة املؤسسة عن تبريرها طلب 
ذلك االعتماد على الرغم من ادراجه 
في ميزانية املؤسسة للسنة املالية 
٢٠١٠/٢٠٠٩، مبررين ذلك بسبب 

 م.عادل اخلرافي 

 حمد املري

 الديحاني لإلسراع في سد الشواغر
  بـ «المعلومات المدنية»

 «الموانئ» تنتهي من تنفيذ المرحلة 
الثالثة من تبليط شوارع ميناء الشويخ

 اعلنت مؤسســـة املوانئ عن انتهـــاء تنفيذ املرحلة الثالثة من 
مشروع تبليط الطرقات واالرصفة في ميناء الشويخ ليتم االنتهاء 
من ٧٠٪ من املشروع وذلك في اطار اخلطة االستراتيجية لتجديد 
مرافق املؤسســـة واحملافظة على اصولها مـــن العوامل املناخية 
ومؤثـــرات ظروف العمل. وقال مدير ادارة التخطيط واملشـــاريع 
في املؤسســـة م.علي املسيليم ان املؤسسة ستبدأ في شهر مارس 
املقبل تنفيذ املرحلة الرابعة واالخيرة من مشروع تبليط الطرقات 

واالرصفة في ميناء الشويخ.

 صرح عضو االحتاد الوطني 
لعمال وموظفي الكويت ورئيس 
العاملني  االدارة بنقابة  مجلس 
بالهيئة العامة للمعلومات املدنية 
جابر سالم الديحاني بضرورة 
االسراع لسد الشواغر الوظيفية 
القيادية بالهيئة والتي طال انتظار 
اصدار القرارات املناسبة بشأنها، 
ملا لها من دور في تطوير العمل. 
وذكر الديحاني أن منصب نائب 
املدير العام لشؤون نظم وتقنية 
املعلومات شــــاغر منذ اكثر من 
٤ سنوات ومنصب نائب املدير 
العام للتسجيل املدني شاغر منذ 

اكثر من ٣ سنوات ولم يتم تكليف او تسكني هذه القيادات الوظيفية 
الى يومنا هذا. وطلب الديحاني االخذ بعني االعتبار مقياس الكفاءة في 
اختيار القيادات وعدم املماطلة في تسكني هذه الوظائف حتى يكون 

هناك حالة من االستقرار الوظيفي بهذه القطاعات احلساسة.

 على أساس مبدأ الكفاءة

 جابر الديحاني

 الخرافي: «الدائرة الواحدة» تحتاج إلى دراسة متأنية

 المري: ال خطوات جدية في خصخصة «الكويتية»

 سرعة الموافقة على «الخمس» كّرس عيوب «الخمس والعشرين»

 اعتبر أن الحديث عن ضمان الحفاظ على ٤٢ من العمالة «نوع من التضليل»


