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طالبها بالعمل بجدية والتعاون مع املجلس

املطيري: أولويات أمام 
احلكومة عليها أن تنجزها 
وأبرزها القوانني الشعبية

 قــال النائب ماجد املطيري 
ـــام مرحلة  : انــنــا نــقــف اآلن أم
جديدة خصوصا بعد االعالن عن 
التشكيل احلكومي بشكل رسمي 
مطالبا رئيس الوزراء والوزراء 
بالتعامل مع املرحلة بكل جدية 
ــزم نظرا خلطورتها محليا  وح
واقليميا وانــعــكــاســاتــهــا على 
املجتمعات سياسيا واقتصاديا 

واجتماعيا.
وقـــال املطيري فــي تصريح 
صحافي على جميع املعنيني في 
املشهد السياسي أن يتحملوا 
مسؤولياتهم جتاه الوطن مشددا 
على ضرورة تعلم احلكومة من 

جتاربها وأخطائها السابقة، فعليها أن تأتي مبنهجية جديدة بدال من اجترار 
النهج السابق الذي جّر البلد إلى املزيد من االنتكاسات واألخطاء داعيا إلى تفعيل 
خطط التنمية وزيادة جرعة اإلجناز ومعاجلة التجاوزات ال سيما التي تعج بها 

تقارير ديوان احملاسبة
وأوضح املطيري أن هناك أولويات أمام احلكومة عليها أن تنجزها وأبرزها 
القوانني ذات البعد الشعبي املدرجة على جدول األعمال مثل رواتب املتقاعدين 
وفوائد قــروض التامينات االجتماعية والكهرباء واملــاء والبنزين ومكافآت 
العسكريني وضباط الصف الذي مت رده من احلكومة في دور االنعقاد املاضي 
الفتا إلى أهمية االلتفات إلى املخاطر التي حتيط بنا واالستعداد لها فضال عن 

التحديات األمنية التي ذكرها النطق السامي في افتتاح دور االنعقاد احلالي.
وطالب املطيري الـــوزراء بعدم اجلــزع من األدوات الدستورية في حال 
استخدامها والتعامل معها وفق مــواد الدستور والالئحة الداخلية ألن هذه 
األدوات ال تستخدم إال في حال وجود خلل في قطاعات معينة مؤكدا أن التعاون 
احلكومي النيابي يحقق االستقرار ويدفع بعجلة التنمية ولكن انعدام االنسجام 
بني أعضاء السلطتني سيكون له تأثير على آلية العمل وسيعرقل خطة التنمية 
وتطلعات املواطنني. وعموما نحن ما يهمنا هو تفاعل الـــوزراء مع العمل 

واإلجناز.. فاألداء هو احلكم.

التنسيق  غياب  استمرار  امليزانيات: 
احل����ك����وم����ي ف����ي ت���ق���ص���ي م���خ���رج���ات 

التعليم واحتياجات سوق العمل

 ربيع �سكر

صرح رئيس جلنة امليزانيات واحلساب اخلتامي النائب عدنان سيد عبد 
الصمد أن اللجنة اجتمعت مع ممثلي كل من وزارة التعليم العالي والهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب وجامعة الكويت واألمانة العامة ملجلس اجلامعات 
اخلاصة وممثلي وزارة املالية وديوان اخلدمة املدنية وذلك ملناقشة قياس مدى 
تنسيق اجلهات التعليمية مع ديوان اخلدمة املدنية في دراسة احتياجات سوق 
العمل ومدى ارتباطها مبخرجات التعليم خاصة وأن اللجنة سبق وأن عقدت 
اجتماع بتاريخ 26 مايو 2016 ملناقشة املوضوع ذاته وأثــره على تقديرات 
مصروفات باب املرتبات والذي يشكل %55 من إجمالي املصروفات في امليزانية 

العامة للدولة وبذلك يستحوذ على باقي عناصر امليزانية.
و تبني وجود خلل كبير على مستوى تغطية احتياجات اجلهات احلكومية 
وتكدس العديد من التخصصات األخرى املشبعة بسوق العمل إضافة إلى أن 
بعض تلك املخرجات حسب إفــادة اجلهات الرقابية تعاني من تدني مستوى 
الكفاءة وهــو ما ينعكس بالسلب على األداء احلكومي بشكل عــام مع غياب 

التنسيق احلكومي في تقصي تلك االحتياجات مع اجلهات املعنية.
غياب التنسيق احلكومي

ــادت وزارة التعليم العالي وجامعة الكويت تعقيبا ملا سبق  هــذا وقــد أف
باتخاذها بعض اإلجراءات وقيام اجلهات املختصة في قطاع البعثات والتخطيط 
لدى الوزارة بدراسات عدة خلطط بعثات سابقة وعلى أثرها مت إعداد الدراسات 
ومخاطبة اجلهات املعنية بهذا الشأن إال أنها لم تلقى االستجابة وبناءا عليه مت 
التنسيق مع ديوان اخلدمة املدنية للحد من زيادة تسرب البعثات ومديونيات 

الطلبة الناجتة عن تعثرهم.
باإلضافة إلى صدور قرار وزاري بتشكيل جلنة مواءمة مخرجات التعليم 
العالي وجامعة الكويت باحتياجات سوق العمل الكويتي )احلكومي/اخلاص( 
إال أن جلنة امليزانيات لها وجهة نظر بأن تشكيل مثل هذه اللجنة يجب أن يكون 
على نطاق أوسع حيث لم يتضمن القرار الوزاري املشار إليه أعضاء من مجلس 
اجلامعات اخلاصة والهيئة العامة للتعليم التطبيقي وديوان اخلدمة املدنية مما 
يعكس بالسلب على شمولية اتخاذ القرار، وبأن اجلهات التعليمية تقوم بهذا 
الدور وفقا لرؤيتها اخلاصة بالرغم من أن ديوان اخلدمة املدنية هو املختص 

قانونا بالتنسيق لهذا األمر.
ومن جانب آخر ووفقا إلفادات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب 
وبالرغم من وجود نوع من التنسيق مع ديــوان اخلدمة املدنية وقيام الهيئة 
بتوقيع بعض االتفاقيات مع القطاعات اخلاصة لتدريب الطلبة ميدانيا وبالتالي 
توفير فرص وظيفية في حال تخرجهم، إال أن هنالك بعض املعوقات املتمثلة في 
عزوف الطلبة لاللتحاق بالتخصصات النادرة وخاصة بعض التخصصات 
الطبية ومنها التمريض حيث أبــدت د./ فاطمة الكندري – مدير عام الهيئة 
بوجوب إعــادة هيكلة املهام الوظيفية لبعض التخصصات والتي تقوم بها 
وزارة الصحة من ناحية زيــادة الرواتب والوصف الوظيفي املــدرج بديوان 
اخلدمة املدنية واملسميات الوظيفية باإلضافة إلى زيادة مكافأة الطلبة ملثل تلك 
التخصصات لتوجيه الطلبة نحوها مع تخفيض نسب القبول والتي نوعا ما قد 

تكون مبالغ فيها.
ـــرورة وجـــود خطة  ــى تأكيد جامعة الــكــويــت على ض ــذا بــاإلضــافــة إل ه
استيراتيجية أشمل بوجود كافة القطاعات احلكومية والقطاع اخلاص والقوى 
العاملة بالتنسيق مع األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية بهذا 

الشأن.

تعمل  »ن����زاه����ة«  ب���وزب���ر: 
ع������ل������ى ت����ط����ب����ي����ق أف����ض����ل 
امل����م����ارس����ات ال���ع���امل���ي���ة ف��ي 

6مكافحة الفساد

)تصوير: محمد صابر( جانب من اجتماع اللجنة 

توجه أمس رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن 
إلــى العاصمة املغربية الرباط على رأس وفد 
برملاني وذلك للمشاركة في قمة رؤساء املجالس 
البرملانية العربية لبحث التطورات األخيرة 

بشأن القدس الشريف.

 وكــان في وداع الغامن لــدى مغادرته نائب 
رئيس مجلس األمــة عيسى الكندري ووزيــر 
الــدولــة لشؤون مجلس األمــة عــادل اجلارالله 
اخلرافي واألمني العام ملجلس األمة عالم الكندري 
واألمني العام املساعد لقطاع املعلومات خالد بو 

صليب.
 ومن املقرر أن يلقي الغامن كلمة أمام االجتماع 
صباح اليوم تتركز على القدس بشكل خاص 
والقضية الفلسطينية عموما وذلك عقب القرار 
ــدس عــاصــمــة للكيان  ــق األمــريــكــي بــاعــتــبــار ال

الصهيوني.
ــد يضم وكــيــل الشعبة   ويــرافــق الــغــامن وف
ـــان النصف وعضوي  البرملانية الــنــائــب راك
الشعبة البرملانية النائبني خليل عبدالله أبل 

وعمر الطبطبائي والنائب احلميدي السبيعي.

ربيع �سكر

ــواب -عــبــر حساباتهم  ــن أعـــرب عــدد مــن ال
الشخصية على تويتر- عن استيائهم الشديد 
لعدم قيام موقع مجلس األمــة الرسمي بنشؤ 
تصريح النائب الــدكــتــور عــادل الدمخي عن 
اجتماع النواب مبكتب النائب محمد املطير أمس 
األول وعــدم قيام املجلس بنشر مقطع الفيديو 
اخلاص بالتصريح، وطلب النواب من االمانة 
العامة ملجلس األمــة التحقيق فــي املوضوع 
ملعرفة اسباب عدم نشر تصريح الدمخي، وفي 
اليوم التالي قــام موقع مجلس األمــة الرسمي 
بنشر تصريح الدمخي ومقطع الفيديو اخلاص 

بالتصريح.
ــان النائب د.عـــادل الدمخي قــد قــام عبر  وك
حــســابــه الشخصي عــلــى تــويــتــر أمـــس األول 
بنشر صور من تصريحه الذي نشرته جريدة 

»الــوســط« كامال عــن اجتماع الــنــواب مبكتب 
املطير بعد ان جتاهل موقع مجلس األمــة نشر 

تصريحاته.
وقال الدمخي في تغريدة له ارفق بها صور 
تصريحاته الــتــي نشرها حــســاب »الــوســط« 
: ما هو املخيف في التصريح حتى ال ينشر، 
هذه تصريحاتي والتي متثل كتلة كبيرة داخل 
املجلس، سنستمر في اجتماعاتنا بــإذن الله، 
ولن نصمت عن التفرقة بني عضو وآخر في نشر 
تصريحاته، أم أن هذه التصريحات مزعجة إلى 

درجة التوافق على عدم نشرها؟؟
وتابع الدمخي : بعد اجتماع النواب في مكتب 
النائب محمد املطير أدليت بتصريح ممثال عن 
هذا اإلجتماع نشر مكتوبا عبر قنوات خاصة 
لكن لم ينشر مرئيا، فهل هناك حتفظ من قبل 
أحــد مــا؟  يجب على أمــانــة املجلس أن توضح 

سبب عدم النشر واضاف :  12 نائبا يجتمعون 
وال تــنــشــرون؟؟ ممــا يدعونا إلــى فتح حتقيق 
في املوضوع. بــدوره قال النائب محمد هايف : 
 عدم نشر تصريح النائب د عادل الدمخي الذي 
كّلف من الــزمــالء املجتمعني في مكتب النائب 
محمد املطير والذي أدلى به في املركز اإلعالمي 
للمجلس خطأ جسيم وخطير وقد نبهنا على هذه 
املمارسات الغير مسئولة سابقا فيجب تشكيل 
جلنة حتقيق لكشف من له مصلحة، وأي محاولة 

ملصادرة حق النواب ستفشل!!
في السياق ذاته قال  النائب عبدالله فهاد :  عدم 
نشر املركز اإلعالمي تصريح الزميل د. عادل 
الدمخي والــذي كان مكلفا مشكورا بالتصريح 
ــوة املجتمعني املتضامنني يعد  نيابة عن اإلخ
سابقة واستفزاز مرفوض.  وعلى أمانة املجلس 

التوضيح بشفافية ومحاسبة املتسبب.

النائب استشهد بأمانة »                             « في النشر.. وموقع املجلس ينشر التصريح في اليوم التالي

غضب نيابي من جتاهل موقع مجلس األمة لتصريح الدمخي عن اجتماع مكتب املطير
املوضوع في  حتقيق  بفتح  ونطالب  تصريحي  نشر  عدم  سبب  توضح  أن  املجلس  أمانة  على  يجب  الدمخي:     

الغامن خالل مغادرته أمس

صورة تغريدة الدمخي مستشهدا مبا نشرته »الوسط«

! ! س��ت��ف��ش��ل ب  ا ل��ن��و ا ح��ق  ة  ر د مل��ص��ا ل��ة  و م��ح��ا ي  أ و حت��ق��ي��ق  جل��ن��ة  ت��ش��ك��ي��ل  ي��ج��ب  و ا  ك��ث��ي��ر ر  ت��ك��ر ج��س��ي��م  :  خ��ط��أ  ي��ف ه��ا    

ــدالل  ــدم 5 نـــواب هــم محمد ال ق
وأسامة عيسي الشاهني ومبارك 
هــيــف احلـــجـــرف وخـــالـــد محمد 
العتيبي وعبدالله فهاد العنزي 
باقتراح بقانون بانشاء جهاز ادارة 

االزمات والكوراث.
ــراح على أن ينشأ  ــت ــص االق ون
وفــقــا لها الــقــانــون جــهــاز بــاســم » 
جهاز ادارة االزمــات والــكــوارث » 
تلحق تبعيته بوزير الدولة لشئون 

مجلس الوزراء.
وأضاف االقتراح أن جهاز ادارة 
االزمــــات والـــكـــوراث يختص مبا 

يأتي :
ــداد  1. املشاركة في ادارة وإع
وتنسيق اخلطط االستراتيجية 
إلدارة واألزمــــات والــكــوارث مبا 
في ذلك خطط االستجابة واتخاذ 
االجـــــــراءات الـــالزمـــة لتنفيذها 
ــات املعنية  ــه ــع اجل بــالــتــعــاون م

بالدولة. 
2. اإلشراف على تطوير قدرات 
ــراح  ــت ــة مـــن خـــالل اق ــاي ــج ــت االس
ــني اجلــهــات  وتنسيق الــبــرامــج ب
املعنية على املستويني وحتديثها 

بشكل دوري.
ـــات والــكــوارث  3. إدارة واألزم
من خــالل التنسيق والتعاون مع 

اجلهات املعنية.
4. ادارة اعمال التنسيق الدوار 
اجلــهــات املعنية فــي الــدولــة عند 

وقوع أزمات أو كوارث.

5. املشاركة في إعداد وتنسيق 
خطط الطوارئ الالزمة للمنشاَت 
احلــيــويــة والــبــنــيــة التحتية في 
الدولة ومتابعة تنفيذها بالتعاون 
والتنسيق مع اجلهات املختصة في 

الدولة.
6. املشاركة في اقتراح ووضع 
سياسات ومعايير السالمة واألمن 
املهني واملؤسسي وخطط ومعايير 
استمرارية العمل بالتنسيق مع 

اجلهات املختصة في الدولة.
7. املشاركة في وضع املعايير 
ــــراءات إدارة  ــة لتقييم إج ــالزم ال
ـــوارث بــالــتــعــاون  ـــك األزمـــــات وال
والتنسيق مع اجلهات املعنية في 

الدولة.
ــداد الــدراســات واألبحاث  8. إع
العلمية الــالزمــة من خــالل إنشاء 
مركز للمعلومات واملوارد املتعلقة 
ـــوارث والتنبؤ  ـــك بـــاألزمـــات وال
بوقوعها وكيفية التعامل معها 

بالتنسيق مع اجلهات املعنية.
9. ادارة واملشاركة فى إعــداد 
وتنسيق وتنفيذ التمارين اخلاصة 
ـــوارث  ـــك بــــــإدارة واألزمــــــات وال
بالتنسيق مــع اجلــهــات املعنية 

ومتابعة تنفيذها.
10. اقــــتــــراح الــتــشــريــعــات 
واللوائح املنظمة إلدارة األزمــات 
والــكــوارث وحتديد عالقة اجلهاز 

باجلهات املعنية.
11. التنسيق واالســتــفــادة من 

التجارب الدولية فى مجال مواجهة 
االزمات والكوراث.

املذكرة االيضاحية
وجــاء في املذكرة االيضاحية : 
في ظل ما يشهده املجتمع الدولى 
ـــاالت عــدم  ــن ح ــي أحــــوال عـــدة م ف
االستقرار على املستوى السياسى 
واالمنى إضافة الى وقوع احلروب 
ــوراث الطبيعة ممــا انعكس  ــك وال
سلبا على استقرار الدول والشعوب 
واالفــراد واصابة بعضها بالضرر 
في األرواح واملمتلكات والصحة 
العامة والبيئة وتوفر حالة االمن 

واالستقرار.
 وبــنــاءا عليه فقد اعتبر ان من 
واجبات الــدول ان تكون مستعدة 
ــع اى طـــارئ يتعلق  للتعامل م
ــات والـــكـــوارث وأصبحت  ــاالزم ب
عملية االستعداد والتجهيز للتعامل 
مع االزمـــات والــكــوارث علما بحد 
ذاته ووسيلة ناجحة ملنع االضرار 
او تقليها او حسن التصرف حني 
وقوعها كما تسارعت العديد من 
الدول إقليميا ودوليا الى تبنيه في 
ــة الكويت على  تشريعاتها، ودول
الرغم من اجلهود الرسمية املبذولة 
للتعامل مع االزمات والكوارث اال ان 
هذه االستعدادات لم ترقى الى حالة 
االستعداد الكامل املطلوب مع غياب 
التنسيق بــني جهات ومؤسسات 
الدولة وفقدان اإلدارة املوحدة لهذا 
الــدور الهام الــذى حتتاجه الدوله 

ويحتاجه املواطنون واملقيمون.
ــون اليــجــاد  ــان ــق ـــذا ال  وجــــاء ه
ــات  جهاز متخصص الدارة االزم
والـــــكـــــوراث يــحــقــق مــتــطــلــبــات 
ــداد والــتــعــامــل املطلوب  ــع ــت االس
ــــات والـــكـــوراث ويــحــدد  ــع االزم م
القانون انــشــاء جهاز متخصص 
الدارة االزمــات والــكــوراث يتولى 
مهام االستعداد والتاهيل للتعامل 
مــع االزمــــات والـــكـــوراث، وفصل 
القانون بتبيان اختصاصت اجلهاز 
والية تشكيل ادارته والصالحيات 
واالخــتــصــاصــات املــوكــلــة الدارة 

اجلهاز.
 كما بني القانون عدد من املهام 
الرئيسة في أدوار اجلهاز من صور 
التنسيق والــتــعــاون مــع اجلهات 
الــرســمــيــة بــالــدولــة واملــجــتــمــع 
ــاع اخلــــاص، كما  ــط ــق املــدنــى وال
اوكــل القانون للجهاز االستفادة 
والتنسيق مع املجتمع الدولى مبا 
يحقق اهداف اجلهاز وبني القانون 
أهمية الشفافية فــي التعامل مع 
اجلمهور، وتطلب القانون ضرورة 
القيام بــاعــداد تقارير دوريــة عن 
أداء اجلهاز لكل من مجلس االمه 
ومــجــلــس الــــــوزراء إضــافــة الــى 
التقارير الدورية الداخلية، وحلسن 
سير وفاعلية العمل اعطى القانون 
ــاز صالحية  ــه ملجلس إدارة اجل
وضــع واعتماد وتعديل الالئحة 

التنفيذية للقانون.

تقدم به الدالل والشاهني واحلجرف والعتيبي وفهاد

5 نواب يقترحون بقانون إنشاء جهاز إدارة األزمات والكوارث

ماجد املطيري

سيلقي كلمة الكويت في املؤمتر

الغامن يتوجه إلى الرباط حلضور القمة البرملانية الطارئة حول القدس

إلجناز معامالت املراجعني

الدوسري يقترح افتتاح 
أفرع للتعليم العالي في 

املناطق التعليمية
ــــــــدم  ق   
الــنــائــب ناصر 
ــــــدوســــــري  ال
اقتراحا برغبة 
جـــــاء فـــيـــه مــا 
يـــأتـــي: نــظــرا 
ــــــام  ــــــالزدح ل
الــــــشــــــديــــــد 
ــــط  ــــغ ــــض وال
الـــذي تواجهه 
وزارة التعليم 
الــــعــــالــــي فــي 
إجناز معامالت 
ــــني  ــــع ــــراج امل
ــــة  ــــب ــــطــــل وال
املــبــتــعــثــني في 

مختلف دول العالم، إضافة إلــى املراجعات 
األخرى للمواطنني كافة، ومبا أن الوزارة قريبة 
من اختصاص وزارة التربية والتعليم ويحمل 

حقيبتهما وزير واحد.
ونــص االقــتــراح على أن يتم افتتاح أفرع 
لــوزارة التعليم العالي في املناطق التعليمية 
حملافظات الكويت إلجناز معامالت املراجعني. 
ــرع باحلاسب اآللــي لــوزارة  وتربط هــذه األف
التعليم العالي حتى يتسنى إجناز املعامالت 
بأسرع وقــت تسهيال على املراجعني، ويتم 
تخصيص ميزة األولوية لذوي االحتياجات 
اخلــاصــة وكــبــار الــســن، وتشمل تلك األفــرع 
اخلــدمــات كافة التي تقدمها وزارة التعليم 

العالي ملراجعيها في املقر الرئيس.

ناصر الدوسري


