
4alwasat.com.kw

س����ع����اد ال����ص����ب����اح: ال����ك����وي����ت ت���ول���ي 
هشاشة  مرض  من  للوقاية  أهمية 

العظام
6

Sunday 21th October 2018 - 12 th year - Issue No.3296 األحد 12 صفر 1440 هـ/ 21 أكتوبر  2018 - السنة  الثانية عشرة -   العدد 3296

قدم مقترحات لتكويت الوظائف في القطاعني العام واخلاص

46 دبلوم علوم عسكرية دون تأخير عسكر يطالب وزير الدفاع بتخريج دفعة 
طالب رئيس جلنة الداخلية والدفاع 
البرملانية النائب عسكر العنزي النائب 
األول وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح 
األحمد بتخريج دفعة 46 دبلوم علوم 
عسكرية فــي مــوعــدهــا املــعــتــاد شهر 
3/2019 وعــدم تأخير التخرج إلى 
عام كامل مؤكدا أن أي خطأ قد حدث ال 

يتحمل وزره الطلبة .
وقال العنزي في تصريح صحافي 
: ان الطلبة أمــضــوا فــي كلية أحمد 
اجلابر اجلوية سنتني ولم تكن هناك 
جدية في التدريب والــدراســة وثم مت 
نقل الطلبة إلــى كلية علي الصباح 
العسكرية وفوجئوا أن النية تتجه 
إلـــى متــديــد الــتــخــرج إلـــى عـــام كامل 
ليصبح أربــعــة أعـــوام بــدال مــن ثالثة 
مطالبا بالتراجع عن أي اجراء يتعلق 
بالتمديد ألن الطلبة غير مسؤولني عن 
أي تقاعس ومن كان وراء عدم التأخير 
في التحصيل الدراسي يجب أن يعاقب 

وليس الطلبة.
وأكد العنزي أن الدورة ثالث سنوات 
ولـــن نقبل حتــت أي ظـــرف متديدها 
ودفــعــة 46 يجب أن يتخرجوا وفق 
املوعد احملدد وإن كان هناك نقص في 
احلصص التدريبية فباإلمكان تكثيف 
الدراسة والتدريبات خالل ما تبقى من 

الدورة بدال من تأخير التخرج.
مقترحات التكويت

إلى ذلك قدم النائب عسكر العنزي 
اقتراحا في شأن تكويت الوظائف في 
القطاعني الــعــام واخلـــاص مــن خالل 
حزمة إجراءات قانونية واستراتيجية 

ومالية.
وقــال فــي اقــتــراحــه : نظرا ملشكلة 
ــار سلبية علي املواطنني  البطالة وآث
واملجتمع بأسره مما يستدعي تضافر 
اجلهود حلل هــذه املشكلة عن طريق 
توحيد احلكومية بالتعاون مع القطاع 

األهلي  .
ـــالل وتكويت  ونــظــرا ألهمية االح
الوظائف في القطاع اخلاص، ولتوفير 
املزيد من فرص العمل للمواطنني . لذا 

فإنني أتقدم باالقتراح برغبة التالي :
1 -  إجراء مسح شامل للعاطلني عن 
العمل تشارك فيه األجهزة واألطــراف 
املعنية بشكل ملزم، ويتم من خالله 
حصر جميع الباحثني عن العمل ذكوراً 
وإنــاثــا وتــدويــن املعلومات املتعلقة 
مبــؤهــالتــهــم وخــبــراتــهــم ورغباتهم 
ــا بــصــورة  ــره ــي وتــخــصــصــاتــهــم وغ
شاملة لتحديد الوظائف التي تتناسب 
وإمكانياتهم وقدراتهم وتخصصاتهم 
تتيح حتديد حجم البطالة ومتابعة 
ذلك بتبني آلية قياس دولية لتحديد 

حجم البطالة بصورة دورية.
ــراء مسح شامل للوظائف  2 -  إج
التي يشغلها األجانب في القطاع العام 
ومؤسساته ومتطلبات هذه الوظائف 
من مؤهالت وخبرات ومقابلتها بقوائم 
الباحثني عن عمل للتعرف على إمكانية 
إحاللهم في هذه الوظائف أو ما يتطلبه 

ذلك من تدريب يسبق هذا اإلحالل.
ـــــراءات  3 -  ضـــمـــان ســـالمـــة إج
ـــي وزارات الـــدولـــة  الــتــوظــيــف ف
ومؤسساتها وفقا للمؤهالت واخلبرة 

والكفاءة دون متييز وبشفافية.
4 -  إجــراء مسح شامل للوظائف 
ــب فــي القطاع  ــان الــتــي يشغلها األج
اخلــاص ومتطلبات هذه الوظائف من 
ــراءات  ــإج ــرات وفــقــا ل ــب مــؤهــالت وخ

التالية:
ــى قطاعات  أ -    تقسيم الــســوق إل
اقــتــصــاديــة ) قــطــاع الــبــنــوك- قطاع 

االتصاالت(.
ــد مــســمــيــات الــشــركــات  ــدي ب - حت
واملؤسسات العاملة في هذه القطاعات 

ــن خـــالل بــيــانــات وزارة الــشــؤون  م
االجتماعية والعمل ووزارة التجارة 

والصناعة.
ـــف األجـــانـــب  ـــائ ج- حتـــديـــد وظ
العاملني في هذه املؤسسات وخبراتهم 
ومؤهالتهم ومهاراتهم من خالل بيانات 
وزارة الشئون االجتماعية والعمل 
والهيئة العامة للمعلومات املدنية 
ووزارة الــداخــلــيــة )اإلدارة العامة 

للهجرة(.
هـ- حتليل جميع طلبات الباحثني 

ــن عــمــل وربــطــهــا بــاملــســح الشامل  ع
للوظائف التي يشغلها األجــانــب في 
القطاع اخلاص للتعرف على إمكانية 
ــي هــذه  ــن عــمــل ف إحـــالل الــبــاحــثــني ع
الوظائف أو ما يتطلب ذلك من تدريب 

يسبق هذا اإلحالل .
ــداد برامج تدريبية مناسبة  و- إع
لتأهيل الباحثني عن عمل لإنضمام 
إلــى هــذه الوظائف خــالل فترة زمنية 
يتم حتديدها بالتنسيق مع مؤسسات 

القطاع اخلاص.

ز- وضــع آلية الســتــقــدام العمالة 
ــدم تأخير طلبات  األجنبية تتيح ع
القطاع اخلــاص في حالة عــدم وجود 
العنصر البشرى احمللي املؤهل واملدرب 

لتولي وظائف مثل هذه الطلبات.
-5  إشراك غرفة التجارة والصناعة 
واملجالس النوعية في إجراءات املسح 

وعملية التدريب والتكويت.
6 -  ربــط شبكات املعلومات فيما 
يتعلق بالعمالة الــوافــدة بــني وزارة 
الشئون االجتماعية والعمل واإلدارة 

العامة للهجرة.
ــادة النظر في قانون العمل  7 - إع
والتشريعات املتعلقة بسوق العمل مبا 
يسمح بتوفير بيئة تنافسية للعامل 

الكويتي في القطاع األهلي.
8 - تبني استراتيجية اقتصادية 
مركزة في قطاعات ذات مــردود عال 
ومرتبطة بتوفير فرص للعمل وربط 
هــذه االستراتيجية بخطط للتنمية 
البشرية يشارك في صياغتها القطاع 
ــن احلــوافــز  ــد م ــزي اخلـــاص ومــنــح امل
والــتــســهــيــالت لــلــقــطــاع اخلـــاص مبا 
ــد من  ــزي يشجعه ويــســاعــده عــلــى امل

االستثمار.
9 - تشجيع قيام املنشآت الصغيرة 
ــر إلــيــهــا كــأحــد  ــظ ــن ــة وال ــط ــوس ــت وامل
اخليارات االستراتيجية خللق فرص 

عمل إضافية.
10 - الــتــوســع فــي طـــرح فــرص 
ومـــجـــاالت اســتــثــمــاريــة ملــشــروعــات 
إنتاجية حكومية وخــاصــة، وجــذب 
االستثمارات احمللية واألجنبية من 

خالل إعداد دراسات جدوى والترويج 
لها.

ـــص جلب  11 - حــصــر مــنــح رخ
العمالة األجنبية في وزارة الشئون 

االجتماعية والعمل.
12 - اإلعالن عن الوظائف في جميع 

املؤسسات احلكومية بدون استثناء.
13 - تنفيذ الــعــقــوبــات املتعلقة 
مبخالفات نظم وقواعد تشغيل العمالة 
األجنبية وتطبيق هذه العقوبات دون 

استثناء.
14 - تشجيع ودراسة االستثمار في 
تكنولوجيا املعلومات، سواء بصورة 
مــبــاشــرة أو مــن خـــالل املــشــاركــة مع 
كبرى الشركات في هذا املجال صناعيا 

وتدريبيا.
15 - العمل على تشجيع إنشاء 
السوق اخلليجية املشتركة من خالل 
توحيد التعرفات والــنــقــد وغيرها، 
ألن هذا من شأنه أن يوفر فرصا أكبر 
للتنمية بشتى أشكالها في مقابل اإلعداد 

اجليد والتخطيط لهذه املرحلة.
16  - االســــتــــغــــالل األفـــضـــل 
الستثمارات املؤسسة العامة للتأمينات 
االجتماعية ودراســة إمكانية تسخير 
هذه االستثمارات في مشاريع إنتاجية 
مــدروســة بعناية ومضمونة العائد 
لتعزيز االقــتــصــاد الوطني وتنويع 
ــن جــهــة ولــتــوفــيــر فــرص  مــصــادره م

إضافية للعمل.
17 - التوسع في تشكيل املجالس 
الــنــوعــيــة لــلــقــطــاعــات االقــتــصــاديــة 

املختلفة.

الشيخ ناصر صباح االحمدعسكر العنزي

الوزير وعد بتطويرها واستكمال اخلدمات في »الفحيحيل« و»أم الهيمان«

النائب اخلضير و الوزير الرومي وقيادات »األشغال« تفقدوا 
مرافق منطقة علي صباح السالم

ربيع �سكر

قــام النائب د. حمود اخلضير برفقة وزيــر االشغال 
ووزيرالبلدية حسام الرومي أمس األول بجولة على منطقة 
علي صباح السالم واالجتماع مع اهالي املنطقه حلل مشاكل 

املنطقة ، وحضر في اجلولة عدد من القياديني بالوزارة.

وقال اخلضير في تصريح له : وزير االشغال وعد بتطوير 
املرافق واستكمال اخلدمات في الفحيحيل وأم الهيمان ، 
وأضــاف اخلضير : حتدثت إلى الوزير الرومي عن افتتاح 
مدخل ومخرج في قطعة 1 مبنطقة علي صباح السالم ، وقد 
وعد الوزير باتخاذ اإلجــراءات الالزمة لرفع هذه املعاناة 

وصيانة شوارع املنطقة.
وتابع اخلضير: طلبنا من الوزير الرومي نقل مضخة 
املنقف إلى مكان آخر بعيد عن املنطقة السكنية وقد اكد الوزير 
ان اإلجراءات الالزمة لتحقيق هذه الغاية مستمرة وأنه وّجه 

بسرعة إصالح الشارع املتهالك جراء مرور صهاريج املياه.

الوزير الرومي والنائب اخلضير خالل اجلولة

لتأهيلهم للعمل التعاوني في جوانبه اإلدارية واملالية والفنية

الصالح يطالب بإخضاع املترشحني النتخابات 
اجلمعيات التعاونية إلى دورة تدريبية

تقدم النائب خليل الصالح باقتراح 
برغبة بإخضاع املتقدمني للترشح 
النتخابات اجلمعيات التعاونية 
الى دورة تدريبية  لتأهيل املرشحني 
للعمل التعاوني في جوانبه اإلدارية 
واملالية والفنية، وتعريفهم بقواعده 
واللوائح والنظم املعمول بها وذلك 
ــاء بالعمل التعاوني  ــق بــهــدف االرت
ـــد  مــن املخالفات الــتــي حتدث  واحل
ــدم الــوعــي بــقــواعــد العمل  بسبب ع

التعاوني.
ــه  ــراح ــت ـــي اق وقـــــال الــصــالــح ف
: إن اجلمعيات التعاونية مــن أهم 
القطاعات التنموية وتــعــد  ركيزة 
مهمة لالقتصاد الوطني، ويقع على 
عاتقها مــســؤولــيــة إدارة عــشــرات 
املاليني ،األمــر الذي يتطلب أن تكون 
مجالس اإلدارات على أعلى مستويات 

الكفاءة اإلدارية والفنية واملالية.
وال شك أن العمل على إنعاش هذا 
القطاع يشكل ضــرورة قصوى ملا له 
من فوائد عــدة، وينبغي على وزارة 
الشؤون ، بجانب الدور الرقابي الذي 
تقوم به ، أن تتولى تأمني التوجيه 
لتحسني مستوى العمل التعاوني 
ورفــــع كــفــاءة أجــهــزة اجلمعيات 

اإلدارية، على كافة املستويات املالية واإلدارية والفنية.
ويجب أن تكون هناك إجراءات استباقية للحد من االشكاالت واملخالفات التي تقع فيها التعاونيات ال سيما أن 
كثير من التجاوزات التي حتدث داخل اجلمعيات التعاونية تعود الى عدم اإلملام بقواعد العمل التعاوني والقوانني 

املرعية .
وتابع الصالح : لذا فإنني أتقدم باالقتراح برغبة التالي بإخضاع املتقدمني للترشح النتخابات اجلمعيات 
التعاونية الى دورة تدريبية  لتأهيل املرشحني للعمل التعاوني في جوانبه اإلدارية واملالية والفنية، وتعريفهم 
بقواعده واللوائح والنظم املعمول بها وذلك بهدف االرتقاء بالعمل التعاوني واحلد  من املخالفات التي حتدث 

بسبب عدم الوعي بقواعد العمل التعاوني.

خليل الصالح

تنوعت بني الدعاء و التهاني و إعالن املواقف

تغريدات النواب تتناول القضايا احمللية و اإلقليمية  
ربيع �سكر

واصـــل الــنــواب تغريداتهم اليومية عبر 
حساباتهم الشخصية فــي مختلف القضايا 
احمللية واالقليمية ، ورصدت “ الوسط “ عدد من 

التغريدات امس واول من أمس كانت كالتالي :
- قال النائب سعود الشويعر : التوجيهات 
السامية من سمو االمير تعزز مبدأ الفصل 
بني السلطات والعمل في جتاه رفعة الوطن 
واملواطن وفقا للدستور فحفظ الله سموه ذخراً 

للكويت وأهلها 
- قال النائب فراج زبن العربيد  : الله يحفظ 
بلدي الكويت واحلمدالله على نعمة األمن 

واألمان 
ــدالل  : رحم  - قــال النائب محمد حسني ال
الله بواسع رحمته الرجل احلكيم “ جمال 
خاشقجي “ الــذي نحسبه عند الله شهيدا . 
أمــا من اغتاله فــجــزاءه قوله تعالى } َوَمــن 
ُم َخاِلًدا ِفيَها  ًدا َفَجَزآُؤُه َجَهَنّ َتَعِمّ َيْقُتْل ُمْؤِمًنا ُمّ
َوَغِضَب اللُّه َعلَْيِه َوَلَعَنُه َوأََعَدّ َلُه َعَذاًبا َعِظيًما 

{ سورة النساء 

- وقال النائب د. وليد الطبطبائي   : جمال 
خاشقجي في ذمه الله حضر عامر بن واثلة 
مقتل عثمان ولــم ينصره فقال له معاوية : 
ما منعك من نصره؟ قال عامر : فما منعك من 
نصره و معك أهل الشام؟ فقال معاوية : أما 

طلبي بدمه نصرة له.. فضحك عامر وقال : أنت 
وعثمان كما قال الشاعر: ال ألفينك بعد املوت 

تندبني***وفي حياتي ما زودتني زادا
- وقالت النائبة صفاء الهاشم : حمدتك 
فِزدتني، سألتك فأعطينتى، دعوتك فأجبتني، 

ــارب... لك احلمد حتى يبلغ  فاحلمُد كله لك ي
احلمد منتهاه.

- وقال النائب ثامر السويط : أبارك إلختي 
منى الدعاس الوكيلة املساعدة لقطاع اخلدمات 
ــي اإلدارة املــركــزيــة لالحصاء  املــســانــدة ف

حصولها على جائزة املــرأه العربية عن فئة 
»القيادات في القطاع احلكومي« وهي جائزة 
مُتنح عــادة للنساء اللواتي حققن اجنــازات 
استثنائية .. فعالً الكويت زاخــرة بالكفاءات 

الوطنية.

إختراق الواتس أب اخلاص 
بالنائب عمر الطبطبائي 

ربيع �سكر

ــواتــســاب  ــرض ال ــع ت
ـــاص بــالــنــائــب عمر  اخل
الطبطبائي لالختراق 
ــق مــا أعلنه املغرد  ، وف
ــي ،  ــائ ــب ــط ــب ــط ــــالل ال ج
مــحــذرا مــن التعامل مع 
أي رسائل تصدر عن رقم 
واتـــس أب النائب عمر 

الطبطبائي.
ــرد جــالل  ــغ و قـــال امل
الطبطبائي : مت اختراق 
الــــواتــــســــاب اخلــــاص 
بــأخــي الــغــالــي النائب 
عمر الطبطبائي، يرجى 
احلــذر من اي مسج يتم 
ارســالــه مــن رقــمــه، الله 
يحفظكم ويحفظه من 

عمر الطبطبائيكل شر.

فراج العربيد صفاء الهاشم د. وليد الطبطبائي محمد الدالل


