الغامن يهنئ نظراءه في إندونيسيا والغابون بالعيد الوطني
بعث رئيس مجلس األم��ة م��رزوق الغامن ببرقية تهنئة إلى
رئيس مجلس النواب في جمهورية إندونيسيا بامبانغ سيساتيو
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وذل��ك مبناسبة العيد الوطني لبلده .كما بعث رئيس مجلس
األمة ببرقيتي تهنئة إلى رئيس اجلمعية الوطنية في جمهورية
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شملت جامعة الكويت و«التطبيقي» ومعهد األبحاث

 24توصية رقابية طالت جهات علمية وتعليمية
ا ل�ق�ي��ام ب��درا س��ة أ س �ب��اب ا ن�خ�ف��اض أ ع��داد ا ل�ط�ل�ب��ة ا مل�ق�ب��و ل�ين ل��دى ج��ا م�ع��ة ا ل�ك��و ي��ت
سرعة إجناز املشاريع اإلنشائية ملدينة صباح السالم اجلامعية واحلد من األوامر التغييرية
إعادة النظر في الئحة التفرغ العلمي مبا يضمن تالفي املالحظات املسجلة عليها من قبل األجهزة الرقابية

جانب من جلسة سابقة

واف��ق مجلس األم��ة في جلسة  12يونيو
 2019على  106توصيات بشأن  16جهة
وهيئة ،ونعرض عددا من التوصيات اخلاصة
باجلهات العلمية والتعليمية املتمثلة في
جامعة الكويت  ،والهيئة العامة للتعليم
التطبيقي والتدريب  ،ومعهد األبحاث العلمية
على النحو التالي:

التعليم التطبيقي والتدريب
التقرير الثالث عشر للجنة امليزانيات
للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب
حيث تضمن التقرير  7توصيات ،كالتالي:
 - 1التنسيق م��ع اجل��ه��ات الرقابية
لتدارك القصور فيما بينته اللجنة في هذا
التقرير م��ن امل��آخ��ذ املسجلة على أنظمة
الرقابة الداخلية في الهيئة العامة للتعليم
التطبيقي وال��ت��دري��ب مب��ا يضمن سالمة
عمليات التدقيق املالي واإلداري مستقبال.
 - 2ال��ع��م��ل بشكل ج���اد ع��ل��ى إج���ادة
أعضاء الهيئة التدريسية والتدريبية وفق
االحتياجات احلقيقة لألقسام الدراسية
املختلفة لدى الهيئة لسد النقص في هذا
اجلانب ومبا يتناسب مع الزيادة الطالبية،
واس��ت��ن��ف��اد جميع ال��درج��ات املخصصة
للتوظيف ف��ي ه��ذا ال��ش��أن دون ترحيلها
للسنة املالية املقبلة ،وسبق أن أوصت
اللجنة بذلك..
 - 3إع���داد خطة للبعثات الدراسية
وفق أسس موضوعية ومعايير أكادميية
واضحة ل��زي��ادة أع��داد هيئتي التدريس
والتدريب ،والعمل على تسوية املالحظات
التي سجلها ديوان احملاسبة بشأن اختالف
اآللية املتبعة بني األقسام العلمية بشأن
جلان االبتعاث وما اتصل بها من قضايا
بينها هذا التقرير تفصيال وإعادة النظر في
اآللية املتبعة احلالية.
 - 4وض��ع ج��دول زمني ل�لإس��راع في
تصميم مشاريع الهيئة والبدء في تنفيذها
م��ع ض��ب��ط تكاليف اإلن��ش��اء واحل���د من
األوام���ر التغييرية والتمديدات الزمنية
والتأكد من جودة األعمال املنفذة وإعادة
النظر في كثرة املستويات املسؤولة عن
التصاميم أو اإلشراف عليها وتفعيل دور
اإلدارة الهندسية ل��دى الهيئة لترشيد
املصروفات ،واحلرص على إسناد األعمال
االستشارية والتنفيذية إل��ى املؤسسات
والشركات املؤهلة واآلخ��ذ بعني االعتبار
سيرتها ال��ذات��ي��ة وإجن��ازات��ه��ا السابقة
واستبعاد ك��ل م��ن ش��اب تنفيذه لعقود
حكومية سابقة أوج��ه قصور ومخالفات
وعدم التزام بالشروط التعاقدية.
 - 5إع���ادة النظر ف��ي الئ��ح��ة التفرغ
العلمي مب��ا يضمن ت�لاف��ي امل�لاح��ظ��ات
املسجلة عليها من قبل األجهزة الرقابية،
مع وج��ود رقابة فاعلة على املبتعثني من
أع��ض��اء الهيئة التدريسية والتدريبية
وتقييم أبحاثهم وف��ق القواعد العلمية
واملهنية املنظمة لذلك.
 - 6التنسيق مع جهاز املراقبني املاليني
واألخ��ذ بتوجيهاته فيما يتعلق بتسوية
املخالفات املالية واالم��ت��ن��اع��ات املمررة
وغيرها من األم��ور املسجلة على جامعة
الكويت لضبط األداء املالي واحملاسبي عند
تنفيذ امليزانية وفق املتطلبات الرقابية.
 - 7التنسيق مع ديوان احملاسبة واألخذ

إع � ��داد «ال �ت �ط �ب �ي �ق��ي» خ �ط��ة ل�ل�ب�ع�ث��ات
ال � ��دراس � �ي � ��ة وف� � ��ق أس� � ��س م ��وض ��وع �ي ��ة
وم �ع��اي �ي��ر أك ��ادمي� �ي ��ة واض� �ح ��ة ل ��زي ��ادة
أع � ��داد ه�ي�ئ�ت��ي ال �ت ��دري ��س وال �ت��دري��ب
دراس� � � ��ة أس � �ب� ��اب ان� �خ� �ف ��اض إي� � � ��رادات
م �ع �ه ��د األب � �ح � ��اث ال �ف �ع �ل �ي ��ة والس �ي �م ��ا
إي � ��رادات األن �ش �ط��ة وامل ��راك ��ز ال�ب�ح�ث�ي��ة
ق � �ي� ��ام امل� �ع� �ه ��د ب � ��اخل � �ط � ��وات ال� ل��ازم� ��ة
ل � �ش � �غ � ��ل ال� � � �ش � � ��واغ � � ��ر ال� ��وظ � �ي � �ف � �ي� ��ة
ل � ��دي � ��ه وف � � ��ق ال� � �ض � ��واب � ��ط ال ��رق ��اب� �ي ��ة
بتوجيهاته فيما يتعلق بتسوية املالحظات
املسجلة على جامعة الكويت سواء كانت
في رقابته املسبقة أو الالحقة ،مع إجراء
التحقيق الالزم في املخالفات املالية الواردة
في هذا التقرير وفق املتطلبات الرقابية.

جامعة الكويت
التقرير الرابع عشر للجنة امليزانيات
جامعة الكويت حيث تضمن التقرير 7
توصيات ،كالتالي:
 - 1التنسيق م��ع اجل��ه��ات الرقابية
ل��ت��دارك القصور فيما بينته اللجنة في
هذا التقرير من املآخذ املسجلة على أنظمة
الرقابة الداخلية في جامعة الكويت مبا
يضمن س�لام��ة عمليات التدقيق املالي
واإلداري مستقبال.
 - 2شغل جميع ال��درج��ات الوظيفية
املقترحة ملعيدي البعثات ف��ي ميزانية
السنة املالية اجل��دي��دة وع��دم تدويرها
مليزانية السنة املالية املقبلة بناء على
احلاجة الفعلية لألقسام العلمية ووفقا
للضوابط املوضوعية واألس��س املهنية
مبا يسهم في تعزيز قوة العمل األكادميي
لدى جامعة الكويت بالقدر الكافي واملالئم،
وإعداد خطة استراتيجية خالل السنوات
املقبلة لالبتعاث وال��ت��ع�ين ف��ي الهيئة
التدريسية مبا يغطي احتياجات مدينة
صباح السالم اجلامعية.
 - 3القيام بدراسة أسباب انخفاض
أع��داد الطلبة املقبولني لدى اجلامعة في
فترات سابقة بينها هذا التقرير تفصيال،
والعمل على تالفي ذلك مع قرب االنتقال
للمدنية اجلامعية اجلديدة ،ووضع تصور
مناسب الستيعاب الزيادة الطالبية على

مدار السنوات املقبلة.
 - 4العمل على سرعة إجناز املشاريع
اإلنشائية ملدينة صباح السالم اجلامعية
واحلد من األوام��ر التغييرية والتمديدات
الزمنية لضبط تكاليف اإلنشاء والتأكد
من جودة األعمال املنفذة ،واحلرص على
إس��ن��اد تصميم احل���رم الطبي والبنية
التحتية لشبكة املعلومات واالتصاالت
إل���ى امل��ؤس��س��ات وال��ش��رك��ات امل��ؤه��ل��ة
واألخ���ذ بعني االعتبار سيرتها الذاتية
وإجن��ازات��ه��ا السابقة واستبعاد ك��ل من
شاب تنفيذه لعقود حكومية سابقة أوجه
قصور ومخالفات وعدم التزام بالشروط
التعاقدية.
 - 5ات��خ��اذ اإلص�لاح��ات األك��ادمي��ي��ة
واملالية واإلداري��ة الالزمة لرفع مستوي
تصنيف اجلامعة خليجيا وعربيا وعامليا،
وسبق أن أوصت اللجنة بذلج.
 - 6التنسيق مع جهاز املراقبني املاليني
واألخ��ذ بتوجيهاته فيما يتعلق بتسوية
املخالفات املالية واالمتناعات املمررة
وغيرها من األم��ور املسجلة على جامعة
الكويت لضبط األداء املالي واحملاسبي عند
تنفيذ امليزانية وفق املتطلبات الرقابية.
 - 7التنسيق م��ع دي���وان احملاسبة
واألخ��ذ بتوجيهاته فيما يتعلق بتسوية
املالحظات املسجلة على جامعة الكويت
سواء كانت في رقابته املسبقة أو الالحقة،
مع إج��راء التحقيق ال�لازم في املخالفات
امل��ال��ي��ة ال�����واردة ف��ي ه���ذا ال��ت��ق��ري��ر وف��ق
املتطلبات الرقابية.

معهد األبحاث العلمية
التقرير اخلامس عشر للجنة امليزانيات

الغابون فوستني بوكوبي ورئيسة مجلس الشيوخ لوسي
ميليبو -أوبوسون وذلك مبناسبة العيد الوطني لبلدهما.

ملعهد األبحاث العلمية حيث تضمن التقرير
 10توصيات ،كالتالي:
 1التنسيق مع اجلهات الرقابية لتداركالقصور فيما بينته اللجنة في هذا التقرير
م��ن امل��آخ��ذ املسجلة على أنظمة الرقابة
الداخلية في معهد الكويت لألبحاث العلمية
مبا يضمن سالمة عمليات التدقيق املالي
واإلداري مستقبال.
 2العمل على الدراسة اجليدة واملالئمةع��ن��د وض���ع ت��ق��دي��رات م��ص��روف��ات معهد
الكويت لألبحاث العلمية ف��ي السنوات
املقبلة ،وتقدمي املستندات امل��ؤي��دة لذلك
لوزارة املالية لبحثها ودراستها للوصول
إلى التقدير املالئم تفاديا إلجراء املناقالت
املالية أثناء تنفيذ امليزانية.
 3دراس��ة أسباب انخفاض إي��راداتاملعهد الفعلية والسيما (إي��رادات األنشطة
وامل��راك��ز البحثية) والعمل على زيادتها
لتتناسب مع ما يصرف عليها كمصروفات
في القطاع البحثي ،ورف��ع ه��ذه الدراسة
متضمنة التوصيات الالزمة ملجلس أمناء
املعهد ليرتب عرضها على مجلس الوزراء
اس��ت��ص��دار ق���رار ل��رس��م سياسة موحدة
للجهات احلكومية للتوجه إل��ى معهد
الكويت لألبحاث العلمية مبا يفعل دوره
كمستشار علمي للحكومة.
 4وضع خطة معتمدة من قبل مجلسأم��ن��اء املعهد مل��ا سيتم اب��رام��ه م��ن عقود
استشارية للمعهد خالل السنوات القادمة
وف��ق الضوابط واالش��ت��راط��ات مب��ا يكفل
توجيه االعتمادات املالية املخصصة لهذا
الشأن لالستفادة منها على النحو األمثل.
 5ق���ي���ام امل��ع��ه��د ب���وض���ع ض��واب��طموضوعية بشأن اإلف��ادات الفنية املقدمة
منه لصالح الشركات املتنافسة في العقود
احلكومية مب��ا يضمن ت�لاف��ي مالحظات
ديوان احملاسبة الواردة في هذا التقرير.
 6قيام املعهد باخلطوات الالزمة لشغلالشواغر الوظيفية لديه وف��ق الضوابط
الرقابية ،والعمل على وضع حلول وفق
اإلمكانيات املتاحة ملعاجلة أسباب التسرب
الوظيفي.
 7إع����ادة ن��ظ��ر امل��ع��ه��د ب��آل��ي��ة شغلالوظائف اإلشرافية لديه مبا يكفل تالفي
املالحظات الواردة في هذا التقرير.
 8توجيه االعتمادات املالية املخصصةلشراء األجهزة وامل��ع��دات وف��ق الضوابط
الرقابية واحل��رص على جاهزية أماكنها
ليتم االستفادة منها في وقت وصولها ،مع
إع��ادة النظر في اللوائح املنظمة لعملية
ش��راء األج��ه��زة وع��دم شرائها إال من قبل
الوحدة التنظيمية املختصة.
 9التنسيق مع جهاز املراقبني املالينيواألخ��ذ بتوجيهاته فيما يتعلق بتسوية
املخالفات املالية واالم��ت��ن��اع��ات امل��م��ررة
وغيرها م��ن األم���ور املسجلة على معهد
الكويت لألبحاث العلمية لضبط األداء
املالي واحملاسبي عند تنفيذ امليزانية وفق
املتطلبات الرقابية.
10التنسيق م��ع دي����وان احملاسبةواألخ��ذ بتوجيهاته فيما يتعلق بتسوية
امل�لاح��ظ��ات املسجلة على معهد الكويت
لألبحاث العلمية س��واء كانت في رقابته
املسبقة أو الالحقة ،مع إج��راء التحقيق
الالزم في املخالفات املالية الواردة في هذا
التقرير وفق املتطلبات الرقابية.
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الهندية  800ألف ًا واملصرية  600ألف ًا

الفضل 4 :جاليات تسيطر على
أعداد الوافدين في الكويت

دع���ا ال��ن��ائ��ب أح��م��د الفضل
إل��ى إع��ادة النظر في التركيبة
السكانية وتنظيمها مبا يناسب
مصالح البلد ،مشددًا على أهمية
م��راع��اة اجل��ان��ب األم��ن��ي بعدم
السماح بتجاوز نسبة محددة
ألي جالية في الكويت أسوة مبا
هو معمول به في الدول األخرى.
وق���ال ال��ف��ض��ل ف��ي تصريح
ص��ح��اف��ي ب��امل��رك��ز اإلع�لام��ي
ملجلس األمة إن إحدى الصحف
احمللية أث��ارت موضوع صدور
 80أل��ف تصريح لوافدين من
اجلالية املصرية وهذه األعداد
ت���أت���ي زي������ادة ع��ل��ى األع�����داد
املوجودة بالكويت حاليًا.
وأكد أن احلديث عن هذا األمر
بعيد كل البعد عن العنصرية
وال ت��وج��د أي ذرة ت��وج��ه ضد أحمد الفضل
امل��ص��ري�ين ،م��ش��ي��رًا إل��ى أنهم»
إخواننا وبيننا وبينهم عالقات قدمية قبل النفط ولن ننسى هذه العالقات التي
وصلت حد املصاهرة والشراكات متعددة األوجه».
وأضاف أنه ال بد من النظر إلى املوضوع بنظرة موضوعية من خالل األرقام،
الفتًا إلى أن عدد املواطنني بلغ مليونًا و 419ألفًا و 507كويتيني وفق آخر
شخصا،
ً
إحصائية ،بينما بلغ عدد غير الكويتيني  3ماليني و 410آالف و412
وبالتالي يكون إجمالي السكان في الكويت  4ماليني و 829ألفًا.
وقال إنه مبقارنة الوضع بدول اخلليج ففي السعودية  % 62من ساكنيها
مواطنون ،ثم سلطنة عمان بنسبة  55%منها مواطنون و 45%واف��دون ،ثم
البحرين بنسبة  47%مواطنون ،ثم تأتي الكويت  30%مواطنون ،ثم قطر
 21%واإلمارات  17%مواطنون.
وأوضح أن هناك ما يزيد عن  120ألف وظيفة للوافدين في القطاع العام
أغلبها تتوزع ما بني وزارت��ي الصحة والتربية ،وفي املقابل هناك مليونان
و 100ألف وافد يعملون في القطاع اخلاص منهم  700ألف هم عمالة منزلية
وعمال نظافة وصرافون وعاملون في األس��واق املركزية واألعمال التي ال
يشغلها مواطنون.
وقال إن اخلطورة في املوضوع تكمن في أن ثلث الوظائف احلكومية يشغلها
غير الكويتيني وعندما نأتي إلى الـ  120ألفًا ونقسمها جند أن منها  500وظفية
للمستشارين واملهن عالية املستوى الوظيفي و 15ألفًا ألعمال متدنية املستوى
الوظيفي والبقية للوظائف في وزارتي التربية والصحة.
وأوضح أن لهذا األمر تأثيرًا كبيرًا على كل أنواع الدعوم التي تقدمها الدولة
مثل ال��ش��وارع والبنزين ألن أكثر من  70%من ه��ذه اخلدمات يذهب لغير
الكويتيني ،وسنجد أن أغلب الوظائف يعزف عنها الكويتيون.
وأشار إلى أنه لو مت استبدال الـ  120ألفًا جميعهم فلن حتل قضية التوظيف
ألن أن��واع الوظائف ال يقبل عليها الكويتيون ،مبينًا أن اخلطورة في إيجاد
(كانتونات) ضخمة باملقارنة بعدد املواطنني.
وبني أنه في كل البلدان التي أجريت عليها املسوح فوجدنا أن نسبة أي
جالية ال تتجاوز  15%إلى  12%من عدد املواطنني ،ألن املنظور منظور أمني.
وكشف أن اجلنسية الهندية بلغت ح��وال��ي  900أل��ف يليها اجلنسية
املصرية بـ  600ألف من دون الـ 80ألف التي كشف عنها في إحدى الصحف،
ثم بنغالديش بلغت  198ألفًا ،ثم سوريا بـ  145ألفًا وكذلك اجلالية الفلبينية
واللبنانية ولكن بعدد أقل.
وق��ال إن اجلنسيات األرب��ع األول��ى تشكل  % 128من ع��دد الكويتيني،
واجلالية الهندية تشكل  63%أي  26%من إجمالي كل الوافدين ،و 17%من
الوافدين من مصر ،مبعنى أن نصف الوافدين من هذه اجلنسيات األربع ،و»هذا
هو اخلطر».
وأض��اف أن أغلب الوظائف املوجودة تذهب إلى القطاع اخلاص وأغلبها
وظائف بها عزوف من الكويتيني وإجمالي هذه اجلنسيات  38%من إجمالي
عدد السكان جميعهم وافدون ومواطنون.
وأكد أنه ال توجد دولة في العالم أن تقارب جالية من اجلاليات عدد سكانها
األصليني ،مبينًا أن الكويت حسب إحصائية األمم املتحدة املعنية بالعامل
البشري ومهاراته وثقافته ،تقول إن الكويت في املركز األخير ضمن مجموعتها
من حيث املستوى التعليمي واألكادميي للوافدين.
وكشف عن أن هذه النوعية من الوافدين ليست نوعية جيدة ،شارحً ا» أحسن
هندي متخرج ما يختار الكويت بل يختار اإلمارات وقطر والسعودية ،وإذا أتت
فرصة عمل خلريج ملصري فتكون األولوية له هي تلك البلدان األربعة ،وتكون
الكويت اخليار الرابع أو اخلامس.
وأوض��ح أن نوعية الثقافة العامة من اجلاليات ضعيفة» فنحن ال نأتي
بأحسن نوعية هندية أو مصرية أو سورية ،فلنعلم أن هناك تخصصات حتى
في التعليم ال يقبل عليها املواطنون ،متسائلاً  :كم خريجً ا ملادة الفيزياء واللغة
العربية «مجيبًا إننا نضطر أن نأتي بالبديل ،وما هي نوعية هذه البدائل
ومستواها العلمي!».
وأكد أن هناك  4جاليات تسيطر على أكثر من أصل  120جنسية موجودة في
الكويت وهنا مكمن اخلطورة األمنية في إدارة هذه الكمية من البشر من دولة
واحدة.
مفروضا علينا فلنرجع
ً
وزاد» نحن نريد الكفاءات فقط وإال إذا كان هذا العدد
إلى أصل املوضوع وهو تركيبة اجلاليات ومقارنتها بعدد السكان هو ضخم
وصعب السيطرة عليه».
واستذكر أن أي��ام الغزو إح��دى دول اخلليج كانت ترفض تسكني عدد
الكويتيني أكثر من عدد معني في منطقة واحدة وكانوا يحرصون على توزيعهم
وهذا ليس إخاللاً بالكرم أو اجليرة أو إخاللاً بحقنا ولكن هذا أمن دولة».
وأكد أن مصلحة الكويت أبدى من أي شيء ،مبينًا أن وجهة النظر مبنية على
أرقام وحتليالت وليست مبنية على أي كره أو ضغينة ملصر العروبة« ،إال أن
الكويت عندي هي رقم واحد»

امل�ط�ي��ري ي�ط��ال��ب «ال�ص�ح��ة» باستغالل
تضاعف إيراداتها في حتسني خدماتها
طالب النائب ماجد املطيري وزارة الصحة باالستفادة من تضاعف اإليرادات
املتوقع حتصيلها من املستشفيات وامل ُقدّرة في ميزانية وزارة الصحة للسنة
املالية احلالية ( )2019/2020بـ 45مليون دينار في حتسني اخلدمات
الصحية.
ودع��ا املطيري في تصريح صحافي وزارة الصحة إلى حتسني خدماتها
وتقليص مواعيد العيادات اخلارجية التي ينتظرها املواطن لعدة أشهر ،مع
زيادة األسرة في املستشفيات وتوسعة املراكز الصحية واملستشفيات التي
تكتظ باملراجعني.
وقال «ال عذر اآلن ل��وزارة الصحة ألن اإلي��رادات زادت وعدد الوافدين في
املستشفيات احلكومية لم يعد كما كان في السابق بعد قرار زي��ادة الرسوم
اخلاصة بهم ،وح��ري ب��وزارة الصحة استغالل زي��ادة اإلي���رادات وقلة عدد
املراجعني وحتسني اخلدمات».
نقصا واضحً ا في
ورأى أن اخلدمات الصحية لم تتطور حتى اآلن وتواجه ً
األس��رة وفوضى في املواعيد ،مبينًا أن املواطنني يعانون األمرين مع أقسام
احلوادث في املستشفيات والعيادات اخلارجية.

