نرمني احلوطي:
اخلريج �ضحية ثقافة
جمتمعية جعلته اليقبل
ب�أي وظيفة

كامل احلرمي:
املوظفون بالقطاع
احلكومي يعانون من
البطالة املقنعة

د .خالدة اخل�ضر:
هناك فائ�ض كبري من
بع�ض التخ�ص�صات والبد
من �إيقافها فرتة
واو�ضح��ت اخل�ض��ر ان الدول��ة مطالب��ة
باال�ستعانة بالك��وادر الوطنية من ا�صحاب
اخلربات يف و�ضع اخلطط والربامج ملوجهة
هذه امل�شكلة وهناك الع�شرات بل املئات ممن
لديهم اال�ستعداد خلدمة الكويت بالمقابل
ويف جمي��ع التخ�ص�صات فلق��د ان االوان ان
نعتمد على انف�سن��ا وان ن�ستعني باخلربات
الوطني��ة يف جمي��ع املجاالت ب�لا ا�ستثناء
وه��ذا واج��ب عل��ى احلكومة الت��ي بيدها
�صناعة القرار والتخطيط.
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�سيتم من خاللهم �ضخ دماء جديدة يف �شرايني القطاع احلكومي الذي يعاين من الروتني
والبريوقراطية التي تقف عائق ام��ام امل�شاريع واالعمال واخلطط التنموية كافة فه�ؤالء
ال�شب��اب املنتظرين يف طابور العمل يف ديوان اخلدمة املدني��ة البد من ايجاد حلول لهذه
االزم��ة املجتمعية ال�صعبة التي تعاين منه��ا اال�سرة الكويتية .فهذا ال�شاب الذي يعي�ش يف
ا�س��رة ميثل م�صدر ازعاج وم�شكل��ة ال�سرته فالتحرك احلكومي واج��ب و�ضروري للغاية
يف ه��ذه املرحلة قبل تفاقم االزمة وت�ضاعف االع��داد وذلك من خالل ايجاد حلول لربط
�س��وق العمل بالتخ�ص�صات يف اجلامع��ات والتطبيقي هذه امل�ؤ�س�س��ات احلكومية التي من
املمك��ن ان يت��م الزامها بتخريج تخ�ص�صات معينة يحتاج اليه��ا ال�سوق الكويتي خا�صة يف
تخ�ص�ص��ات معينة اجلميع يعرفه��ا وتعلمها الدولة مبا لديها من ارق��ام واح�صاءات ترد
اليه��ا من التعبئ��ة واالح�صاء وغريها م��ن اجلهات احلكومية االخ��رى التي تعمل حتت
مظلة احلكومة.
الرتكيز على التخ�ص�صات النادرة
 وقالت النا�شطة ال�سيا�سة الدكتورة خالدة اخل�ضران �سب��ب االزم��ة الرئي�س��ي يف وجود  25الف �ش��اب يف طابور البطالة يكم��ن يف كون هذه
التخ�ص�ص��ات توجد بكرثة يف كاقة اجلهات احلكومية ..ل��ذا نحتاج اىل خطط م�ستقبلية
تعتمد على فكرة اغ�لاق التخ�ص�صات التي يوجد بها وفرة وفتح املجال امام التخ�ص�صات
الن��ادرة باال�ضافة اىل و�ضع حمف��زات للطلبة لاللتحاق به��ذه التخ�ص�صات النادرة مثل
الط��ب والتمري�ض والهند�سة وغريها ،وهذا الفكر موج��ود يف جميع دول العامل املتقدم،
فكوب��ا مثال يف وقت م��ن االوقات مل يكن لديه��ا اطباء وعندما جعلت الط��ب متاح امام
اخلريج�ين من خالل اعطاء حمفزات ا�صبح هناك اقبال من الطلبة وا�صبح لديها اطباء
من امهر االطب��اء يف العامل ويف تخ�ص�ص العظام هذا باال�ضافة اىل جتربة ال�صني جعلت
الطب عامني فقط لتخريج اطباء لال�ستعانة بهم يف املناطق النائية التي كانت تعاين من
ندرة االطباء وذلك من خالل تدري�س مكثف ملواد الطب والعالج وغريه من هذه االمور.

د .يعقوب ال�شراح:
وجود � 25ألف �شاب يف
طابور البطالة يحتاج �إىل
وقفة حكومية

