ملشاهدة الصفحات
PDF

ال����ث��ل�اث����اء

 21ذو احلجة  1441هـ 11/أغسطس  - 2020السنة الرابعة عشر  -العدد E 3751

www.alwasat.com.kw

� 12صفحة ــ  100فل�س

قدمه الغامن و 4نواب ويتألف من  25مادة

الكويت تواصل دعم لبنان باملساعدات
الطبية و الغذائية

اقتراح نيابي ملعاجلة التركيبة السكانية وتنظيم استقدام العمالة
ت� �ص� �ف� �ي ��ة أوض � � � � ��اع ال � �ع� ��ام � �ل� ي��ن ال � ��واف � ��دي � ��ن ال � ��زائ � ��دي � ��ن ع � ��ن ح � ��اج � ��ة س � � ��وق ال �ع �م ��ل
بغية معاجلة اختالالت التركيبة السكانية وتنظيم
استقدام العمالة من اخلارج ،وهي القضية التي تسعى
احلكومة إلى إيجاد حوالً مناسبة لها ،بتقليص العمالة
األجنبية في البالد من  70باملئة إلى  30باملئة فقط ،فقد
قدم رئيس مجلس األم��ة م��رزوق الغامن ومعه النواب
راك��ان النصف وأحمد الفضل وخالد الشطي وناصر
الدوسري اقتراحاً بقانون بشأن التركيبة السكانية
وتنظيم استقدام العمالة من اخلارج يتألف من  25مادة
ويركز على معاجلة االختالالت في التركيبة وتفادي
وجود شبهات دستورية وقانونية.
وتضمن االقتراح أن يقوم مجلس الوزراء خالل ستة
أشهر من العمل بالقانون بتحديد احلد األقصى للعمالة
الوافدة مبا يحافظ على الوزن النسبي لهذه العمالة إلى
عدد املواطنني ،إضافة إلى قيام مجلس ال��وزراء خالل
خمس سنوات بتصفية أوضاع العاملني الوافدين الذين
يزيدون عن حاجة سوق العمل في القطاعات احلكومية
واألهلية والنفطية .ونص االقتراح أيضاً أن يتم إنشاء
صندوق للتكافل االجتماعي بني املقيمني بهيئة القوى
العاملة تكون م���وارده م��ن التأمني النقدي ألصحاب
العمل ورس��م تكافل بني املقيمني قيمته  5د.ك ،ورسم
إضافي سنوي مبلغ  3د.ك عند جتديد اإلقامة ودينار
على إيصاالت الكهرباء والبطاقة املدنية ،باإلضافة إلى
التبرعات ،ومعاقبة صاحب العمل الذي يثبت استقدامه
العمالة بقصد اإلجت��ار باإلقامات دون توفير عمل لهم
بعقوبة احلبس سنتني وبغرامة ال تتجاوز املبالغ التي
تقاضاها منهم.
واستثنى االق��ت��راح م��ن احل��د األق��ص��ى الستقدام
العمالة اخلليجيني وأعضاء القضاء والنيابة والبعثات
السياسية والعسكرية ومشغلي الطيران اجلوي وعمالة
الشركات األجنبية والعمالة املنزلية وأزواج وأبناء
الكويتيني .وقال مقدمو االقتراح في املذكرة اإليضاحية:
إن الكويت كانت وال تزال منوذجاً للتعايش بني األعراق

الصالح لـ املويزري :أنتظر ردك
على استيضاح استجوابك

قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أنس
الصالح ردا ً على تغريدات للنائب شعيب املويزري :إن
واقعة «ه��روب الوافدين» حدثت في شهري أغسطس
وأكتوبر عام  ،2019وألقي القبض على املوظف املرتشي
أمس األول.
وأضاف الصالح ،عبر حسابه في «تويتر» :وبشأن ما
أثرته عن مشاكل «املعلومات املدنية» ،فإن البطاقة املدنية
اإللكترونية «هويتي» بديل حالي معتمد في اجلهات
احلكومية ،مضيفاً «قبول ضباط االختصاص واحملققني
مقرر له في سبتمبر القادم».
وختم الصالح تغريدته مبطالبة املويزري بالرد على
االستيضاح املقدم بشأنه استجوابه.

بني السطور
مرزوق الغامن

واجلنسيات والديانات ،ولهذا كان دستور الكويت الذي
وضعه الرعيل األول ،وثيقة تقدمية حلقوق اإلنسان
فضالً عن حقوق املواطن ،انطالقاً من أن الكويت مجتمع
إنساني النشأة والنزعة ،فلقد امتاز الناس في هذا البلد
– حسبما جاء في املذكرة اإليضاحية للدستور -بروح
األسرة تربط بينهم كافة .وأضاف مقدمو االقتراح بأن
قضية التركيبة السكانية واختاللها ليست قضية أمنية،
يعالج االختالل فيها من خالل معيار جنسية العمالة
القادمة من البالد املصدرة لها ،فلم تكن للعمالة الوافدة،
أغ��راض ودواف��ع سياسية ،ولم تكن الكويت أب��دا ً محالً
للجرمية املنظمة خالل العقود السابقة ،على مر الزمن،

طالب بإلغاء املرحلتني الرابعة واخلامسة

الفضل :الناس اختنقت

ريا�ض عواد

طالب النائب أحمد الفضل بإلغاء املراحل التي وضعتها السلطات
الصحية وإلغاء املرحلة الرابعة واخلامسة “ألن الناس اختنقت”.
وأض��اف الفضل أن مجلس ال��وزراء مطالب بإيجاد حل سريع
ألصحاب املشروعات الصغيرة واملتوسطة من خالل إصدار قرارات
عاجلة ملعاجلة آث��ار “كورونا” خصوصاً بعدما أسقط املجلس
مشروع احلكومة الذي تضمن عيوبا جسيمة.
وش��دد على أن القوى العاملة مطالبة باستصدار ق��رار بإعفاء
الشركات الصغيرة واملتوسطة من دفع األجر ملوظفيها ،خصوصا أن
األعمال متوقفة وهناك تفهم من العمالة لكن ال يوجد قانون يخولهم
بذلك ،مضيفاً“ :أنا قدمت اقتراحا برغبة وأمتنى أن يسارع مجلس
الوزراء باملوافقة عليه وأنا أعرف اهتمام سمو رئيس الوزراء بإيجاد
حلول لهؤالء”.
وب�ّي� الفضل أن��ه ت��ق��دم ب��اق��ت��راح ب��ق��ان��ون ملعاجلة األم��ر
نّ
بالنسبة للعمالة في القطاع اخلاص الباب الثالث ،فالشركات
الكبيرة يجب أال تذهب لتخفيض الرواتب مباشرة في الظروف
االستثنائية ،وإمن��ا هناك أرب��ع خطوات قبل خفض الرواتب مثل
تخفيض املصروفات واحلصول على الدعم.

«الداخلية» أجنزت
 1.377.582معاملة
جتديد إقامة عبر «األون الين»
ذكرت اإلدارة العامة للعالقات واإلعالم األمني بوزارة الداخلية
أنها ستواصل استقبال املراجعني الراغبني في إنهاء معامالتهم
اخلاصة بتجديد اإلقامة عن طريق “األون الين” عبر موقع وزارة
الداخلية اإللكتروني ،انطالقاٌ من حرص اجلهات األمنية على حماية
الصحة املجتمعية في ظل الظروف االستثنائية التي متر بها البالد
في مواجهة فيروس “كورونا” ووفق اجلهود التي تبذلها الوزارة
لتطوير القطاعات اخلدمية للتسهيل على املواطنني واملقيمني.
موضحة أن جميع معامالت قطاعات املؤسسة األمنية جتري وفق
تلك اآللية لتوفير الوقت واجلهد وسرعة اإلجناز وتطبيق التباعد
االجتماعي في اإلدارات اخلدمية.
وأكدت اإلدارة أن اإلدارة العامة لنظم املعلومات أعلنت من خالل
إحصائية العمليات اخلاصة بإجناز معامالت اإلقامة عن طريق
األون الين منذ انطالقها بلغت ( )1.377.582معاملة ،فيما بلغ
إجناز املعامالت خالل الفترة من  2020/7/31حتى 2020/8/6
( )48.307معامالت.

مصر تعيد فتح معبر «رفح»
 3أيام من كال االجتاهني

أعلنت هيئة املعابر واحلدود في قطاع غزة أمس فتح معبر رفح
البري من كال االجتاهني اعتبارا من اليوم الثالثاء حتى اخلميس
املقبل .وقالت الهيئة في بيان صحفي :إنه “سيتم فتح معبر”رفح”
البري في كال االجتاهني لثالثة أي��ام للسماح بتنقل العالقني عند
املعبر”.
وبحسب سلطات قطاع غزة فان العائدين للقطاع سيخعضون
حلجر صحي لـ  21يوما ً قابلة للزيادة حسبما تقرره وزارة الصحة.
وكان معبر (رفح) قد أغلق في منتصف مارس املاضي لضمان
ع��دم تفشي ع��دوى فيروس (ك��ورون��ا املستجد – كوفيد  )19بني
الفلسطينيني ،في حني مت فتحه للعائدين العالقني باألراضي
املصرية بشكل متقطع خالل االشهر اخلمسة املاضية.

وإن انضمام الكويت إلى اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة
اجلرمية املنظمة بالقانون رقم  9لسنة  ،2006لم يكن
سوى مشاركة من الكويت للمجتمع الدولي في إدانة هذه
اجلرمية وغيرها من اجلرائم التي تقع أو يتوقع وقوعها
في أي بقعة من بقاع األرض ،لذلك اتخذ مشروع القانون
معيارا ً في معاجلة االخ��ت�لال في التركيبة السكانية
كقضية وطنية ،وهو احتياجات البالد من التخصصات
واملؤهالت واملهن واحل��رف ،ليضع األم��ور في نصابها
الصحيح دون الوقوع في شبهة مخالفة أحكام املواد  1و
 2و  3و  29و  50من الدستور في حال اتخاذ اجلنسية
معيارا ً الستقدام العمالة الوافدة.

املقترح املقدم من بعض أعضاء املجلس و معهم
الرئيس م��رزوق الغامن بشأن تعديل التركيبة
السكانية ،مشروع قدمي و مكرر دون إجناز على
أرض الواقع ..الكويت كدولة نامية حتتاج إلى
العمالة غير الوطنية شأنها شأن الدول املتقدمة
التي جتذب العامل األجنبي الستكمال مشاريع
التنمية ..تنظيم دخول العمالة وفق احتياجات
الدولة عن طريق شركات متخصصة و التخلص
من العمالة الهامشية فيه مصلحة كبيرة للبلد..
الواقع نقل البطالة من دول إلى دولة الكويت،
وفي هذا ال طبنا و ال غدا الشر..

أعلن استقالة حكومته ..دياب :الطبقة السياسية تاجرت بدماء املواطنني
أعلن رئيس احلكومة اللبنانية حسان دياب استقالة حكومته
رسميا ً ،مساء أمس ،بعد كارثة انفجار مرفأ بيروت.
وقال :الكارثة التي ضربت اللبنانيني حدثت نتيجة الفساد
املزمن في الدولة واإلدارة ،متهماً الطبقة السياسية باملتاجرة
بدماء املواطنني.
وأضاف محذرا ً« :لبنان في خطر والفساد مستشر بداخله»،
م��ؤك��دا ً احل��رص «على مستقبل لبنان ،وليس لدينا مصالح
شخصية» .ودعا دياب إلى «محاكمة الفاسدين واملسؤولني عن
انفجار املرفأ» واصفا ً إياه بـ»كارثة حلت بلبنان.
وكان وزير الصحة اللبناني حمد حسن أعلن في وقت سابق
أمس أن احلكومة ستعلن استقالتها ،قائالً :إنها “ليست هربا ً من
املسؤولية” .وبعد خروجه من جلسة ملجلس الوزراء ،قال حسن
إن الشعب يعرف مرتكبي جرمية انفجار املرفأ.
بدورها ،قالت وزي��رة العدل ماري كلود جنم إن “مضمون
التحقيق بانفجار مرفأ بيروت قضائي بحت” ،وتابعت“ :ال
أحد يتمنى أن يكون في كرسي املسؤولية في هذه الكارثة”.
وأضافت جنم“ :لم يكن هناك أي تردد في مجلس ال��وزراء في
موضوع إحالة امللف” .وأكدت أنها أصرت على استقالتها ولم
لبنانيون يحتجون على األوضاع املتردية
تتراجع عنها و”هي ليست هروبا ً من املسؤولية».

2
نظرة متفائلة للطلب من «أرامكو»
تقفز بالنفط قرب  45دوالر ًا
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«الشؤون» :اخلميس آخر
موعد الستقبال طلبات
«كويتيون بال رواتب»

أعلن وكيل وزارة الشؤون االجتماعية
عبدالعزيز شعيب أم��س أن ي��وم اخلميس
امل��ق��ب��ل ،ه��و آخ��ر م��وع��د الستقبال طلبات
املواطنني املتضررين من جائحة كورونا
“كويتيون ب�لا رواتب” ع��ب��ر املنصة
اإللكترونية اخلاصة بذلك.
ودعا إلى تقدمي الطلبات بالوقت احملدد
حتى يتسنى حصر أع���داد تلك الطلبات
وتصنيفها وت��زوي��د ك��ل ج��ه��ة حكومية
بالطلبات ال��ت��ي ت��دخ��ل ف��ي اختصاصها
ملعاجلتها وفقا للقوانني املعمول بها في كل
جهة.
وكشف أن املنصة تلقت نحو  4726طلباً
حتى أمس ،وأن ال��وزارة شكلت جلنة تضم
عدة جهات حكومية لبحث هذه الطلبات بعد
انتهاء موعد تلقي الطلبات.

