
»الداخلية والدفاع« وافقت
على اقتراح بقانون لتوفير

 الرعاية الصحية لإلطفائيني

وافقت جلنة الداخلية والدفاع في اجتماعها 
امس  علي ٢٠ اقتراحا برغبه وناقشت قانون 
االطفاء ، وأرج��أت حسمه ال��ى االسبوع املقبل 

لضمه مع قانون الرعاية الصحية لإلطفائيني.
وق��ال رئيس اللجنة النائب عسكر العنزي 
في تصريح صحفي في مجلس االمة  ان االدارة 
العامة لالطفاء وافقت من حيث املبدأ علي قانون 
الرعاية الصحية اال ان اعضاء اللجنة طلبوا عقد 
اجتماع اخر يوم االحد القادم ملناقشته مع قانون 

االطفاء الذي يعتبر في مراحله النهائية .
وأوض��ح ان هناك وجهات نظر حول قانون 
الرعاية الصحية ولن يتم املوافقة عليه اال بعدما 
يكون هناك توافق ما بني االدارة العامة لالطفاء 
ورجال االطفاء ليشمل توفير الرعاية الصحية 

املتكاملة لهم. 
وب��ني العنزي ان قانون الرعاية الصحية 
يتضمن انشاء مستشفي خاص لرجال االطفاء 
واسرهم وانشاء ادارة عامة للعالج في اخلارج 
اس���وة مبنتسبي وزارت���ي ال��دف��اع والداخلية 
الفتا الي ان هناك اقتراح اخر سيتم تقدميه في 
االيام القادمة يختص بتوفير الرعاية الصحية 

ملنتسبي احلرس الوطني واسرهم. 
واوضح العنزي انه مت في اجتماع اليوم فتح 
بند ما يستجد من اعمال خاصة وان ازمة كورونا 

والظروف الصحية اوقفت االجتماعات ملا يقارب 
الثالثة اشهر املاضية. وق��ال إن اللجنة وافقت 
علي ما يقارب ٢٠ اقتراحا برغبة باالضافة الي 
ان هناك عدة اقتراحات سيتم اخذ راي وزارة 
االشغال واالدارة العامة للمرور وبلدية الكويت 
واالجتماع معهم بشأنها وهي خاصة باضافة 
مخارج في عدة مناطق بالكويت مؤكدا ان اللجنة 

ستستأنف نشاطها وستجتمع اسبوعيا .
ومن جهته قال عضو جلنة الداخلية والدفاع 
النائب سعدون حماد أن��ه مت خ��الل االجتماع 
إضافة مكتسبات جديدة لإلطفائيني بتعديل 
االقتراح الذي تناقشه اللجنة ، وذلك بالتوافق 

مع اإلدارة العامة لإلطفاء .
وأض���اف ف��ي تصريح إل��ى الصحافيني ان 
من املالحظات التي مت تعديلها بالتوافق مع 
“اإلطفاء” إلغاء السجن في العقوبات التأديبية 
، وتخفيض احل��د األقصى للعقوبة، وحتويل 
العقوبة الشديدة من تنزيل رتبة إل��ى تأخير 
رت��ب��ة. وأوض����ح ان م��ن املكتسبات السماح 
باستبدال رصيد اإلج��ازات ببدل نقدي ، وعدم 
اخلصم من الراتب عند التمتع باالجازة ، وعدم 
استنفاذ رصيد االجازات عند مرافقة مريض أو 
عالج في اخلارج ، وإنشاء أكادميية وناد لرجال 

اإلطفاء .

الغامن: ملف التركيبة السكانية يحتاج إلى حلول 
عملية وتعاون السلطتني مهم للحل

ريا�ض عواد 

 أكد رئيس مجلس األمة م��رزوق علي 
الغامن أن ملف التركيبة السكانية يحتاج 
إلى حلول عملية وتشريعية، الفًتا إلى أن 
جتارة اإلقامات سبب من أسباب اختالل 

هذه التركيبة في الكويت.
وأش����اد ال��غ��امن ب���اإلع���الم ال��رس��م��ي 
ف��ي ط��رح مثل ه��ذه املواضيع الساخنة 
وامل��ه��م��ة ال��ت��ي ت��ط��رح ألول م��رة والتي 
حتتاج إلى شفافية وإلى البوح عن كثير 
من املعلومات لتصل إلى املجتمع وإلى 

الشعب الكويتي بكل وضوح وشفافية.
وبني الغامن” أن هذه اخلطوة لم نتعود 
عليها في اإلعالم الرسمي، مؤكًدا أن هذه 
اخلطوة مهمة حتى تغلق الباب على كثير 

من املعلومات غير الصحيحة«. 
وقال إنه متى ما صمت اإلعالم الرسمي 
ترك املجال ألبواق أخرى تطرح معلومات 
غير صحيحة، لكن إذا ت��واج��د اإلع��الم 
الرسمي فإنه يغلق األبواب على كل هذه 

األمور.
وأض��اف أن ه��ذا امللف ساخن ومؤلم 
وم��زم��ن وق��دمي وال يتحمل مسؤوليته 
املسؤولون احلاليون، لكنهم يتحملون 

مسؤولية حل هذا امللف “وهذا قدرهم«.
وب��ني “ أن��ه إذا كانت بعض األزم��ات 
ي��ك��ون ل��ه��ا ب��ع��ض احل��س��ن��ات ف��م��ن أح��د 
الوجوه احلسنة إنها ترفع الغطاء عما مت 

إهماله وجتاهله«.
وأوض���ح “ نحن مثاًل ننتظر هبوط 
أس��ع��ار ال��ن��ف��ط ح��ت��ى نلتفت إل���ى ملف 
اإلص��الح االق��ت��ص��ادي، وننتظر جرمية 
إرهابية حتى نلتفت إلى ثقافة التطرف، 
وانتظرنا أزمة مثل )كورونا( حتى نلتفت 
إلى ملف شائك ومهم مثل جتارة اإلقامات 
واملرتبطة ارتباًطا رئيسّيًا باملشكلة األكبر 

وهو التركيبة السكانية«.
وق��ال الغامن إن جت��ارة اإلقامات جزء 
أو سبب م��ن أس��ب��اب اخ��ت��الل التركيبة 

السكانية في الكويت.
وبسؤاله عما إذا كان هناك قصور في 
التشريع أم ال؟ أجاب الغامن بأن العملية 
حتتاج إل��ى حلول عملية وحت��ت��اج إلى 

تعديالت تشريعية وبعض التشريعات 
اجلديدة.

وأضاف الغامن” أوال أود أن أجيب على 
سؤال يتوارد على أذهان الشعب الكويتي 
وهو ماذا على مجلس األمة عمله في هذه 

القضية القدمية وليست اجلديدة«.
وتطرق الغامن إل��ى بعض األرق���ام “ 
التي ال تقبل التحريف أو التحوير، فنحن 
لدينا مشكلة حقيقية وه��ي اخللل في 

التركيبة السكانية ».
وبشأن التركيبة السكانية قال الغامن” 
ن��ادًرا أن جند دولة فيها نسبة الوافدين 
إلى املواطنني 70 إلى %30، فهذه نسبة 
غ��ي��ر سليمة وغ��ي��ر صحية وي��ج��ب أن 

تعدل«.
وذك���ر الغامن” ال أعتقد بكل أمانة 
أن��ن��ا نسير ف��ي االجت���اه السليم بدليل 
لغة األرق����ام نفسها، م��وض��ًح��ا أن��ه في 
ع��ام 2000 أو 2001 وصلنا إل��ى نسبة 
الكويتيني %38 ونسبة غير الكويتيني 
وصلت إلى %62، وهناك حتسن كبير عن 
نسبة عام 1990 ، التي كانت فيها نسبة 
غير الكويتيني %73 ونسبة الكويتيني 

.»27%
وأض��اف الغامن “بعد أن وصلنا إلى 
تخفيض نسبة غير الكويتيني إلى 62% 
بدأت هذه النسبة تتزايد إلى أن وصلت في 

الوقت احلالي أو عام 2019 إلى 70%«.
وقال الغامن” أن هذه األرقام ليست من 
عند مرزوق الغامن أو من مجلس األمة “، 
الفًتا إلى أن هذه األرقام كلها مسجلة في 
موقع الهيئة العامة للمعلومات املدنية 

والتقارير اإلحصائية. 
وأك��د الغامن أن اخلطورة ليست فقط 
ارتفاع النسبة إلى %70، أو وصول عدد 
غير الكويتيني إلى 3 ماليني و344 ألًفا 
تقريًبا، مبيًنا أن” املشكلة األكبر أنه من 
ضمن أعداد غير الكويتيني يوجد ما يزيد 
عن مليون و300 ألف وافد تعليمهم يقرأ 

ويكتب وما دون ذلك«.
وأوض��ح الغامن” أن هذه األع��داد هي 
شريحتان أولها )األمي( واألخرى هي من 
فقط يقرأ ويكتب و)األم��ي( عددهم يفوق 

ال��� 100 أل��ف وم��ن يقرأ ويكتب عددهم 
يفوق املليون و200 ألف تقريًبا«.

وقال الغامن “نحن في الكويت بحاجة 
أط��ب��اء وإل��ى بعض التخصصات وإل��ى 
مهندسني وإل���ى تخصصات يحتاجها 
املجتمع الكويتي ليكمل عطاء الكويتيني 

الذي ال أحد ينكره«.
وذك��ر أن��ه عندما يكون هناك مليون 
و300 ألف فهذا دليل على أن هناك خلاًل 
وهذا هو املدخل، مشيًرا إلى أن هناك جزًءا 
كبيًرا منه وأح��د األسباب الرئيسية في 

وجود هذا الرقم هو جتارة اإلقامات.
وأش��ار الغامن إل��ى أن تاجر اإلقامات 
ال يستقدم طبيًبا أو مهندًسا أو عالم ذرة 

فهذه هي التخصصات املطلوبة. 
وأوضح “ أن أي كويتي اآلن يسمع هذه 
املداخلة لو يرجع إلى موقع الهيئة العامة 
للمعلومات املدنية ويرجع إلى التقارير 
اإلحصائية التي أعدها كويتيون ثم يذهب 
إلى تقسيمات للمراحل التعليمية يجد أن 
شهادة اجلامعة فما فوق والتعليم العالي 
ه��م أق��ل ويجد خانتي األم��ي والتعليم 

املتدني هي األعلى«.
وق��ال إن ه��ذه األم��ور يجب أن تدرس 
وأن حتلل ويجب أن تعرف أسبابها ، 

ا جتاه  ا ج��اّدً مؤكًدا أن هناك حترًكا قوّيً
جتارة اإلقامات لدى سمو رئيس مجلس 

الوزراء والوزراء.
وذكر الغامن أن مجلس األمة عليه أن 
يراقب وأن يشدد ويعطي هذه القضية 
أهميتها ومكانتها وأيًضا أن يشرع وأن 

يعدل بعض التشريعات.
وب���ني ال���غ���امن س��ع��ي م��ج��ل��س األم���ة 
ب��إخ��الص إلن��ه��اء التشريعات “ التي 
نحتاجها حلل ه��ذه املشكلة قبل نهاية 
دور االنعقاد احلالي أو قبل انتهاء الفصل 

التشريعي« .
وق���ال “ أن��ا ومجموعة م��ن ال��ن��واب 
سنتقدم باقتراح بقانون إضافة إلى من 
تقدم من إخواننا النواب الذين ح��ددوا 

النسب املئوية للوافدين«.
وأوض���ح “ ال نستطيع حتديد نسب 
مئوية محددة اآلن أو جنعل %25 من 
التركيبة السكانية من جنسية معينة 
أو %10 من جنسية أخ��رى و%15 من 

جنسية أخرى، ألن هذه تتغير«.
وذكر “ تقدمنا بقانون يعالج التركيبة 
السكانية وموضوع جتارة اإلقامات أبرز 
ما فيه، امل��ادة الرابعة منه تنص على أن 
يحدد مجلس الوزراء بقرار يصدره خالل 
6 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون 
احل��د األق��ص��ى م��ن العمالة ال��واف��دة مبا 
يحافظ على الوزن النسبي لهذه العمالة 

في مجموعها إلى عدد املواطنني«.
وش��رح الغامن” اآلن النسبة 70% 
والسنة القادمة %65 والسنة التي تليها 
%63 وهكذا، ويكون بقرار من مجلس 
ال��وزراء وأيًضا يحدد األع��داد التي يجب 
استقدامها من اخل��ارج وف��ق ليس فقط 
اجلنسيات ألنه ال أعتقد أن هذا هو احلل 

اجلذري«.
وذك��ر أن هذا االقتراح بقانون يعالج 

اخلانات التعليمية التي بها خلل.
وق��ال إنه” م��ن منطلق احل��ف��اظ على 
سمعة الكويت الدولية فهناك ب��اب لم 
يكن موجوًدا في تشريعات أخ��رى وهو 
موضوع التأمني على العمالة الوافدة 

وتنظيم استقدامها«.

مرزوق الفامن 
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جلنة حتسني بيئة األعمال ستناقش دعم أصحاب املشاريع الصغيرة 
أك��د رئيس جلنة حتسني بيئة األعمال 
النائب يوسف الفضالة حرص اللجنة على 
دعم املبادرين وأصحاب املشاريع الصغيرة 
واملتوسطة  ، مشددا على أن اللجنة لن 

تتركهم وحيدين في هذه األزمة .
وق�����ال ال��ف��ض��ال��ة ف���ي ت��ص��ري��ح إل��ى 

ال��ص��ح��اف��ي��ني ن��اق��ش��ن��ا ف���ي االج��ت��م��اع 
ام����س  م���وض���وع امل���ش���اري���ع ال��ص��غ��ي��رة 
واملتوسطة ، وذل��ك استكماال الجتماعات 
سابقة متت قبل احلظر الشامل ، موضحا 
ان من املقترحات املطروحة استحقاق هذه 
املشاريع نسبة من املناقصات واملزايدات 

وامل���م���ارس���ات ال��ت��ي ت��ط��رح��ه��ا اجل��ه��ات 
احلكومية ونحن ننتظر استئناف وضع 
اآللية املناسبة لهذا املوضوع من قبل وزارة 

املالية والصندوق الوطني .
وأش���ار الفضالة إل��ى اج��ت��م��اع للجنة 
الثالثاء املقبل مع أعضاء اللجنة الوزارية 

االقتصادية ملتابعتهم فيما طرحناه من 
مواضيع كثيرة ونحن نوجه رسالة للجان 
البرملانية بسرعة إجناز لديكم مقترحات 
مرتبطة بأصحاب امل��ش��اري��ع الصغيرة 
واملتوسطة واملتوسطة وذلك لتأثر املراكز 

املالية ألصحاب املشاريع .
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