
اجتمعت أمس مع ممثليهم 

»الصحية« تقترح صندوقًا لتعويض »كويتيون بال رواتب« 
ريا�ض عواد

 اجتمعت جلنة الشؤون الصحية 
وال��ع��م��ل ام���س  م��ع مم��ث��ل��ي حملة 
»كويتيون بال روات��ب« واستمعت 
الق��ت��راح��ات��ه��م وع��رض��ه��م لطبيعة 
امل��ش��ك��ل��ة واب��ع��اده��ا االجتماعية 

واإلنسانية.
وأكد مقرر اللجنة الصحية النائب 
سعدون حماد ان استحداث صندوق 
م��ال��ي للصرف منه على مواجهة 
ال���ظ���روف االس��ت��ث��ن��ائ��ي��ة سيكون 
احلل األمثل في هذه املرحلة ملشكلة 
الكويتيني بال رواتب حلني استكمال 
اجراءاتهم اإلدارية من قبل احلكومة.

وق����ال ح��م��اد ف��ي ت��ص��ري��ح إل��ى 
الصحافيني ان اللجنة الصحية 
اجتمعت مع أعضاء حملة كويتيني 
بال رواتب والذين شرحوا لنا حجم 
الضرر الواقع عليهم بسبب تأخر 
استكمال إجراءات تعيينهم وصرف 

رواتبهم .
وأوض��ح حماد ان هناك 11 فئة 
متضررة في هذا امللف وهي املواطن 
ال��ذي لم يستكمل إج��راءات تعيينه 
وبالتالي لم يتم صرف راتب له ولم 
يتمكن في الوقت نفسه من التقدمي 

على مساعدة من وزارة الشؤون 0.
وأوض���ح ان الفئة الثانية هي 
املواطن الذي تقدم باستقالة من مكان 
عمله ولم يتمكن من التقدم للحصول 
على مساعدة  أسرية ، بينما الفئة 
ال��ث��ال��ث��ة ت��خ��ص امل��واط��ن��ني ال��ذي��ن 
تقدموا باستقاالتهم من مكان عملهم 
في القطاع اخلاص ولم يتمكنوةا من 
استكمال إجراءات احلصول على بدل 

البطالة .
وأش��ار إلى ان الفئة الرابعة هي 
ملواطن توظف في القطاع اخلاص 
ول��م تتمكن جهة عمله م��ن إرس��ال 
أوراق����ه إل���ى م��ؤس��س��ة التأمينات 
الستكمال إج���راءات احلصول على 

بدل دعم العمالة .
وق��ال ان الفئة اخلامسة تخص 
املواطن الذي باشر إجراءات التقاعد 
ومت إي��ق��اف رات��ب��ه م��ن جهة عمله 

قبل إرس���ال أوراق����ه إل��ى مؤسسة 
التأمينات.

وبني ان الفئة السادسة للمواطن 
الذي مت إيقاف راتبه من جهة عمله 
لسبب إدراي وت��ع��ّذر عليه تقدمي 
األوراق امل��ط��ل��وب��ة م��ن��ه مل��ع��اودة 

صرف الراتب .
ول��ف��ت إل���ى ان ال��ف��ئ��ة السابعة 
تتعلق في مواطن تخرج من إحدى 
اجلامعات ولم يتمكن من استكمال 
إج��راءات صرف مكافأة اخلريجني ، 
بينما الفئة الثامنة هي ملواطن انقطع 
عنه مدة تامني البطالة ولم يتمكن من 
التقدم للحصول على مساعدة من 

الشؤون او التوظف .
وق��ال ان الفئة التاسعة تخص 
املطلقات واالرام���ل ال��الت��ي توقفت 
عنهن املساعدات بسبب عدم حتديث 
ال��ب��ي��ان��ات ن بينما ال��ع��اش��رة هي 
ملواطن كان يعمل في اخل��ارج وعاد 
الى البالد وتوقف راتبه وال معيل 
ل��ه ، بينما تخص الفئة احل��ادي��ة 
عشرة واألخيرة املوظفني في القطاع 

اخلاص الذين توقفت رواتبهم بسبب 
تعطل العمل في بعض الشركات .

وق���ال ح��م��اد ان ال��ع��دد لكل هذه 
الفئات يبلغ نحو 3 آالف وال بد من 
حل جذري لهم ، مشيرا إلى ان اللجنة 
استمعت إلى املالحظات واقترحت 
حلني اثنني ، األول إنشاء صندوق 
مالي ملواجهة الظروف االستثنائية 
ويتم الصرف من اآلن للمتضررين 
حلني حسم اجراءاتهم جذريا . ، النه 
لو أرادوا انتظار اج��راءات احلكومة 
فسينتظرون كثيرا وملدة تصل إلى 

أشهر أخرى .
وأض���اف ان احل��ل الثاني ال��ذي 
ت��ق��ت��رح��ه ال��ل��ج��ن��ة تفعيل ق��ان��ون 
املساعدات ليشمل املتضررين من 
كويتيني بال روات��ب ، مشيرا إلى ان 
اللجنة ستجتمع مع وزيرة الشؤون 
وديوان اخلدمة املدنية غدا االربعاء 

لبحث هذين احللني املقترحني .
وق��ال يوجد على ج��دول أعمال 
املجلس قانون املساعدات والذي لو 
مت إقراره لتم حل مشكلة الكويتيني 

ب��ال روات���ب ول��ذل��ك سنتقدم بطلب 
استعجال التصويت عليه .

م��ن ج��ه��ة اخ���رى ط��ال��ب��ت حملة 
كويتيون بال رواتب خالل االجتماع 
ال��ذي عقدته ام��س جلنة الشؤون 
الصحية واالجتماعية مبجلس األمة 
مبشاركة ممثلني عنها ، باإلسراع 
في إنشاء صندوق خاص باملواطنني 
املتضررين الذين تعطلت دوائرهم 
احلكومية وأص��ب��ح��وا منذ وق��وع 

جائحة كورونا بال رواتب. 
وقال رئيس احلملة كويتيون بال 
رواتب علي العتيبي  عقب االجتماع 
إن ممثلي احلملة شخصوا القضية 

امام اللجنة وقدموا مقترحات تتعلق 
مبعاجلة اآلثار السلبية التي وقعت 

على املتضررين.
وأضاف العتيبي، إن احلملة كلها 
ثقة بأعضاء اللجنة الصحية في 
إيجاد حل يشمل املتضررين كافة 
ممن تضرروا بسبب تعطيل الدوائر 

احلكومية.
 م��ن ج��ان��ب��ه ق���ال ن��ائ��ب رئيس 
احلملة خ��ال��د املطيري إن أعضاء 
احلملة في تزايد دائما ، موضحا أن 
تعريف املتضرر في تلك احلملة هو 
ك��ل شخص تضرر بسبب تعطيل 
الدوائر احلكومية وتوقف اإلجراءات 

وامل��ع��ام��الت ك���إج���راءات التعيني 
واالستقالة والتأمني ضد البطالة 

واملساعدات األسرية وغيرها.
وأك���د أن احل��ك��وم��ة أش���ارت إلى 
وجود تعطيل في األقساط البنكية 
ولكن األقساط ليست كل شيء يثقل 
كاهل املواطن فهناك ايجارات ونفقات 

أسرية ومطالبات في احملاكم.
ولفت إل��ى مطالبة احلملة خالل 
االج��ت��م��اع ب���اإلس���راع ف��ي إن��ش��اء 
ص���ن���دوق خ����اص ب��امل��ت��ض��رري��ن 
واالل��ت��ف��ات احل��ك��وم��ي ال��ى احلملة 
واعدادها املتزايدة التي تضم كافة 

أطياف املجتمع الكويتي.

ب��دوره��ا قالت املمثل القانوني 
للحملة ن��ورة املطيري إن احلملة 
ق��دم��ت اق��ت��راح��ني خ��الل اجتماعها 
باللجنة الصحية يتضمن االقتراح 
األول إنشاء صندوق للمتضررين 
للجوء إليه وتعويضهم عن االضرار 

التي حدثت بسبب جائحة كورونا.
وأش�������ارت امل���ط���ي���ري إل����ى أن 
االقتراح اآلخر يتضمن اللجوء إلى 
القانون رقم 12 لسنة 2011 بشأن 
امل��س��اع��دات ال��ع��ام��ة وال���ذي يشمل 
ع��دد من القوانني التي تضمن حق 
كل مواطن أثناء القوة القهرية في 

املساعدات العامة.

جانب من اجتماع اللجنة 

الشاهني لـ »الفارس«: ما سبب الزيادة 
املفاجئة للطلبات اإلسكانية القدمية؟

اخلضير: ال عذر أمام احلكومة لتأخير حل قضية »كويتيون بال رواتب«
دعا النائب الدكتور حمود اخلضير 
احلكومة إلى االستعجال بحل قضية 
»كويتيون بال روات��ب« ، مؤكدة   أنه 
ال ع��ذر أم���ام احلكومة ب��أي تأخير ، 
وخاصة مع بدء عودة العمل التدريجي 
ف��ي ال�����وزارات وم��ؤس��س��ات ال��دول��ة 

املختلفة.
وق���ال اخلضير ف��ي تصريح إلى 
الصحافيني استمعنا ف��ي اللجنة 
الصحية الى اقتراحات رئيس وأعضاء 
حملة »كويتيون بال رواتب« ، مشددا 
على اللجوء استعجال احلكومة بحسم 
ه��ذا امللف ال��ذي يتضرر منه أكثر من 
3 آالف مواطن يجب على ال��دول��ة - 

قانون للدستور - ضمان توفير احلياة 
الكرمية لهم بعد إنهاء مشكلتهم.

يتيح ل��ك ع��دم دف��ع ال��روات��ب لهم 
عدة أشهر بسبب األزمة الصحية نتج 
عنه تلك الرجال الذين لم يستكملوا 
إجراءات تعيينهم بسبب تعطل العمل 
ف��ي ال����وزارات واجل��ه��ات احلكومية. 
وطالب اخلضير احلكومة بإنصاف 
هذه الشريحة بشكل سريع ، وخاصة 
مع بدء العودة التدريجية للعمل في 
الوزارات التي ال مبرر اآلن ألي تأخير 

بعد حوالي 5 أشهر من املعاناة لهم.
من جانب آخر تطرق اخلضير إلى 
فئة ذوي اإلع��اق��ة ، الفتا إل��ى إص��دار 

بيان جماعي قبل أي��ام من جمعيات 
النفع العام واألندية التي تعنى بهذه 
الفئة ال��ع��زي��زة تضمن مناشدة إلى 
رئيس احلكومة إلنصافهم م��ن عدم 

تعاون إدارة ذوي اإلعاقة منهم.
وط��ال��ب اخلضير وزي���ر ال��ش��ؤون 
مرمي العقيل بتدخل سريع إلنصافهم 
، إدارة الهيئة على التعاون مع ممثلي 
املعاقني من مختلف اجلهات واالستماع 
إلى مطالبهم ، وق��ال »إن لم تستجب 
ال��وزي��رة إل��ى مطالبهم فسنذهب إلى 
أبعد من ذلك ولن تقبل بأي تقصير في 
تقدمي اخلدمات املستحقة لهذه الفئة 

د. حمود اخلضير العزيزة« .
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سعدون حماد 

تقدم النائب أسامة الشاهني بسؤال 
برملاني إلى وزير األشغال العامة وزير 
الدولة لشؤون اإلسكان عن سبب الزيادة 
املفاجئة للطلبات اإلسكانية القدمية من 

سنة 1985 حتى سنة 2003؟
وأوض����ح ال��ش��اه��ني ف��ي س��ؤال��ه أن 
املؤسسة العامة للرعاية السكنية دأبت 
ب��ني ف��ت��رة وأخ���رى على حت��دي��ث أع��داد 
طلبات امل��واط��ن��ني املنتظرين للرعاية 
السكنية. قامت املؤسسة العامة للرعاية 
السكنية وع��ب��ر موقعها اإللكتروني 
الرسمي في تاريخ 18/6/2019 بنشر 
إحصائية ألع���داد الطلبات اإلسكانية 
القائمة، وبعد 3 شهور وحتديداً بتاريخ 
24/9/2019 قامت املؤسسة العامة 
للرعاية السكنية بنشر إحصائية أخرى 
بعد التحديث لسابقتها مالحظا أن هناك 
زي���ادة كبيرة وبشكل مفاجئ ألع��داد 
الطلبات اإلسكانية القدمية واملنحصرة 
ف��ي الطلبات م��ن ع��ام 1985 حتى عام 
2003 وي��ّق��در ع��دده��ا ب��� 1766 طلب 

إسكاني.
وط��ل��ب ال��ش��اه��ني إف��ادت��ه ب��إج��اب��ات 

األسئلة التالية:
1. م��ا سبب ه��ذه ال��زي��ادة املفاجئة 
للطلبات اإلسكانية القدمية م��ن سنة 

1985 حتى سنة 2003؟

2. ما املسوغ القانوني إن ُوجد الذي 
بناء عليه مت اعتماد هذه الزيادة؟

3. مل��اذا لم تشمل ال��زي��ادة في أع��داد 
الطلبات اإلسكانية للعام 2004 وما بعد؟
4. استقرت أع��داد الطلبات القدمية 
خ��الل السنتني املاضيتني كما ج��اء في 
إحصائية شهر يونيو 2019 دون تغيير، 
مل��اذا استجد التغيير في شهر سبتمبر 

2019؟

اسامه الشاهني 

»الداخلية والدفاع«  أقرت قيد الناخبني 
تلقائيًا من خالل البطاقة املدنية

كشف مقرر جلنة »الداخلية 
وال���دف���اع« ال��ب��رمل��ان��ي��ة النائب 
عبدالله ال��ك��ن��دري ع��ن موافقة 
اللجنة، خ��الل اجتماعها يوم 
أم��س، االول على اقتراح برغبة 
بتقييد امل��واط��ن��ني تلقائيا عند 
بلوغهم السن القانونية من خالل 
الهيئة العامة للمعلومات املدنية 
بالقيود االنتخابية دون احلاجة 
لقيامهم بذلك من خالل العنوان 

املسجل بالبطاقة املدنية.
وأضاف الكندري »يفترض أن 
نتقدم في اجللسة املقبلة باقتراح 
بقانون بتعديل قانون االنتخاب 
ب��ح��ي��ث ت��ع��د وت���ع���دل ال��ق��ي��ود 
االنتخابية أوال بأول من الهيئة 

عبدالله الكندريالعامة للمعلومات املدنية«

»بيئة األعمال البرملانية« بحثت 
آلية دعم املشاريع الصغيرة 

اجتمعت امس جلنة حتسني بيئة 
األع��م��ال لبحث آل��ي��ة دع��م أصحاب 
امل��ش��روع��ات الصغيرة واملتوسطة 
والشركات التي تضررت من جائحة 
كورونا بحضور وزي��ر املالية براك 
الشيتان ووزي���رة ال��ش��ؤون وزي��رة 
ال��دول��ة للشؤون االقتصادية مرمي 
العقيل. بدوره قال عضو اللجنة أحمد 
الفضل إن االجتماع سيقعد مع أعضاء 
اللجنة االقتصادية ال��وزاري��ة وهم 
الوزراء املعنيون بامللف االقتصادي، 
مؤكدا أنه اجتماع مهم وحاسم لتقدمي 
الدعم ألصحاب املشروعات الصغيرة 
واملتوسطة والشركات االقتصادية 

التي تضررت بسبب جائحة كورونا.
وأضاف الفضل »نحن قدمنا ورقة 
عمل تتضمن ح��ل��وال مل��ا ت��ع��رض له 
العاملون في القطاع اخلاص وقدمت 
نسخة منها لرئيس اللجنة التحفيزية 
االقتصادية، الفتا إل��ى تسلم أوراق 
عمل من رئيس اللجنة املالية صفاء 
الهاشم أعدها أصحاب األعمال، وهي 
ال��رؤى التي قدمت في ال��ن��دوة التي 

أقامتها الهاشم.
وذك���ر الفضل أن امل��ذك��رات التي 
قدمت تنوعت في مضامينها؛ فهناك 
دراس���ات قانونية وه��ن��اك دراس��ات 
تتعلق بعقود العمل وعقود االيجارات 
وه���ذه األم���ور سيتم مناقشتها في 
اللجنة التشريعية، وه��ن��اك أم��ور 

تتعلق ب��روات��ب املوظفني العاملني 
ف��ي ال��ق��ط��اع اخل���اص وه���ذه سيتم 
مناقشتها في اللجنة الصحية، مشيرا 
إل��ى مذكرات أخ��رى قدمت من احتاد 
أص��ح��اب امل��ه��ن الطبية وأص��ح��اب 

العربات املتنقلة وغيرهم.
واعتبر الفضل أن عدم إيجاد حل 
ل��ه��ذه املجاميع إج���رام بحق ه��ؤالء 
ال��ش��ب��اب، م��وض��ح��ا أن���ه ع��ل��ى م��دى 
السنوات املاضية واحلكومة تدعم 
التوجه إلى القطاع اخلاص، مقترحا 
أن ت��ق��وم احل��ك��وم��ة ب��وض��ع حلول 
مشابهة للحلول التي قامت بها الدول 

األوروبية أو حتلها بشكل مباشر

أحمد الفضل


