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المال: االهتمام بالعنصر الوطني مقياس التحضر 

العمير: المسرّحون جزء من نسيج الوطن 
 محمد راتب

وج����ه النائب د.عل����ي العمير 
انتقادات شديدة للحكومة وبعض 
مؤسس����ات القط����اع اخلاص من 
بنوك وش����ركات ومؤسسات ذات 
مالءة مالية، وذلك بسبب طريقة 
التعامل مع املسرحني من العمالة 
الوطنية، متهما تلك املؤسسات بأنها 
تتخذ تسريح العمالة ذريعة وأداة 
السترحام احلكومة من أجل أن تقدم 
لها املس����اعدات املالية، وتتحجج 

باألزمة املالية.
الت����ي أقامها  الن����دوة  وخالل 
د.العمير في ديوانيته مساء أمس 
األول، بحضور النائب صالح املال، 
والنائب د.محمد احلويلة واخلبير 
االقتصادي حجاج بوخضور، وخالد 
الدويسان رئيس جتمع املسرحني 
أن  الكويتيني، أوض����ح د.العمير 
املسرحني جزء من نسيج الوطن 
وهم الركيزة األساسية لالقتصاد، 
وإذا تركنا القطاع اخلاص يستغني 
عن املواط����ن ليحل الوافد مكانه، 
فإن هذه مشكلة سنعاني منها في 
أجيالنا القادمة، مشيرا إلى أن نسبة 
2% من العمالة في القطاع اخلاص 
كويتيون، ورغم أنها قليلة، إال أن 
القطاع اخلاص ينوي أن يستغني 
عنها. وشدد د.العمير على أن قضية 
املسرحني ال تتعلق مبوظفني وإمنا 
مبجتمع وأسر مهددة، وقال: »إن 
الدستور الكويتي كفل للمواطن حق 
اختيار العمل، لكننا رأينا املواطن 
يحرم من العمل بعد أن كان ناشئا 
فيه بطريقة ال تتوافق مع الدستور 
أو القانون أو أخالق الوظيفة، حيث 
إنه يجبر على توقيع اس����تقالته، 
وبعد تس����ريحه يأتي رب العمل 
ويقول للتأمينات االجتماعية بأن 

املواطن هو الذي استقال. 

مؤسسات المجتمع المدني

من جانبه طالب النائب د.محمد 
احلويلة بالتعاون بني مؤسسات 

املجتمع املدني حلل قضية املسرحني 
والتي وصفها بأنها قضية وطن، 
وقال: »الب����د أن نفك����ر أكثر في 
املس����تقبل الذي يعتب����ر غامضا 
ومخيفا وخطرا ملن هم على رأس 
اليوم«. وب����ني د.احلويلة  العمل 
أن قضية املسرحني تهم املجتمع 
بأكمله، وليست شريحة واحدة، 
مبينا أنها ليس����ت قضية طارئة، 
وإمنا سبقتها مؤشرات قبل سنة 
على أن القط����اع اخلاص ال يوفر 
ضمانا أو استقرارا وظيفيا للعاملني 
لديه وخاص����ة العمالة الوطنية. 
وق����ال: »إن احلكومة في الكويت 
القطاع اخل����اص، وتقدم  تدع����م 
له التس����هيالت واملميزات، ولكن 
باملقابل، البد أن يكون هناك دور 
وطني حكومي تقدمه للش����باب، 
ولألس����ف لم تقم هذه الشركات 
إال بتهديد األمن االجتماعي لهذه 
الشريحة، وإذا كان العدد باآلالف 
فعلينا أن نلتفت لألسر التي ميثلها 
هذا العدد، فجزء كبير منها تأثر 
بسبب هذه املش����كلة وتداعياتها 
اخلطيرة على األمن االجتماعي«.

 وأض����اف أن »الكويت تنعم 
بخير كثي����ر رغم عدد س����كانها 
القليل غي����ر أننا جند ارتفاعا في 
بالتالي  البطالة مما أدى  نس����بة 

الرتفاع مع����دل اجلرمية، وهناك 
أكث����ر من جرمية ظهرت بس����بب 
تداعيات مشكلة التسريح الوظيفي 
اخلطيرة على سلوكيات الشباب 
الذين وجدوا انفس����هم أمام جتار 
املخدرات، والبعض منهم انحرف 
بطرق ملتوية للحصول على الرزق، 
وهو أمر خطير جدا يدعونا الى أن 
نطرق كل ما من شأنه أن يسلط 
الضوء على املش����كلة، وأن نعمل 
بشكل مؤسسي فاعل إليجاد حل 
جذري لها«، واصفا بعض التجار 
أصح����اب املؤسس����ات اخلاصة 
باجلشعني الذين ال يفكرون إال في 
إدرار األرب����اح ويذهبون للعمالة 
الرخيصة ويستغنون عن العمالة 
الوطنية، مهددا إياهم بقوله: »لن 
نت����رك ه����ؤالء التج����ار يعبثون 
مبستقبل شبابنا، وإذا لم تتدارك 
احلكومة هذه املشكلة ولم تبادر 
حللها جذريا فإنها لن تس����تطيع 
امتصاص الغضب الشعبي، فعليها 
أن توجد آلية واضحة لتوفير األمن 
الوظيفي«. وأشار د.  واالستقرار 
احلويلة إلى أن مؤسسات الدولة 
ال تق����وم بهذا الواجب، فنس����بة 
العمال����ة الوافدة تش����كل ضعفي 
العمالة الوطنية، وقانون اإلحالل 
غير مفعل، وهي مش����كلة مزمنة 

لدى احلكومة، محذرا إياها من أال 
تقوم مبسؤوليتها ودورها الوطني 
والدس����توري إليجاد فرص عمل 
وتوفير الضمان للشباب، ومهددا 
بتفعيل جميع األدوات الدستورية 
في حال لم تكن هناك حلول جذرية 

لقضية املسرحني. 

األزمة المالية

من جهت����ه اتهم النائب صالح 
املال احلكومة بالتقاعس عن قضية 
املسرحني الكويتيني، وعدم التحمس 
لها والتعامل معها بجدية، موجها 
أيضا انتقادات الذعة للتجار الذين 
يحتالون باألزمة املالية، ويصورون 
قضية تس����ريح املوظف����ني بأنها 
بسيطة، حيث يذكرون أن العمالة 
الوطنية في القطاع اخلاص، هي 
مجموعة غامرت  بالعمل في هذا 
القطاع، وه����ذه نتيجة مغامرتها. 
ولفت املال إلى أن املؤسسات الكبيرة 
ذات السمعة العاملية والتي تضرر 
نشاطها باألزمات، لم تتعامل مع 
موظفيها بهذا الشكل، مستشهدا 
مب����ا قامت به اخلط����وط اجلوية 
البريطانية عندما واجهت مشكلة 
األزمة املالية، حيث إنها لم تضطر 
إلى التسريح، بل أوجدت للموظفني 
حلوال، مثل إجازة شهر من دون 
رات����ب، وه����و ما اعتب����ره جدية 
في التعامل م����ع املوظف، واصفا 
قوانني العمل في الكويت بالرديئة 
كونها ال حتمي العمالة الوطنية، 
فالقانون وضع في الس����تينيات 
دون اهتمام بالعمالة الوطنية في 
القطاع اخلاص، نظرا ألن اغلب من 
يعملون في اخلاص كانوا حينئذ 
من الوافدين، لذا، لم ينظر لتعديله، 
وقال: »إن مقي����اس التحضر هو 
االهتمام بالعنصر الوطني«. واعتبر 
املال قانون العمل مهما جدا، رغم 
أنه يهم سمعة الكويت وملفها في 
املنظم����ات الدولية، ألنه يتضمن 

العمالة الوافدة.

الطبطبائي إلنشاء مستشفيات غير ربحية 
تقدم خدمات صحية ذات جودة عالية 

د. محمد احلويلة ود.علي العمير وصالح املال في الندوة امس

المطوع: ليبادر الوزراء أسوة بالحمود 
بقبول »البدون« ورفع معاناتهم

مزيد: نرفض اختطاف القطاع النفطي 

قال النائب عدنان املطوع اننا 
الوزراء التخاذ  انتظار بقية  في 
الذي  اجراءات مماثل����ة لالجراء 
التربية ووزيرة  اتخذته وزيرة 
التعليم العالي د.موضي احلمود 
في قبولها »البدون« كمدرس����ني 
في التربية. وقال: في خطوة قد 
تكون متأخرة بعض الشيء كثيرا 
ولكنها جريئة حتسب الى وزيرة 
التربية االصالحية اجلديدة لتمحو 
التراكمات والقرارات الشخصانية 
والسلبية لسلفها، ولكن ان تأتي 
 Better( احللول خير من اال تأتي
late than sorry(، عندم����ا فتحت 
وزارة التربية الباب لغير محددي 
اجلنسية من حملة البكالوريوس 
املدارس  للتوظيف كمعلمني في 
احلكومي����ة لس����د النق����ص في 
التخصصات واملجاالت التعليمية 
التي حتتاجها الوزارة، داعيا الى 
ان تبادر بقية الوزارات والهيئات 
احلكومية، وكذلك القطاع اخلاص 
باتخاذ خطوات مماثلة السباب 

النائب حس����ني مزيد  طالب 
الش����يخ أحمد  النف����ط  وزي����ر 
العبداهلل االنتباه الى ما يحدث 
النفطي ومعاجلة  القطاع  داخل 
التجاوزات واملخالفات التي بدأت 
تظهر على السطح. وكشف مزيد 
في تصريح صحافي عن توافر 
معلومات ووثائق هائلة لديه تؤكد 
اخللل الرئيس����ي داخل القطاع، 
محذرا م����ن اختطاف����ه من قبل 
أجندات سياسية وبعض القيادات 
وجتيي����ره ملصاحلهم من خالل 
الغموض  االس����تفادة من حالة 
املفروضة على السياسة النفطية، 
كما حذر كذلك من تفشي الظلم 
اإلداري داخل القطاع النفطي والذي 
بدأت مؤشراته في حترك بعض 
املهندسني ومحاولتهم االضراب 
لعدم رفع درجاتهم فوق الدرجة 

قدم النائب د.وليد الطبطبائي 
اقتراحا برغبة بش���أن »تعديل 
األنظمة واللوائح مبا يس���مح 
بإنشاء مستشفيات غير ربحية 
تتمكن من تقدمي خدمات صحية 
ذات ج���ودة عالية وبأس���عار 

مخفضة«.
وقال الطبطبائي في اقتراحه: 
تعتبر الرعاي���ة الصحية حقا 
من حقوق املواطنني االساسية 
التي كفلها الدس���تور الكويتي 
فضال عن ان الرعاية الصحية 
ومس���توى اخلدمات الصحية 
التي يت���م توفيرها للمواطنني 
هي اح���د املعايير املهمة لتقدم 
ال���دول ورعايته���ا ملواطنيها، 
وان الوض���ع احلالي للخدمات 
الصحي���ة ف���ي الكويت اصبح 
مدعاة لالستغراب، خصوصا 
في دولة غنية بالبترول وقليلة 
بالسكان مثل الكويت، مضيفا: 
اصب���ح من الطبيع���ي حتديد 
مواعيد باملستشفيات احلكومية 
الى ش���هر وشهرين بل  تصل 
واصب���ح رفض دخول مريض 
يئن من شدة األلم بحجة عدم 
وجود سرير امرا يتكرر بشكل 
ش���به يومي في املستشفيات 
احلكومية وقد تصل األمور الى 
اخراج مريض بعد اجراء عملية 
جراحية له وقب���ل ان يتعافى 
لتوفير الس���رير ملريض آخر، 
ما أجب���ر العديد من املواطنني 
الى املستشفيات  اللجوء  على 
اخلاصة للحصول على الرعاية 
الصحية التي يحتاجونها، ولكن 
يظل أغلب املواطنني غير قادرين 
الباهظة  التكاليف  على حتمل 

لهذه املستشفيات.
وقال: وتنتشر في العديد من 
الدول املتقدمة مستشفيات غير 
ربحية ذات جودة عالية، فكون 
هذه املستش���فيات غير ربحية 
ميكنها من التعامل مع املريض 
من دون اهداف جتارية فتوفر 
اكبر  رعاية صحية مبصداقية 
وبتكلفة اقل، فهذه املستشفيات 
حتصل رسوما تتماشى مع سعر 

عديدة اولها لرفع الظلم واملعاناة 
عن تلك الفئة وعن كاهل اسرهم 
التي فقدت ابسط احلقوق املدنية 
واالنسانية وهي التي ولدت وتربت 
وعاشت ونهلت العلم من مدارس 
الكويت وان تكون بديلة للعمالة 
الوافدة املس����توردة من اخلارج 
والتي اصبحت هذه العمالة متثل 
هاجس����ا من اخللل في التركيبة 

السكانية.

الرابعة عش����رة في الوقت الذي 
مت منح الوظائف اإلشرافية الى 
الدرجة اخلامسة عشرة وهو ما 
يعني أحقية املهندس في توجيه 
تعليمات العم����ل ملن يفوقه في 

التسلسل الوظيفي.

تكلفة اخلدم���ة املقدمة النتفاء 
هدف الربح من نش���اطها، كما 
ان الصفة غي���ر الربحية لهذه 
املستشفيات متكنها من تلقي 
دعم كبير على شكل تبرعات من 
احلكومة والشركات واملؤسسات 
واألفراد، ما ميك���ن في الكثير 
من األحيان م���ن تغطية جزء 
كبير م���ن مصاريفها من خالل 
ه���ذه التبرع���ات وميكنها من 
تقدمي خدماتها برس���وم دون 
سعر التكلفة، مش���يرا الى ان 
هذه األسباب تدعونا للتساؤل 
عن اسباب عدم تطبيق انظمة 
مشابهة ألنظمة املستشفيات غير 
الربحية بالكويت، خصوصا ان 
اهل الكوي���ت جبلوا على فعل 
اخلير وما تشهده وزارة الصحة 
م���ن تبرعات مس���تمرة لدعم 
املشروعات الصحية هو مؤشر 
مهم على ان فرص جناح مثل هذه 
املؤسسات مرتفعة في الكويت 
بلد اخلي���ر. ووجه الطبطبائي 
سؤاال لوزير التجارة والصناعة 
احمد الهارون قال فيه: على الرغم 
من ان القطاع العقاري الكويتي 
من اهم القطاعات االقتصادية، 
ومن املعروف ان الكويت تتعرض 
في اآلونة األخيرة ملوجة غالء 
غير مسبوقة، وهذا الغالء شمل 
كل القطاعات سواء الغذائية او 
الصناعية حتى مواد البناء مثل 
احلديد واالسمنت والصلبوخ 
وغيرها، حيث ارتفعت أسعارها 

بشكل كبير.

النائب د.وليد الطبطبائي النائب عدنان املطوع
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اأبواب النخيل

24839402 - 24839403 - 24929233 -  24814483

پ اخلزان 3 -4 طبقات معزول م�سنوع من البويل اثيلني النقي.

قــــــطــــــعــــــة واحــــــــــــــــــــدة دون و�ـــــــــســـــــــالت. اآلــــــــــــيــــــــــــًا  پ مـــــ�ـــــســـــنـــــع 

اأحــــــــــجــــــــــام خمــــتــــلــــفــــة مــــــــن 150 اإىل 5000 جـــــــالـــــــون. پ 

كــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــة عــــــــــــــــــــــــ�ــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــرون عـــــــــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــــــــًا. پ 

ــات المجانية ــدم ــخ ـــاأل عـــن ال ا�ـــس

رائد العزل المزدوج

منتج كويتي 

وثمنه فيه

برادة 

الربج

ت�شكيلة رائعة 
من

برادات املياه

العانات�������ك�م

في دل�ي���ل

2 4 8 3 0 8 0 5
2 4 8 3 0 3 2 2

العانات�������ك�م

في دل�ي���ل

2 4 8 3 0 8 0 5
2 4 8 3 0 3 2 2

كفالة 10 �صنوات

خزانات مكفولة �صحيًا - مانعة للطحالب - بانيوهات - ديكورات - عزل برك - مظات - 

�صاليهات - برادات + احوا�س �صباحة

امل�صنع

99551000
الفحيحيل

23913320
مب�يعات

23912535
ام�غ�رة

24566606

با�ســـــــــــــــم/ 

حجاج �شادق �شالمة �شالم

رقم اجلواز / 1568622

على من يجده ت�سليمه لل�سفارة 

امل�سرية اأو الت�سال على رقم

99862537

مفقود جواز �سفر م�سري

2إعالنات الدليل 4 8 3 0 8 0 5  -  2 4 8 3 0 3 2 2

 99355681
25739461

�صقق لاإيجار

پ 2 غرفة نوم + �صالة + 2 حمام 

مركزي تكييف   + مطبخ   +

بال�صاملية عمارة جديدة


