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«الصحة» أعلنت رسميًا رفع رسوم الخدمات وشددت على مراعاة عدم إثقال كاهل املقيمني

هند الصبيح لـ «الراي» :زيادة الرسوم على الوافدين
أحد أوجه تعديل التركيبة السكانية
• العبدالهادي :من لديه ضمان فسيحصل على خصم
بنسبة تتراوح بني  50و 60في املئة من كلفة الخدمة على الدولة
 بعض التحاليل زادت أسعارها بني ربع ونصف الدينار مشروع الضمان الصحي الجديدسيكون إلزاميًا على الوافدين العاملني في القطاع الخاص
تقرير «اإلحصاء»:
• العمالة الكويتية تجاوزت  351ألف فرد
• عدد العمال اإلجمالي اقترب من مليونني
•  4.8في املئة زيادة نسبة الكويتيات
في سوق العمل
• ارتفاع عدد العمال غير الكويتيني
إلى نحو  1.63مليون
• اآلسيويون استحوذوا على حصة األسد
بـ  50.2في املئة
• مصريو الكويت قفزوا  12في املئة
إلى نحو  459ألفًا

ص 13

ّ
قيد الدراسة ويقلص كثيرًا عدد املراجعني

تأشيرات زيارة
ألقارب الوافدين ...آليًا
| كتب منصور الشمري |

كـ ـ ـشـ ـ ـف ـ ــت مـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــادر أم ـ ـن ـ ـيـ ــة
ل ـ ــ«الـ ــراي» ان وزارة الــداخـلـيــة
ت ــدرس «م ـنــح اذون ـ ــات ال ــزي ــارة
الق ـ ـ ـ ــارب امل ـق ـي ـم ــن ف ـ ــي الـ ـب ــاد
م ــن ال ــدرج ــة االولـ ــى عـبــر نـظــام
الـ ـت ــأشـ ـي ــرات اآللـ ـ ــي ( ،)e visa
ب ـح ـي ــث ي ـم ـك ــن ال ـ ــواف ـ ــد ت ـقــديــم
طـ ـلـ ـب ــه عـ ـب ــر ال ـ ـن ـ ـظـ ــام الص ـ ـ ــدار
ت ـ ــأشـ ـ ـي ـ ــرة زي ـ ـ ـ ـ ـ ــارة ل ـ ـلـ ــوالـ ــديـ ــن
والـ ــزوجـ ــة واالب ـ ـنـ ــاء ف ـقــط على
سبيل التجربة التي من املمكن
ً
أن ت ـت ــوس ــع م ـس ـت ـق ـب ــا ،وذلـ ــك
ضـمــن ج ـهــود وزارة الــداخـلـيــة
لتفعيل الحكومة االلكترونية
وتخفيف الضغط على اداراتها
واسـ ـ ـتـ ـ ـثـ ـ ـم ـ ــار الـ ـتـ ـكـ ـن ــول ــوجـ ـي ــا
واالمكانات املتاحة».

وقالت املصادر «إن املشروع
ال يــزال قيد الــدرس ،ومن شأنه
تــوفـيــر الــوقــت والـجـهــد ،ونـظـرًا
الن عـمـلـيــة تـحـصـيــل ال ــرس ــوم
ل ـ ـلـ ــدولـ ــة ب ـ ــات ـ ــت م ـ ـتـ ــاحـ ــة ب ـعــد
عملية الــربــط اآلل ــي مــع احــدى
الشركات العماقة فإن من شأن
ذلك أن يذلل العقبات أمــام هذا
املشروع».
ولفتت املصادر إلى ان وزارة
الداخلية تصدر مــا يـقــارب من
 300ألف تأشيرة زيارة متنوعة
سنويًا ،وبالتالي فان من شأن
العمل بهذا النظام املساعدة في
تقليص مراجعة ما يقارب من
 50الفًا من املراجعن سنويًا.
على صعيد متصل ،واصلت
االدارة العامة لنظم املعلومات
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«البلدية» :ال تجديد للقياديني
املحالني للتقاعد
| كتب محمد أنور |
أكـ ـ ـ ــد مـ ـ ـص ـ ــدر م ـ ـ ـسـ ـ ــؤول فــي
ب ـلــديــة ال ـكــويــت أن «ال تـجــديــد
لـلـقـيــاديــن ال ــذي ــن أح ـي ـلــوا إلــى
التقاعد بعلم مجلس ال ــوزراء،
وذلك في ظل تحركهم للضغط
عـ ـل ــى وزي ـ ـ ـ ــر الـ ـبـ ـل ــدي ــة م ـح ـمــد
الجبري إلعادة التجديد لهم».
وقـ ــال امل ـص ــدر ل ـ ـ «ال ـ ـ ــراي» ان
ال ـق ـي ــادي ــن ق ــام ــوا ب ــرف ــع تـظـلــم
إل ــى دي ــوان الـخــدمــة املــدنـيــة في
شــأن عــدم املــوافـقــة على تجديد
تعيينهم بوظيفة «وكيل وزارة
مساعد» ،وبدوره أحال الديوان
الـ ـتـ ـظـ ـل ــم إل ـ ـ ــى بـ ـل ــدي ــة ال ـك ــوي ــت
ملوافاته ببيان الحالة الوظيفية،
الفتًا إلــى أن «البلدية بينت في
كتاب سابق أن مجلس الــوزراء
أح ـيــط عـلـمــًا بــرغـبــة ال ــوزي ــر في
عدم تجديد التعين لهم».

وأكـ ـ ـ ـ ـ ــد املـ ـ ـ ـص ـ ـ ــدر أن «فـ ـت ــح
البلدية املجال لقبول التظلمات
م ــن امل ـح ــال ــن ل ـل ـت ـقــاعــد يعتبر
س ــابـ ـق ــة غـ ـي ــر م ـ ـع ـ ـهـ ــودة ع ـلــى
مستوى ال ــوزارات واملؤسسات
الحكومية ،السيما أن مجلس
ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء ات ـ ـخـ ــذ قـ ـ ـ ـ ــرارًا واج ـ ــب
التنفيذ بحكم القانون».
تـ ـ ـج ـ ــدر اإلشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة ،إلـ ـ ـ ــى أن
ال ـف ـص ــل ال ـخ ــام ــس م ــن ق ــان ــون
الخدمة املدنية تضمن أن تكون
اإلح ـ ــال ـ ــة إل ـ ــى ال ـت ـق ــاع ــد ب ـق ــرار
مــن ال ــوزي ــر ،فيما ع ــدا شاغلي
مجموعة الــوظــائــف الـقـيــاديــة،
ف ـ ـت ـ ـكـ ــون بـ ـ ـ ـق ـ ـ ــرار م ـ ـ ــن م ـج ـلــس
ال ـ ـخـ ــدمـ ــة ب ـ ـنـ ــاء عـ ـل ــى اق ـ ـتـ ــراح
الــوزيــر ،كما أنــه اليجوز إعــادة
تعين املوظفن الذين يحالون
إلى التقاعد وفقًا ألحكام املادة
السابقة في الجهات الحكومية
الخاضعة للنظام.

أخبار األولى (ص )3

| كتب فرحان الفحيمان
وعمر العالس |
ف ـي ـمــا أع ـل ـن ــت وزارة الـصـحــة
رسـمـيــًا زي ــادة الــرســوم الصحية
على الوافدين اعتبارًا من فبراير
املـقـبــل ،ماقية كثيرًا مــن األرق ــام
الـتــي ان ـفــردت «ال ـ ــراي» بنشرها،
وم ــؤك ــدة م ــراع ــات ـه ــا عـ ــدم إث ـقــال
ك ــاه ــل املـ ـقـ ـيـ ـم ــن ،أك ـ ـ ــدت وزيـ ـ ــرة
ال ـشــؤون وزي ــرة الــدولــة للشؤون
االقـ ـتـ ـص ــادي ــة ه ـن ــد ال ـص ـب ـي ــح ل ـ
«ال ـ ــراي» أن زيـ ــادة ال ــرس ــوم على
الوافدين ،سواء الرسوم الصحية

منها أو سواها «ليست تضييقًا
عـ ـلـ ـيـ ـه ــم» ،م ـع ـت ـب ــرة ف ـ ــي ال ــوق ــت
نـفـســه أن ال ــزي ــادة «ت ــأت ــي كــأحــد
أوجه تعديل التركيبة السكانية،
ألنـهــا سـتـســاهــم فــي خـلــق فــرص
عـمــل لـلـمــواطـنــن ،وتـمـنــح فضاء
لتوفير فــرص العمل ،خصوصًا
وأن هـنــاك نـحــو  19أل ــف كويتي
عـلــى قــائـمــة االن ـت ـظــار ف ــي قــوائــم
ديــوان الخدمة املدنية يطمحون
في الحصول على وظيفة».
ولـ ـ ـفـ ـ ـت ـ ــت ال ـ ـص ـ ـب ـ ـيـ ــح إلـ ـ ـ ـ ــى ان
«دراس ــات كثيرة أجــريــت بغرض
خلق فرص عمل للمواطنن ،ومن

ضمن الحلول رفع قيمة الرسوم
ع ـ ـلـ ــى الـ ـ ـخ ـ ــدم ـ ــات ل ـ ـلـ ــوافـ ــديـ ــن»،
م ـ ـشـ ــددة ع ـل ــى أن ذل ـ ــك ال يـعـنــي
ت ـض ـي ـي ـقــًا ل ـك ـن ــه ي ــأت ــي مـ ــن ب ــاب
تعديل التركيبة السكانية.
ولفتت الصبيح إلى أن برنامج
ع ـ ـمـ ــل ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــة بـ ـ ـ ــات جـ ــاه ـ ـزًا
وسيحال اليوم إلى مجلس األمة
ويعرض على اللجان املختصة،
مـشـيــرة إل ــى أن إعـ ــداده استغرق
ً
وقتًا حتى يكون شاما وطموحًا
ويـحـقــق مــا يتطلع إلـيــه املــواطــن
ويساير األوضاع العامة.
وت ــأك ـي ـدًا مل ــا أن ـف ــردت «ال ـ ــراي»

بنشره عن زيادة رسوم الخدمات
ال ـص ـح ـي ــة ع ـل ــى الـ ــوافـ ــديـ ــن ،أك ــد
وك ـي ــل وزارة ال ـص ـح ــة ل ـل ـشــؤون
القانونية الدكتور محمود العبد
ال ـه ــادي ،ان تـحــديــد زي ــاة رســوم
الخدمات «جــاء بما يتناسب مع
املتغيرات التي طرأت على أسعار
األجـ ـه ــزة ال ـط ـب ـيــة ،وال ـت ــي بلغت
نحو ثاثة اضعافها ،إلى جانب
امل ـت ـغ ـي ــرات ع ـلــى أسـ ـع ــار األيـ ــدي
العاملة واملستهلكات الطبية».
وضــرب العبد الـهــادي بعض
األمثلة التي جاءت اسعارها كما
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