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خللال مناقشة قانون التقاعد املبكر في جلسة 
األمس ، أكد وزير املالية الدكتور نايف احلجرف ان 
االقتراح بقانون بشأن قانون التأمينات االجتماعية 
املتعلق بالتقاعد املبكر لم يتضمن أي انتقاص من 

منافع قائمة أو مساس بأي حقوق.
جاء ذلك في كلمة للحجرف امس أثناء انتقال 
مجلس األمة في جلسته العادية الى مناقشة تقرير 
جلنة الشؤون املالية واالقتصادية البرملانية عن 
االقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام األمر 
األميري بالقانون رقم )61( لسنة 1976 بإصدار 

قانون التأمينات االجتماعية.
وقللال احلجرف ان هللذا االقللتللراح بقانون يشمل 
سبع مزايا جديدة للمتقاعدين هي عدم تضمنه أي 
زيللادة في السن أو مدد اخلدمة والسماح بالتقاعد 
املبكر قبل بلوغ السن وتخفيض السن واملدة للمرأة 

غير املتزوجة.
وأضللاف ان من املزايا اجلديدة ايضا استحقاق 
حاالت جديدة لم تستحق املعاش التقاعدي أو زيادة 
معاشات قائمة نتيجة تعديل نسب التخفيض 
وصرف مبلغ من دفعة واحدة يسترد دون أي مبالغ 

إضافية.
وذكر ان من املزايا كذلك زيادة مقدار مكافأة نهاية 
اخلدمة وزيادة احلد األقصى ملكافأة نهاية اخلدمة 
من 18 شهرا إلى 21 شهرا ملن يستمر باخلدمة بعد 

سن 55 سنة للذكور و50 سنة لإلناث.
وأوضللح ان »اخلزانة العامة للدولة ستشارك 
بقدر كبير في تكلفة هذه املزايا« مؤكدا انه »ال يوجد 

أي متضرر من هذا االقتراح بقانون«.
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األميركي  ال��رئ��ي��س  ي��ؤب��ن  ال��غ��امن 
األسبق جورج بوش األب

خلللال جلللللسللة االمللللس ، 
أبلللن رئلليللس مجلس األمللة 
مللللرزوق الللغللامن الرئيس 
األسبق جللورج بوش األب 
مللسللتللذكللرا مللواقللفلله جتللاه 
الكويت ودوره في التصدي 

للعدوان العراقي.
 وقال الغامن »تلقينا قبل 
أيللام ببالغ احلللزن واألسى 
نبأ وفللاة الرئيس جللورج 
بوش األب الرئيس األسبق 
للواليات املتحدة االمريكية 
هلللذا الللرجللل اللللذي ترسخ 
اسمه في ذاكللرة الكويتيني 
منذ أكثر من 28 عاما عندما 
قللاد حتالفا دوللليللا واسعا 
وعللريللضللا وغلليللر مسبوق 
للتصدي للعدوان العراقي 
اآلثلللم على دوللللة الكويت 
عام 1990 مدعوما بحزمة 
قللرارات دولية صللادرة عن 

مجلس األمن الدولي والتي انتهت بفضل من الله تعالى وبدعم من دول 
مجلس التعاون اخلليجي ودول عربية وإسامية وصديقة إلى عملية 

حترير الكويت من العدوان«.
 وأضاف »باسمي ونيابة عن أختي وإخواني أعضاء مجلس األمة نتقدم 
إلى الشعب األمريكي الصديق بخالص العزاء وصادق املواساة برحيل 

فخامة الرئيس جورج بوش األب«.
 كما أبنت احلكومة الرئيس األسبق ببيان تاه وزير الدولة لشؤون 
مجلس األمة عادل اخلرافي جاء فيه »تتقدم احلكومة إلى الشعب األميركي 
بخالص العزاء واملللواسللاة برحيل فخامة الرئيس جللورج بوش األب، 
ونؤكد ان دولة الكويت حكومة وشعبا لن تنسى الدور الذي قام به الفقيد 
جتاه دولة الكويت لصد الغزو الغاشم وحتريرها منه بدعم من اململكة 
العربية السعودية ودول التعاون اخلليجي والدول الشقيقة والصديقة«.

وابللن الغامن النائب األسبق احلللاج إسماعيل علي دشتي مستذكرا 
إسهامات الفقيد في متثيل األمة في الفصل التشريعي الرابع. 

وقللال الغامن خال جلسة االمللس : »تلقى أهل الكويت ببالغ احلزن 
واألسى نبأ وفاة عضو مجلس األمة السابق احلاج إسماعيل علي دشتي 
أحد السياسيني الذين حظوا بثقة الشعب الكويتي لتمثيلهم في مجلس 

األمة«. 
وأضللاف » كللان احلللاج إسماعيل دشتي منوذجا للسياسي الرزين 
والبرملاني بقيم التعاون والعطاء وادب احلوار، وقد كانت له اسهاماته 

في متثيل األمة في الفصل التشريعي الرابع عام 1975 ». 
وتابع الغامن »باألصالة عن نفسي والنيابة عن اخواني أعضاء مجلس 
االمللة أتقدم بصادق العزاء وخالص املواساة ألسللرة الفقيد وللشعب 
الكويتي سائا املولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله 

وذويه الصبر والسلوان«. 
كما نعت احلكومة الفقيد دشتي ببيان تاه وزير الدولة لشؤون مجلس 
األمة عادل اخلرافي وقال » تنعي احلكومة مبزيد من احلزن واألسى فقيد 
الكويت عضو مجلس األمللة األسبق إسماعيل علي دشتي أحد رجاالت 

الكويت الوطنيني«. 
وأضاف ان » الفقيد يعد أحد السياسيني البارزين في تاريخ احلياة 
البرملانية بالكويت ورمزا من رموز العمل الوطني ونسأل الله ان يتغمده 

بواسع رحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان«.

يوقع كل معامالت األشغال والبلدية وفق القانون واللوائح

الرومي: تقدمت باستقالتي 
ولم يبت بها إلى اآلن وما 

زلت أمارس عملي
أكد وزير االشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية املهندس حسام 
الرومي انه ال يزال على رأس عمله وفق القانون واللوائح وينتظر البت في 
موضوع استقالته. جاء ذلك في مداخلة للوزير الرومي في جلسة مجلس 
االمة العادية ردا على ما اثاره النواب اثناء مناقشة رسالة من رئيس جلنة 

التحقيق حول حادثة االمطار البرملانية النائب الدكتور عادل الدمخي.
وطلب النائب الدمخي في رسالته تكليف ديللوان احملاسبة بإعداد 
تقرير يتضمن دراسللة كافة اجلوانب املالية والفنية والقانونية املتعلقة 
باملوضوعات املشار إليها في نص الرسالة على أن يقدم الديوان تقريره 

خال شهرين من تاريخ املوافقة على الطلب والتي مت املوافقة عليها.
وأضاف الرومي »يعلم اجلميع انني تقدمت باستقالتي وما زلت امارس 
عملي وفق القانون واللوائح وأوقع كل املعامات اخلاصة بالوزارتني الن 

االستقالة لم يبت بها الى االن«. 

ردا على رسالة النائب محمد الدالل

العازمي : مجلس جامعة الكويت 
سيتخذ القرار املناسب بشأن 

مواقع كليات اجلامعة
قال وزير التربية ووزير التعليم العالي الكويتي الدكتور حامد العازمي 
ان االجتماع املقبل ملجلس جامعة الكويت سيتخذ القرار املناسب بشأن 

املواقع احلالية لكليات اجلامعة.
جاء ذلك في مداخلة للوزير العازمي في جلسة مجلس األمة العادية 
وضمن بند كشف األوراق والرسائل الواردة أثناء مناقشة رسالة من النائب 

محمد الدالل.
وطلب النائب الدالل في رسالته تكليف جلنة شؤون التعليم والثقافة 
واإلرشاد البرملانية بإعداد تقرير عن خطة وزارة التعليم العالي ورؤيتها 
بشأن استغال املواقع احلالية جلامعة الكويت تزامنا مع مشروع جامعة 
الشدادية على أن تستعني اللجنة بكل من ديللوان احملاسبة وإدارة أماك 

الدولة في هذا الشأن والتي متت املوافقة عليها.
وقال الوزير العازمي ان »االجتماع املقبل ملجلس جامعة الكويت سيحدد 
آلية االنتقال وسيتم اتخاذ القرار املناسب بشأن املواقع احلالية جلامعة 
الكويت«. وأضاف ان »الرؤية موجودة واتخذنا كافة االستعدادات لهذا األمر 
لكن ال يوجد لدينا أي مشكلة أو مانع في مد يد التعاون مع رسالة النائب 

محمد الدالل في حال أحيلت إلى جلنة )التعليم( البرملانية«. 

7 مزايا للمتقاعدين  أكد أنه يشمل 

احلجرف: قانون التقاعد املبكر ال ميس املنافع واحلقوق

وافللق مجلس األمللة  امللس على 
إحالة برنامج عمل احلكومة للجنة 
املالية إلعللداد تقريرها، كما وافق 
على طلب نيابي إلحللالللة كتاب 
وزيللر املالية بشأن حساب العهد 
الللى جلنة امليزانيات واحلساب 
اخلللتللامللي.  ووافلللق املجلس على 
طلبات رفع احلصانة عن النواب 
أحمد الفضل ومحمد هايف و خالد 

الشطي وصالح عاشور.
 كما قللرر املجلس أن يرفع من 
جللللدول أعللمللاللله طلللللبللات سابقة 
بتشكيل جللللان حتقيق لللم يتم 
البت فيها ومضى عليها أكثر من 
عام ونصف ومنها حريق اليخت 
وإحللالللة وكلللاء النيابة للتقاعد 
والللتللركلليللبللة السكانية وشللركللة 
اسللتللقللدام العمالة، ومللا ورد في 
مللحللاور اسللتللجللواب وزيلللر النفط 

ووزير الكهرباء.

أحال برنامج عمل احلكومة إلى اللجنة املالية

املجلس وافق على رفع احلصانة عن الفضل وهايف و الشطي وعاشور

الوزير احلجرف خال مناقشة قانون التقاعد املبكر

قاعة عبدالله السالم امس 

ناقش مجلس األمللة في جلسته العادية امللس  4 
رسائل واردة  من بينها رسالة واردة من صاحب 
السمو أمير الباد يعرب فيها عن خالص ارتياحه 
لألجواء الدميقراطية التي سادت اجللسة املنعقدة في 
27/11/2018 أثناء بحث موضوع االستجواب املقدم 

إلى سمو رئيس مجلس الوزراء. 
وشكر النواب سمو األمير على الرسالة، مثمنني دور 
سموه في جعل الكويت مدرسة في التوازن واالتزان 
في ظل محيط جغرافي ملتهب، مؤكدين أن سمو األمير 
محط أنظار العالم في العمل اإلنساني واخليري والذي 
وصل لكل البقاع.   وأضللاف النواب أن الكويت كلها 
تشكر صاحب السمو ملا يقوم به من دور فاعل في لم 
الشمل العربي واللحمة اخلليجية وأن ما حدث في 
قمة الرياض هو جناح للسياسة الكويتيه في تدعيم 

الروابط بني األشقاء في اخلليج.
ووافق املجلس على رسالة من النائب محمد الدالل 
يطلب فيها تكليف جلنة شللؤون التعليم والثقافة 
واإلرشللللاد بللإعللداد تقرير عللن خطة وزارة التربية 
والتعليم العالي ورؤيتها في شأن استغال املواقع 

احلالية جلامعة الكويت تزامناً مع مشروع جامعة 
الشدادية.   كما وافق املجلس على رسالة من رئيس 
جلنة التحقيق حللول حللادثللة األمللطللار يطلب فيها 
تكليف ديوان احملاسبة بإعداد تقرير يتضمن دراسة 
كافة اجلوانب املالية والفنية والقانونية املتعلقة 
باملوضوعات املشار إليها في نص الرسالة على أن 
يقدم الديوان تقريره خال شهرين من تاريخ املوافقة 
على الطلب.  وأكللد نللواب خللال مناقشة الرسالة أن 
تكليف ديللوان احملاسبة التحقيق في قضية األمطار 
أمر جيد كون الديوان جهاز فني وذراع رقابي ملجلس 
األمللة وقللدم الكثير من التقارير املهمة منها )ضيافة 
الداخلية(، مطالبني بدعم الديوان، فيما طالب آخرون 

بتشكيل جلنة حتقيق محايدة.
 ووافق املجلس على رسالة من رئيس جلنة شؤون 
التعليم والثقافة واإلرشاد يطلب فيها إحالة االقتراح 
برغبة املقدم من العضو د.محمد هادي احلويلة بشأن 
إنشاء متنزهات صحراوية سياحية إلى جلنة املرافق 
العامة بصفتها اللجنة املختصة عمًا بحكم املادة 58 

من الائحة الداخلية.

املجلس طالب  »التعليمية« بإعداد تقرير عن خطة ما بعد االنتقال الى » الشدادية« 

املوافقة على تكليف »احملاسبة« بإعداد تقرير عن أزمة األمطار

جانب من جلسة االمس

الرئيس مرزوق الغامن

الرقابية أنظمتها  وضبط  تعاقداتها  تنفيذ  آليات  في  النظر  بإعادة  »الداخلية«  تطالب  »امليزانيات« 
 ناقشت جلنة امللليللزانلليللات واحلللسللاب اخلتامي 
احلساب اخلتامي لللوزارة الداخلية عن السنة املالية 
2017/2018 وماحظات ديللوان احملاسبة وجهاز 

املراقبني املاليني بشأنه.
 وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبد الصمد إن 
اللجنة حتفظت على عدم حضور كل من وزير الداخلية 
أو وكيل اللللوزارة االجتماع لاطاع على ما دار من 
ماحظات مهمة مشيًرا إلى أن اللجنة كانت بصدد إلغاء 

االجتماع بسبب ذلك تأكيًدا على ضرورة وجودهم.
 وأضاف أن اللجنة كشفت عن وجود خلل جوهري 
واضح في آلية التعامل مع تنفيذ العقود واملشاريع 
وتنفيذها ناجتة عن ضعف األنظمة الرقابية في وزارة 

الداخلية.
 وبلللني أن هلللذا اخللللللل حتللدثللت عللنلله الللعللديللد من 
املاحظات التي سجلتها األجللهللزة الرقابية كما أن 

تسوية اللللوزارة املاحظات ال حتمل جدية فعلية 
ملعاجلة اجلوهر لتستمر ألكثر من سنة مالية.

 وأوضح عبد الصمد أن اللجنة ناقشت ماحظات 
الرقابة املسبقة لللديللوان احملاسبة بشأن التراخي 
في استكمال املستندات املطلوبة للتعاقد والترسية 
ما حمل امليزانية بأعباء إضافية بفروقات األسعار 
الناجتة عن انسحاب املناقص الفائز والترسية على 

من يليه.
 وبللني أن املاحظات شملت أيًضا االستمرار في 
متديد أغلب العقود بداًل من طرحها كمناقصة جديدة 
على الرغم من وجللود العديد من املآخذ واملاحظات 

عليها.
 وذكلللر أن مللن بللني هللذه العقود تلك اخلللاصللة بل 
)الوجبات الغذائية( وما أثير حولها من لغط حيال 
رداءة وسوء نوعية تلك الوجبات والقصور وانعدام 

اإلجلللراءات الرقابية وشبهات تاعب في تنفيذ تلك 
العقود واملللرصللد لها ميزانية تقدر بلما يقارب 14 

مليون دينار سنوّيًا.
 وأشللار عبد الصمد على أن ديللوان احملاسبة أبدي 
استغرابه حيال التمسك بتمديد بعض التعاقدات 
مللع ذات الللشللركللات املتعاقد معها بلللداًل مللن تأهيل 
شركات أخرى، وتضارب اآلراء بني مختلف اإلداريني 
واملختصني األمللرالللذي أعللاق تنفيذ العقود ومنها ما 
يتعلق بصيانة املنظومة الرادارية وما لها من ارتباط 
بأمن البلد والتي سجل عليها الديوان أغلب ماحظاته 

مع طلب إجراء حتقيق في املوضوع .
 وقللال إن اللجنة أكللدت على ضللرورة إعللادة النظر 
في كافة اآلليات املتبعة في وزارة الداخلية في تنفيذ 
تعاقداتها كونها وزارة مترامية األطراف وبحاجة إلى 

ضبط أنظمتها الرقابية بشكل أكبر.

 وبني أن تعديل هذه اآلليات تبدأ من زيادة تفعيل 
دور مكتب التدقيق والتفتيش في اللللوزارة بزيادة 
عللدد املوظفني املختصني ليناسب حجم العمل وكم 
املاحظات املوجود باعداد خطة واضحة ملواقع اخللل 

ومعاجلتها تعتمد عليها اجلهات الرقابية.
 وبني أن وزارة الداخلية تعاني من عدم الدقة في 
تقديراتها للميزانية مما أدى إلى إجراء عدد كبير من 
املناقات لعدد 99 بنًدا األمر الذي أفقد امليزانية دورها 

الرقابي كأداة لضبط املصروفات.
 وأضاف أن اللجنة ناقشت أيًضا تنازل الوزارة عن 
حقها في تقاضي رسوم نقل املركبات واحلجز بالنسبة 
لعقد شركة KGL األمر الذي اعتبره ديوان احملاسبة 
تفريًطا في حقوق الدولة إليللرادات يفترض أن تؤول 
ا، بحيث تتقاضى  إليها تقدر بل 100 ألف دينار شهرّيً

الوزارة حسب العقد 1500 دينار فقط.
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