
ربيع �سكر 

أوض��ح رئيس اللجنة املالية البرملانية صالح 
خورشيد أن اللجنة واف��ق��ت أم��س على التعديالت 
على قانون التقاعد املبكر وم��ن مجمل ما مت االتفاق 
عليه خصم2   في املئة عن كل سنه دون سن 55  ملن 
خدم 30 عاماً ويرغب بالتقاعد مع منح املؤمن عليهم 
قرض حسن 5 أضعاف  الراتب التقاعدي ملرة واحدة 

بضوابط.
وقال خورشيد في مؤمتر صحافي إن االبقاء على 
حق التقاعد املبكر بواقع  25 سنه خدمة للرجل و20 
سنة خدمة للمرأة مع خصم 5 في املئة  عن كل سنه 

دون 30 عاما
وأعلن خورشيد إلى توصل اللجنة إلى حل توافقي 
م��ع احلكومة بشان ق��ان��ون التقاعد املبكر موضحا 
أنه قبل اسبوعني اجتمعت اللجنة وناقشت اقتراح 
نيابي مقدم من النواب علي الدقباسي وفراج العربيد 
وسعد اخلنفور وخالد العتيبي وحمود اخلضير وهذا 
االقتراح ليس بجديد عن االقتراح القدمي الذي رفضته 
احلكومة باستثناء الغاء املادة الرابعة التي كانت محل 
رفض احلكومة، واللجنة في وقتها صوتت عليه ألنه لم 

يكن هناك تصور اخر لديها ومت ارساله إلى املجلس. 
وذكر خورشيد أنه اآلن تبلورت لدينا فكرة أخرى 
ونحن نهدف إل��ى حسم األم��ر م��ن خ��الل ت��واف��ق بني 
السلطتني ، ولذلك تقدمنا باقتراح انا مع الزمالء احمد 
الفضل و خالد الشطي وعود الرويعي وفيصل الكندري  
باقتراح قانون اخر بنفس الروح ولكنه يعطي ضمانه 
اكثر للتوافق بني املجلس واحلكومة ، وهذا االقتراح 
يرتكز على احلافظ على دميومة وبقاء التأمينات 
االجتماعية واستمرارية ص��رف ال��رات��ب التقاعدي 
بالنسبة ملن يطلب التقاعد ونحن لدينا حوالي ١٠٨ 

االف متقاعد ، ولدينا ٣١٠ الف يضعون رواتبهم. 
وأك��د خورشيد أن هدفنا الثاني من القانون ان ال 
يحتوي على أي مثالب دستورية ، ونحن  تقدمنا 
مبوجب ه��ذه املرتكزات إضافة إل��ى ع��دم ظلم طرف 
على حساب طرف آخر ، والهدف الذي مت بناءا عليه 
تقدمي االقتراح هو احلديث عن شريحة متثل حوالي 

٦٤٠٠ لغاية ٧٥٠٠ متقاعد بني رجل وامراة ، وهؤالء 
االشخاص خدموا حوالي ٣٣ سنة ووصلوا إلى عمر 
٥٢ و ٥٣ سنة ،  وهذه الفئة نبشرهم بأنهم سيحصلون 
على التقاعد املبكر دون حتمل أي خصم باستثناء ال� ٥ 
% التي تخصم على اجلميع ، ويحصلون على ٩٥ % 

من رواتبهم. 
ولفت خورشيد إلى أن اللجنة وافقت على توحيد 
اخلصم بني الرجل وامل��راة بحيث يكون اخلصم ٥% 
على اجلميع بعدما ك��ان اخلصم على امل��رأة ٧.٢ % 
، ولكن هذا اخلصم لن يكون بأثر رجعي بل سيطبق 
بعد إقرار القانون ، كما متت املساواة بني املراة العزباء 

واملتزوجة في القانون. 
وأضاف » كما وافقنا كلجنة على منح املتقاعد قرض 
حسن يبلغ نصف راتب ملدة ١٠ اشهر  دون  فوائد وصل 
القرض بحدود ٥ إلى ٧ االف دينار ، ونحن وضعنا 
ضوابط على هذا البند حتى نحافظ كمشرعني على 
األسرة الكويتية.  وأفاد خورشيد » كما انه مت تعديل 

املادة اخلاصة مبكافأة نهاية اخلدمة ، حيث ان القانون 
السابق ان كل شخص اكمل خدمته مينح نهاية خدمة 
رات��ب ١٨ شهر ، ونحن عدلنا القانون بحيث يبقى 
السقف هو ٥٥ للرجل و٥٠ للمرأة ، واآلن اذا اكملت ٥٥ 
سنة وتعديت حتصل على ١٩ شهرا وكلما استمريت 
في اخلدمة تزيد املكافأة حتى تصل إلى ٢١ شهر في 
سن ٥٧ سنة.  وأكد خورشيد أن التعديل االخير على 
القانون جاء بالتوافق مع احلكومة وأن شاء الله سيقر 
القانون في جلسة بعد غد الثالثاء بحيث يتحمل املؤمن 
٢ % و ٣% تتحملها التأمينات االجتماعية ، وانا بهذه 
احلالة فتحت باب ملن يرغب بالتقاعد بحيث يدفع ٢ % 
عن كل سنة تقاعد مبكر ، ومن يرغب باالستمرار يحق 
له ذلك.  ولفت خورشيد إلى أن املوظف الذي لم يصل 
إلى اخلدمة القانونية وهي ٣٠ سنة يحق له بالتقاعد 
املبكر على أن يدفع ٥ % من الراتب التقاعدي وليس 
االساسي عن كل سنة ،  وبني انه بهذه احلالة يكون 
للموظف الذي يخدم ١٥ سنة ٦٥ % من الراتب ، وعن 

كل سنة بعد ذلك يكون لك ٢ % حتى تصل إلى ٩٥ % 
من الراتب وهذا قانون قدمي وليس جديد . 

وب��ني خورشيد ان اللجنة واف��ق��ت على التعديل 
احلكومي اخلاص باملادة اخلامسة الذي يقضي بأن 
يكون ل��وزارة املالية ممثل في مجلس إدارة مؤسسة 
التأمينات االجتماعية ، وهذا التعديل مستحق خاصة 
وان وزارة املالية هي من تعويض املؤسسة ورمبا 
دفعت اكثر من ١٤ مليار دون ان يكون لها ممثل في 
مجلس اإلدارة.  وأض��اف » اتقدم بالشكر لالخ وزير 
املالية الذي قدم اجلهد في هذا القانون وللزمالء اعضاء 
اللجنة السابقني واحلاليني واالخ��وة النواب الذين 

تقدموا باقتراحات بهذا الصدد.
بدورها قالت عضو اللجنة النائبة صفاء الهاشم: 
متت املوافقة من قبل احلكومة على منح املتقاعدين 
قرض حسن بقيمة عشرة اشهر بدون فوائد ، ويجوز 
لصاحب املعاش التقاعدي ان يطلب ص��رف نصف 

صافي املعاش التقاعدي ملرة واحدة في احلياة.
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سواء كانت من دون أوالد لديها

» اإلسكانية« توافق على مشروع 
ق��ان��ون مي��ن��ح أرم��ل��ة ال��ش��ه��ي��د حق 

متلك »البديل السكني«

ناقشت جلنة اإلسكان في اجتماعها امس مشروع قانون بتعديل بعض 
أحكام القانون 1993/47 في شأن الرعاية السكنية.

وقال عضو اللجنة النائب عسكر العنزي في تصريح صحافي إن اللجنة 
وافقت على مشروع القانون ال��ذي مينح أرملة الشهيد احلق في استصدار 
وثيقة متلك البديل السكني املخصص ألسرة الشهيد باسمها منفردة سواء 
كانت من دون أوالد أو معها أوالد، وس��واء  حصلوا أم لم يحصلوا بعد على 

الرعاية السكنية.
واعتبر عسكر  أن املوافقة مبنح أرملة الشهيد احلق في استصدار وثيقة 
متلك جاءت إكراما لزوجة الشهيد نظير تضحياتها ، مضيفا أنه يقضي بأن » 
مبجرد أن يكون الطرفان كويتيني ففي حال وفاة الزوج تتحول امللكية تلقائيا 

إلى الزوجة« متوقعا التصويت عليه في اجللسة املقبلة.

الهاشم:  اجلانب احلكومي وافق على القانون مع مساواة املرأة بالرجل في تخفيض نسبة املعاش التقاعدي

خورشيد: توصلنا  إلى قانون توافقي للتقاعد املبكر وسيقر بجلسة الغد

املجتمعون في اللجنة امس 

جانب من اجتماع اللجنة املالية أمس

تطورًا  شهدت  الكويت  الصبيح: 
ك���ب���ي���رًا  ف���ي م���ج���ال ال��ت��ش��ري��ع��ات 

6املنظمة لسوق العمل

الدمخي يرفض إلغاء اجلهاز املركزي 
وإعادة اختصاصاته لوزارة الداخلية

أعلن رئيس جلنة حقوق اإلنسان البرملانية د. عادل 
الدمخي عن تسلم اللجنة شكوى من الشاب محمد 
العنزي وإخوته ذكروا فيها أنهم تعرضوا إلى انتهاكات 
لفظية وبدنية في اجلهاز املركزي ملعاجلة أوض��اع 
املقيمني بصورة غير قانونية واألجهزة األمنية بوزارة 

الداخلية.
وطالب الدمخي في تصريح باملركز اإلعالمي في 
مجلس األمة وزير الداخلية بإجراء حتقيق للتأكد من 
صحة ما ورد، واتخاذ إج��راءات جتاه املسؤولني عن 

تلك االنتهاكات في اجلهاز املركزي واألجهزة األمنية.
وق��ال الدمخي إن اللجنة م��ن أعمالها الرئيسة 
استقبال شكاوى املظلومني ، وإن النائب العام حفظ 
الدعوى املرفوعة من جهاز أم��ن الدولة ضد الشاب 
واتهامه بأنه داعشي وأدخل سالحا للبالد وأنه ينوي 
اغتيال رئيس اجلهاز صالح الفضالة. وأكد أن األجهزة 
األمنية هي صمام أمان للبلد وأن األخطاء واردة في 

هذه األجهزة ولكن يجب محاسبة املسؤولني عن هذه 
األخطاء.

من جهة أخ��رى استغرب الدمخي املطالبة بإلغاء 
اجلهاز املركزي ملعاجلة أوضاع املقيمني بصورة غير 

قانونية، ونقل تبعيته إلى وزارة الداخلية.
وق��ال »ان��ا اختلف مع نهج رئيس اجلهاز وإدارت��ه 
وادعم ان تأتي للجهاز ادارة متفهمة ألوضاع تلك الفئة، 
لكن ال يجوز أن نطالب بإلغاء اجلهاز ونحول قضية 

البدون إلى أمنية بعد أن أصبحت قضية مدنية.
وبني أنه تقدم بطلب لسحب اسمه من املوقعني على 
طلب نقل تبعية اجلهاز املركزي ل��وزارة الداخلية في 
١٧ يوليو ٢٠١٨ بعد ان مت توفير الكثير من احلقوق 
املدنية لهذه الفئة تشمل صرف جوازات السفر والتعليم 
والصحة واستخراج وثائق الطالق وال��زواج ومنح 
حملة الضمان الصحي من اصحاب اجل��وازات املزورة 

احلقوق  نفسها التي تعطى حلملة البطاقات األمنية.

السويط: هل قبضت األجهزة األمنية على »محمد 
العنزي«  بناء على  بالغ رئيس اجلهاز املركزي؟

وجه النائب ثامر السويط سؤاال الى نائب رئيس 
مجلس ال����وزراء ووزي���ر الداخلية ق��ال فيه : نصت 
املادة )30( من دستور دولة الكويت على أن« احلرية 
الشخصية مكفولة ». ونصت املادة )31( منه على أن 
» ال يجوز القبض على إنسان أو حبسه أو تفتيشه أو 
حتديد إقامته أو تقييد حريته في اإلقامة أو التنقل إال 
وفق أحكام القانون. وال يعرض أي إنسان للتعذيب أو 
للمعاملة احلاطة بالكرامة«.  ونصت املادة )34( على 
أن » املتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية 
تؤمن ل��ه فيها الضمانات ال��ض��روري��ة ملمارسة حق 

الدفاع. ويحظر إيذاء املتهم جسمانياً أو معنوياُ«. 
ون��ص��ت امل���ادة )39( على أن » ح��ري��ة املراسلة 
البريدية والبرقية والهاتفية مصونة، وسريتها 
مكفولة، فال يجوز مراقبة الرسائل، أو إفشاء سريتها إال 
في األحوال املبينة في القانون وباإلجراءات املنصوص 

عليها فيه«.
        ل��ذا يرجى إفادتي وت��زوي��دي باآلتي: 1 - هل 
حتركت األجهزة األمنية وقبضت على )محمد العنزي( 
بناء على شكوى أو بالغ رئيس اجلهاز املركزي ملعاجلة 

أوضاع املقيمني بصورة غير قانونية أو اجلهاز ذاته؟

2 - ملاذا تغاضى بيان وزارة الداخلية عن توضيح 
اللغط الدائر حول سبب األعتقال وملاذا لم يتم االفصاح 

عن دور رئيس اجلهاز في حتريك القضية من عدمه؟
3 - مل��اذا انتظرت وزارة الداخلية )7( أي��ام من 
تاريخ نشر اخلبر في جريدة األنباء ولم تصدر بياناً 
عن احلادثة رغم أن اخلبر يتحدث عن ارتباط مزعوم 

بتنظيم إرهابي ومبحاولة إغتيال لشخصية عامة؟
4 - ماهي رؤية وزارة الداخلية حول املقترح الذي 
قدمه بعض األعضاء حول نقل تبعية اجلهاز املركزي 
ل��وزارة الداخلية، وهل متلك وزارة الداخلية تصورا 
بدياًل في املعاجلة يختلف عن اخلطة التي يتبعها 
اجلهاز احلالي؟ وما هو ذلك التصور في حال كانت 

اإلجابة بنعم؟
5 - ورد في اخلبر الذي نشرته صحيفة األنباء عن 
القضية أن أمن الدولة رصد إتصاالت للمعني باألمر 
عبر تطبيق تيلغرام وهو األمر الذي لم يُنفيه أو يؤكده 
بيان وزارة الداخلية. فإن صح ذلك فإن ذلك يعتبر 
عمال غير شرعي واستخدام وسائل ال يقرها القانون 
وشكل من اشكال التجسس على حرمات املواطنني 

وخصوصياتهم، فما صحة ذلك اخلبر؟

وجه النائب محمد ال��دالل رسالة إلى مجلس األمة 
بشأن رؤية وزارة التربية والتعليم العالي الستغالل 
املواقع احلالية جلامعة الكويت وذلك بعد االنتهاء من 
إنشاء جامعة الشدادية مطالبا إدراجها على بند الرسائل 
ف��ي ج��دول أع��م��ال اجللسة املقبلة. ونصت الرسالة 
على ما يلي: نص الدستور والتشريعات القائمة على 
أهمية وحسن استغالل املال العام، كما أن من متطلبات 
التطوير والتحديث االنتهاء من إنشاء جامعة الشدادية 
وف��ي أس��رع وق��ت ممكن لتكون موقعاً أفضل جلامعة 

الكويت. وباملقابل لوحظ عدم وضوح بل غياب رؤية 
وزارة التربية والتعليم العالي بشأن اخلطة والرؤية 
املستقبلية الستغالل املواقع احلالية جلامعة الكويت ) 
الشويخ - العديلية - اخلالدية - اجلابرية - وكيفان .. 
إلخ ( وهل سيتم إبقاء تبعيتها جلامعة الكويت أم ستعاد 
ألم��الك ال��دول��ة وتستغل كمواقع سكنية للمواطنني، 
خاصة أن معظم املواقع احلالية جلامعة الكويت في 
وسط املناطق السكنية ما يتطلب معه تقدمي فكرة أن 

تخصص تلك األراضي للمواطنني للسكن اخلاص.

األع��م��ال  ج���دول  على  رس��ال��ة  إدراج  يطلب  ال���دالل 
بشأن استغالل املواقع احلالية جلامعة الكويت


