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اعتمد رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن جدول 
اعمال اجللسة العادية املقرر عقدها خالل يومي  
الثالثاء واالرب��ع��اء املقبلني ، وأدرج على اجلدول 
التصويت على 3 طلبات للنيابة العامة برفع 
احلصانة عن النواب أحمد الفضل في قضية إعالم 
»املباحث اإللكترونية« وخالد الشطي في قضية 
إعالم و محمد هايف في قضية متييز جنح مستأنف.

وادرج رسالة واردة  من صاحب السمو أمير 
البالد يعرب فيها عن خالص ارتياحه لألجواء 
الدميقراطية ال��ت��ي س���ادت اجللسة املنعقدة في 
27/11/2018 أثناء بحث موضوع االستجواب 
املقدم إلى سمو رئيس مجلس الوزراء، ويثمن فيها 
تفهم املجلس ملا جاء في رسالة سموه ودعوته إلى 
حتكيم العقل وتغليب مصلحة البالد العليا، كما 
يثني فيها على املواقف التي أبداها غالبية أعضاء 

املجلس.
وأدرج على جدول االعمال التقرير األول للجنة 
الشؤون املالية واالقتصادية عن »التقاعد املبكر«، 
اق��ت��راح تعديل بعض اح��ك��ام ق��ان��ون التأمينات 
االجتماعية الصادر باالمر األميري بالقانون رقم 61 

لسنة 1976
وفي بنود جدول األعمال ينظر املجلس اخل�طاب 
األميري الذي افتتح به دور االنعقاد العادي الثالث 
م��ن الفصل التشريعي،وبرنامج عمل احلكومة 
للفصل ال��ت��ش��ري��ع��ي اخل��ام��س ع��ش��ر للسنوات 

.)2019/2020-2016/2017(
 كما يضم ج��دول األع��م��ال تقرير جلنة املرافق 
ال��ع��ام��ة ع��ن التحقيق ف��ي عجز البنية التحتية 
الستيعاب األمطار التي شهدتها البالد مساء اجلمعة 

املوافق 24/03/2017.
 وكما يضم هذا البند تقرير جلنة ش��ؤون ذوي 
االحتياجات اخلاصة وامل��درج بصفة االستعجال 
ع��ن االق��ت��راح��ات بقوانني بتعديل بعض أحكام 
ال��ق��ان��ون رق��م )8( لسنة 2010 ف��ي ش��أن حقوق 
األشخاص ذوي اإلع��اق��ة، وتقرير جلنة الشؤون 
املالية واالقتصادية وامل��درج بصفة االستعجال 
عن مشروع القانون باإلذن للحكومة بعقد قروض 
عامة وعمليات متويل من األس��واق املالية احمللية 

والعاملية. 
ومدرج على جدول األعمال طلبا مناقشة بشأن 
دواعي وأسباب ندب مجموعة من العسكريني للعمل 
لدى أعضاء مجلس األم��ة، وبشأن تداعيات سوء 
تصميم مصفاة ال��زور الذى سيكبد خزينة الدولة 
خسائر وأرباحا غير محققة تزيد تكلفتها على )15( 
مليار دوالر. ونصت رسالة سمو االمير للمجلس 
على م��ا يلي: لقد تابعت باهتمام بالغ م��داوالت 
جلسة مجلس األم��ة التي انعقدت لبحث موضوع 
االستجواب املقدم الى سمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ جابر املبارك احلمد الصباح وما مت التوصل 
إليه من قرار اإلحالة إلى اللجنة التشريعية للتحقق 
فى مدى استيفائه للجوانب القانونية بغية عرضه 
بعد ذلك على مجلسكم املوقر متهيًدا التخاذ القرار 
املناسب بشأنه. وأود في هذا الصدد أن أعبر عن 
خالص ارتياحي لألجواء الدميقراطية التي سادت 
جلستكم واملستوى الراقي في طرح اآلراء املختلفة 
حيال موضوع االستجواب وأثمن بتقدير عاٍل التفهم 
مبا جاء في رسالتنا إليكم ودعوتنا إلى حتكيم العقل 
وتغليب مصلحة البالد العليا في ظل الظروف 
الراهنة احلرجة التي منر بها وأخص هنا بالثناء 
على املواقف التي أبداها غالبية اإلخ��وة األعضاء 
في املجلس. إنني على ثقة بأنكم وما تتحلون به 
من إدراك عاٍل للمسؤولية ستواصلون مسيرتكم 
الدميقراطية املباركة بالتعاون مع إخوانكم أعضاء 
احلكومة ملا يحقق رفعة البالد وحتقيق تطلعات 
أبنائه متضرعا إل��ى ال��ب��اري عز وج��ل أن يوفقكم 
وأن يسدد خطاكم. وجاء في تقرير اللجنة املالية 
عن التقاعد املبكر : اطلعت اللجنة على تقريرها 52 
والذي انتهت فيه إلى عدم اقتناعها باملبررات التي 
جاءت في مرسوم الرد املشار إليه وخلو مشروع 

القانون من شبهة عدم الدستورية.
 حيث متت املوافقة على إق��رار مشروع القانون 
بتعديل بعض أحكام األمر األميري بالقانون رقم 61 
لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات االجتماعية 
كما واف��ق عليه املجلس مبداولته الثانية وعدم 
املوافقة على ما جاء باملرسوم رقم 177 لسنة 2018 

بطلب احلكومة إعادة النظر فيه.
 كما اطلعت اللجنة على االقتراح املشار إليه في 
صدر التقرير وتبني لها أنه مطابق للنص الذي أقره 
املجلس في جلسته املنعقدة بتاريخ 15/05/2018 
فيما عدا أنه استبعد املادة الرابعة التي كانت محل 
خالف واضح بني املجلس واحلكومة والتي ادعى 
مرسوم الرد بأنها تغل يد الدولة واجلهات احلكومية 
عن إحالة أي من املشمولني في القانون إلى التقاعد 
ف��ي ح��ني أن��ه ل��م ينص على ذات احلكم بالنسبة 
للعاملني في اجلهات التي ال يسري عليها قانون 
اخلدمة املدنية وهذا إخالل مببدأ املساواة فضاًل عن 
أنه يخالف أحكام املواد 50 و52 و74 من الدستور.  
رأي وزارة املالية:- أكد الوزير حرص احلكومة على 
التوصل الى صيغة مالئمة متفق عليها بحيث يلبي 
جميع املقترحات املقدمة واستعدادها ملناقشة كل 
البدائل وذكر أن موقف احلكومة استند على ضرورة 

احملافظة على 3 ركائز رئيسية:
 1 - سالمة القانون من أي عوار دستوري. 

2 - اإلب��ق��اء على سن التقاعد 55 للرجل و50 
للمرأة وفق ما هو محدد وذلك حتى ال يختل النظام.

 3 - اعتبار أن خيار التقاعد املبكر ميزة وليست 
حّقًا وعلى من يرغب بذلك حتمل جزء من التكلفة 

املترتبة على ذلك.
 - وعليه قدمت احلكومة ت��ص��وًرا ج��دي��ًدا في 
اجتماع اللجنة يتضمن إلغاء املادة الرابعة وتعديل 
املادة األولى والثانية مبا يوافق هذا اإللغاء وذلك 

لتالفي أي شبهة دستورية بالقانون.
 - كما أوض��ح أن احلكومة ج��اءت بتعديل آخر 
يهدف إل��ى اإلبقاء على سنوات العمر كما جاءت 
بالقانون احلالي )55 سنة للرجل و50 للمرأة( 
وذل��ك مع األخ��ذ باالعتبار االجتاهات العاملية في 
سياسات التقاعد هي رفع احلد األدنى لسن التقاعد 
وربطه مبتوسط العمر املتوقع للحياة واحلد من 
السبل املؤدية للتقاعد املبكر حيث إن متوسط سن 

التقاعد املبكر في بعض البلدان 60 سنة. 

- ولقد جاء التعديل اجلوهري للحكومة متضمًنا 
حتميل املؤمن عليه ال��ذي أكمل ثالثني سنة خدمة 
وامل��ؤم��ن عليها التي أكملت 25 سنة خدمة كلفة 
تقاعدهم املبكر نظًرا لعدم بلوغهم السن املقررة 

)رجل 55 سنة مرأة 50 سنة(.
 وبررت احلكومة ذلك بحرصها على عدم اإلضرار 
بنظام وص��ن��ادي��ق املؤسسة العامة للتأمينات 
االجتماعية وحتميلها أعباًء مالية إضافية حيث 
يبلغ إجمالي ع��دد من يشملهم االق��ت��راح بقانون 
املستفيدين من املؤمن عليهم 6394 في سنة 2019 
بتكلفة مباشرة قدرها 375 مليون دينار كويتي 

منهم 1522 موظفة و4872 موظًفا.
 كما أن للتقاعد املبكر آث���اًرا سلبية على تلك 
الصناديق حيث إن 6394 متقاعًدا سيؤدي إلى 
زيادة العجز االكتواري من 9.2 مليارات إلى 10.6 
مليارات والتي متثل نسبة 15 ٪ وعليه قان اخلصم 
من معاشات التقاعد املبكر للمتقاعدين بنسبة 5 ٪ 
ا من التقاعد املبكر من شأنه أن يوازن الزيادة  سنوّيً

في العجز االكتواري.
 وأخيرا أوضح الوزير بأن إقرار هذا القانون يعد 
ميزة إضافية بحيث يستفيد املؤمن عليهم من هذه 
امليزة عن طريق خصم من املعاش التقاعدي بنسبة 
5 ٪ عن كل سنة من سنوات التقاعد املبكر وبالتالي 
فمن يرغب في االستفادة من ميزة التقاعد املبكر 

فعليه أن يتحمل هذه التكلفة.
 ورأت املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية 
أن العوار الدستوري في االقتراح بقانون ال يشوب 
املادة الرابعة فقط بل حتى في املادة األولى والثانية 
حيث تعارض املادة 11 من الدستور التي تقضي بأن 
تكفل الدولة املعونة للموظفني في حالة الشيخوخة 
أو املرض أو العجز عن العمل وهو املعمول به اآلن 
في قانون التأمينات االجتماعية فضاًل عن إخالل 
املادتني مببدأ املساواة في املراكز القانونية املتماثلة 
مخالًفا بذلك نص املادة 29 من الدستور فقد قررت 
املادتان إلغاء شرط السن ألحقية املعاش التقاعدي 
املبكر لبعض الفئات في حني أن فئات أخرى بذات 

املركز لم يقرر لها ذات املكنة.
رأي اللجنة:وبعد املناقشة وتبادل اآلراء رأت 

اللجنة وأوضحت ما يلي: 
-1 أن التعديل امل��ق��دم م��ن احلكومة ال يحقق 
الهدف الذي قدم االقتراح من أجله حيث إن مؤداه أن 

يخضع املعاش التقاعدي للتخفيض بنسبة 5 ٪ لكل 
من الرجل الذي خدم 30 سنة واملرأة التي خدمت 25 
سنة ولم يكملوا السن وهذا ما يعارض توجه اللجنة 

في هذا املوضوع.
 -2 قامت اللجنة بإقرار ميزة إضافية للمؤمن 
عليهم في امل��ادة األول��ى وذل��ك بتخفيض املعاش 
بنسبة 5 ٪ من الراتب األساسي الذي حسب عليه 

دون العالوة االجتماعية وعالوة األوالد.
 -3 أن إلغاء املادة الرابعة من مشروع القانون 
الذي أقره املجلس في مداولته الثانية وذلك لضمان 

خلو القانون املقترح من أي شبهة دستورية.
التصويت: 

بعد املناقشة وتبادل اآلراء انتهت اللجنة إلى ما 
يلي:

 1 - عدم املوافقة بإجماع أعضائها على التعديل 
املقدم من احلكومة.

 2 - املوافقة بإجماع آراء أعضائها على االقتراح 
ب��ق��ان��ون بتعديل ب��ع��ض أح��ك��ام األم���ر األم��ي��ري 
بالقانون 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات 

االجتماعية )بعد التعديل(.
وفيما يلي النص كما انتهى اليه تقرير اللجنة:

اق��ت��راح بقانون بتعديل بعض أح��ك��ام قانون 
التأمينات االجتماعية ال��ص��ادر ب��األم��ر األميري 

بالقانون رقم )61( لسنة 1976
 - م��ادة أول��ى: تضاف ثالث فقرات جديدة بعد 
البند )7( وبند جديد برقم )10( إلى املادة رقم )17( 
من قانون التأمينات االجتماعية املشار إليه نصهما 

اآلتي:
 » ويجوز بناء على طلب املؤمن عليهم في حاالت 
انتهاء اخلدمة املنصوص عليها في البنود )5( 
و)6( و)7( مبا ال يجاوز خمس سنوات اختيار 
صرف املعاش التقاعدي بداًل من مكافأة التقاعد أو 
املعاش املؤجل على أن يخفض املعاش بنسبة 5% 
من الراتب األساسي الذي حسب عليه دون العالوة 
االجتماعية وع��الوة األوالد وذل��ك عن كل سنة من 
املدة بني تاريخ انتهاء اخلدمة وتاريخ بلوغ السن 
امل��ق��ررة باجلدولني رقمي )7أ( و)7ب(  بحسب 
األحوال.  وفي حساب التخفيض للمدد التي تتضمن 

كسراً من السنة تتبع طريقة النسبة والتناسب.
 وال يخضع املعاش في هذه احلالة للتخفيض 

املقرر بحكم املادة )20( من هذا القانون.
 10 - انتهاء خدمة املؤمن عليه بناء على طلبه 

متى بلغت مدة اشتراكه في التأمني ثالثني سنة.
- مادة ثانية: يستبدل بنص البندين)5و9( من 
املادة )17( من قانون التأمينات االجتماعية املشار 

إليه النصان التاليان:
 » -5 انتهاء خدمة املؤمن عليها لغير األسباب 
املنصوص عليها في البنود السابقة، متى بلغت 
مدة اشتراكها في هذا التأمني خمس عشرة سنة، 
وكانت قد بلغت السن احمل��ددة طبًقا للجدول رقم 
)7أ( املرافق لهذا القانون، وفي هذه احلالة ال يخضع 
معاشها للتخفيض املقرر بحكم املادة )20( من هذا 

القانون«.
 9 - »انتهاء خدمة املؤمن عليها بناء على طلبها 
متى بلغت مدة اشتراكها في التأمني خمًسا وعشرين 

سنة«.
- مادة ثالثة: تعاد التسوية في حاالت استحقاق 
امل��ع��اش ال��ت��ع��اق��دي وف��ًق��ا ل��ألح��ك��ام امل��ع��دل��ة بهذا 
القانون، وتضاف إلى املعاش الزيادات التي تقررت 
منذ انتهاء اخلدمة إذا لم يكن قد سبق إضافتها، 
ويصرف املعاش بعد التسوية من تاريخ العمل بهذا 

القانون«.
ويخصم ما يكون قد صرف من مكافأة تقاعد من 

املعاش التقاعدي بواقع )%10 شهرّيًا(.
 - م��ادة رابعة: يلغى اجل��دول رقم )9( املرافق 

لقانون التأمينات االجتماعية املشار إليه.
 - م��ادة خامسة: على رئيس مجلس ال��وزراء 
والوزراء، كل فيما يخصه،  تنفيذ أحكام هذا القانون 
ويعمل به من أول الشهر التالي لتاريخ نشره في 

اجلريدة الرسمية.
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اعبترها صفعة في وجه مناصري الصهيونية العاملية

العتيبي يشيد مبوقف 
الكويت لوقف إدانة 

حماس في األمم املتحدة
أشاد النائب خالد العتيبي 
مبوقف الكويت وتضامنها 
م��ع القضية الفلسطينية 
وال���ش���ع���ب ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي 
بإسقاطها املشروع األمريكي 
في األمم املتحدة الذي حاول 
إدان��ة حركة حماس واصًفا 
تلك اخلطوة بالصفعة في 
وجه مناصري الصهيونية 

العاملية.
وأكد العتيبي في تصريح 
صحفي أن ال��ق��رار الرسمي 
الكويتي ج��اء متناغًما مع 
الرغبة الشعبية الكويتية 
املناصرة للشعب الفلسطيني 
والرافضة للتطبيع واملؤيدة 

لكل القرارات الدولية التي تصب لصالح احلقوق الفلسطينية.
وأض��اف العتيبي أن حتركات الدبلوماسية الكويتية الهادئة بقيادة 
صاحب السمو أمير البالد ستظل مساندة للحق العربي في مقاومة االحتالل 
واخلالص منه ولن يستطيع أحد مهما كانت قوته انتزاع قرار يدين مقاومتنا 

املشروعة.

ثمن الدعم املتواصل للقضية الفلسطينية العادلة

فهاد: نعتز مبوقف الكويت 
في إيقاف القرار األميركي 

أشاد مقرر جلنة الشؤون 
اخلارجية البرملانية عبدالله 
فهاد مبوقف الكويت الداعم 
لنصرة القضية الفلسطينية 
ف��ي اجلمعية العامة لألمم 
املتحدة قبل يوم اخلميس من 
خاللها جناحها في التصدي 
وإيقاف املشروع االمريكي 
بشأن إدان��ة حركة املقاومة 

االسالمية حماس. 
وأوضح فهاد في تصريح 
ص��ح��اف��ي » ن��ع��ت��ز ونثمن 
مواقف دولة الكويت الدائمة 
ف��ي ن��ص��رة قضايا االمتني 
العربية واإلسالمية السيما 
في دعم القضية الفلسطينية 

العادلة«، معتبرا أن موقف الكويت االخير في االمم املتحدة بالتصدي 
للمشروع االمريكي مصدر فخر جلميع من ينتمي لهذه الدولة الكبيرة 

بأفعالها. 
وأك��د فهاد أن السياسة اخلارجية الكويتية في ظل القيادة احلكيمة 
بصاحب السمو أمير البالد دائما ما تثبت جناحاتها وعلو كعبها في دعم 

القضايا الدولية املستحقة السيما في مثل هذه احملفل. 
وبني فهاد أن الكويت استطاعت إيقاف مشروع القرار االمريكي للمرة 
االولى وذلك من خالل جناحها بأكثرية 3 أصوات فقط في مترير قرار إجرائي 
ينص على وجوب حصول مشروع القرار على أكثرية الثلثني العتماده، وهي 

أغلبية تعذر على واشنطن تأمينها.

شكرأعضاء البرملان العربي لتقديرهم ما بذلته 
السعودية خلدمة األمة العربية 

السلمي رئيسا البرملان 
العربي لفترة ثانية 

بالتزكية

فاز الدكتور مشعل بن فهم السلمي برئاسة البرملان العربي بالتزكية، 
وذلك للمرة الثانية علي التوالي.

وقال الدكتور مشعل بن فهم السلمي عبر حسابه على تويتر : بفضل 
وتوفيق من الله، مت انتخابي بالتزكية رئيساً للبرملان العربي لفترة ثانية، 
شكراً العضاء البرملان العربي احترامهم لترشيح اململكة العربية السعودية 
وتقديرهم ملا بذلناه من جهد وعمل خالل السنتني املاضيتني خلدمة األمة 
العربية ونصرة قضاياها والتصدي ملن يحاول املساس بسيادتها وأمن 
مجتمعاتها. وعقد البرملان العربي امس جلسته إلج��راء االنتخابات على 
منصب رئيس البرملان العربي ونوابه ورؤس��اء اللجان ونوابهم، وتقدم 
السلمي ملنصب رئيس البرملان لفترة ثانية، خلدمة قضايا االمة العربية 

والدفاع عن سيادتها وأمنها القومي.

15 مليار دوالر إدراج طلب مناقشة خسائر مصفاة الزور البالغة 

»التقاعد املبكر«  و»حقوق ذوي اإلعاقة« ورفع احلصانة 
عن الفض والشطي وهايف بجلسة الثالثاء
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الغامن يترأس جلسة سابقة
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