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جمع المعاش التقاعدي مع أي مرتبالشمالي: الحكومة متمسكة بصندوق المعسرين

 يتقاضاه المتقاعد من صاحب العمل

»المكلسن« تعقد آخر اجتماعاتها 23 الجاري
قررت جلنة التحقيق البرملانية فيما اثير 
من شبهات على املال العام امس عقد اجتماعها 
النهائي املخصص ملناقشة »الفحم املكلسن« 
في الثالث والعش���رين من نوفمبر اجلاري، 
على ان يتم التصويت على التقرير النهائي 

في هذا االجتماع.

وذكر رئيس اللجنة النائب سعدون حماد 
في تصريح الى الصحافيني بعد االجتماع، ان 
النواب علي العمير وعادل الصرعاوي وسعدون 
حماد حضروا اجتماع اللجنة امس، ومت االتفاق 
على ارجاء التصويت على التقرير النهائي بعد 
اعتراض احد اعضاء اللجنة كالعادة، والذي 

حاول تأجيل احالة التقرير الى املجلس.
اضاف انه مت توزيع مسودة التقرير التي 
تنص على سحب املشروع واحالة املتجاوزين 
للنيابة على اعض���اء اللجنة كافة، ومت اخذ 
تواقيعهم على تسلم التقرير متهيدا للتصويت 

عليه في اجتماع 23 اجلاري.

قدم النائب صالح عاشور اقتراحا لتعديل قانون 
التأمينات االجتماعية، وجاء فيه ما يلي: مادة أولى: 
يس����تبدل بنص املادة 73 من القانون رقم 61 لسنة 
1976 املشار اليه النص التالي: »اذا طلقت او ترملت 
البن����ت او االخت او االم او عج����ز االبن او االخ عن 
الكس����ب بعد وفاة املؤمن علي����ه او صاحب املعاش 
منح كل منهم نصيبه الذي كان يستحقه في املعاش 
بافتراض استحقاقه له في تاريخ الوفاة ودون املساس 

بحقوق باقي املستحقني«.
مادة ثانية: يضاف بند جديد برقم 4 الى املادة 115 
من القانون رقم 61 لسنة 1976 املشار اليه نصه اآلتي: 
»يجمع صاحب املعاش بني املعاش التقاعدي وبني اي 
مرتب يتقاضاه من صاحب عمل او اي مبلغ يصرف 

له من خزانة عامة بصفة دورية من دون حدود«.
م����ادة ثالثة: تلغى امل����ادة رقم 64 من القانون رقم 61 لس����نة 1976 

املشار إليه.
م����ادة رابعة: يعمل بأحكام الباب الرابع من القانون رقم 61 لس����نة 
1976 املش����ار اليه اعتبارا من 2010/1/1. وج����اء في املذكرة اإليضاحية: 
وفق����ا الحكام املادة 73 من قانون التأمين����ات االجتماعية اذا طلقت او 
ترمل����ت البنت او االخ����ت او االم الول مرة بعد وف����اة املؤمن عليه او 

صاحب املعاش من����ح كل منهن نصيبها الذي كانت 
تس����تحقه في املعاش بافتراض اس����تحقاقها له في 
تاريخ الوفاة، وملا كان اشتراط استحقاق النصيب 
في املعاش وفق����ا لهذا النص مش����روطا بان يكون 
الطالق او الترمل الول م����رة بعد وفاة املؤمن عليه 
او صاحب املعاش وهو شرط يتعارض مع مقاصد 
القانون رقم 61 لسنة 1976 وليس له ما يبرره لذلك 
نصت املادة االولى من االقتراح بقانون املرفق على 
تعديل املادة 73 املشار اليها وإلغاء هذا الشرط. كما 
نصت املادة الثانية على اضافة بند جديد برقم 4 الى 
املادة 115 من قانون التأمينات االجتماعية ينص على 
ان يجمع صاحب املعاش بني املعاش التقاعدي واي 
راتب يتقاضاه من صاحب عمل او اي مبلغ يصرف 
ل����ه من خزانة عامة بصفة دوري����ة من دون حدود، 
وذلك حتقيقا للمس����اواة بني من يعمل بعد االحالة الى املعاش في جهة 

عامة ومن يعمل في جهة خاصة.
كما نص����ت املادة الثالثة على إلغاء امل����ادة 64 التي تنص على انه 
يشترط الس����تحقاق الزوج ان يكون عاجزا عن الكسب، وذلك حتقيقا 
للمس����اواة بني الزوج والزوجة، حيث ان الزوجة تستحق نصيبها في 

معاش زوجها دون اشتراط عجزها عن الكسب.

العنجري: »المالية« ستطلب من المجلس تأجيل
تقريرها عن القروض لمزيد من الدراسة

المالية  اللجن���ة  اجتمعت 
امس بجميع اعضائها وحضور 
ممثلي الحكومة ممثلة في وزير 
المالية مصطفى الشمالي ونائب 
محافظ البنك المركزي د.محمد 

الهاشل.
وقال مق���رر اللجنة النائب 
عبدالرحمن العنجري ان الجانب 
الحكومي قدم بعض االيضاحات 

واألرقام وبعض االمثلة لحاالت 
المواطنين المتعثرين، موضحا 
انه ت���م النق���اش وكان هناك 
الرأي والرأي اآلخر بالنس���بة 
لألرق���ام والفوائ���د والعوائد 
التجارية  بالبن���وك  المتعلقة 

واالسالمية.
انه  العنج���ري  واض���اف 
انج���از تقرير فني  المهم  من 

موضوع���ي يوض���ح جميع 
االقتراحات ويحدد كلفة هذه 

المشاريع على المال العام.
اللجنة  ان  العنجري  وقال 
ارتأت لكل ه���ذه المبررات ان 
تطلب من مجلس التأجيل في 
اعداد التقرير وذلك لمزيد من 
الدراسة، مستدركا: »كل تأخيرة 

فيها خيرة«.

وبع���د خروجه من اللجنة 
ق���ال وزير  أم���س،  المالي���ة 
المالية مصطفى الش���مالي إن 
الحكومة متمس���كة بصندوق 

المعسرين.
وح���ول موق���ف الحكومة 
من التعدي���الت المقدمة على 
الصندوق، قال: كل نائب يقدم 

آراءه ونحن ندرسها.

)متين غوزال(خالد السلطان ومحمد املطير وخلف دميثير ود.يوسف الزلزلة ومصطفى الشمالي قبل بدء اجتماع اللجنة املالية امس 
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بيــت للبــيـع
من جميـع منـاطـق الكـويـت والـدفـع كــا�ش

مطــلـــوب

97929191

ال�سالمية ـــ مجمع �سنترال بالزا

تلفون:  25759933 ــ 25729933   فاك�س: 25747076

اخـتــيــارك مـــن

الــ�ســاعـــات واملـجــوهــرات

بجميع املــاركـــات

تـحــت �ســـقـــف واحــــد

تثمني باأف�سل الأ�سعار ون�سرتي نقدًا

كـادو فـرح

عبداملجيد لل�ساعات

عبداملجيد لل�ساعات: الكويت ــ جممع الأوقاف

الدور الأر�سي ــ حمل 91 ــ 93

مقابل ال�سارع العام تلفون: 22430543 فاك�س: 22430544

عبدال�سمد لل�ساعات

الريا�س: 4706530 )9661+(

جـــــــدة: 6515177 )9662+(

الدمـــام: 8345716 )9663+(

ن�سرتي وندفع نقداً

ن�ستبدل القدمي باحلديث

ملجوهراتكم و�ساعاتكم الثمينة 

)جديدة ــ قدمية ـــ م�ستعملة(

غرفة و�سالة ومطبخ وحمام

يف حويل

قطعة 4 - �سارع 112

خلف البنك التجاري

22663519 - 99276020

لاليجار �سقة

99566026 - 67089519 الإدارة: 5/ 22623396

للبيع

باجلملة

خام ا�سرتايل

للبيع

باجلملة

قرميد اإيطايل

نتعــــــامــــل بالأقــــــــ�ســـاط
�ســـركـــــة دلتـــــا الـــ�ســــــرق

للبيع باجلملة

حديد مدورات

حديد مربعات

حديد بايبات

للبيع باجلملة

�سرت + �سناديق

يدوي + مواتري

�سيبار

ل�ساحبها/ نا�سر عقيل و�سركاه

ال�سنـاعـات البـال�ستيكـيـة
الربيطاين  املجل�س  �سهادة  على  حا�سلة 

للمياه+ �سهادة الهيئة الوطنية ال�سحية

99409350 - 24742623
97390457 - 99029044

)

اخلزان كفــالـة

10 �سنوات
مقاومة للبكرتيا و�لفطريات و�ل�صد�أ

3 LAYER
3 طبقات

GAL-1000

نقل عف�ش
فك - نقل - تركيب

ن�ستري الأثاث الم�ستعمل
�شـركـة الإيـمــان

66518694

لالإيـجـــــار
جمـمــــع �سكــنــي جـــديــــد باملهـــبــولــــة
غـيـــر مفــــرو�س - مـــزايـــا خــا�ســـة لل�ســـركــــات

پ غرفة + �سالة + حمام + مطبخ               145 د.ك

پ �ستـــديـــو                                                         95 د.ك

مواقف �سيارات - حمـام �سباحـــة - نـــادي ريا�سي

�سنتـرال مركــــزي - �ستـاليـت مـركـزي - ر�سـبــ�سن

65630087 - 65109224

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 الباب

ت�شكيلة رائعة 
من

برادات املياه

امل�سنع

99551000
الفحيحيل

23913320
مبـيعات

23912535
امـغـرة

24566606

كفالة 10 �سنوات

خزانات مكفولة �سحيًا - مانعة للطحالب - بانيوهات - ديكورات - عزل برك - مظالت - 

�ساليهات - برادات + احوا�س �سباحة

�ســــقــــــق لالإيـــــجــــار

با�ســــــم/

حممد احمد عبا�ش ح�سني

رقم اجلواز / 213947

على من يجده ت�سليمه

لل�سفارة امل�سرية اأو الت�سال

ت : 97767431 - 25739047

لالإيجـار يف ال�سامليـةمفقود جواز �سفر م�سري

99682600 - 97171172

حمالت + مكاتب + م�ساحات مفتوحة

صالح عاشور


