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الوسمي: مشاركة الكويت في معرض األسلحة البرية لالطالع على أحدث التكنولوجيا

باريس � كونا: أكد آمر القوة البرية الكويتية اللواء الركن إبراهيم الوس���مي أن مشاركة الوفد 
العسكري الكويتي في املعرض الدولي لألس���لحة البرية والدفاع اجلوي )يوروساتوري( جاءت 
بناء على توجيهات النائب األول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ جابر املبارك لالطالع 

على أحدث التكنولوجيا في هذا املجال.
وذكر اللواء الوسمى عقب اختتام املعرض الذي استمر خمسة أيام ان الوفد العسكري الكويتي 
اطلع على أحدث األسلحة والتكنولوجيا اخلاصة بالقوات البرية والدفاع اجلوي حيث قام بجولة 

في العديد من أقسام املعرض.

احتفاء وترحيب من اجلانب اإليطالي مبعرض »الكويت مرآة احلضارة«الشيخ جابر الدعيج متوسطا فرقة تلفزيون الكويت املوسيقية

الشيخ جابر الدعيج ملقيا كلمته في افتتاح املعرض

د.فايز الكندري متوسطا املشاركني في احللقة النقاشية 

»الكويت مرآة الحضارة«.. معرض جمع الماضي والحاضر الفني في فلورنسا

فلورنسا � ايطاليا � كونا: افتتح سفيرنا لدى ايطاليا 
الش����يخ جابر الدعيج الليلة قب����ل املاضية املعرض 
الثقافي للفنون والصناعات التقليدية واملوس����يقى 
الكويتية التراثية واحلديثة وسط مشاركة رسمية 

واقبال كبيرين.
وتصدر الشيخ جابر الدعيج ومدير ادارة االعالم 
اخلارجي بوزارة االعالم عبداهلل اخلالدي بجانب رئيس 
املجلس التشريعي باقليم »توسكانا« البيرتو موناتشي 
وممثلة عمدة مدينة فلورنس����ا مستشارة السياحة 
اليزابيتا تشانفانيللي  الدولية  واملوضة والعالقات 
ورئيس����ة فرع منظمة اليونسكو في توسكانا ماريا 
لويزا سترينغا مع رئيس جمعية الصداقة بييرأندريا 
فاني حف����ل افتتاح املعرض بس����احة »مادونا ديلال 

نافي« في املدينة.
يذكر ان املعرض الذي اقيم حتت عنوان »الكويت 
مرآة احلضارة � الفن والصناعات التقليدية بني املاضي 

واحلاضر« مببادرة من ادارة االعالم اخلارجي بوزارة 
االعالم وذلك مبناسبة مرور 20 عاما على قيام »جمعية 
الصداقة االيطالية � الكويتية« في مدينة »فلورنسا« 
عاصمة احلضارة االوروبية للتضامن مع دولة الكويت 

في مواجهة الغزو واالحتالل العراقي.
وتضمن املعرض الثقافي والفني الذي يستضيفه 
مجم����ع »لي موراتي« الثقافي بقل����ب املدينة جناحا 
للصور الفوتوغرافية الفنية للمصور الشيخ ناصر 
الصباح يعرض من خاللها مشاهد من الكويت احلديثة 
ومالمحها التقليدي����ة باالضافة الى معرض للصور 
الفنية لفنانني كويتيني هما سمر البدر التي درست 
التصوير بفلورنس����ا ومدير ادارة الفن والتصوير 

جابر مختار.
كما ض����م املعرض جناحا العمال فنانة التصميم 
بدار »س����راي« حنان اجلندل التي تدرس بأكادميية 
فلورنسا للحصول على درجة املاجستير عرضت به 

تواليف اضفت فيه ملسة عصرية على الثرايا واملصابيح 
التقليدية باستخدام االحجار وااللوان املبتكرة.

كما شارك »ديوان القالليف« من جانبه بتوليفة 
من مناذج املراكب الكويتية التقليدية القدمية حيث 
قام املعلمان محفوظ القالف وجاسم املنصور بتنفيذ 
اعمالهما احلرفي����ة الدقيقة امام اجلمهور فيما قامت 
خبيرة النسج الشعبي ب� »بيت السدو« نوال العطية 
بنسج بعض املشغوالت التقليدية باالساليب القدمية 

واالصيلة التي شدت رواد املعرض.
وفي ساحة املجمع قامت »فرقة تلفزيون الكويت 
املوس����يقية« بتقدمي عرض لها في ايطاليا ألول مرة 
وذلك بعزف مقطوعات متنوعة من التراث الغنائي 
الكويتي الشعبي بايقاعاتها وانغامها العميقة التي 
اشاعت عبقا كويتيا دافئا اثار حماس رواد املعرض 

واهل املنطقة.
ومن املقرر ان تق����وم الفرقة خالل االيام القادمة 

بعزف مختارات من االحلان الكويتية في س����احتني 
من اهم واش����هر ساحات املدينة التي يعمها عشرات 
آالف السائحني الذي يقصدون »فلورنسا« من مختلف 

انحاء العالم.
كما شهد املعرض الذي القى اهتماما الفتا من وسائل 
االعالم والصحافة والتلف����زة االيطالية عرض فيلم 
ڤيديو عن الكويت وحركة احلياة والتقدم احلضاري 

التي تشهدها اليوم.
يذكر انه شارك في االحتفال الذي رفعت فيه االعالم 
الكويتية وااليطالية من السفارة الكويتية بروما كل من 
السكرتير الثالث خالد الوزان وامللحقة الديبلوماسية 
فاطمة االبراهيم واملندوب الدائم للكويت لدى منظمة 
االغذية والزراعة خالد الراشد واملندوبة السابقة فاطمة 
حيات بحضور حشد كبير من اجلمهور يتقدمه ابرز 
القيادات احمللية والسياسية والشخصيات الثقافية 

واالعالمية ولفيف من اعضاء جمعية الصداقة.

افتتحه السفير الشيخ جابر الدعيج في ساحة »مادونا ديلال نافي«

الكندري يقترح تطبيق نظام »يوروباس« في الجامعات العربية ودول التعاون
خالل حلقة نقاشية في مكتبنا الثقافي في فرنسا

باريس � كونا: اقترح رئيس املكتب الثقافي في سفارتنا 
لدى فرنسا د. فاير الكندري تطبيق النظام )يوروباس( املطبق 
في جامعات اوروبية في اجلامعات العربية او في جامعات 
دول مجل����س التعاون اخلليجي ملا ل����ه من اهمية البرازها 
دوليا. جاء ذلك في حلقة نقاشية اقامها املكتب الليلة قبل 
املاضية للتعري����ف بأبعاد واهمية نظام )يوروباس( وهي 
شهادة متنح من جانب عدد من اجلامعات االوروبية لتوحيد 
معايير جودة التعليم وشروطه في نطاق االحتاد االوروبي 
شارك فيها رؤساء املكاتب الثقافية العربية ومندوبو تلك 
الدول في منظم����ة االمم املتحدة للتربية والعلوم والثقافة 

)يونسكو(.
وقال د.فايز الكندري ان احللقة تدور حول تطبيق نظام 
)يوروب����اس( بني الدول العربية من خ����الل جامعة الدول 
العربي����ة )عرب باس( او حتى تطبيق����ه بني دول مجلس 

التعاون اخلليجي )خليج ب����اس( لضمان توحيد معايير 
التعليم العالي وجودة التعليم في الدول العربية.

واكد املشاركون ضرورة التنسيق بني هيئات االعتماد 
االكادميي في الدول العربية وتعزيز التعاون بني اجلامعات 
العربية وتفعيل احتاد اجلامعات العربية واملنظمة العربية 

للتربية والعلوم والثقافة )اليسكو(.
وشدد املشاركون على ضرورة توحيد النظام في اجلامعات 
داخل الدولة الواحدة كخطوة اولى لتطبيق نظام مثل نظام 
)يوروباس( االوروبي. وتناول املشاركون التعريف بنظام 
)يوروب����اس( وظروف وآلية اعتماده في اوروبا والوقوف 
على مزاياه عمليا واكادمييا وتبني وتطوير الفكرة عربيا 
وم����دى امكانية تطبيقها في الدول العربية وآلية التطبيق 

والعقبات او التحديات التي تواجهها.
وتتجه الدول في االحتاد في االوروبي الستحداث النظام 

)يوروباس( وهي ش����هادة معترف بها في كل اوروبا متنح 
وفق منوذج واحد. وتتسابق اجلامعات االوروبية باعتماد 
النظ����ام املذكور بالرغم من ع����دم الزاميته ملا له من اهمية 
كبيرة في ابرازها دوليا وملا يعكسه من الشفافية وجودة 
وكفاءة التعليم العالي فيها. يذك����ر ان نظام )يوروباس( 
يرفق بالشهادة االكادميية شهادة مصممة حسب منوذج قام 
بصياغته املجلس االوروبي واملفوضية االوروبية ومعهد 
اليونسكو االوروبي بهدف اعطاء معلومات مستقلة وكاملة 

وبشفافية حول الشهادة االكادميية.
وتتضمن شهادة )يوروباس( شرحا لطبيعة ومستوى 
والسياق الدراس����ي والفحوى واالطار القانوني للدراسات 
املنجزة بنجاح بواسطة الشهادة خالية من اي حكم نوعي 
حول الش����هادة االكادميية او اي بيان حول املعادلة او اي 

مقترحات حيال االعتراف.

رندى مرعي
أعلن الباحث القانوني في مؤسسة التأمينات االجتماعية 
حمدان البذالي إجراء تعديالت على مواد قانون التأمينات 
االجتماعية مبا يتماش����ى وقان����ون املعاقني ومع »العمل« 
اللذين مت إقرارهما مؤخرا من قبل الس����لطتني التشريعية 
والتنفيذية، مش����يرا إلى املواد املتعلقة بشريحتي النساء 

وذوي االحتياجات اخلاصة اللذين يشملهما القانون.
كالم البذالي جاء خالل محاضرة بعنوان »قانون التأمينات 
االجتماعية في الكويت � حاالت استحقاق املعاش التقاعدي 
»وذلك في جمعية املهندسني حيث فسر الباحث القانوني 
العالقة بني املؤمن عليه وصاحب العمل ومؤسسة التأمينات 
التي حتتوي وتنظم هذا التأمني ومتنح املؤمن عليه املزايا 
التأمينية، مشيرا إلى أن راتب املؤمن عليه هو أساس العالقة 
التأمينية وعلى أساسه يتم تقدير املعاش التقاعدي، ونوه 

إلى أن الراتب نوعان مفسر ومقطوع. 
وتابع بأن نسبة املعاش التقاعدي تصل وفق القانون إلى 
حد أقصى يبلغ 95% من الراتب وأن احلد األدنى للمعاش 
التقاعدي يبدأ من نسبة 65% من الراتب األساسي، موضحا 
أن هذه النس����بة ترتفع حسب س����نوات اخلدمة ومبعدل 
زيادة قدره 2% عن كل سنة خدمة بعد 15 سنة، وأن املرتب 
األساسي وسنوات اخلدمة هما األساس الذي يحسب عليه 

املعاش التقاعدي وفقا للقانون رقم 61 لسنة 1971. 

التقاعد

وتناول البذالي تقاعد املرأة املتزوجة واملطلقة واألرملة 
التي لديها أوالد والتي شملتها املادة 17 من البند اخلامس 
قائال: انها تستحق املعاش التقاعدي بتوافر شرطني األول 
املدة على أال تقل عن 15 سنة خدمة فعلية، والثاني شرط 
الس����ن، مش����يرا إلى أنه في حالة املرأة املتزوجة مت إلغاء 
وجود ش����رط اإلقامة املشتركة بني الزوجني واقتصر على 

مضي سنتني على زواجهما قبل سن التقاعد. 

العجز

واس����تعرض البذالي الباب الذي ينظم أحكام التقاعد 
للعاملني في القطاع����ات احلكومي، األهلي، النفطي، وقدم 
ش����رحا عن ماهية العجز الكامل والعجز الصحي، مشيرا 
إلى الوفاة خالل اخلدمة أو خالل سنتني من تاريخ انتهائها 
تعتبر من العجز الكامل، ويحسب املعاش التقاعدي على 

أس����اس مدة اخلدمة، وبإضافة املدة املكملة لس����ن الستني 
فرضا. موضحا أن املع����اش التقاعدي يصرف من تاريخ 
الوف����اة أو تاريخ ثبوت العجز الكامل.  وأضاف أن العجز 
الصحي هو الذي يتع����رض له املؤمن عليه خالل اخلدمة 
ويحسب بحسب نسبة العجز فإن كانت تقل عن 50% يحسب 
املعاش التقاعدي على أساس مدة اخلدمة أو 15 سنة خدمة 
أيهما أكبر، وان كانت نسبة العجز تزيد على 50% يحسب 

املعاش بإضافة املدة املكملة لسن الستني. 
وقال إنه مت استبدال الفقرة 9 من املادة 17 من القانون 
والت����ي كانت تنص على أن املرأة التي ترعى ابنا معاقا أو 
زوجا معاقا تستحق املعاش بتوافر 15 سنة خدمة فعلية 
دون شرط السن وفقا للشروط اخلاصة لهذه احلالة، وقد 
اس����تبدلت بنص املادة 42 من القانون رقم 8 لس����نة 2010 

وبدأ العمل بها منذ 2010/5/28. 
وحتدث عن استبدال املادة 9 من القانون رقم 49 لسنة 
1996 واخلاصة بتقاعد املعاقني والتي كانت تشترط 15 سنة 
للذكور و10 سنوات بالنسبة لإلناث، والتي استبدلت بنص 

املادة 41 من القانون 8 لسنة 2010. 
وحول مكافأة التقاعد قال البذالي في منشور وزعه خالل 
احملاضرة ان هذه املكافأة متضمنة وفقا للمادة 25 من الباب 
الثالث واملادة 62 من الباب اخلامس للقانون حيث نصت 
على أن متنح هذه املكافأة ملن ال تتوافر به شروط استحقاق 

املعاش التقاعدي عند انتهاء خدمته، ويرغب باالس����تفادة 
التأمينية من مدد خدماته، ومتنح للمتقاعد الذي استحق 
احلد األقصى للمعاش التقاعدي بواقع 95%، وكانت له مدة 
خدمة تزيد على احلد األقصى للمعاش التقاعدي أي تزيد 

على 30 سنة خدمة. 
وحتدث عن قواعد اجلمع بني املعاش التقاعدي واملرتب 
الذي يتقاضاه املتقاعد عند العمل في القطاع األهلي وفقا 
للمادة 27 من القانون، كما قدم ش����رحا لعدد من القرارات 
املنظمة لألعمال الضارة والشاقة والتي شملت قطاع النفط 
واملوان����ىء اإلدارة العامة للجمارك، وقام بتوزيع عدد من 
مواد قانون التأمينات للمعاقني وهي املواد من 40 إلى 45 
على احلضور، الفتا إلى أنه حسب املادة 41 يستحق املؤمن 
عليه أو املس����تفيد الذي تقرر اللجنة الفنية املختصة أنه 
معاق معاشا تقاعديا يعادل 100 % من املرتب إذا بلغت مدة 
اخلدمة احملس����وبة من املعاش 15 سنة على األقل بالنسبة 
للذكور و10 س����نوات لإلناث، وال يشترط للحصول على 

املعاش في هذه احلالة بلوغ سن معينة.
ولفت إلى أنه جاء في املادة 42 استثناء من أحكام القانون 
التأمينات االجتماعية وقانون معاشات العسكريني يستحق 
املؤمن عليه أو املس����تفيد املكلف قانونا برعاية معاق ذي 
إعاقة متوسطة أو شديدة معاشا تقاعديا يعادل 100 % من 
املرتب إذا بلغت مدة اخلدمة احملسوبة في املعاش 20 سنة 
للذكور و15 سنة لإلناث، موضحا أنه ال يشترط للحصول 

على املعاش في هذه احلالة بلوغ سن معينة.
وأوضح أنه طبقا ملا جاء في املادة 43 يستحق الشخص 
ذو اإلعاقة العاجز عن العمل معاش إعاقة طبقا للشروط 
واألوضاع التي يصدر بها قرار من الهيئة، مشيرا إلى أنه ال 
يجوز اجلمع بني هذا املعاش واملخصص الشهري املستحق 
طبقا للمادة 29 واملعاش املستحق طبقا للمادة 41 من هذا 
القانون أو طبقا لقانون التأمينات االجتماعية أو معاشات 
ومكافآت التقاعد للعسكريني املشار إليهما ويصرف لذي 

اإلعاقة املعاش األكبر.
واختتم البذالى بأنه طبقا للمادة 44 تعفى من الرسوم 
والضرائب بأنواعها األدوات واألجهزة التأهيلية والتعويضية 
ومركبات األفراد املجهزة الستخدام األشخاص ذوى اإلعاقة، 
كما تعمل احلكومة على تزويد األش����خاص ذوى اإلعاقة 
باألجهزة التعويضية الالزمة لهم مجانا وفقا لتقرير اللجنة 

الفنية املختصة.

البذالي: إجراء تعديالت في »التأمينات االجتماعية« 
تتماشى مع قانوني المعاقين والعمل

أكد جاهزية المؤسسة لتصنيف جميع المستجدات

)سعود سالم( حمدان البذالي متحدثا 


