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تقدم النائب د.وليد الطبطبائي باقتراح 4
برغبة قال فيه: نتيجة لألحداث املؤملة التي 
مرت بها البالد وما تبعها من تضحيات من 
قب���ل بعض قوات االمن واملواطنني وتقديرا 
من الدولة للدور الذي يقوم به رجال االمن 
حيث انهم يضحون بأرواحهم من اجل الواجب 
وحماية الوطن، لذا فانني اقترح منح كل من 

استشهد في سبيل الواجب مكافأة مالية قدرها 
مائة الف دينار كويتي وراتبا تقاعديا ال يقل 
عن ألفي دينار وسكنا حكوميا ملن لم يسبق 
له احلصول على س���كن مع اسقاط اقساط 
السكن عن اسر الشهداء ومنح كل من اصيب 
في سبيل الواجب مكافأة مالية ال تقل قيمتها 

عن خمسة وعشرين الف دينار.

الطبطبائي: 100 ألف دينار ألسر شهداء »الواجب«

»التأمينات«: تقاعد األرملة قبل أن تبلغ مدة اشتراكها 15 سنة
يتعارض مع السياسة العامة للدولة

وجه النائب سالم النمالن سؤاال لوزير املالية 
مصطفى الش���مالي جاء فيه: بسبب االزمة املالية 
واالقتصادي���ة وتداعياته���ا التي طال���ت الكويت 
ومؤسساتها املالية واالقتصادية فقد بدأت بعض 
الش���ركات في االس���تغناء عن العمال���ة الوطنية 
فيها، وحيث ان هذا املسلك اذ لم تكن له ضوابطه 
وبدائله فإن اثره سيطول الكثير من االسر الكويتية 
وستنعكس آثاره االقتصادية على واقعنا االجتماعي 

وما يصاحب ذلك من تداعيات.
لذا يرجى تزويدي مبا يلي:

عدد العمالة الكويتية في البنوك والش���ركات 
اخلاضعة لبنك الكويت املركزي وما طرأ على هذه 
العمالة من تغيير خالل الستة اشهر السابقة على 

تقدمي السؤال الى حني االجابة عن السؤال.
وعدد العمالة الكويتية العاملة في الش���ركات 

احمللي���ة واالجنبية التي تس���اهم فيها الهيئة العامة لالس���تثمار او 
املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية والعمل بأي صورة من الصور 
وما طرأ على هذه العمالة من تغيير خالل الستة اشهر السابقة على 

تقدمي هذا السؤال الى حني االجابة عنه.
كما وجه النمالن سؤاال لوزير التجارة والصناعة 
احمد الهاروني جاء فيه: يقوم ديوان اخلدمة املدنية 
س���نويا باصدار اكثر من دفعة للتعيني في وزارات 
الدول���ة بناء على طلب وحاجة ه���ذه الوزارات من 
التخصصات والش���هادات العلمية املختلفة، ولكن 
لوحظ في الفترة االخيرة رفض هذه الوزارات لبعض 
الترشيحات التي يصدرها الديوان لذا يرجى افادتي 
وتزويدي باآلتي: اعداد املرشحني للتعيني في وزارتكم 
م���ن قبل الديوان م���ن 2010/1/1 حتى 2010/5/31 مع 
بيان اعداد املرشحني الذين قبلوا واملرشحني الذين 
رفضوا مع ذكر اس���باب الرف���ض. وهل هناك خطة 
سنوية موضوعة حلاجة الوزارة من التخصصات 
والشهادات العلمية املختلفة؟ وهل يتم التنسيق في 
هذا املوضوع مع ديوان اخلدمة املدنية وبناء عليه 
يتم اصدار ترشيحات التعيني للوزارة؟ وهل ترشيحات ديوان اخلدمة 
املدني���ة للتعيني ملزمة للوزارة ام ان هناك اسس���ا ومعايير تتبعها 

الوزارة في سياسة القبول والرفض لهذه الترشيحات؟

شدد النائب د.حسن جوهر على ضرورة حتمل احلكومة 
املسؤولية كاملة جتاه تنفيذ خطة التنمية ألنه ان كان هناك 
تقاعس حكومي حول ترجمة اهداف اخلطة ومشروعاتها بأرقامها 
ومراحلها فعلى احلكومة ان تتحمل املس����ؤولية السياس����ية 

حول هذا التقاعس.
وق����ال د.جوهر في تصريح صحافي ام����س حتى اآلن لم 
نر سوى التوقيعات على العقود اخلاصة باخلطة التنموية 
واحلكوم����ة ملزمة بتقدمي تقاريرها للمجلس ومع بداية دور 
االنعقاد املقبل س����يكون هناك تقيي����م موضوعي وعملي من 
جانب النواب ملا قامت به احلكومة وفق االرقام واالحصاءات 

واملؤشرات.
وحول االعالن عن تقدمي استجواب للحكومة خالل العطلة 
البرملانية وما اذا كان يشكل استفزازا للحكومة قال د.جوهر 
انني ادع����و ألن تكون هناك جدية اكثر في اس����تخدام االداة 
الدستورية من حيث التوقيت واملوضوع حتى ال تفقد بريقها 

اكثر ألنها بالفعل فقدته كما فقدت هيبتها ايضا وبالتالي ادعو 
الزمالء النواب للتشاور والنقاش بشكل جاد وحقيقي حتى 

نعيد الهيبة لتلك االداة الدستورية.
وبارك د.جوهر اي خطوة نيابية في اجتاه التش����اور بني 
النواب ملا يحقق املصلحة العامة مبا يحقق الرؤى املشتركة 

قائال اليد وحدها ما تصفق.
وحول تصريح����ات نائب رئيس ال����وزراء ووزير الدولة 
لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان بخصوص تشديد 
العقوبة حول السب والقذف قال د.جوهر نحن ننتظر القانون 
الذي س����تقدمه احلكومة في هذا الشأن حتى نقوم بدراسته 
داخل اللجنة والتعديالت املقدم����ة من احلكومة وقال انا مع 
عدم املساس بسقف احلريات وان يتم تغليظ العقوبات املالية 
وليس احلبس ألن ذلك بالنس����بة لي خط احمر ولن ارضى 
بعقوبة احلبس حول الرأي والكلمة فهذا مرفوض في العرف 

الدميوقراطي.

أفادت مؤسسة التأمينات االجتماعية بتعذر 
استحقاق املرأة األرملة للمعاش التقاعدي متى 
كانت مدة اشتراكها أقل من 15 سنة، وعددت 
املؤسسة 5 أسباب في رفضها ملقترح تقدم به 
النواب: مسلم البراك، علي الدقباسي، خالد 
الطاحوس، د.حسن جوهر والصيفي مبارك 
الصيفي بشأن اضافة بند جديد برقم )10( إلى 
املادة )17( من قانون التأمينات االجتماعية 
ينص على »انتهاء خدم���ة املؤمن عليها اذا 
كانت ارملة وتعول ثالثة اوالد على االقل ال 
يجاوز عمرهم احلادية والعش���رين، وكانت 
مدة اشتراكها في هذا التأمني ال تقل عن سبع 
سنوات، ويحق لها اجلمع بني املعاش التقاعدي 
واملساعدة العامة على اال يزيد مجموعها على 
800 دينار«، وورد في املذكرة االيضاحية ان 
منح األرملة احلق ف���ي التقاعد وفقا للنص 
املقترح يأتي تقديرا للدور األسري والرعوي 
ألوالدها خاصة انهم لم يبلغوا سن الرشد ومن 
ثم متكينها من التفرغ لرعايتهم وحمايتهم 

واحلفاظ عليهم.
وأوردت املؤسسة ردها في عدد من النقاط 

كما يلي:
1 � ان اإلعالة وبحس���ب األصل العام من 
مسؤوليات األب املكلف بذلك شرعا وقانونا، 
ولذا تصرف العالوة االجتماعية عن الزوجة 
وعالوة األوالد ضمن املرتب، فإذا توفي األب 
فإن املعاش املستحق عنه والذي دخلت في 
حس���ابه العالوتان املذكورتان يتم توزيعه 
على املس���تحقني عنه ومن ضمنهم األرملة 
واألوالد )من الذكور واإلناث( بشروط محددة 
وذلك وفقا لنس���ب االستحقاق املقررة وفقا 
للجدول رق���م )1( املرافق لقانون التأمينات 
االجتماعية، وفقا ألحكام املادتني )71( و)76( 

من هذا القانون
والقرار رقم 5 لسنة 1978 في شأن قواعد 
اجلمع وتعيني احلد األدنى للنصيب فإن األرملة 
جتمع بني نصيبها عن زوجها وبني املرتب أو 
املعاش التقاعدي دون حدود، كما ان لها احلق 
في اجلمع بني معاشها التقاعدي او نصيبها 
عن الزوج وبني اي نصيب آخر تستحقه عن 
والدها او والدتها او اي من االخوة واألخوات 

وذلك بحدود معينة.
2 � ان النص املقترح مبا يقرره من استحقاق 
األرملة للمعاش التقاع���دي متى كانت مدة 
اش���تراكها في التأمني 7 س���نوات على األقل 
من املتعذر تنفيذه في احلاالت التي ال تصل 
فيها مدة االش���تراك الى 15 س���نة، حيث لم 
يتضمن النص أساس���ا حلساب املعاش في 

هذه احلاالت.
كما ان النص املذكور لم يقرر شروطا محددة 
تتحقق بها اإلعالة املقصودة به ولم يحل في 
هذا اخلصوص الى قرار يصدر تنفيذا له او 

الى تشريعات اخرى تفي بهذا الغرض.
3 � ان النص املقترح مبا يقرره من اضافة 
فئة جديدة من املؤمن عليهن تستحق املعاش 
التقاعدي استثناء من شرطي مدة االشتراك 
وبلوغ السن احملددة طبقا للجدول 7/أ املرافق 
لقانون التأمين���ات االجتماعية يرتب أعباء 
إضافية على صندوق الباب الثالث حيث يشجع 
على التقاعد املبكر، وهذا األمر له أثره أيضا 
على النواحي الوظيفية اذ انه يعني انسحاب 
العمالة الوطنية من سوق العمل مبكرا، ويزداد 
هذا األثر حدة في القطاعات التي تعاني نقصا 
في هذه العمالة او ندرة فيها، حيث تضطر 
الى تعويض هذا النقص عن طريق االستعانة 
بالعمالة الوافدة مبا يتعارض مع السياسة 

العامة للدولة في شأن التكويت.
4 � ان املبررات التي يستند إليها االقتراح 
بالقانون املش���ار اليه كما وردت في املذكرة 
اإليضاحي���ة متحققة في عموم النس���اء من 
ذوات األوالد أي���ا كانت حالتهن االجتماعية، 
حيث يقمن بجانب النهوض بأعباء الوظيفة 
بواجباتهن االجتماعية واألسرية جتاه أسرهن 
وأوالده���ن، فهل يعد ذلك مبررا كافيا للقول 
بتقري���ر أحقيتهن في التقاعد بأعمار مبكرة 
مبا يؤثر سلبا على صناديق التقاعد وعلى 
اخلبرات الوطنية في مجال الوظيفة؟ بل انه قد 
توجد فئة من ذوات األوالد في ظروف مماثلة 
لظ���روف األرملة أو أكثر حدة منها كاملطلقة 
التي تعتمد في إعالة أوالدها على مرتبها او 
معاشها دون اي مصدر آخر للدخل وميتنع 
طليقها عن اإلنفاق على أوالده ويتعذر إجباره 
على ذلك لعدم وج���ود دخل له او ملغادرته 
الب���الد او غير ذلك، وم���ع ذلك فإن االقتراح 

بقانون لم يشملها.
5 � أخي����را توجد مالحظة ش����كلية على 
عنوان االقتراح بقان����ون، حيث تضمن ان 
التعديل يرد على بعض أحكام القانون رقم 
61 لس����نة 1976 بإصدار قان����ون التأمينات 
االجتماعية، واألمر األميري بالقانون املذكور 
وهو أداة إصدار قانون التأمينات االجتماعية 
ال يتضم����ن إال 7 مواد، وامل����ادة 17 املقترح 
إضافة بند جديد لها هي إحدى مواد قانون 
التأمينات االجتماعية، وبالتالي فإن األدق 
هو ان يكون االقتراح بقانون تعديال لبعض 
أحكام قانون التأمينات االجتماعية الصادر 
باألمر األميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 
 وهو ما يتفق مع صياغة النص املقترح في

املادة األولى من االقتراح املذكور.

في ردها على مقترح نيابي يرى ضرورة منحها ذلك إذا كانت تعول 3 أوالد تقل أعمارهم عن 21 سنة

سالم النمالن

جوهر يحّمل الحكومة مسؤوليةالنمالن: ما عدد العمالة الكويتية في البنوك؟
تنفيذ الخطة التنموية

مبنى املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

مسلم البراك خالد الطاحوسفهد الرجعان

علي الدقباسي الصيفي مبارك الصيفيد.حسن جوهر


