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تعديل قانون التأمينات: يستحق املعاش التقاعدي متى 
بلغت املؤمن عليها سن الـ 40 حتى تاريخ 2014/12/31

ورد في مشروع القانون 
بتعديل بعض احكام قانون 
التأمينات االجتماعية حول 

اوضاع املرأة ما يلي:
مادة أولى

الفقرتني  يستبدل بنصي 
البند  الرابعة واخلامسة من 
5 م����ن املادة 17 م����ن قانون 
التأمينات االجتماعية املشار 

اليه النصان التاليان:
الفقرتان الرابعة واخلامسة 

من البند 5 مادة 17:
واستثناء من شرط السن 

املش����ار اليه في ه����ذا البند 
يستحق املعاش متى بلغت 
املؤمن عليها س����ن االربعني 
 2014/12/31 حت����ى  وذل����ك 
عل����ى ان تتحم����ل اخلزانة 
العامة املبلغ املقابل لنس����بة 
التخفيض املنصوص عليها 
في الفقرة الس����ابقة عن كل 
شهر من املدة بني تاريخ انتهاء 
اخلدمة وتاريخ بلوغ السن 
احملددة طبقا للجدول املشار 
اليه مقربة الى اقرب ش����هر، 
ويصرف املعاش دون اجراء 

هذا التخفيض.
ف����ي حاالت  كم����ا يجوز 
انتهاء اخلدمة التي تقع بعد 
التاريخ املنصوص عليه في 
الفق����رة الس����ابقة قبل بلوغ 
املقررة طبقا للجدول  السن 
املشار اليه مبا ال يجاوز خمس 
سنوات وبحيث ال تقل السن 
عند انتهاء اخلدمة عن االربعني 
اختيار صرف املعاش التقاعدي 
بدال من مكافأة التقاعد على ان 
يخفض املعاش بالنسبة املشار 
اليها في الفقرة السابقة عن 

كل شهر من املدة بني تاريخ 
انتهاء اخلدمة وتاريخ بلوغ 
السن املقررة باجلدول مقربة 
الى اقرب شهر، على ان تتحمل 
اخلزانة العامة بنسبة من مبلغ 
التخفيض على النحو املوضح 
باجل����دول رقم 9 املرفق بهذا 
القانون عن املدة الالحقة على 
التاريخ املشار اليه وذلك حتى 

.2019/12/31
مـادة ثانيـة: تعاد تس����وية 
احل����االت الت����ي انتهت فيها 
اخلدمة قبل العمل بهذا القانون 

بافتراض س����ريان االحكام 
املعدلة مبوجب����ه في تاريخ 
انتهاء اخلدم����ة دون صرف 

فروق مالية عن املاضي.
مادة ثالثة: يستبدل باجلدول 
رقم 9 املرفق بقانون التأمينات 
االجتماعية املشار اليه اجلدول 

رقم 9 املرفق.
مادة رابعة: على الوزراء كل 
فيما يخصه تنفيذ هذا القانون 
ويعمل به من اول الشهر التالي 
لتاريخ نش����ره في اجلريدة 

الرسمية.

جدول يبني حتديد النسبة التي تتحمل بها كل من املؤمن عليها واخلزانة العامة 
من مبلغ التخفيض في املعاش التقاعدي في تطبيق حكم البند )5( من املادة )17(

ما تتحمل به املؤمن عليها كنسبة من سنة التقاعدشهر التقاعدمسلسل
مبلغ التخفيض

ما تتحمل به املؤمن عليها كنسبة من مبلغ سنة التقاعدشهر التقاعدمسلسل
التخفيض

112015%53282017%44
222015%63392017%46
332015%734102017%48
442015%835112017%50
552015%936122017%52
662015%103712018%54
772015%113822018%56
882015%123932018%58
992015%134042018%60
10102015%144152018%62
11112015%154262018%64
12122015%164372018%66
1312016%174482018%68
1422016%184592018%70
1532016%1946102018%72
1642016%2047112018%74
1752016%2148122018%76
1862016%224912019%78
1972016%235022019%80
2082016%245132019%82
2192016%255242019%84
22102016%265352019%86
23112016%275462019%88
24122016%285572019%90
2512017%305682019%92
2622017%325792019%94
2732017%3458102019%96
2842017%3659112019%98
2952017%3860122019%99
100%2020 وما بعدها�3062017%4061
3172017

ما تتحمل به اخلزانة العامة: هو نسبة 100% مطروحا منها النسبة التي تتحمل بها املؤمن عليها حسب شهر وسنة التقاعد.

املليفي: البرملان العربي جاء لسد الفجوة
بني الشعوب واألنظمة العربية

في بناء س���ورية احلديثة 
الدميوقراطية.

وندد اجلروان بالعدوان 
الصهيوني الغاشم املتواصل 
ضد الشعب الفلسطيني من 
اس���تيطان وتهويد لالماكن 
املقدس���ة وع���دم التزام���ه 
باالتفاقيات واملواثيق الدولية 
اخلاصة بحقوق األس���رى 
واملعتقلني، مشيرا الى ما فعله 
ضد األسير ميسرة ابو حمدية 
الشهيد الفلسطيني الذي كان 
يعاني من مرض عضال أدى 
الى استشهاده نتيجة التعمد 
في إهمال سلطات االحتالل 
الصهيوني وعدم استجابتهم 
إلطالق سراحه لتأمني العالج 

الالزم له.
وش���دد اجل���روان على 
دع���م البرمل���ان للقضي���ة 
الفلس���طينية وللجه���ود 
الس���الم  املبذولة لتحقيق 
والس���تعادة كامل حقوق 

الشعب الفلسطيني.
ووجه الشكر الى الدول 
التي قامت بتس���ديد نسب 
مس���اهماتها ف���ي موازنة 
البرمل���ان العرب���ي، مطالبا 
بقية الدول األعضاء باإلسراع 
في سداد مساهماتها حتى 
يتمكن البرملان من النهوض 
برسالته السامية ومواصلة 
أداء مهامه على الوجه األكمل. 
وشهدت اجللسة االفتتاحية 
أداء القسم لألعضاء اجلدد من 
السعودية سعود الشمري، 
ب���ن عبدالكرمي  عب���داهلل 
السعودن، وعبداهلل بن علي 
املنيف، مشعل بن فهم، ومن 
ليبي���ا: إبراهيم عبدالعزيز 
صهد، وهاجر محمد القائد، 
ومحم���د عبدالنب���ي بقي، 
وخالد عماد علي املش���ري، 
ومن موريتانيا ابو املعالي 

محمد ولد الشيخ.
الليبي  النائ���ب  وأك���د 
إبراهي���م عبدالعزيز صهد 
أهمية توفير العون العربي 
لبالده من أجل إعادة أمنها 

وإعمارها واستقرارها.
وقال اننا حريصون على 
بذل اجلهود الرامية إلجناح 
البرملان  أهداف مؤسس���ة 
العربي وتعمي���ق املفاهيم 
والقيم الدميوقراطية وثقافة 
وحقوق اإلنس���ان وتعزيز 
التعاون مع املجالس العربية 
في مختلف املجاالت، منوها 

مبوقف البرملان العربي حيال 
ثورة 17 فبراير والتي اتسمت 
باالتزان والشجاع والتأييد 
الليبي  الكام���ل للش���عب 

وثورته.
وناقشت اجللسة اجلديدة 
للبرمل���ان نتائ���ج وتقارير 
اللج���ان األرب���ع التابع���ة 
للبرملان »الشؤون السياسية 
واالجتماعية واملالية واملرأة 
والشباب« خاصة ما يتعلق 
القرارات الصادرة  بتفعيل 
عن القم���ة العربية الرابعة 
والعش���رين ف���ي الدوحة، 
خاصة فيما يخص القضية 
الوفد  الفلسطينية، ومهمة 
الوزاري العربي املرتقبة في 
29 اجلاري إلى واش���نطن، 
وحتقيق املصاحلة الوطنية 
الفلس���طينية، وتطورات 
األوضاع في سورية وجهود 
حل األزمة الراهنة، وتعزيز 
التواصل بني البرملان العربي 
ورؤساء البرملانات الوطنية 
العام���ة للجامعة  واألمانة 

العربية.
هذا باإلضافة الى تفعيل 
الداخلي  النظام  مش���روع 
العربي ومشروع  للبرملان 
إنشاء صندوق عربي لإلغاثة 
في حاالت الكوارث الطبيعية 
واحلروب واملنازعات، كما 
تناقش ق���رار قمة الدوحة 
األخي���رة بإنش���اء محكمة 
عربية حلقوق اإلنس���ان، 
وكذلك ما يتعلق باجلانب 
خصوص���ا  االقتص���ادي 
الصعوب���ات الت���ي تعوق 
التجارة  اس���تكمال منطقة 
احل���رة العربي���ة الكبرى، 
واالهتمام باالس���تثمار في 
قطاع الزراعة واألمن الغذائي 
العربي، كما ناقش البرملان 
العربي بنودا حول أوضاع 
امل���رأة العربية والطفل في 
اللج���وء والنزوح  مناطق 
واالحت���الل خاص���ة املرأة 
الفلسطينية، وإعداد إطار 
تشريعي عربي يحمي املرأة 
ويضمن حقوقها، باإلضافة 
إلى التعاون والتنسيق بني 
جلنة الشؤون االجتماعية 
بالبرملان وقطاع الش���ؤون 
باجلامع���ة  االجتماعي���ة 
العربية، فضال عن قضايا 
الشباب في الوطن العربي.

القاهرة ـ هناء السيد  ٭

وجتارب برملاناتهم الوطنية 
حتى ميكن االستفادة منها 
الداخلي  النظ���ام  ليك���ون 
للبرملان العربي متكامال حتى 
يتم إقراره في اجللسة املقبلة 
للبرملان وحول الوضع في 
املليفي عن  سورية، أعرب 
استيائه لتدهور األوضاع 
وتشريد الشعب السوري 
ومشاكل النازحني والعالقني 
على احلدود وما تواجهه املرأة 
والطفل من تشريد، وأشار 
إلى ان القضية السورية من 
القضايا املهمة التي ناقشها 
البرمل���ان العربي وس���يتم 
تش���كيل جلنة من أعضاء 
بالبرملان بالتعاون مع جامعة 
الى  العربية للذهاب  الدول 

مخيمات الالجئني.
وشارك في جلسة البرملان 
وفد املجلس الوطني االحتادي 
بدولة االمارات وضم أعضاء 
البرملان العربي س���الم بن 
الكتبي،  هويدن ومصب���ح 
العري  وش���يخة عيس���ى 
وقال اجل���روان ان البرملان 
العربي سيظل دائما داعما 
املبذولة  العربية  للجه���ود 
لتحقي���ق األمن والس���الم 
العربية  العادل لش���عوبه 
في رب���وع الوطن العربي، 
معربا عن أسفه ملا آلت إليه 
األحداث في سورية من دمار 
وعنف وتشريد بحق الشعب 

السوري.
وأكد اجلروان � في كلمته 
أمام اجللس���ة االفتتاحية 
العرب���ي � دعم  للبرمل���ان 
البرمل���ان جلميع  وتأيي���د 
اجله���ود العربية والدولية 
املبذولة لوقف سفك الدماء 
الس���ورية وحتقي���ق آمال 
وتطلعات الشعب السوري 

أكد عضو مجلس األمة 
الش���ؤون  وعض���و جلنة 
التش���ريعية والقانوني���ة 
وحقوق اإلنسان في البرملان 
العرب���ي أحم���د املليفي ان 
مناقشة القضايا السياسية 
التي تهم الرأي العام العربي 
الدور احلقيقي  هي جوهر 

للبرملان العربي.
جاء ذلك خالل مشاركة 
املليفي ف���ي اجتماع أعمال 
اجللس���ة الثالث���ة للدورة 
العادي���ة األول���ى للبرملان 
العربي لعام 2013 برئاسة 
احم���د اجل���روان رئي���س 
العربي، ومشاركة  البرملان 
البرملان  الن���واب أعض���اء 
العربي، وأوضح املليفي في 
تصريحات خاصة ل� »األنباء« 
ان القادة العرب كانوا يرون 
ان هناك فجوة بني الشعوب 
واألنظمة واملنظمات العربية 
وجاء قرار تشكيل البرملان 
العربي في محاولة لس���د 
هذه الفجوة خاصة انه يتم 
اختيار أعضائه من برملانات 
معظمها منتخبه من شعوبها 
أي ان هناك ثقة بني الشعوب 
الثقة  وبرملاناته���ا وه���ذه 
يجب ان ننقله���ا للبرملان 

العربي«.
وش���دد على ان البرملان 
العرب���ى يس���عى للقي���ام 
بدوره التشريعي والرقابي 
العربية  القضايا  ومناقشة 
بصورة موضوعية ومحايدة 
العربي،  حلماية املواط���ن 
موضحا ان البرملان العربي 
ناقش التقرير اخلاص بلجنة 
الشؤون اخلارجية واألمن 

القومي.
اللجن���ة  ان   واض���اف 
التش���ريعية والقانوني���ة 
عرض���ت عل���ى أعض���اء 
البرمل���ان النظ���ام الداخلي 
للبرملان العربي الذي يعتبر 
البوصل���ة التي من خاللها 
يتم تيسير عمل البرملان في 
شتى املجاالت خالل الفترة 

املقبلة.
ان  الى  املليفي  وأش���ار 
اللجنة أرجأت عدم حسم هذا 
املوضوع ونحن في انتظار 
مقترح���ات وردود جمي���ع 
أعضاء البرملان ومن املقرر 
ان تعقد اللجنة اجتماعاتها 
5 مايو املقبل، وذلك بشأن 
الداخل���ي للبرملان  النظام 

احمد املليفي متحدثا للزميلة هناء السيد  )ناصر عبدالسيد(

املعنيني في قرار توقيع صفقة 
الداوكيميكال لالجتماع بهم 
يوم االثنني املقبل 2013/4/29 
للوقوف على حقيقة املتسبب 
في الغاء الصفقة خاصة وأنها 
كبدت الدولة ما يزيد على 2.5 

مليار دوالر.
ورأى احلريج���ي ان هذا 
التهاون  املوضوع ال ميك���ن 
فيه او التغافل عنه وأنه البد 
من التوصل الى املسؤول عن 
حتميل الكويت هذه اخلسائر 
خاصة ان الكل يعلم انها جاءت 
نتيجة جتاذبات وصراعات 

سياسية.
وأض���اف ان اللجن���ة من 
الس���ابقة  خالل اجتماعاتها 
وضعت يدها على الكثير من 
اللجنة  ان  احلقائق، مبين���ا 
ستدفع بقوة لبيان احلقيقة 
امام املجلس والشعب الكويتي 

الشركة اخلاصة لم يصدر بها 
قرار أو مرسوم، متسائال: من 
أين جاءت هذه الشركة وكيف 
الزمتها الهيئة مبا يتعلق بها 
من أعمال وهي تضع رسوما 

ومبالغ خيالية؟.
واضاف ان االدارة العامة 
للجمارك وجهت كتابا شديد 
اللهجة للهيئة العامة للبيئة 
حول اسباب تعيني هذه الشركة 
دون اللجوء إليها باعتبار أن 

هناك جلنة مشتركة.
وطال���ب دش���تي النائب 
األول ووزير الداخلية بصفته 
مسؤوال عن الهيئة ان يتصدى 
لهذا العب���ث الذي يؤدي إلى 
زيادة الرسوم وبالتالي زيادة 
الكلفة على املستهلك، مشددا 
القطاع  على ضرورة اشراك 
التجارة  اخل���اص وغرف���ة 

الكويت، مؤكدا  منذ نشأت 
اتبعت  ان األسرة احلاكمة 
منذ ذلك احلني نهجا معتدال 
في عالقتها مع أبناء الشعب 
الكويتي وكانت على مسافة 

واحدة من اجلميع.
وأوضح الهرش���اني ان 
املسيرات واملظاهرات هي 
وسائل الدعوة لالنقالب على 
احلكم والنظ���ام، الفتا الى 
ان أصح���اب هذه الدعوات 
الكويت وكأنها  يصورون 
دولة بوليسية وديكتاتورية 
ليضلل���وا الش���باب حتى 
ينس���اق وراءه���م. وحذر 
الش���باب من  الهرش���اني 
االجنرار وراء هذه الدعوات 
داعيا ال���ى احترام القضاء 

ورموز الدولة.

احلريجي: »الداو« تستدعي املسؤولني 
السابقني الستكمال التحقيق

دشتي: نحذر »هيئة البيئة« من اعتمادها 
لشركة خاصة تفرض رسوماً على املواطنني

الهرشاني: الشعب لن يقبل ما يسمى 
باحلكومة الشعبية أو رئيس وزراء منتخب

الكندري: شهادة األيزو ألمن املعلومات 
دليل على كفاءة العمل باألمانة العامة

وأنها ستتخذ جميع التدابير 
القانونية بحق كل من تسبب 
ف���ي حتمي���ل الكوي���ت هذه 

اخلسائر مهما كان.

وممثلي التج���ارة واذا كانت 
هناك حاجة لفرض جهة معينة 

يتم اقرارها.

أكد مقرر جلنة التحقيق في 
صفقة الداوكيميكال البرملانية 
النائب س���عود احلريجي أن 
املقبل  اللجنة حددت االثنني 
موعدا الس���تكمال مناقش���ة 
املوضوع وأنها وجهت الدعوات 
الى وزير النفط األسبق محمد 
العليم ووزير الدولة لشؤون 
مجلس الوزراء األسبق فيصل 
التنفيذي  احلجي والرئيس 
الس���ابق ملؤسس���ة البترول 
الش���ويب  الكويتية س���عد 
وأعض���اء املجل���س األعلى 
للبترول السابق للمثول أمام 
اللجنة وسماع وجهات نظرهم 
فيما اتخذ من قرار حول صفقة 

الداوكيميكال.
وقال احلريجي في تصريح 
للصحافيني عقب انتهاء اجتماع 
التحقي���ق لقد وجهنا  جلنة 
الدعوة الى املسؤولني السابقني 

حذر النائ���ب عبداحلميد 
دش���تي املس���ؤولني بهيئة 
البيئة من التجاوزات املتمثلة 
ف���ي اعتماد الهيئة لش���ركة 
خاصة تقوم بفرض رس���وم 
خيالية على املواطنني، مطالبا 
النائب األول ووزير الداخلية 

بالتصدي لهذا العبث.
وقال دشتي للصحافيني 
أمس: م���ع كل التقدير للدور 
الذي تقوم  الكبير والرائ���ع 
به هيئة البيئة ونحن ندعم 
التوج���ه ف���ي احملافظة على 
البيئة ألن املستقبل مرهون 
باحلفاظ على البيئة ونعول 
كثيرا في ذل���ك على الهيئة، 
مس���تغربا من اعتماد الهيئة 
على شركة خاصة واحدة في 

كل ما يتعلق بالبيئة.
وأوضح دش���تي أن هذه 

النائ���ب حمد  امت���دح 
س���يف الهرشاني تصريح 
ب���ن جامع  الش���يخ فالح 
حول ما يجري على الساحة 
ورفضه للحكومة املنتخبة، 
مؤك���دا ان بن جامع حتدث 
بلسان غالبية أبناء الشعب 

الكويتي.
وأكد الهرشاني ان الشعب 
الكويتي ال ميكن ان يقبل ما 
يسمى باحلكومة الشعبية أو 
رئيس وزراء منتخب، مشيرا 
الى ان الدعوات التي تنادي 
مبثل هذا التوجه تهدف الى 
االنقالب على نظام احلكم.

وقال الهرشاني ان الشعب 
الكويتي ال يقبل بديال عن 
أس���رة الصباح في احلكم 
وهذا عقد ارتضاه الشعب 

وفرض سيطرة أمنية على كل 
املعلومات اخلاصة بها والتي 
تقع حتت نطاق سيطرتها عن 
طريق مجموعة من السياسات 
واإلج���راءات واملهام األمنية 

واملسؤوليات.
ووجه الكندري في ختام 
تصريح���ه ش���كره ألعضاء 
فريق عمل األيزو الذي حصل 
على شهادة معتمدة كمدقق 
داخلي تختص بأمن وسرية 
املعلومات، كما مت العمل على 
إزالة جميع العقبات حتى مت 

إجناز هذا املشروع.

أم���ني ع���ام مجلس  قال 
األمة عالم الكندري إن إدارة 
الشبكات والتشغيل باألمانة 
العامة ملجلس األمة حصلت 
على ش���هادة اجل���ودة لرفع 
كفاءة العمل الى اقصى درجاته 
وتقليل املخاطر الناجمة من 
خالل بناء بيئة مثالية فاعلة 
إلدارة أمن املعلومات باألمانة 

العامة.
الفكرة  أن  الكندري  وذكر 
الرئيسية للمواصفات القياسية 
لأليزو تس���تند ال���ى مبادئ 
وفلسفة إدارة اجلودة الشاملة 

سعود احلريجي

د.عبداحلميد دشتي

حمد سيف

عالم الكندري

صفاء الهاشم

الهاشم: حتية خاصة
من بيت الشعب لقضائنا العادل

أكدت النائب صفاء الهاشم احترامها للقضاء النزيه مشيرة 
إلى »أننا نوجه حتية خاصة من بيت الشعب إلى السلطة 

القضائية العادلة التي تؤكد على الدوام حكمتها ونزاهتها«.
وأضافت في تصريح مقتضب تعليقا على حكم محكمة 
االستئناف الصادر على النائب السابق مسلم البراك »لو 
لم يأت هذا احلكم على هوى الطرف اآلخر ألسمعونا كل 

العبارات واملصطلحات املرفوضة مثل »القضاء اجلائر 
واحلكم املسيس.. إلى آخره من مصطلحات«.

امتدح تصريحات »بن جامع« وأكد أنها متثل الشعب الكويتي

اجلروان: 
البرملان العربي 

يدعم القضية 
الفلسطينية 

واجلهود املبذولة 
لتحقيق السالم 

والستعادة كامل 
حقوق الشعب 

الفلسطيني


