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طنا يقترح تعديل قانون التأمينات االجتماعية
ملنح املرأة حق التقاعد املبكر

عبداهلل: إشراك جمعية املهندسني الزراعيني
في مجالس إدارات الهيئات املعنية بشؤون الزراعة

لها أوالد. 
كما أعاد ش���رط الس���ن 
امل���رأة ذات األوالد  لتقاعد 
بحيث تبدأ هذه الس���ن من 
إلى  )45( وتزداد تدريجيا 
سن )50( في هذا العام 2017 
وم���ا بعدها مع اإلبقاء على 

شرط املدة. 
وكان من آثار هذا التعديل 
أن س���لب امل���رأة حقها في 
التقاعد املبكر للتفرغ لرعاية 
األوالد واألسرة وكذلك فعل 
الشيء نفسه لفئة الرجال إذ 
زادت مع���دالت البطالة بني 
الشباب اخلريجني الكويتيني 
م���ع تك���دس املوظفني في 

القطاع احلكومي.
ورغبة في تالقي تلك اآلثار 
ولزوال تلك الظروف السابقة 
وتيس���يرا على املواطنني 
النس���اء ذوات  وخاص���ة 
الراغبات في رعاية  األوالد 
األبناء وعدم االعتماد على 
املربيات واخلدم االجنبيات، 
والت���ي أصبح���ت ظاهرة 
خطيرة تهدد أمن املجتمع 
وأخالقياته ومبا يتالءم مع 
ظ���روف مجتمعنا ويحقق 
عدالة إنسانية واجتماعية 
ورمبا يعطي املرأة الفرصة 
لالهتمام باألسرة والتي هي 
نواة املجتمع الصالح وخللق 
املزيد من الوظائف اجلديدة 
للخريجني واملساهمة في حل 
مش���كلة البطالة والتكدس 

الوظيفي. 
إن خدمة مدة عش����رين 

وتطويره����ا، ومش����اركة 
إدارة  اجلمعية في مجلس 
هذه الهيئة مطلب حيوي إذا 
أريد للزراعة بالفعل أن تعطي 
الثمار املرجوة منها وحتقق 
العال����م حاضرا  الصال����ح 
ومستقبال. وإعطاء األولوية 
الزراعي����ني  للمهندس����ني 
الكويتيني والباحثني املهتمني 
بالزراعة والثروة احليوانية 
والسمكية في احلصول على 
القسائم الزراعية ألنهم وبال 
أدنى شك األقدر على استثمار 
هذه القسائم مبا يعود بالنفع 
الوط����ن واملواطن.  عل����ى 
وتخصيص ميزانية إضافية 
للهيئ����ة العام����ة للث����روة 
الزراعية والس����مكية ملزيد 
من التجارب واألبحاث في 
محطات التجارب الزراعية 
واحليواني����ة والس����مكية 
واالستعانة بخبراء فنيني 
وكوادر وطنية للقيام بها 
على أكمل وجه. واالهتمام 
باملناط����ق الزراعية، حيث 
من األهمي����ة مبكان اهتمام 
الدولة فيها بش����كل أفضل 
وذلك باستكمال كل اخلدمات 
احليوية من هواتف أرضية 
ومركز مطافئ وإنارة طرق 
العبدلي وحدائق عامة  في 
وإيصال املياه املعاجلة في 
الوفرة خاصة ان هذه املنطقة 
وتلك منطقتان حدوديتان 
تزخران باحلياة واالستثمار 
الزراع����ي ال����ذي يصل إلى 
مئ����ات املاليني من الدنانير 
ولكونهما اآلن مناطق زراعية 
استراتيجية تثبتان احلدود 
وتوفران األمان. وتشكيل 
مجلس إدارة ملنطقة الوفرة 
إدارة  الزراعية ومجل����س 
الزراعية،  العبدلي  ملنطقة 
يتول����ى كل مجل����س إدارة 
التنسيق مع اجلهات املعنية 

س����نة كافية حتى تستحق 
املرأة املتزوجة وكذلك املطلقة 
أو االرملة املعاش التقاعدي 
أربعني  وان يك����ون س����نها 
عاما ميالدي����ا وكذلك خدمة 
عشرين س����نة كافية للرجل 
دون اش����تراط بلوغهم سنا 
محددة وذات الس����ن بنسبة 
الرجال للمعاش  الستحقاق 
التقاع����دي.  كم����ا أن العجز 
االكتواري للمؤسسة العامة 
الذي  للتأمينات االجتماعية 
كان الهدف األساسي لرفع سن 
التقاعد وربطه مبدة اخلدمة 
ميكن جت����اوزه بالعديد من 
املشاريع واألفكار التي تصب 
باجتاه الصالح العام وتساهم 
في استمرار نظام التأمينات 
االجتماعية دون املساس بحق 
املرأة في الوجود مع أسرتها 
وتربية أبنائها وبحق الرجل 

في التقاعد. 
ل���ذا، فقد نص���ت املادة 
األولى من هذا االقتراح على 
أن يستبدل بنصي البندين 
)5-6( م���ن املادة )17( من 
قانون التأمينات االجتماعية 
املشار إليه النصان اجلديدان 
الل���ذان يكف���الن احلق في 
التقاع���د ألي من الرجل أو 
املرأة متى بلغت مدة االشتراك 
قدرا معينا على النحو الوارد 
بالنص مع حتديد السن )50( 
س���نة للرجال و)40( سنة 
للم���رأة باعتبارهما بلوغ 
سن الشيخوخة والعتبارات 

إنسانية.

الس����تكمال اخلدمات فيها 
وحتويلها إلى مناطق كويتية 
تتمتع ب����كل اخلدمات التي 
تتمتع بها املناطق الكويتية 
األخرى. ونقل مزارع األبقار 
في مناطق الصليبية وكبد 
واجلهراء القريبة من املناطق 
السكنية إلى منطقة أخرى 
وحتديدا إلى منطقة الساملي، 
ألن وجود هذه املزارع وسط 
الس����كان يهددهم بالعدوى 
من أمراض احليوان التي ال 
تفارقه غالبا، ومن احلشرات 
املزعجة، وقد آن األوان ألن 
تتواج����د األبقار في مزارع 
أكثر اتساعا مما هي عليه 
اآلن وخاصة في الصليبية 
وإعط����اء أصحابها فرصة 
لزراع����ة اجلت والعش����ب 
أبقارهم احللوب  لتغذي����ة 
من خالل منحهم قس����ائم 
أما  الس����املي،  شاسعة في 
أراضي الصليبية اخلصبة 
والقريب����ة م����ن املناط����ق 
الس����كنية فيمكن حتويلها 
ال����ى منتزه����ات وحدائق 
عام����ة يرتادها املواطنون. 
وسحب اجلواخير املخالفة 
وخاص����ة ف����ي منطقة كبد 
والصليبية وتفعيل القوانني 
واللوائح والنظم والقرارات 
اخلاصة بجواخير مشروع 
كب����د لتربي����ة األغنام بعد 
أن حت����ول الكثير منها إلى 
استراحات وعزب أو مخازن 
ومصانع ال عالقة لها بتربية 
األغنام من قريب أو بعيد، 
وباألخص اجلواخير ذات 
املساحة الصغيرة 1250 مترا 
مربعا من كل من ال يستغلها 
الزراعة  أو يستغلها لغير 
وتربي����ة األغن����ام ومنحها 
ملن يستحقها ويستثمرها 
لتحقق التنمية بالفعل على 

أرض الواقع.

تقل مدة اش���تراكه في هذا 
التأمني عن عشرين عاما. 

)م���ادة ثاني���ة(: يلغى 
املادة  البن���دان )7-8( من 
)17 مكررا( من األمر األميري 
بالقانون رقم )61( لس���نة 

1976 املشار إليه. 
)م���ادة ثالثة(:يلغى كل 
حكم يتع���ارض مع أحكام 

هذا القانون. 
اإليضاحي���ة  املذك���رة 
لالقت���راح بقانون بتعديل 
بعض أحكام األمر األميري 
بالقانون رقم 61 لسنة 1976 
بإصدار قان���ون التأمينات 
االجتماعية بتاريخ 2001/5/7 
صدر القانون رقم )25( لسنة 
2001 بتعديل بعض أحكام 
قانون التأمينات االجتماعية 
وزيادة املعاشات التقاعدية 
عل���ى أن يب���دأ تنفيذه من 
2001/7/1 وكان صدور هذا 
القانون )كما ورد مبذكرته 
اإليضاحية( مبنزلة ضرورة 
فرضتها طبيعة التطور املالي 
واالجتماعي في البالد آنذاك 
اس���تدعت األخذ بإجراءات 
التقش���ف في ظ���ل تدهور 
سعر برميل النفط، وبالتالي 
الدولة، فاستهدف  عائدات 
التعديل مصلحة املؤسسة 
العامة للتأمينات االجتماعية 
وصناديقها ومركزها املالي، 
وكان من شأن هذا القانون 
التقاعد تدريجيا  رفع سن 
لتص���ل إل���ى )55( س���نة 
للرجال وللمرأة التي ليس 

واجلهراء ونقل مزارع األبقار 
من الصليبية ملناطق أخرى 
ذات مساحات شاسعة لتربية 
األبقار واألغنام والدواجن 
واستزراع األسماك لزيادة 
الثروة احليوانية والسمكية 
ودعم زي���ادة إنتاج األلبان 
ومش���تقاتها، ولتحقي���ق 
انطالقة أس���رع وأكبر في 
الزراع���ة اإلنتاجية  مجال 

والتجميلية في البالد.
لذا نتق���دم بهذا املقترح 
ألهمي���ة وأولوي���ة الثروة 
الزراعي���ة كواحد من بدالء 
التنمية االقتصادية وحتقيق 
قدر من االكتفاء الذاتي في 
املس���تقبل القريب، وكذلك 
لكونه عامال أساسيا في دعم 
وحماية األمن الغذائي. ونص 
االقتراح على اإليعاز جلهة 
االختصاص باحلكومة نحو 
تذليل كل العقبات وتعديل 
املسار في ش���أن استغالل 
الثروة الزراعية واحليوانية 
والس���مكية بالشكل األمثل 
وتطبيقه على أرض الواقع 
لتصب���ح ج���زءا مهما من 
االقتص���اد الكويتي، وذلك 
م���ن خالل تنفي���ذ املطالب 

التالية:
إشراك جمعية املهندسني 
الزراعي����ني الكويتي����ة في 
الهيئ����ات  إدارات  مج����ال 
واملؤسسات املعنية بشؤون 
الزراعة واملزارعني والثروة 
احليوانية والسمكية بطريقة 
مباشرة أو غير مباشرة مع 
الهيئة العامة لشؤون الزراعة 
والثروة السمكية لضمان 
اتخاذ قرارات سليمة قابلة 
للتنفي����ذ، باعتبار أن هذه 
األخيرة هي اجلهة احلكومية 
املس����ؤولة اآلن عن تنمية 
الثروة الزراعية واحليوانية 
والسمكية مبختلف قطاعاتها 

قّدم النائ���ب محمد طنا 
اقتراحا بقانون بتعديل بعض 
أحكام األمر األميري بالقانون 
رقم )61( لسنة 1976 بإصدار 
قانون التأمينات االجتماعية، 

جاء كالتالي:
)مادة أولى(: يس���تبدل 
بنص البندين )5- 6( من 
املادة )17( من األمر األميري 
بالقانون رقم )61( لس���نة 
1976 املش���ار إليه النصان 

التاليان: 
بن���د )5(: انتهاء خدمة 
املؤم���ن عليه���ا املتزوجة، 
وكذلك املطلق���ة أو االرملة 
لغير األس���باب املنصوص 
البنود السابقة،  عليها في 
متى بلغت مدة اشتراكها في 
التأمني عش���رين عاما ولم 
تتجاوز سنها أربعني عاما 
ميالدي���ة، وفي هذه احلالة 
ال يضيع معاشها للتخفيض 
املقرر بحكم املادة )20( من 
هذا القانون، ويس���ري هذا 
احلكم على من سبق تقاعدها 
قبل العمل بهذا القانون دون 
أن يترتب على ذلك صرف أي 

فروق مالية عن املاضي. 
بن���د )6(: انتهاء خدمة 
املؤمن عليه لغير األسباب 
املنصوص عليها في البنود 
الس���ابقة مت���ى كانت مدة 
التأمني ثالثني  اشتراكه في 
عام���ا ولم تتجاوز س���نه 
خمسني س���نة ميالدية فإن 
لم يكن قد بلغها عند انتهاء 
اخلدمة وجب الستحقاقه أال 

النائ���ب د.خليل  ق���دم 
عبداهلل أبل اقتراحا برغبة 
جاء في مقدمته: ال شك ان 
القطاع الزراعي يحظى بدعم 
صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد الصباح من 
السامية  خالل تصريحاته 
الت���ي طال���ب م���ن خاللها 
اجلميع العم���ل على رفعة 
شأن الكويت عاليا، وحيث 
نرى تقدم الدول باملجاالت 
الزراعية والثروة احليوانية 
والس���مكية، فقد أصبحنا 
مطالب���ني بإعط���اء القطاع 
الزراعي واحليواني والسمكي 
االهتم���ام والدعم الكافيني، 
من أجل املساهمة في حماية 
األمن الغذائي واستثمار هذا 
الروافد  القطاع ليكون من 
االقتصادية في البالد. وقد 
بات على اجلهات املختصة 
فتح املجال أمام املواطنني من 
ذوي االختصاص والدراية 
بش���ؤون الزراعة والثروة 
احليوانية والسمكية وخاصة 
الزراعيني  من املهندس���ني 
الكويتيني للمشاركة الفعالة 
بدعم هذا القطاع، واملساهمة 
في جت���اوز كل املش���اكل 
والس���لبيات للوصول إلى 
األهداف والغايات املنشودة، 
وبات من الضرورة إشراك 
جمعية املهندسني الزراعيني 
في جمي���ع مجالس إدارات 
الدولة املعنية  مؤسس���ات 
بالشأن الزراعي وإيالء اهتمام 
أكب���ر بالبحوث والتجارب 
الزراعية واحليوانية وكذلك 
باملناطق الزراعية احلدودية 
ومن���ح املهن���دس الزراعي 
الكويتي األولوية عند توزيع 
القسائم الزراعية واجلواخير، 
ووضع خطة لالستفادة من 
اجلواخير املمنوحة آلالف 
املواطنني في الصليبية وكبد 

محمد طنا

د.خليل عبداهلل

الذي يرع���ى املعاق أحقية 
التقاعد واملميزات اخلاصة 
باملكافآت واملنح وفقا للقانون 
اخلاص بحقوق األشخاص 

ذوي اإلعاقة.
اللجن���ة  أن  وأوض���ح 
ناقشت أيضا موضوع تعديل 
القوانني املتعلقة بسن التقاعد 
للكويتيني وغير الكويتيني 
في جامعة الكويت والهيئة 
العام���ة للتعليم التطبيقي 
والتدريب والباحثني العلميني 
الكويت لألبحاث  في معهد 
العلمية، مشيرا إلى أن اللجنة 
س���تصوت عل���ى تقريرها 
املقبل  بشأنه في االجتماع 
بعد إعادة صياغته بش���كل 

نهائي.
اللجنة مازالت  أن  وذكر 
تتباحث مواد االقتراح بقانون 
بش���أن تنظي���م اجلامعات 
والكلية املجتمعية واملعاهد 

احلكومية واالقتراح بقانون 
التعليم اخلاص، معربا عن 
أمله في اخل���روج بقوانني 
التعليمية  العملي���ة  تنظم 

في الكويت.

»التعليمية«: منح التقاعد املبكر للمعلم املعاق
ناقش���ت جلنة ش���ؤون 
التعليم والثقافة واإلرشاد 
أم���س االقتراح  البرملانية 
بقانون بتعديل بعض أحكام 
القانون رقم 28 لسنة 2011 
بشأن منح بدالت ومكافآت 
ألعضاء الهيئ���ة التعليمية 
الكويتيني ب���وزارة التربية 

ووزارة األوقاف.
وقال رئيس اللجنة النائب 
د.عودة الرويعي في تصريح 
انتهاء  للصحافيني عق���ب 
انتهت  اللجنة  إن  االجتماع 
من مناقشة االقتراح بقانون 
العاملني  بشأن منح بدالت 
الكويتيني بوزارتي التربية 
واألوقاف ورفعت تقريرها 
بش���أنه إلى مجل���س األمة 
ليدرج على جدول األعمال 
والتصويت عليه، موضحا أن 
التعديل على القانون يتضمن 
إعطاء املعلم املعاق واملعلم 

يتشرف النائب ماضي الهاجري باستقبال أبناء الدائرة 
الكرام واملهنئني بشهر رمضان املبارك يوم االحد بعد صالة 

التراويح في ديوانه مبنطقة القصور.

د. عودة الرويعي

أحمد الري

ماضي الهاجري

الهاجري يستقبل املهنئني
بحلول شهر رمضان األحد

في ديوانه بالقصور

انتهاء خدمة 
املؤمن عليها 

املتزوجة 
واملطلقة أو 

األرملة متى بلغت 
مدة اشتراكها 
عشرين عامًا 

ولم يتجاوز سنها 

أربعني عاماً

إعطاء األولوية 
للمهندسني 

الزراعيني الكويتيني 
والباحثني 

املهتمني بالزراعة 
والثروة احليوانية 

والسمكية
في احلصول

على القسائم 
الزراعية 

الغامن يستقبل السفير األملاني

رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن مستقبال السفير األملاني

وجه النائب أحمد الري سؤاال إلى وزير املواصالت ووزير 
الدولة لش���ؤون البلدية عيسى الكندري طالب فيه تزويده 
بكافة الق���رارات الصادرة من اخلط���وط اجلوية الكويتية 
بخصوص إيقاف الكابنت أحمد جمال عاش���ور عن الطيران 
)واملستمر حتى اآلن(. وكذلك تزويده بأسماء جلنة التحقيق 

ونسخة من قرار تشكيلها.

في رده على سؤال للنائب دشتي

اخلالد: 32678 فردًا قّدموا ما يثبت قيدهم في إحصاء 65
جلهاز معاجلة أوضاع املقيمني بصورة غير قانونية

املركزي بالطلب من صاحب 
العالقة مراجع���ة االدارة 
املركزية لالحصاء لطلب 
اس���تخراج احصاء ومن 
ثم يق���وم اجلهاز املركزي 
مبخاطبة االدارة املركزية 
لتسهيل طلب املذكور حول 
إصدار منوذج عن االحصاء 
املس���جل به ومن ثم يرد 
للجهاز املركزي كتاب رسمي 
من االدارة املذكورة ومرفق 
به منوذج االحصاء املسجل 
به اسم صاحب العالقة، ما 
يعني عدم وجود شك في 

صحته.

الذين  وبش���أن االفراد 
تغير قيدهم من عدم حاملني 
الحصاء عام 1965 الى حاملني 
له خالل السنوات السبع 
املاضية أوضح اخلالد أنه 
ميكنكم الرجوع إلى االدارة 
املركزية لإلحصاء في هذا 
الشأن حيث االختصاص 
علما ب���أن اجلهاز املركزي 
أنشئ مبوجب املرسوم رقم 
2010/467 بتاريخ 2010/11/9 
ومن ثم يضحى مدة عمل 
اجلهاز املركزي منذ انشائه 
حتى تاريخه بواقع خمس 

سنوات وخمسة أشهر.

د.عبداحلميد دش���تي: إن 
هن���اك اش���خاصا آخرين 
تخلفوا عن مراجعة اجلهاز 
املركزي لتحديث بياناتهم 
على الرغم من قيام اجلهاز 
مبناش���دتهم عبر وسائل 
اإلع���الم مبراجعته، وذلك 
لتقدمي ما يفيد بتواجدهم 
واإلحص���اءات املتواف���رة 

لديهم.
أنه  وأض���اف اخلال���د 
وبش���أن حتقي���ق اجلهاز 
املركزي من صحة قيدهم في 
السجالت االصلية إلحصاء 
ع���ام 1965 يق���وم اجلهاز 

أك���د نائ���ب رئي���س 
مجل���س ال���وزراء ووزير 
الداخلي���ة الش���يخ محمد 
اخلال���د أن عدد األفراد من 
املقيمني بصورة غير  فئة 
قانونية )البدون( املسجلني 
باجلهاز املركزي ملعاجلة 
أوضاع املقيمني بصورة غير 
قانونية والذين قدموا ما 
يثبت قيدهم في إحصاء عام 
1965 خالل السنوات السبع 
املاضية باإلحصاء املذكور 

هو 32678 فردا.
وق���ال اخلال���دي ف���ي 
رده على س���ؤال للنائب 

د.عبداحلميد دشتي

اس���ت��ق�ب�ل 
رئي���س مجلس 
م���رزوق  األمة 
ف����ي  الغ�ان����م 
أم���س  مكتب���ه 
اخلميس السفير 
ل���دى  األملان���ي 
الكويت أويجن 

فولفارت.

الري: ملاذا أوقفت »الكويتية« 
أحمد عاشور عن الطيران؟


