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سامح عبداحلفيظ

انتهت اللجنة املشــتركة 
(الشؤون املالية واالقتصادية 
التشــريعية  والشــؤون 
والقانونية) فــي اجتماعها 
أمس من مناقشــة مشــروع 
قانــون  بتعديــل  قانــون 
االجتماعيــة  التأمينــات 
بشــأن صرف منحــة مالية 
ألصحاب املعاشات التقاعدية 
واملستحقني عنهم، بحضور 
وزير املاليــة ووزير الدولة 
االقتصاديــة  للشــؤون 
عبدالوهــاب  واالســتثمار 
الرشــيد، ومســؤولني عــن 
العامة للتأمينات  املؤسسة 

االجتماعية.
وكشــف رئيــس جلنــة 
الشؤون املالية واالقتصادية 
ورئيــس اللجنة املشــتركة 
أحمــد احلمد، فــي تصريح 
باملركز اإلعالمي في مجلس 
األمة، عن التوصل إلى توافق 
نيابــي - حكومــي على أن 

دينــارا هــذا العام بشــمول 
الزيادة اجلديــدة بقيمة ٢٠ 
دينارا، إضافــة إلى الزيادة 
املقررة بقيمة ١٠ دنانير، على 
أن تطبــق من العــام املقبل 
زيادة الـ ٢٠ دينارا سنويا.

وأشــار احلمد إلى رفض 
اللجنة املشــتركة رفع سن 
التقاعد ٣ سنوات ومت رفعه 
من مشروع القانون، وسيتم 
رفع التقرير النهائي للمجلس 
ملناقشته في جلسة خاصة.
مــن جهــة أخــرى، نفى 
احلمــد ما أثير بــأن اللجنة 
املشــتركة ســبب تعطيــل 
مشــروع القانــون، مشــيرا 
إلى أن هــذا االجتمــاع يعد 
الثاني بحسب قرار مجلس 
األمة الذي اتخذ في اجللسة 
اخلاصة للمتقاعدين يوم ١٧ 
مارس وذلك ملناقشة مشروع 
احلكومة بشــأن التعديالت 
التأمينــات  قانــون  علــى 

االجتماعية.
وبني أن سبب التأخير هو 
طلب احلكومة في اجللســة 
املاضيــة مزيدا مــن الوقت 
القانون  لدراســة مشــروع 
املقــدم، مضيفا أنــه «عندما 
انتهت احلكومة من مشروع 
القانون وأرسلته إلى اللجنة 

مت عقد اجتماع اليوم (أمس)».
وحــول موعــد صــرف 
املنحة، أوضح احلمد أن «هذا 
األمر ليس بيد املجلس ألنه 
بعد إقرار القانون من املجلس 
يحول إلى احلكومة كونها هي 
املعنية بالتنفيذ»، مضيفا انه 
«سيتابع املوضوع الستعجال 

الصرف».
من جهته، أوضح رئيس 
اللجنة التشــريعية النائب 
د.عبيد الوسمي أنه شارك في 
اجتماع اللجنة املشتركة بني 
اللجنتني املالية والتشريعية 
إقــرار  خاللــه  مت  والــذي 
مشروع القانون بشأن منحة 
املتقاعديــن ورفــع التقرير 
ملجلــس األمة لعقد جلســة 
بأقرب وقت إلقرار القانون.

وأضاف «هي مناسبة أن 
تتزامن هذه املكافأة مع حلول 
شهر رمضان املبارك ونقول 
للجميع كل عام وأنتم بخير 
ورمضان كرمي وإن شاء اهللا 
األمور من جيد إلى أحسن».

م.أحمد احلمد متحدثا

خليل الصالح وأسامة الشاهني وشعيب املويزري ود.بدر املال ود.عبداهللا الطريجي ود.خالد العنزي أثناء اجتماع اللجنة املشتركة

تشمل منحة الـ ٣٠٠٠ دينار 
جميع املتقاعدين، فضال عن 
زيادة املعاش التقاعدي بقيمة 

٢٠ دينارا سنويا.
أن  احلمــد  وأوضــح 
املتقاعدين ســيصرفون ٣٠ 

رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن ونائبه أحمد الشحومي خالل استقبالهما وفد نادي النصر الرياضي ويبدو أمني السر فرز الديحاني ود.عبيد الوسمي ود.عبداهللا الطريجي ومبارك اخلجمة ورئيس النادي خالد املطيري ورجا احلجيالن

مرزوق الغامن: املنافسة ترفع املستوى الفني لألندية الرياضية

هّنأ رئيــس مجلس األمة 
مرزوق الغــامن نادي النصر 
الرياضي بفوزه بكأس االحتاد 
مؤخــرا، الفتا إلــى أن الفوز 
جاء عن اســتحقاق وجدارة 
ومنافسة من شأنها أن تثري 

الرياضة الكويتية.
وقال الغامن، في تصريح 
صحافي أمــس عقب تكرميه 
وفد نادي النصــر الرياضي 
برئاســة رئيس النادي خالد 
املطيــري، إن فريــق النصر 
اجتهد ونافس وفاز ببطولة 
في غاية األهمية، مبينا أن هذا 
الفوز يكسب الالعبني ثقة في 
قدرتهم على حتقيق املزيد من 

البطوالت.
وأوضح ان املنافسة دائما 

ترفــع مــن املســتوى الفني 
لألنديــة، وبالتالــي يكــون 
لهــا انعكاس علــى املنتخب 
الوطني ممــا يزيد من فرص 
تقدمه في البطوالت اخلارجية 

واإلقليمية.
وأضاف «من واجبي كأخ 
لهــم أن أســاهم ولو بشــيء 
بسيط من التكرمي الذي يليق 
بهــم حتى يعرفــوا أن هناك 
من يشــجعهم على إجنازهم 
وفوزهم بهذه البطولة ويحثهم 
على املزيــد ويتمنى لهم كل 

التوفيق إن شاء اهللا».
إلــى أن  الغــامن  وأشــار 
«التكــرمي معنــوي أكثر مما 
هــو مــادي، فمــن الناحيــة 
املادية يســتحقون أكثر مما 

قدم لهم»، موضحا أنه مبجرد 
إحســاس الالعبني واألجهزة 
الفنية واإلدارية بأن إجنازهم 
مقدر سيســاهم ذلك في رفع 
معنوياتهم وتقدمي املزيد من 

البطوالت.
وردا على سؤال صحافي 
النهــوض  كيفيــة  حــول 
بالرياضة الكويتية، قال الغامن 
«هذا األمر يحتاج إلى حلقات 
لكن بالتأكيد هناك مسؤولون 
موجودون اآلن في الســاحة 
الرياضية ونتمنى لهم التوفيق 
وأي أمر يحتاجونه من مجلس 

األمة فلن نقصر».
وأكد أن النهوض بالرياضة 
يحتاج إلى دعم أكثر وأقوى 
فــي شــتى املجــاالت وحــل 

للمشــاكل التــي يعاني منها 
الالعب الكويتي حتى ميكنه 
تقدمي األفضل. وبني «ال اعتقد 
أن املشكلة مشكلة مواهب بل 
هي مسألة توفير ما هو واجب 
والزم لصقــل هــذه املواهب 
والعمل على استمرارها حتى 
تصل إلى املنتخبات الوطنية 
ومتثل الكويت أفضل متثيل».

وكان الغامن قد اســتقبل 
أمس فــي مبنى املجلس وفد 
نادي النصر الرياضي برئاسة 
رئيس النادي خالد الشريدة 
املطيــري وفريق كــرة القدم 
بالنادي مبناسبة فوزه بكأس 
االحتاد مؤخرا وتكرمي الرئيس 
الغامن له مبناسبة هذا اإلجناز 

الرياضي.

وفي مســتهل اللقاء، قال 
الغامن «ســعيد جدا بلقائكم 
والعديــد مــن الشــخصيات 
العزيــزة علينا ســواء كانت 
رياضية أو سياسية تربطنا 

بهم عالقات شخصية».
وأضاف «نبارك لكم الفوز 
البطولة عن استحقاق  بهذه 
وجدارة وفرحنا جميعا بفوزكم 
ودخول نادي النصر مجددا في 
دائرة املنافسة على البطوالت 
احمللية وهذا أمر يثلج الصدر 
ويوسع دائرة املنافسة ويثري 
الرياضة الكويتية ويثبت أن 
الكويتيني جميعا أسرة واحدة 
وفوز نــادي النصر هو فوز 

لنا جميعا».
وذكر الغامن «أمتنى لرئيس 

وأعضــاء مجلس إدارة نادي 
النصر واجلهاز اإلداري والفني 
والالعبــني املزيد من التفوق 
واالزدهار والسداد ومزيدا من 
البطوالت». وقال «حضوركم 
شرف ويثلج صدورنا ويرفع 
معنوياتنا ويذكرنا بالذكريات 
اجلميلة السابقة، متمنيا املزيد 
من البطــوالت واالنتصارات 
واملســاهمة فــي رفــع شــأن 
الرياضــة الكويتيــة والتــي 
بإذن اهللا ستعود في القريب 
العاجل بتعاونكــم وتآزركم 
وتقدميكــم  وتضحياتكــم 
فنيــة جميلــة  مســتويات 
تنعكس على املنتخب الوطني 
ومســتواه». وبــني الغامن أن 
نــادي النصــر قــدم عروضا 

يستحق بها الفوز على أندية 
الكويت والعربي وأندية كبيرة 
ومؤثرة، مضيفا «حصلتم على 
هذه الــكأس الغالية بجدارة 

واستحقاق».
من جانبــه، أعرب رئيس 
نادي النصــر خالد املطيري 
عــن جزيــل الشــكر وعظيم 
االمتنان للرئيس الغامن على 
بادرته الكرمية بتكرمي فريق 
كــرة القــدم بنــادي النصر، 
مؤكدا أن تلك البادرة ليست 
بغريبة علــى رئيس مجلس 
األمة وتكرميه ودعمه الدائمني 

للرياضيني.
حضر اللقاء نائب رئيس 
مجلس األمة أحمد الشحومي، 
وأمــني ســر املجلــس فــرز 

الديحاني، والنــواب د.عبيد 
املطيري ود.عبداهللا الطريجي 
ومبارك العجمــي، وعدد من 
النواب السابقني من منتسبي 

نادي النصر الرياضي.

أثناء استقباله وفد نادي النصر الرياضي مبناسبة حصوله على كأس االحتاد

جانب من التكرمي ًالرئيس الغامن متوسطاً وفد نادي النصر الرئيس الغامن متحدثا

«املشتركة»: توافق نيابي ـ حكومي لشمول
«منحة الـ ٣٠٠٠» دينار جميع املتقاعدين

اللجنة رفضت رفع سن التقاعد ٣ سنوات وأقّرت زيادة املعاش التقاعدي ٢٠ دينارًا

عبيد الوسمي يبحث مع السفارة األميركية 
رفع أسماء مواطنني من كشوفات اإلرهاب

التقى وكيل الشــعبة البرملانيــة النائب 
د.عبيد الوســمي فــي مكتبه نائب ســفيرة 
الواليات املتحدة في الكويت جيم هولدسنايدر 
واملستشارة السياسية بالسفارة األميركية. 
وقال الوسمي في تصريح صحافي مبجلس 
األمة ان «اللقاء جاء للتباحث حول موضوع 
إدراج بعــض املواطنني الكويتيني في ملفات 
العقوبات اخلاصة مبجلس األمن في قضايا 
اإلرهــاب، وذلك في إطار اجلهــود البرملانية 
والديبلوماسية لرفع أسماء هؤالء املواطنني».
وأوضــح انه «نظــرا ألن هــذا اإلدراج مت 
بتدخل من وزارة اخلزانة األميركية فقد طلبنا 
تنسيق اجلهود الديبلوماسية والبرملانية مع 
اجلهات املعنية بوزارتي اخلارجية واخلزانة 
األميركيتــني كما ســبق أن التقينــا في األمم 
املتحــدة مــع رئيس مجلس األمن ورئيســة 
جلنة العقوبات أثناء الزيارة املخصصة لهذا 
الغرض». ونوه إلــى ان «اإلجراءات الدولية 
تخضع لبعض اإلجراءات النظامية اخلاصة 
بطلب رفع اإلدراج»، مضيفا أن «نائب السفيرة 
األميركية أبدى املوافقــة على التصور الذي 

طرح في اللقاء». 
وأكد أنه «سيســتم بالتنسيق مع وزارة 
اخلارجية الكويتية مخاطبة اجلهات املعنية 
بوزارة اخلزانــة األميركية ورمبا تتم زيارة 
مللحــق وزارة اخلزانة اخلــاص باملنطقة في 
الكويت لتقدمي التصورات من اجلانب الكويتي 

أوال وأيضا من اجلانب األميركي».
وكشف الوسمي في هذا اإلطار عن «تقدمي 
طلب برملاني ديبلوماسي مشترك إلى وزارة 
اخلارجية األميركية للوقوف على سالمة هذه 

اإلجراءات وسرعة إجنازها».
وشــدد على أن وجود عدد من املواطنني 
الكويتيني في هذه القوائم يعد من املســائل 

الضرورية والتي حتتاج إلى مناقشة وحسم 
الرتباطها بالتقييم االئتماني وحريات األفراد 

املعنيني بهذه املسألة.
من جانب آخر، قال الوسمي إنه شارك أيضا 
في اجتماع مع البرملان األوروبي لكونه عضوا 
في جلنة شبه اجلزيرة العربية، بحضور عدد 
كبير من البرملانيني لتنســيق املوقف بشأن 

األزمة بأوكرانيا.
وأضاف ان االجتماع مت مبشاركة عدد كبير 
من الديبلوماســيني الذيــن ميثلون مجالس 
وبرملانــات دول مجلس التعــاون اخلليجي 

واالحتاد األوروبي. 
وبني انه «شددنا على أن املوقف الكويتي 
واضح في هذه املسألة وترجم بالقرار الذي اتخذ 
باإلجماع بني دول مجلس التعاون اخلليجي 
برفض التدخل العسكري حلل النزاعات الدولية 
واللجوء لوسائل املجتمع الدولي السلمية».

وأضاف «إننا في الكويت أصحاب جتربة 
بهذه املســألة ونشــدد على مســألة السيادة 
واحترام احلقــوق الدولية للــدول األعضاء 
وحسم املنازعات الدولية وفقا ملعطيات القانون 
الدولي».  وذكر الوسمي ان «االجتماع بحث 
الدفع نحو تفاعل البرملانيني والبرملانات في 
دول العالم في التوجيه للتدخل وفقا لإلجراءات 
الســلمية التي تكفل حريات وحقوق األفراد 
وعدم وضــع املجتمع الدولي في اضطرابات 
قد تكون لها انعكاسات ليست فقط سياسية 

وأمنية بل اقتصادية أيضا».
وأفــاد بــأن رئيســة اللجنة فــي االحتاد 
األوروبي هي من ترأست االجتماع وطرحت 
املوضوع واشتركت الكويت بتقدمي تصوراتها 
التي كانت متقاربة مع باقي الدول بشأن وجوب 
حسم املنازعات الدولية وفقا لإلطار الدولي 

املقرر باملنازعات.

د.عبيد الوسمي خالل اجتماعه مع وفد السفارة األميركية

شارك في اجتماع البرملان األوروبي لتنسيق املواقف بشأن األزمة األوكرانية

ملشاهدة الڤيديو

ملشاهدة الڤيديو

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 
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ألول مرة في الكويت


