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«حقوق اإلنسان» تستقبل الشكاوى إلكتروني ًا
�أعلن رئي�س جلنة حقوق الإن�سان النائب عادل الدخمي عن بدء
اللجنة با�ستقبال ال�شكاوى من خالل امييل اللجنة االلكرتوين،
الفتا الى ان هذه اخلطوة من �ش�أنها الت�سهيل على اجلميع
التوا�صل مع اللجنة الي�صال �صوتهم.
وبني الدخمي يف ت�رصيح �أن البدء يف ا�ستقبال ال�شكاوى من خالل
االمييل �سوف ي�سهل عملية اال�ستقبال من �أ�صحابها ،مو�ضح ًا �أنه

يفرت�ض بال�شكاوى املقدمة �أن ت�شمل جميع البيانات الر�سمية
ل�صاحبها من رقم مدين وعنوان �سكن وغريها ،باال�ضافة الى
جميع امل�ستندات والإثباتات التي تدعم ال�شكوى املقدمة.
وذكر ان اللجنة �سوف تتعامل مع جميع ال�شكاوى التي ترد
على هذا االمييل بال�شكل الر�سمي و�ستقوم بالإجراءات املتبعة
حياله.

www.alshahedkw.com

سحبت تقرير التقاعد المبكر بفارق صوت

«المالية» توافق على اإلذن للحكومة باالقتراض

رؤساء المجالس
التشريعية

من األسواق المحلية والعالمية

الخليجية

وصلوا إلى البالد
و�صل رئي�س الربملان العربي
م�شعل ال�سلمي �إلى البالد �أم�س
حل�ضور االجتماع احلادي ع�رش
لر�ؤ�ساء املجال�س الت�رشيعية
لدول جمل�س التعاون لدول
اخلليج العربية ،كما و�صل
رئي�س جمل�س ال�شورى القطري
�أح��م��د �آل حم��م��ود وجمل�س
النواب البحريني �أحمد املال
وال��وف��ود املرافقة لهم �إلى
البالد ،وكان يف ا�ستقبالهم
رئي�س جمل�س الأم��ة مرزوق
الغامن ونائبه عي�سى الكندري
ور�ؤ�ساء بعثة ال�رشف النواب
���ص�لاح خ��ور���ش��ي��د وراك����ان
الن�صف.
• مرزوق الغامن خالل استقباله رئيس مجلس الشورى القطري

اعتمدت الجداول االنتخابية الحالية ومددت «مؤقتة البلدي»  4أشهر

«المرافق» رفعت تعديالت االنتخابات
البلدية إلى المجلس بصفة االستعجال

• �أثناء اجتماع جلنة املرافق العامة

وافقت جلنة املرافق العامة خالل اجتماعها �أم�س على
م�رشوع قانون تعديل القانون رقم  33ل�سنة 2016
ب�ش�أن انتخابات املجل�س البلدي ،ورفعته �إلى جمل�س
الأمة ب�صفة اال�ستعجال.
وقال رئي�س اللجنة النائب عبد الله فهاد �إن احلكومة
ا�ستجابت ملطالب اللجنة وقدمت تعديلاً على القانون
من  4م��واد وناق�شتها اللجنة بح�ضور وزي��ر البلدية
ح�سام الرومي وبع�ض القياديني وممثلني عن �إدارة
�ش�ؤون االنتخابات.
و�أو�ضح فهاد �أن املادة الأولى من التعديل املقدم هو �أن
يتم اعتماد اجلداول االنتخابية املوجودة حال ًيا ،فيما
ت�شري املادة الثانية �إلى تعيني � 6أع�ضاء يف املجل�س
البلدي ب�رشط ح�صولهم على م�ؤهل جامعي ،و�أن يكون
لكل ناخب �صوت واحد يف اختيار ممثله يف «البلدي».
وبني �أن هناك تعديلاً يق�ضي بتمديد عمل اللجنة امل�ؤقتة
التي تقوم ب�أعمال املجل�س حلني انتخاب جمل�س بلدي

جديد �أو ملدة � 4أ�شهر كحد �أق�صى ،م�شد ًدا على عدم
قبول «املرافق» بتمديد عمل اللجنة امل�ؤقتة بالبلدي
خا�صة و�أننا مقبلون على العطلة ال�صيفية و�شهر رم�ضان
املبارك.
وقال فهاد �إن اللجنة حملت وزير البلدية امل�س�ؤولية ب�أن
قائما
املر�سوم اخلا�ص بتحديد الدوائر يجب �أن يكون
ً
على العدالة وعدم املحاباة لأي مكون من املكونات
املوجودة حتى ال نخلق
�رصاعا �شعب ًّيا من خالل هذه
ً
الدوائر التي حتدد من خالل مر�سوم.
و�أ�ضاف «�سبق �أن حذرنا احلكومة من �أي التفاف على
الإرادة ال�شعبية فيما يخ�ص انتخابات املجل�س البلدي»،
ربا �أنه بعد حل املجل�س البلدي وا�ستقالة �أع�ضائه
معت ً
املعينني كان البطء والت�أخري من احلكومة والتعذر
با�ستقالتها.
ومتنى فهاد على احلكومة اال�ستعجال ب�إجراء انتخابات
املجل�س البلدي ،وحتمل م�س�ؤولياتها يف هذا اجلانب.

الدقباسي :ضرورة مناقشة تقريري خفض

وافقت جلنة املالية الربملانية يف
اجتماعها �أم�س ب�أغلبية احل�ضور
على م�رشوع قانون بالإذن للحكومة
بعقد قرو�ض عامة وعمليات متويل
م��ن الأ����س���واق امل��ال��ي��ة املحلية
والعاملية ورفع �سقف االقرتا�ض
�إل��ى  25مليار دي��ن��ار وم��د فرتة
االقرتا�ض �إلى � 30سنة.
كما واف��ق��ت اللجنة بالأغلبية
على �سحب التقريرين اخلا�صني
بالتقاعد املبكر وخف�ض الفائدة
على قرو�ض املتقاعدين ملزيد من
الدرا�سة بوا�سطة �رشكة عاملية.
و�أو���ض��ح رئي�س اللجنة النائب
�صالح خور�شيد� أن اللجنة وافقت
ب�أغلبية �أع�ضائها على الطلب
املقدم من احلكومة ب�ش�أن م�رشوع
قانون ال�سماح برفع �سقف الدين
واالقرتا�ض من الأ�سواق اخلارجية
واملحلية �إل��ى  25مليار دينار
وزي��ادة ف�ترة االق�ترا���ض �إل��ى 30
ع��ام � ًا ،و�سرتفعه �إل��ى املجل�س
للت�صويت عليه.
و�أ�ضاف خور�شيد �أن اللجنة در�ست
الأمر من جميع �أبعاده وناق�شت يف
اجتماعها الطلب مع وزير املالية
وحمافظ البنك املركزي و�رشحا
وجهة نظرهما يف هذا املو�ضوع.
من جانب �آخ��ر ق��ال خور�شيد �إن
اللجنة واف��ق��ت بالأغلبية على
�سحب التقريرين الثاين واخلام�س
ع�رش املتعلق �أحدهما مبو�ضوع
الت�أمينات االجتماعية ب�ش�أن خف�ض
ن�سبة ال��ف��ائ��دة امل�ستحقة على
قرو�ض املتقاعدين «اال�ستبدال» من
� % 6.5إلى  ،% 3والتقرير الآخر
متعلق بالتقاعد املبكر.
وب�ين �أن��ه ق��د �سحب التقريرين
ب�سبب تكليف مكتب املجل�س
�رشكة �أجنبية حمايدة و�ضع درا�سة
متكاملة حول هذا املو�ضوع على
�أن يتم �إجنازالتقرير يف م��دة ال
تتجاوز ال�شهر ون�صف ال�شهر من
تاريخ توقيع هذا العقد.
وقال« :كما تعلمون نحن ال نثق يف
الأرقام التي تقدمها احلكومة ممثلة
يف الت�أمينات االجتماعية ولذلك
كلفنا ال�رشكة بدرا�سة الو�ضع
وبعدها �سنعيده �إل��ى املجل�س
للت�صويت علية ب�شكل نهائي»
معرب ًا عن �أ�سفه ب�سبب �أن املوافقة
ال�سابقة جاءت من دون مراجعة
البيانات وال الأرقام ب�شكل دقيق».
وذكر خور�شيد �أن اللجنة ا�ستعانت
بتقرير من �صندوق النقد الدويل
فيما يتعلق باجلوانب املالية
للدولة لال�ستفادة م��ن خرباتة
و�إمكانياته.
و�أ���ض��اف «ر�أي��ن��ا ��ض�رورة وجود
�رشكة حمايدة و�أن نت�أنى يف اتخاذ
القرار لن�أخذ الر�أي النهائي منها
يف خف�ض �سن التقاعد بحيث يكون

طالب النائب علي الدقبا�سي ب�إتاحة
الفر�صة للنواب ملناق�شة تقريري
خف�ض �سن التقاعد وتخفي�ض فائدة
االقرتا�ض من الت�أمينات و�أن ي�أخذ
التقريران م�سارهما يف املناق�شة
العامة بجل�سة املجل�س لر�صد
رغبات واقرتاحات النواب.
وقال الدقبا�سي «اننا مع امل�صلحة
العامة للدولة وم�ؤ�س�سة الت�أمينات
االجتماعية لكن ال مينع ذلك مناق�شة
التقرير و�إقراره يف املداولة الأولى

• الحكومة طلبت رفع سقف الدين إلى  25مليار دينار
وزيادة مدته لـ  30عام ًا
للمر�أة � 20سنة والرجل � 25سنة
خدمة».
وق��ال« :ال �أح��د يزايد علينا �أمام
ال�شعب الكويتي ونحن اليوم �أمام
�أرقام علينا التحقق منها وال نثق
بالأرقام التي تقدمها الت�أمينات
االجتماعية واخلا�صة بوجود عجز
اكتواري».
و�أ�ضاف «�أنني اليوم ال �أداف��ع وال
�أمانع وال �أعرت�ض وال �أواف��ق �إال
بعد �أن ت�صلني الأرقام احلقيقية من
ال�رشكة املحايدة التي �سيكون لها
احلق �أن تدخل على جميع �أرقام
الت�أمينات االجتماعية وترفع
تقريرا متكاملاً ».
ً
و�أك���د خور�شيد �أهمية مراعاة
م�صلحة جيل من املمكن � اّأل يجد
دينارا يعطونه له يف التقاعد،
ً
ريا �إلى �أنه يجب مراعاة ما
م�ش ً
ا�ؤمتنا عليه �أم��ام الله وال�شعب
الكويتي حلماية املتقاعدين
اجلدد يف امل�ستقبل ب�أن نوفر لهم
العي�ش الآمن واحلياة الكرمية.
من جانبه طالب مقرر اللجنة
ال��ن��ائ��ب �صالح ع��ا���ش��ور ن��واب
املجل�س ب�رضورة عدم املوافقة
ع��ل��ى ق���رار �سحب التقريرين
اخلا�صني بخف�ض �سن التقاعد

وتخفي�ض الفائدة على قرو�ض
الت�أمينات.
وا�ستغرب عا�شور قيام بع�ض
�أع�ضاء اللجنة بتقدمي طلب على
بند ما ي�ستجد من �أعمال ل�سحب
تقريري اللجنة ب�ش�أن خف�ض �سن
التقاعد و�إلغاء فوائد املتقاعدين
ل��ل��م��رة ال��ث��ان��ي��ة ب��ع��د رف�ضه
واملوافقة عليه ب�أغلبية � 4أع�ضاء
واعرتا�ض .3
و�أك��د عا�شور �أن��ه على كل نائب
حتمل م�س�ؤولياته يف جل�سة
املجل�س و�أن يتخذوا موقفًا من
طلب �سحب تقريري اللجنة ب�ش�أن
خف�ض �سن التقاعد و�إلغاء فوائد
ق��رو���ض املواطنني برف�ض هذا
الطلب.
و�أكد عا�شور �أنه اعرت�ض على فتح
بند ما ي�ستجد من �أعمال وطلب
�سحب تقريري اللجنة ملزيد من
الدرا�سة خا�صة و�أنه يف االجتماع
قبل املا�ضي للجنة ط��رح طلب
ال�سحب ومت رف�ضه وال��ي��وم مت
�إع���ادة ذات الطلب لال�ستئنا�س
بر�أي �أحد املكاتب اال�ست�شارية.
و���ش��دد عا�شور على �أن حتفظه
مبني على �أن تقريري اللجنة متت
املوافقة عليهما بالإجماع يف دور

االنعقاد املا�ضي و�سبق �أن طرح
طلب ال�سحب و�سقط هذا الطلب
كما �أن الكثري م��ن املواطنني
ينتظرون هذه القوانني وبالتايل
ال يجوز ال�سحب.
و�أ�ضاف عا�شور «كنت �أمتنى �أن
ي�أتي قرار ال�سحب من احلكومة
ولي�س من �أع�ضاء جمل�س الأمة
خ�صو�صا �أن هناك طل ًبا نياب ًّيا من
ً
�أكرث من  40نائب ًا ملناق�شة هذا
املو�ضوع املهم».
و�أك����د ع��ا���ش��ور �أن ق���رار �سحب
امل��ق�ترح�ين لي�س يف م�صلحة
جمل�س الأم��ة فنحن نحتاج �إلى
�إجناز وهذا الإجناز البد �أن يكون
ل�صالح املواطن كما �أن مربرات
اجلهات احلكومية �ضعيفة.
وا���س��ت��غ��رب ع��ا���ش��ور �أن حتيل
احل��ك��وم��ة امل���واط���ن للتقاعد
بالإجبار قبل �إكمال �سن ال�ستني
ويف الوقت نف�سه ترف�ض قانون
التقاعد امل��ب��ك��ر ،م�����ش�ير ًا �إل��ى
�أن م��ن يرغب يف اال�ستمرار يف
العمل من املديرين واملحققني
واملهند�سني وغريهم تتم �إحالتهم
للتقاعد يف �سن ف��وق اخلم�سني
ويف املقابل ترف�ض احلكومة
التقاعداالختياري.

طالب الحكومة بتقديم األرقام الحقيقية عن الصندوق السيادي

العدساني :ليس لدينا عجز  ...بل  20مليار دينار
أرباح ًا محتجزة لدى الجهات الحكومية

سن التقاعد وتخفيض فائدة االقتراض
ث��م التعديل عليه بعد ذل��ك يف
املداولة الثانية».
و�أك��د الدقبا�سي مت�سكه مبناق�شة
التقرير يف املداولة الأول��ى و�أنه
يقف مع احلكومة يف خندق واحد
خلدمة الكويت ،معتربا �أن �سحب
التقرير ي��ح��رم ال��ن��واب م��ن حق
�إب��داء ال��ر�أي ويجعل ذلك حم�صور ًا
يف اللجنة املالية واجلهات التي
ت�ستعني فيها.
وقال «حقنا ان تكون هناك مناق�شة

• جانب من اجتماع اللجنة املالية

وانه لن يكل او ميل من توجيه نداء
لكل اع�ضاء املجل�س لنتمكن من
توفري فر�ص عمل لع�رشات الآالف من
ال�شباب وال�شابات ونحمي موظفي
الدولة من ا�ستقطاع رواتبهم».
و �شدد على �أن��ه لي�س من �أن�صار
ال�صدام ولكنه من �أن�صار املرونة
ال�سيا�سية للو�صول ايل �إجنازات
واليليق حرمان الأمة من طموحاتها
و�أمانيها يف اق��رار قوانني مهمة
تعالج م�شكالتها.

تقريرا عن
�أك��د النائب ريا�ض العد�ساين �أن��ه �أع��د
ً
الإي��رادات العامة للدولة �سواء النفطية �أو غريها
�إ�ضافة �إلى م�صاريف الدولة وات�ضح �أنه لي�س هناك
عجوزات مالية ت�ستدعي اللجوء �إلى االقرتا�ض.
و�أ�ضاف �أنه ال يوجد لدينا عجز بل لدينا  20مليار
دي��ن��ار �أرب��اح�� ًا حمتجزة ل��دى اجل��ه��ات احلكومية
ويفرت�ض �أن تتم �إحالتها �إلى امليزانية العامة.
  وقال « يفرت�ض �أن تقدم احلكومة الأرقام احلقيقية
عن ال�صندوق ال�سيادي �إلى اللجنة املالية والذي
�أعتقد �أنه �أكرث من  600مليار دوالر ولي�س كما تدعي
احلكومة ب�أنه نحو  435مليار دوالر».
وت�ساءل هل ذك��رت احلكومة الأوام��ر الت�شغيلية
وامل�صاريف �أم اكتفت ب�إعالن رغبتها يف االقرتا�ض

ل�سد العجز فقط؟ م�ؤك ًدا عدم �صحة وجود عجز حقيقي
مطال ًبا احلكومة بتو�ضيح كيفية �رصف القر�ض ،قيمة
الفوائد على هذه ال�سندات والقرو�ض.
وطالب احلكومة ب�إظهار الأرقام احلقيقية وتقدميها
�إلى اللجنة املالية قبل الت�صويت بالن�سبة لل�صندوق
ال�سيادي وا�ستثمارات الدولة ب�شكل عام.
وتعهد العد�ساين بالعمل على الإثبات بالدليل
والربهان واالرقام �أن الكويت ال حتتاج �إلى قر�ض يف
ريا
حال �أدرج القانون على جدول �أعمال املجل�س ،م�ش ً
�إلى� أنه بالإمكان تعديل لوائح �صندوق احتياطي
الأجيال القادمة بحيث يتم حتويل جزء منه مليزانية
الدولة يف حال كان هناك عجز حقيقي.

• ريا�ض العد�ساين

المطيري :الروضان يتحمل مسؤولية تأخير مشروع الشدادية الصناعية

• ماجد املطريي

حمل ال��ن��ائ��ب م��اج��د امل��ط�يري ،وزي��ر
التجارة وال�صناعة خالد الرو�ضان،
امل�س�ؤولية كاملة ب�ش�أن عدم التزام �رشكات
معينة بالعقود التي تربمها مع الوزارة
م�ستغربا الت�أخر يف تاريخ ت�سليم م�رشوع
ت�صميم وتنفيذ واجن��از و�صيانة البنية
التحتية مل�رشوع ال�شدادية ال�صناعية
الذي وقعته الهيئة العامة لل�صناعة مع
�إحدى ال�رشكات والتي مل ت�سلم امل�رشوع

�إلى االن الأمر الذي يثار حوله عالمات
اال�ستفهام والريبة رغم �أن تقارير ديوان
املحا�سبة �أك��دت على ه��ذه املخالفات
اجل�سيمة.
وقال املطريي انه وجه �س�ؤا ًال برملانيا
ل��ل��وزي��ر ب�����ش��أن امل����شروع ال���ذي بلغت
قيمته �أكرث من  84مليون دينار م�ستف�رسا
عن مراحل امل�رشوع التي مت اجنازها
وما �صحة �أن املقاول ال��ذي �أوك��ل �إليه

امل����شروع متعرث ًا يف م�رشوعي الوفرة
وال��ب��دع التابعني ل����وزارة الأ�شغال،
وما قيمة الأوام��ر التغيريية للم�رشوع
وال�س�ؤال الأكرث احلاح ًا متى يتم ت�سليم
امل�رشوع لهيئة ال�صناعة لأن املماطلة
من قبل املقاول جتاوزت احلد املعقول
ومن غري املنطقي �أن ُي ْع َهد �إليه امل�رشوع
وهو متعرث يف وزارة �أخرى واملفارقة �أن
هيئة ال�صناعة �رصفت دفعات مالية كبرية

لل�رشكة رغم عدم التزامها بالعقد .
و�أك��د املطريي �أن التطاول على املال
العام وغ�ض النظر من بع�ض الوزراء على
�رشكات بعينها يجب �أن يتوقف مطالب ًا
بتطبيق ال��ق��ان��ون والتعامل مب�سطرة
واحدة مع جميع املقاولني م�شري ًا �إلى انه
�سيتدرج با�ستخدام االدوات الد�ستورية ،
و�إن مل يرد الوزير على �س�ؤالنا الربملاين

وي��ق��دم ت�بري��را منطقيا ل��ع��دم ت�سليم
امل�رشوع حتى ه��ذه اللحظة رغ��م م�ضي
فرتة طويلة على تاريخ ت�سليم امل�رشوع
ف�إننا لن نرتدد اطالقا يف ا�ستخدام �أدواتنا
الد�ستورية التي كفلها لنا الد�ستور
انت�صار ًا للمال العام وللعدالة االجتماعية
وامل�ساواة بني �أفراد املجتمع معلنا عن
تقدمي طلب ت�شكيل جلنة حتقيق برملانية
يف هذا االمر.

