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إسماعيل  فهد  إسماعيل  رحيل  اجلبري: 
م����ّث����ل خ�����س�����ارة ك���ب���ي���رة ل�����أس�����رة األدب����ي����ة 

والثقافية الكويتية واخلليجية
6

حت��دي��ا ل��ي��س��ت  ق���ان���ون...ف���امل���س���أل���ة  م���ن خ����ال  ي��ت��م  ي���ف���رض ألن����ه  وال  ي��ط��ل��ب  ال��ع��ف��و ال  ال��ع��ت��ي��ب��ي: 

عقدوا مؤمترا صحافيا حذروا فيه من اإلحالة للمحكمة الدستورية

5 نواب يطالبون بالعفو الشامل ورفض إسقاط عضوية احلربش والطبطبائي

ربيع �سكر 

عقد 5 ن��واب مؤمترا صحافيا للحديث عن 
قانون العفو الشامل و رفض اسقاط عضوية 

النائبني جمعان احلربش ووليد الطبطبائي .
وقال النائب مبارك احلجرف : لألمير حق في 
العفو ولنا كممثلي االمة حق العفو الشامل عن 

احلربش والطبطبائي وهذا اوانه.
وت��اب��ع احل��ج��رف : نحترم اح��ك��ام القضاء 
لكن من حق املتخصصني انتقاد االحكام ومدى 

موافقتها صحيح القانون.
واضاف احلجرف : نحن ضد اسقاط عضوية 
النائبني احلربش والطبطبائي ونرفض احالة 

املوضوع الى الدستورية.
بدوره قال النائب عمر الطبطبائي : صاحب 

السمو قادر على قيادة االمور بحكمته.
واض��اف الطبطبائي : عندما يكون املجلس 
مختطفا والغالبية ليست مع الشعب فإننا نلجأ 

الى االمة.
وتابعالطبطبائي: اختلف فكريا مع احلربش 
والطبطبائي لكني لم اجد منهما اال كل تعاون 

خصوصا داخل اللجان.
وزادالطبطبائي: الوضع االقليمي واخلليجي 
ملتهب ووضعنا احمللي ليس جيدا...وكلنا امل 
في ابينا صاحب السمو ونرفض التقول على 

لسانه.
وق���ال ال��ن��ائ��ب ث��ام��ر ال��س��وي��ط: احل��رب��ش 

والطبطبائي يستحقان ال��ت��ك��رمي ال اسقاط 
العضوية.

واض���اف السويط: ه��ل نصوص الدستور 
مجرد حبر على ورق؟ العفو الشامل هو االوسع 
واالشمل لكنه ال يعني العفو عن كل القضايا 
ولن نقبل املساواة بني من حارب الفساد ومن 

خان بلده.
من جانبه قال النائب عبد الوهاب البابطني: 
رئ��ي��س ال��دول��ة أب للجميع وع��اق��ة احلاكم 

باحملكوم تربطها نصوص دستورية.
واضافالبابطني: العفو ال يطلب وال يفرض 
فهو ح��ق دس��ت��وري ألم��ي��ر االنسانية الكرمي 

صاحب السمو.
وتابعالبابطني: من يخشى احلل فليجلس 
ف��ي بيته وال ميلك أح��د ح��ل املجلس ح��ا غير 

دستوري.
ب��دوره قال النائب خالد العتيبي: لن نقبل 
حمل وزر تكريس قاعدة غير قانونية بإحالة 

قضية الزميلني الى الدستورية.
وتابع العتيبي: العفو ال يطلب وال يفرض 
ألن��ه يتم م��ن خ��ال قانون...فاملسألة ليست 
حتديا.واضاف العتيبي: جمعان احلربش قال 
لألمير ياطويل العمر انا مستعد لاعتذار امامك 

االن وفي املأل باخلارج.
وقال العتيبي : العفو ليس حتديا ونرفض 

التهويل ومطالبة النائبني باالعتذار.

ال يسمح ملن نقل صوته بالتصويت في دائرته اجلديدة إال بعد مرور أربع سنوات

الفضالة: تقدمت بتعديل على قانون 
االنتخابات للحد من ظاهرة نقل األصوات

كشف النائب يوسف الفضالة عن تقدميه تعديل 
على ق��ان��ون مكافأة نهاية اخل��دم��ة حلفظ حقوق 
ومكتسبات العاملني في القطاع اخلاص، مضيفاً أنه 
سيتقدم بتعديل أيضا على قانون االنتخابات بحيث 
ال يسمح ملن نقل صوته من دائرة إلى دائرة جديدة 
التصويت في دائرته اجلديدة إلى بعد مرور أربع 

سنوات على نقل صوته.
وق��ال الفضالة في تصريح صحافي في املركز 
اإلعامي مبجلس األمة إن قانون نهاية اخلدمة الذي 
أق��ره املجلس في دور االنعقاد املاضي به خلل في 
بعض الشركات والبنوك واملؤسسات املالية الكبرى 

من حيث تطبيق مواده.
وأع���رب الفضالة ع��ن أس��ف��ه  مل��ا يحدث م��ن هذه 
املؤسسات املالية من االستناد إلى حكم خاص صدر 
في موظفي القطاع النفطي، مستغرباً تعميم هذا 

احلكم على العاملني في القطاع اخلاص.
وأض���اف أن” دورن���ا كمجلس أم��ة ه��و تعزيز 
العمالة الوطنية في القطاع اخلاص، واحلفاظ عليها 
وع��دم االنتقاص من حقوقها، وه��ذا ما عمل عليه 

املجلس بإصدار قانون نهاية اخلدمة«.
وبني أن “ تطبيق أحكام خاصة مبوظفي القطاع 
النفطي على موظفي القطاع اخلاص أمر مستغرب”، 
الف��ت��اً إل���ى أن ب��ع��ض امل��ؤس��س��ات امل��ال��ي��ة أخ��ذت 
مخصصات مالية لتطبيق هذا القانون إال أنها تنتظر 

الفرصة لتفريغ هذا القانون من محتواه.
وأكد أن هناك دوراً على املسؤولني في املؤسسات 
املالية من خ��ال تطبيق القوانني التي من شأنها 
تعزيز العمالة الوطنية في القطاع اخلاص، رافضا 
تعميم أحكام في غير محلها وإيجاد ثغرات إلبطال 

القانون.
ووجه الفضالة رسالة إلى العاملني في القطاع 
اخل��اص : “ أنتم لستم وحدكم ونحن معكم، وإن 
حدثت محاوالت لتفريغ القانون من محتواه فسنعيد 
تعديله حتى ال تكون هناك ثغرات ولن يستطيع أحد 

تفريغه من محتواه«.
وأش��ار إلى أن املسؤولني في املؤسسات املالية 
يأخذون تسهيات ممتازة، رافضاً املساس بحقوق 
العاملني في القطاع اخل��اص وك��ذا ع��دم اعطائهم 

حقوقهم.
وأعلن أنه سيتقدم وأربعة من النواب بتعديل على 

القانون حتى ال تكون هناك ثغرة إلبطال القانون مع 
إعطائه صفة االستعجال، متمنياً أن يقر في الدور 
املقبل حتى يتسلم العاملون في القطاع اخلاص 

حقوقهم العمالية كاملة.
وتطرق الفضالة إلى مشكلة تسجيل الناخبني في 
االنتخابات، مبيناً أنه لوحظت  حتركات عدة لنقل 
مجموعة من األصوات من دائرة إلى دائرة، معتبراً 

ذلك تزويرا في إرادة األمة وتاعبا عليها.
وقال إنه يجب وضع قانون للحد من ظاهرة نقل 
األص��وات، كاشفا عن أن هناك تعديا سيتقدم به 
بحيث ال يسمح للشخص الذي ينقل صوته من دائرة 
إلى دائ��رة أخرى أن يصوت في دائرته اجلديدة إال 
بعد أربع سنوات على أن ميارس حقه االنتخابي في 

دائرته القدمية.
وتابع “ إن كانت هناك نية ل��دى البعض بنقل 
أصواتهم لغاية محددة فهذا القانون سوف يحد هذه 
الظاهرة، وهذا القانون ال يحد من حق الناخب في 
نقل صوته ويبقى حقه موجودا وتصويته موجودا 
في دائرته القدمية، ونتمنى إقراره في دور االنعقاد 

املقبل “.
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خالد العتيبي ثامر السويط عمر الطبطبائي مبارك احلجرف

أوان�����������ه وه��������������ذا  وال�����ط�����ب�����ط�����ب�����ائ�����ي  ال�������ش�������ام�������ل ع��������ن احل��������رب��������ش  ال������ع������ف������و  األم��������������ة ح��������ق  ك����م����م����ث����ل����ي  ول�������ن�������ا  ال������ع������ف������و  ف��������ي  ل������أم������ي������ر ح��������ق   : احل��������ج��������رف 

األم�������������ة إل�����������������ى  ن�������ل�������ج�������أ  ف���������إن���������ن���������ا  ال���������ش���������ع���������ب  م�������������ع  ل�������ي�������س�������ت  وال���������غ���������ال���������ب���������ي���������ة  م������خ������ت������ط������ف������ا  امل���������ج���������ل���������س  ي�����������ك�����������ون  ع���������ن���������دم���������ا   : ال�������ط�������ب�������ط�������ب�������ائ�������ي 

ال������������س������������وي������������ط: ال���������ع���������ف���������و ال�����������ش�����������ام�����������ل ه��������������و األوس���������������������������ع ول������������������ن ن��������ق��������ب��������ل امل������������������س������������������اواة ب��������������ن م��������������ن ح�����������������������ارب ال�����������ف�����������س�����������اد وم������������������ن خ������������������ان ب�������ل�������ده

يوسف الفضالة

إحالته  بقرار  املوظف  إب��اغ  يقترح  البابطن 
إلى التقاعد قبل نفاذه بستة أشهر

أعلن النائب عبد الوهاب البابطني عن تقدميه 
اقتراحا بقانون بتعديل البند )3( من املادة )32( 
من املرسوم بالقانون رقم )15( لسنة 1979 في 
شأن اخلدمة املدنية، ونصت مواده على ما يلي:
م��ادة أول��ى: يستبدل بنص البند )3( من من 
امل��ادة )32( من املرسوم بالقانون رقم )15( 

لسنة 1979 املشار إليه النص التالي: البند 
3: اإلحالة إلى التقاعد، بشرط إخطار املوظف 
بقرار إحالته إلى التقاعد قبل نفاذه بستة أشهر 

على األقل.
امل��ادة الثانية: على رئيس مجلس ال��وزراء 

والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون.

الواردة في قانون منح بدالت ومكافأة أعضاء الهيئة التعليمية الكويتين بوزارتي التربية واألوقاف 

عسكر يقترح استثناء املعلمن املعاقن املكلفن برعاية معاق من شرط املدة 
اقترح النائب عسكر العنزي استثناء 
املعلمني املعاقني املكلفني برعاية معاق من 
ش��رط امل��دة ال���واردة في قانون منح بات 
ومكافأة أعضاء الهيئة التعليمية الكويتيني 
بوزارتي التربية واالوق��اف وهي 30 سنة 
للذكور و 25 سنة لإلناث وتصرف لهم بأثر 
راجعي منذ ص��دور القانون رق��م 8 لسنة 

.2010
ون��ص��ه : )م���ادة أول���ى( : ت��ض��اف فقرة 
جديدة إلى املادة اخلامسة من القانون رقم 
)28( لسنة 2011 املشار إليه نصها التالي 
:” ويستثنى من شرط مضي مدة اخلدمة، 
املعلمون املعاقون أو املكلفون برعاية معاق 

وفق 
ما تقرره الهيئة العامة لشؤون ذوي 
اإلع��اق��ة، ويطبق عليهم ه��ذا القانون بأثر 

رجعي اعتباراً 
من صدور القانون رقم )8( لسنة 2010 

في ش�أن حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة “.
)م��ادة ثانية( : يلغى كل حكم يتعارض 

مع هذا القانون.
)مادة ثالثة( : على رئيس مجلس الوزراء 
وال���وزراء - كل فيما يخصه -  تنفيذ هذا 
القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في 

اجلريدة الرسمية.
امل�ذك�رة اإليضاحي�ة

وجاء في امل�ذك�رة اإليضاحي�ة: ملا كانت 
امل��ادة العاشرة من الدستور تنص على )) 
ترعى الدولة النشء، وحتميه من االستغال 
وت��ق��ي��ه اإله���م���ال األدب�����ي واجل��س��م��ان��ي 
والروحي((، كما تنص املادة احلادية عشر 
من الدستور على أن )) تكفل الدولة املعونة 
للمواطنني في حالة الشيخوخة أو املرض 
أو العجز عن العمل، كما توفر لهم خدمات 
التأمني االجتماعي واملعونة االجتماعية 
وال��رع��اي��ة الصحية((، فقد استهدف هذا 
امل��ق��ت��رح تيسير رع��اي��ة األش��خ��اص ذوي 
اإلع��اق��ة ال��ت��ي تعد واج��ب��اً على املجتمع 
والتزاماً على الدولة، وانطاقاً من املفهوم 
االسامي القائم على التكافل والتضامن 
والذي يتجافى معه أن تكون رعاية املعاقني 

منة أو شفقة.
وإزاء املكانة املتميزة لوظيفة املعلم 
في املجتمع، وال��ذي يتولى إع��داد األجيال 
للمستقبل، كان من الضروري أن يتولى ذات 
اإلع��داد والرعاية ألبنائه من ذوي اإلعاقة 

أيضاً.
وملا كان القانون املقترح تعديله يحرم 
املعلمني املعاقني وأول��ي��اء األم��ور املكلفني 

برعاية 
معاقني، م��ن مكافأة نهاية اخل��دم��ة إذا 
لم ميض عليهم ثاثون عاماً في اخلدمة 

بالنسبة للذكور، وخمسة وعشرون عاماً 
بالنسبة لإلناث، فقد تبنى التعديل املقترح 

بإضافة فقرة جديدة
 إلى املادة اخلامسة من القانون رقم )28( 
لسنة 2011 في شأن منح بدالت ومكافآت 
ألعضاء الهيئة التعليمية الكويتيني بوزارة 
ال��ت��رب��ي��ة ووزارة األوق�����اف وال��ش��ؤون 

اإلس��ام��ي��ة، رؤي���ة واض��ح��ة للتغلب على 
شرط املدة املذكورة للمعاجلة العملية التي 
يقف هذا الشرط حجر عثرة في طريق رغبة 
املعلمني املعاقني واملعلمني املكلفني برعاية 

معاق في التقاعد.
وتتجلى هذه الرؤية في استثناء هؤالء 
املعلمني من ش��رط امل��دة ال��ذي نصت عليه 
امل��ادة اخلامسة تطبيقاً  للقانون رقم )8( 
لسنة 2010 بشأن حقوق األشخاص ذوي 
اإلع��اق��ة ال���ذي منح حقوقاً واستثناءات 
للمعاقني والذين يرعون معاقني، ووفقاً ملا 

تقرره الهيئة العامة لشؤون ذوي اإلعاقة.
وترسيخاً ملا ورد في املادتني العاشرة 
واحل��ادي��ة عشر م��ن الدستور م��ن أحكام، 
ورغ��ب��ة ف��ي تقنني م��ا يواكبها م��ن مبادئ 
الرعاية والتكافل والتضامن ف��ي رعاية 
ذوي اإلعاقة، وعماً بهذه املبادئ ووضعها 
موضع التطبيق كان هذا االقتراح بقانون 
باستثناء املعلمني من شرط امل��دة ال��واردة      
في القانون املشار إليه للحصول على مكافأة 
نهاية اخلدمة، باإلضافة إلى النص على أن 
يطبق عليهم القانون رقم )28( لسنة 2011 
بعد إضافة فقرة جديدة على املادة اخلامسة 
منه اعتباراً من تاريخ صدور القانون رقم 
)8( لسنة 2010 بشأن حقوق األشخاص 

ذوي اإلعاقة.

عسكر العنزي

3 محاور تتعلق بالتعيينات وجتاوزات امليزانية وإضعاف الرقابة البرملانية من 

الغامن:إدراج استجواب العدساني للخرافي بعد استجواب املبارك في أول جلسة مقبلة
قدم النائب رياض العدساني استجوابا لوزير الدولة لشؤون 
مجلس األمة عادل اخلرافي من ثاثة محاور تتعلق  بالتعيينات 
والتنفيع، التجاوزات في امليزانية، محاولة إضعاف الرقابة 

البرملانية.
وهو االستجواب الثاني الذي يقدمه العدساني للوزير اخلرافي 
في املجلس احلالي ، وسبق وأن عبر اخلرافي االستجواب األول 

بسام وجدد املجلس الثقة فيه .
وأعلن رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن عن تسلمه استجوابا 
مقدما من النائب ري��اض العدساني إلى وزي��ر الدولة لشؤون 
مجلس األمة عادل اجلارالله اخلرافي مكون من ثاثة محاور.
وقال الغامن في تصريح صحفي مبجلس األمة ان االستجواب 
مت تسليمه وفق الائحة الداخلية وعما باملادة 135 من الائحة 
الداخلية وبقية امل��واد ذات الصلة، وسيتم إدراج��ه على جدول 
أعمال أول جلسة قادمة.وأوضح الغامن » سيدرج االستجواب في 

أول جلسة قادمة بعد استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء«.
 وق��ال العدساني في استجوابه : نؤكد أن محاسبة وزير 
الدولة لشؤون مجلس األم��ة أصبحت واجبة على املمارسات 
غير املسؤولة والتجاوزات واالخفاقات والتي لها أث��راً سلبياً 
على املصلحة العامة وذلك لتصحيح املسار وتعديل االعوجاج 
وإيقاف التخبط السياسي واملخالفات اإلداري��ة والتجاوزات 

املالية،.
احملور األول: التعيينات والتنفيع

إن سياسة الوزير املستجوب ال تتسم بالفعالية بل شابها 

الغموض والتنفيع وهدر لألموال العامة، فمن الواضح واجللي 
أن السياسة املعمول بها هي سياسة االلتفاف على القانون بحجة 
)استعانة بخبرات( فباطن ه��ذه االستعانات هو الترضيات 
واحملسوبيات وامل��س باملال العام وزي��ادة املصاريف من دون 
مبرر باإلضافة إلى عدم األخ��ذ باالعتبار التدرج الوظيفي وال 
السيرة الذاتية وإمنا طبق سياسة التوظيف من خارج الوزارة 
مبا تسمى )التوظيفات البراشوتية( التي تؤدي إلى وأد الكفاءات 
وحتطم طموحات املوظفني الكادحني واملنتجني الذين هم أحق 
بهذه املناصب، وهذا يعد من أبشع أن��واع الفساد ونشر ثقافة 
اإلحباط واألصل فيها التنفيع والترضيات واحملسوبيات وكل 
ما أشرنا إليه من قرارات تخبطية ومزاجية غير مسؤولة فما هي 
إال إستغال للسلطة وتعارض املصالح على حساب الكفاءات 

الوطنية.
احملور الثاني: التجاوزات في امليزانية

إن من أهم اختصاصات الوزير )متابعة( ما يدور في جلسات 
مجلس األمة وجلانه من آراء واقتراحات ملناقشتها مع الوزراء 
واملختصني، والتي من ضمنها التقيد بقواعد امليزانية ولكن 
من خال اب��راز اجلوانب التحليلية بالبيانات املالية وقد تبني 
لنا أن الوزير املستجوب لم يتقيد بقواعد امليزانية املتعلقة 
بوزارته وال بحسابها اخلتامي، وذل��ك من خال االط��اع على 
املصروفات حسب الفئات والبنود على مستوى البرنامج وأن 
طريقة الصرف مخالفة للشروط والنظم املعمول بها، ما يجعل 
املسؤولية تقع عليه بشكل كامل وه��ذا دليل واض��ح على سوء 

التقديرات املالية فكان من األجدر التأكد من سامة تلك التقديرات 
باألخص )االلتزام باعتمادات امليزانية والتعديل واالعتماد وما 
بعد االعتماد واملصروف والوفر(. حيث إن امليزانية هي أداة 
للضبط والرقابة ولكن كثرة املناقات ما بني البنود أو البرامج 
يوضح اخللل املالي واإلداري باجلهة ذاتها، وفي حال مت النقل 
بني البرامج سيكون له تأثيرا مباشرا على البرامج األخرى كون 
ميزانية )ش��ؤون مجلس األم��ة( تعتبر برنامجا حتت مجلس 

الوزراء،
احملور الثالث: محاولة إضعاف الرقابة البرملانية

إن االنحرافات بكافة أشكالها السياسية واملالية واإلداري��ة 
والقانونية لها أبعاد سلبية، والغاية من احملاسبة هي حتقيق 
اإلصاح املنشود، حيث إن اخلروج عن نصوص الدستور ُيّعد 
خروجاً عن املصلحة العامة، وهذا ما قام به الوزير املستجوب 
بتكريس املخالفات وعدم تطبيق مرسوم رقم )53( لسنة 1998 
في شأن إختصاصاته ومن أهمها إعداد أسس ووسائل وأساليب 
التعاون بني احلكومة وبني مجلس األمة في املسائل التي يختص 
بها املجلس واقتراح تطويرها ومتابعة تنفيذ ق��رارات مجلس 
ال��وزراء في شأنها وفقا ملقتضيات إرس��اء النظام الدميقراطي 
السليم إلتزاما بنصوص الدستور وروحه واملبادئ واألعراف 
البرملانية وأيضا دراس��ة سبل تافي املاحظات التي ترد في 
تقارير ديوان احملاسبة بالنسبة إلى اجلهات التي تخضع لرقابة 
الديوان طبقا لقانون إنشائه أو طبقا لقانون حماية األم��وال 

العامة.


