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س��ال��م ال���ن���واف: »خ��ف��ر ال��س��واح��ل« 
رك�����ن أس����اس����ي ورك�����ي�����زة م���ح���وري���ة 

لتحقيق األمن واالستقرار
6

  بارك لسمو األمير مبناسبة عيد األضحى املبارك
عسكر: موسم احلج مناسبة دينية سنوية 

نستلهم منها االحتاد ونبذ التعصب 
ت��ق��دم ال��ن��ائ��ب عسكر ال��ع��ن��زي بخالص 
التهاني والتبريكات من مقام صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد ولولي عهده 
االم��ن سمو الشيخ ن��واف األحمد ولرئيس 
مجلس االمة ولسمو رئيس مجلس الوزراء 
ول��ل��ن��واب وال�����وزراء وللشعب الكويتي 
واملقيمن علي هذه األرض الطيبة مبناسبة 

حلول عيد األضحى املبارك. 
وق��ال عسكر :  إن عيد االضحى املبارك 
وموسم احل��ج يعد مناسبة دينية سنوية 
لها مكانة عظيمة في قلب كل مسلم فهو عيد 
التضحية وال��ف��داء ونستلهم منه جميعا 
روح السالم والتآلف واالحتاد بن املسلمن 
جميعا ونبذ التعصب والعنصرية واالرهاب 
، ونسأل الله عز وجل أن يحفظ ضيوف بيته 

احلرام ويتقبل منهم سعيهم ويغفر ذنوبهم 
ويعيدهم ألهلهم ساملن غامنن  . 

واش���اد عسكر بجهود اململكة العربية 
الشقيقة ملكا وحكومة وشعبا على ما تقدمه 
حلجاج بيت الله احلرام بأعدادهم الكبيرة 
وبلدانهم املختلفة م��ن خ��دم��ات وحماية 

وتيسير ألداء مناسك احلج   . 
وتوجه عسكر بالدعاء الى الله عزوجل 
بان يحقن دماء املسلمن ويبدل أحزانهم إلى 
أفراح وأن يفرج همهم وغمهم ويهيئ لهم من 
أمرهم رشدا ، وان يعيد عيد االضحى املبارك 
على الكويت واهلها وعلى جميع العرب 
واملسلمن باخلير واليمن والبركات  وان 
يحفظ الكويت بقيادة سمو االمير وسمو ولي 

عسكر العنزي عهده االمن.

دعا إلى حل توافقي بإلغاء املادة الرابعة والنص عليها في قانون آخر

الدقباسي : احلكومة تعارض » تخفيض سن 
التقاعد« بسبب حرمانها من حق اإلحالة للتقاعد

ربيع �سكر

أك��د النائب علي الدقباسي أن��ه يوافق على 
إل��غ��اء امل���ادة الرابعة م��ن ق��ان��ون تخفيض سن 
التقاعد والتي تنص على منع احلكومة من إحالة 
املوظفن للتقاعد ، مشيرا الى أن تلك املادة لم تكن 
ضمن مقترحه ال��ذي تقدم به في دور االنعقاد 

السابق .
وق��ال الدقباسي ف��ي تصريحات إعالمية : 
إننا نستطيع إضافة نص امل��ادة الرابعة بعد 
الغائها الى قانون آخر لضمان وجود توافق بن 
السلطتن التشريعية والتنفيذية لتمرير قانون 

خفض سن التقاعد خ��الل دور االنعقاد املقبل 
وعدم الدخول في جدل في احملكمة الدستورية 
يؤخر اق��رار القانون بينما اخل��الف في جزئية 

محددة ميكن حلها بالتوافق في قانون آخر.
واضاف الدقباسي : وجهة نظر النواب عدمك 
اعطاء احلكومة حق احالة املوظف للتقاعد حماية 
ل��ه ، لكن احلكومة ت��رى أن ذل��ك يتعارض مع 
نص املادة 76 من القانون التي تسمح للحكومة 
باالحالة للتقاعد السباب تراها. واشار الدقباسي 
الى أن خفض سن التقاعد سيوفر ما ال يقل عن 
10 آالف فرصة عمل للكويتين سنويا وهو حل 

تشريعي لتوفير فرص عمل لالجيال املقبلة .
وقال الدقباسي : لم تكن املادة الرابعة ضمن 
مقترحي الذي تقدمت به في أول جلسة وأدعو 
إلى إلغائها وإضافتها عبر قانون آخر ونسعى 

القرار خفض سن التقاعد فهو مطلب شعبي.
وأع���رب الدقباسي ع��ن تطلعه ال��ى تعاون 
حكومي في هذا االطار، أنه لن يتردد في املطالبة 
بالغاء امل��ادة الرابعة، حتى ال يكون هناك أي 
جدل، خاصة بعد الكتاب الذي جاء من احلكومة، 
والذي حدد بشكل واضح ان هناك مثالب في هذه 

املادة. علي الدقباسي
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عقب قرار » األوملبية الدولية« برفع االيقاف

نواب باركوا رفع علم الكويت في جاكرتا
بارك عدد من النواب رفع العلم الكويتي 
في دورة االلعاب االسيوية عقب قرار اللجنة 
االوملبية الدولية برفع االيقاف الرياضي عن 

الكويت مؤقتا .
وقال النائب صالح أحمد عاشور : نبارك 
للشعب الكويتي والرياضين خاصة عوده 
ال��ري��اض��ه الكويتيه ورف��ع العلم الكويتي 
بجاكرتا ونشكر كل من سعى برفع اإليقاف 

من احلكومه واملجلس والهيئه.
وت��اب��ع ع��اش��ور : وعلينا العمل جميعاً 
ي��داً واح��ده من اآلن وص��اع��داً لرفع مستوى 
الرياضه حتى نصل الى املستويات املتقدمه 

ونضع اخلالفات جانباً ونعمل للكويت دائماً.
بدوره قال النائب سعود الشويعر: نبارك 
للشعب الكويتي رف��ع اإلي��ق��اف الرياضي  
ورفع علم دولة الكويت باألوملبياد العاملية 

واألحترافية.
وق���ال ال��ن��ائ��ب علي الدقباسي : مبروك 
للكويت ولكل من يعمل ملصلحة البلد ويعزز 

مكانتها. ويحفظ حريات الشعب ومصاحله 
وأمواله. 

وق��ال النائب عبد ال��وه��اب البابطن عن 
رف��ع علم الكويت  : مرحبا بك خفاقا عاليا 

في األوملبياد ، احلمد لله ال��ذي بنعمته تتم 
ال��ص��احل��ات مت رف��ع اإلي��ق��اف ع��ن الرياضة 
الكويتية مؤقتا حلن استكمال بقية االلتزامات 

مع اللجنة األوملبية الدولية .

سعود الشويعرصالح عاشور

لصدور حكم سجن بحقه في قضية » دخول املجلس «

للحج  سفري  ع��دم   : الطبطبائي  وليد 
العالقة للسلطات السعودية به

قال النائب د. وليد الطبطبائي عبر حسابه على تويتر : الول مرة منذ 30 
عام اغيب عن مشهد منى وعرفات وقد كنت ادعوا فيهما للمسلمن بالنصر 
والفرج وادعو لنفسي ولوالدي وذريتي.. واليوم وقد منعت من حضور 
هذه املشاهد املباركة فمن تصله رسالتي هذه من أهل املشهد وخاصة يوم 
عرفه فأرجو أن يخصني بالدعاء وأن يدعو بالفرج للمسلمن وخاصة أهلنا 

في سوريا.
وتباع الطبطبائي : عدم سفري إلى احلج العالقة للسلطات السعودية 
به ولكن لصدور حكم سجن ضدي في الكويت بسبب مايعرف قضية 
دخول املجلس ونظرا لوجود اتفاقيات تنفيذ األحكام بن الدول العربية 
فعليه يتعذر علي السفر إلى هناك حاليا نسأل هللا ان يوفق حجاج بيت الله  

إلمتام مناسك احلج وان يوفق القائمن على احلج.

د. وليد الطبطبائي

في تغريدة لهبمناسبة اليوم العاملي للعمل اإلنساني

ال���ك���وي���ت   : ال���ط���ب���ط���ب���ائ���ي  ع����م����ر 
ال��ع��ط��اء و ش��ب��اب��ه��ا اإلن��س��ان��ي  ب��ل��د 

يجولون الكرة االرضية
ق����ال ال���ن���ائ���ب عمر 
الطبطبائي عبر حسابه 
ع��ل��ى ت��وي��ت��ر مبناسبة 
ال��ي��وم ال��ع��امل��ي للعمل 
االنساني : قانون العمل 
االن��س��ان��ي بسيط جدا 
وهو “اإلنسانية” التي 
ب��داخ��ل��ك !!... وان لم 
تستطع الذهاب كالذين 
كرسوا حياتهم أو جزءا 
منها للعمل االنساني 
التكون سلبي بل شارك 

من خاللهم.
وت��������اب��������ع ع���م���ر 
الطبطبائي : فالكويت 
بلد العطاء بلد شباب 

االنسانية بشتى املجاالت يجولون الكرة االرضية خلدمة اي انسان محتاج 
متواجدين حولك بادر وتواصل معهم وشجعهم وهذا اقل االميان .

وأضاف عمر الطبطبائي : في وطني الكويت اعالم ترفرف بشرف بسماء 
االنسانية وجتعلنا نفتخر هذا هو بلدي وهؤالء هم ابناء بلدي فلوالهم 

خلسرت معاني االنسانية.
وقال عمر الطبطبائي : ال يهم حجم اجلحيم الذي ستمر به حتى ترسم 
ابتسامة على شفاة وطنك، املهم ان تبقى صامداً متسلحاً باالرادة واالصرار 

والثقة !!
من ناحية أخرى قال عمر الطبطبائي ردا على من مسه شخصيا : الناس 
تنحشم بأفعالها وأخالقها وتصرفاتها، ومن يفقد بعض منها مو كفو 

حشيمة، وردا على من وصفني بالغبي، فالقافله تسير والكلب ينبح !
وتعليقا على دعم املغردين له قال عمر الطبطبائي : شكرا من القلب 

وعسى الله يرفع مقداركم .

عمر الطبطبائي

2018 13 فبراير  قراءة في اجللسة العادية املنعقدة في 

املجلس وافق على تعديالت قانوني »اجليش« و»محكمة األسرة« في املداولة األولى

عقد مجلس األم��ة جلسته العادية 
ف��ي 13 ف��ب��راي��ر 2018 أق��ر خاللها 
ت��ع��دي��الت ق��ان��ون��ن ب��ش��أن اجليش 
وم��ح��ك��م��ة األس����رة ف��ي م��داول��ت��ه��م��ا 
األولى. وكلف املجلس جلنة الشؤون 
اخلارجية بالتحقيق في التصريحات 
املنسوبة إل��ى رئيس الفلبن بشأن 

العمالة املنزلية.
كما كلف املجلس جلنة الشؤون 
التعليمية التحقيق في ح��ادث وفاة 
ال��ط��ف��ل عيسى ال��ب��ل��وش��ي ومشكلة 
الطالب حسن املوسوي الذي يدرس 
في أستراليا واحلوادث املشابهة على 
أن تقدم اللجنة تقريرها للمجلس 

خالل شهر.
قانون )اجليش( 

أقر املجلس املداولة األولى ملشروع 
القانون بتعديل املادة 29 من القانون 
رقم 32 لسنة 196٧ في شأن اجليش 
بأن يتم قبول غير الكويتين بوظائف 

داخ��ل اجل��ي��ش، مبوافقة 44 عضًوا 
وعدم موافقة 5 أعضاء وامتناع عضو 

واحد.
وقرر املجلس تأجيل املداولة الثانية 
للجلسة القادمة لدراسة التعديالت 
التي قدمت في اجللسة ووافق عليها 
قبل إقرار املداولة األولي مبوافقة 37 

عضًوا من احلضور وعددهم 47.
ونص تعديل املادة على اآلتي: 

أ- ي��ج��وز ق��ب��ول غ��ي��ر الكويتين 
ض��ب��اط اخ��ت��ص��اص أو خ��ب��راء في 
اجليش مؤقًتا عن طريق اإلع��ارة أو 
التعاقد وذل��ك بالشروط واألوض��اع 
التي يصدر بها مرسوم خالل ثالثة 

أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
ب- يجوز عند احلاجة قبول تطوع 
غير الكويتين في وظائف اجليش 
كضباط صف وأف��راد وفًقا لألحكام 
التي يصدر بها قرار من وزير الدفاع، 
ويعامل املتطوعون من مواطني دول 

مجلس التعاون لدول اخلليج العربية 
العاملون باجليش معاملة الكويتين.

وأح����ال امل��ج��ل��س امل���ش���روع بعد 
التصويت على مداولته األول��ى على 
جلنة شؤون الداخلية والدفاع إلجراء 
ت��ع��دي��الت ف��ي ال��ص��ي��اغ��ة وامل��ذك��رة 
التفسيرية ثم إعادته بعد أسبوعن 
إل���ى امل��ج��ل��س للتصويت عليه في 

مداولته الثانية.
قانون محكمة األسرة 

أق����ر امل��ج��ل��س امل����داول����ة األول����ى 
لتعديالت ق��ان��ون محكمة األس��رة 
مب��واف��ق��ة 42 ع��ض��ًوا م��ن إج��م��ال��ي 

احلضور وعددهم 45 عضًوا.
وأع��اد املجلس التقرير إلى اللجنة 
ال��ت��ش��ري��ع��ي��ة وال��ق��ان��ون��ي��ة لضبط 

الصياغة قبل نظر املداولة الثانية.
وكان املجلس قد وافق على تعديل 
ق��دم خ��الل املناقشة مبنح املتقاضي 
احلق في الطعن بالتمييز في محكمة 

األس��رة، ورفض تعدياًل آخر بإضافة 
فقرة بأن تطبق محكمة األسرة أحكام 
املذهب اجلعفري على من يتبعون هذا 

املذهب.
وأوض��ح ن��واب في مداخالتهم أن 
تعديل ق��ان��ون محكمة األس���رة بات 
ض������رورة م��ل��ح��ة مل��ع��اجل��ة بعض 
اإلشكاليات الفنية والعملية وشكاوى 
م��ن ال��ق��ض��اة واحمل��ام��ن بخصوص 
وج��ود الكثير ِمن القضايا املعرضة 
إلبطال أحكامها وذل��ك لعدم وجود 

نيابة متييز متخصصة. 
وأشاروا إلى أن املادة 13 بها شبهة 
دستورية تتمثل بحرمان املتقاضي 

من الطعن في التمييز.
وتناول عدد من النواب التعديالت 
اخل��اص��ة بتطبيق أح��ك��ام امل��ذه��ب 
اجلعفري وضرورة أن ينص القانون 

عليها.
وأوض����ح رئ��ي��س جل��ن��ة ال��ش��ؤون 

التشريعية النائب احلميدي السبيعي 
��ا  أن ه��ن��اك مقترًحا ب��ق��ان��ون خ��اّصً
ب���األح���وال الشخصية اجلعفرية 
سيأخذ دورت��ه حسب ج��دول اللجنة 
ف��ي ال��ش��ه��ر امل��ق��ب��ل ومت���ت مخاطبة 

اجلهات احلكومية بشأنه.
وأش��ار السبيعي إل��ى أن مشروع 
قانون احلكومة عن محكمة األس��رة 
مت تقدميه ف��ي 26/09/2016 أما 
االق��ت��راح بقانون اخل��اص باحملكمة 

اجلعفرية فقد قدم في 2017.
من جهته قال وزي��ر العدل ووزير 
األوق���اف وال��ش��ؤون اإلسالمية فهد 
العفاسي إن قانون محكمة األس��رة 
ق��ان��ون مهم ألن ق��ان��ون 12/2015 
أفرز بعض السلبيات واالقتراح املقدم 
اخل���اص باحملكمة اجلعفرية ليس 
مكانه في هذا القانون ألن هناك قانوًنا 
��ا ب��األح��وال اجلعفرية يعطي  خ��اّصً

احملكمة احلرية في تطبيق أحكامها.

قاعة عبدالله السالم


