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اخلبير الهندسي عبدالرحمن العميرة اخلبير الهندسي ثامر السويط

اخلبير الهندسي مشعل الثويني في حديثه للزميل اسامة أبو السعود يعرض مطالب اخلبراء

إدارة اخلبراء بدت أمس خالية متاما من املراجعني

اخلبير الهندسي العميرة ويبدو املقعد املقابل له فارغا إعالن بتأجيل جلسات اخلبراء

عّلقوا العمل بمباشرة القضايا المنظورة وحّذروا الحكومة من االستهانة بقضيتهم

أسامة أبوالسعود
نفذ جمي���ع اخلبراء بادارة 
اخلبراء بوزارة العدل تهديدهم 
بتعليق اجللسات بادارة اخلبراء 
ابتداء من صباح امس حتى يوم 
جلس���ة مجلس االمة للضغط 
على احلكومة الق���رار قانون 
اخلبراء الذي يعتبرونه محققا 
لبعض طموحاتهم ومطالبهم 

العادلة.
وبدت جميع مكاتب اخلبراء 
الهندسية واحملاسبية في مجمع 
محاكم الرقعي خالية متاما امس 
من املراجعني، واكتفى اخلبراء 
بتعليق الفتة كتب عليها »مت 
تأجيل كافة اجللسات وسيتم 
ابالغ اخلصوم رسميا باملوعد 

البديل«.
»األنباء« كانت حاضرة منذ 
الصباح وحتى نهاية دوام امس، 
وراقبت االوضاع على الطبيعة 
وحتدثت مع عدد من اخلبراء 
الذين عرضوا جزءا من همومهم 
ومطالبهم بعد اجتماع عقدوه 
مع رئيس قطاع اخلبراء ولم 
يخرج وا منه بنتيجة نظرا ألن 
االمر ل���دى احلكومة ومجلس 
االمة وال يحتاج س���وى اقرار 

قانونهم العادل فقط.
ف���ي البداية، اك���د اخلبير 
الهندس���ي ثامر الس���ويط ان 
ادارة اخلبراء تعد عني القضاء 

والس���اعد االمين له، حيث ان 
اخلبراء يبحثون اصل احلق في 
آالف الدعاوى احملالة اليهم من 
القضاة والنيابة العامة سنويا 
والتي تف���وق قيمتها مليارات 

الدنانير.
واوض���ح ان ادارة اخلبراء 
تعتبر جه���ة معاونة للقضاء 
بش���كل موضوعي وليس���ت 
شكليا نظرا لبحث اصل احلق، 
فهي بالتالي جزء من اجلس���د 
القضائي، فاذا اعتل هذا اجلزء 
اعتل اجلس���د بصورة كاملة 

وشاملة.
وش���دد الس���ويط على ان 
تعليق العم���ل بادارة اخلبراء 
الي���وم )امس( يأتي بس���بب 
التعسف احلكومي جتاه اقرار 
قانون تنظيم اخلبرة واستخفاف 
املقبول بتلك  احلكومة غي���ر 
االدارة املهم���ة، فه���ذه نتيجة 
حتمية لتلك املمارس���ات غير 
انتهت بهروب  املقبولة والتي 
احلكومة من جلسة يوم االربعاء 
3 اجل���اري دون ادنى اهتمام 
مبناقش���ة ذلك القانون، حيث 
ان مشروع قانون اخلبرة كان 
متصدرا جدول اعمال مجلس 

االمة في ذلك اليوم.
وعن اهم املطالب التي يريدها 
اخلب���راء، قال الس���ويط: اهم 
مطالبنا هو اقرار القانون الذي 

يتضمن استحداث مواد جديدة 
وادخال تعديالت جوهرية على 
القانون احلالي رقم 40 لسنة 
1980 والذي حدد هيكلة االدارة 
املالية  التنظيمية واملمي���زات 
للعاملني بها واالجراءات االدارية 
للعمل وكذلك لضمان استعجال 
الدعاوى من  اجراءات بح���ث 
جهة وتق���دمي احلد االدنى من 
التقدير للخبراء واحلفاظ على 
مكانتهم من جهة اخرى لتحقيق 
التوازن قياس���ا بحجم القيود 
واملسؤوليات املفروضة عليهم 
القانون، مشددا  مبوجب ذلك 
على ان هذا القانون يهدف في 
املقام االول لتطوير االدارة اداريا 
قب���ل ان يتضمن حوافز مالية 
للعاملني بها. وشدد السويط، 
ف���ي خت���ام تصريحاته، على 
ان جميع اخلي���ارات وابواب 
التصعي���د مفتوحة اذا لم تقر 

احلكومة هذا القانون.

استخفاف حكومي

م���ن جانبه، ق���ال اخلبير 
الهندس���ي ف���ي ادارة اخلبراء 
عبدالرحمن العميرة ان تعليق 

اليوم  بادارة اخلب���راء  العمل 
)امس( ه���و انعكاس طبيعي 
حلجم ذلك االستخفاف احلكومي 
جتاه ادارة اخلبراء، وعليه فقد 
قام جميع خبراء ادارة اخلبراء 
بوزارة العدل بايقاف مباشرة 
امامهم  الدع���اوى املنظ���ورة 
من دون تخل���ف اي منهم عن 
تلك االستجابة نظرا جلسامة 
االمر وشعورهمبمدى التهاون 
احلكوم���ي واالس���تخفاف في 

التعامل مع حقوقهم العادلة.
ولفت العميرة إلى أن اخلبراء 
قاموا مبباشرة جميع واجباتهم 
الوظيفية األخرى املتمثلة في 
تسلم القضايا وإجناز تقارير 
للقضاي���ا احملجوزة قبل فترة 
تعليق اجللسات وبعض األعمال 

اإلدارية األخرى.
واوضح العميرة أن قانون 
تنظيم اخلب���رة ليس بجديد 
فاملطالبة به بدأت منذ5 سنوات 
تقريبا وحتديدا في عام 2005 
ولكن خبراء إدارة اخلبراء بوزارة 
العدل وضعوا النفسهم منهجا 
ال يحيدون عنه وهو أال تخرج 
مطالبهم بإق���رار ذلك القانون 
املستحق عن االطر الدستورية 
للمطالب���ة إميانا منهم بالنهج 
الدميوقراطي والدستوري في 
الكويت وانطالقا من التوجهات 
السامية لصاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد � حفظه 
اهلل � والتي تنص على احترام 
اس���س العم���ل الدميوقراطي 

واملؤسسي للكويت.
ومن جهته أوضح اخلبير 
الهندسي مش���عل الثويني ان 
قانون اخلبرة يتضمن شقني 
رئيسيني احدهما اجرائي واآلخر 
مالي، مشيرا الى ان احلكومة 
الش���ق االجرائي  وافقت على 
كامال أما الش���ق املالي والذي 
يتضمن 6 مطالب فقد وافقت 
احلكوم���ة على 4 مطالب منها 
وهي: بدل االنتقال وبدل السكن 
وبدل التفرغ وإجازة س���نوية 

60 يوما.
أما  الثوين���ي قائال:  وتابع 
الل���ذان اعترضت  املطلب���ان 
احلكوم���ة عليهم���ا فهما: بدل 
طبيعة العمل رغم وجود موافقة 
مسبقة من ديوان اخلدمة املدنية 
عليه مما دعا اللجنة املشتركة 
لعدم االخذ برأي احلكومة في 

هذا املطلب.
واردف قائال: واملطلب الثاني 
هو مكافأة نهاي���ة اخلدمة 18 
ضعف الراتب الش���امل حيث 
حتفظ���ت احلكوم���ة على هذا 
املطلب بحجة عدم وجود أي جهة 
مدنية حتصل على هذا االمتياز 
او املطلب املالي وقلنا ان هذه 
احلجة احلكومية مردود عليها 
لوج���ود جهات عديدة حتصل 
على هذه املكاف���أة عند نهاية 
اخلدمة منه���ا االطباء والهيئة 
التطبيقي  العام���ة للتعلي���م 
واملعلمون وغيرهم وكلها جهات 
حتصل على ذات امليزة ولهذا 
لم تأخذ اللجنة املشتركة ايضا 

بهذا التحفظ احلكومي.
وتابع الثويني قائال: احلكومة 
رأت تخفيض القيمة في مكافأة 
اخلدمة م���ن 18 ضعف الراتب 
الش���امل إلى 18 ضعف الراتب 
األساس���ي فقط كحل وس���ط 
توافق���ي. واضاف قائال: وامام 
منطقية القانون الذي حاز اغلبية 
نيابية بالتأييد لم جتد احلكومة 
بدا من فرض رأيها باالمتناع عن 
دخول جلسة االربعاء وتفويت 
الفرصة على جميع خبراء وزارة 
العدل ال� 250 من اقرار قانونهم 
واحلصول على حقوقهم العادلة 

واملشروعة.
ثم عرض الثويني في ختام 
املرفوعة من  اللقاء للمذك���رة 
مجلس اخلدمة املدنية بش���أن 
زيادة مرتبات اخلبراء الكويتيني 
بإدارة اخلب���راء بوزارة العدل 
وواف���ق عليها مجلس اخلدمة 
املدنية منذ ع���ام 2007 وفيما 

يلي نصها:

خبراء العدل نفّذوا تهديدهم وأضربوا: تحقيق مطالبنا وإال فجميع الخيارات مفتوحة


