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أعلن عن إدراج طلب مجازر الروهينغا على موقع االتحاد البرلماني الدولي

الغامن: احلربش والعدساني جتاوبا
لدعوتي بوقف السجال الدائر بينهما

أعــرب رئيــس مجلــس 
األمــة مــرزوق الغــامن عــن 
تفاؤلــه بتوقف »الســجال« 
الــذي دار أخيرا بني النائبني 
جمعــان احلربــش ورياض 
العدســاني، معربا عن ثقته 
الفاضلني  الزميلني  بتجاوب 
مع الدعوة التي وجهها لهما 

بإنهاء السجال.
وأضاف في تصريح إلى 

الصحافيني أنه التقى النائبني 
احلربش والعدساني »أمس« 
كاًل على حدة وحتدث إليهما 
بضرورة وقف هذا السجال، 
مبديا تفاؤله باستجابتهما 
لهــذه الدعــوة. مــن جانب 
آخر، أعلــن الرئيس الغامن 
عــن إدراج طلــب الكويــت 
املتعلــق مبناقشــة قضية 
الروهينغــا واملجــازر التي 

يتعرضــون لها في ميامنار 
في اجتماع االحتاد البرملاني 
الدولي املقرر عقده في سان 
بطرســبرغ الروســية مــن 
١3 إلــى ١8 اجلاري، مشــيرا 
إلــى إدراج الطلب رســميا 
علــى موقع االحتــاد »ويب 
االنترنــت.  ســايت«على 
وأضاف: اننا نتطلع إلى جمع 
أكبر عدد من أصوات األعضاء 

للتصويت على هذا الطلب. 
وأوضح أن املؤمتر سيتضمن 
عقد اجتماعات تنسيقية على 
املستويني العربي والدولي 
بهدف حتديد خيارهم لرئاسة 
االحتاد املقبلة، كما سيشارك 
أعضاء الشعبة البرملانية في 
اجتماعات اللجان الذين مت 
انتخابهم فيها خالل املؤمتر 

السابق.

عاشور: احلبس 3 سنوات وغرامة 225 دينارًا 
لكل موظف عام أساء معاملة الناس أو سخر منهم

تقدم النائب صالح عاشــور 
باقتراح بقانون بتعديل املادة 56 
من القانون رقم 3١ لســنة ١9٧٠ 
بتعديل بعض أحكام قانون اجلزاء 
رقم ١6 لسنة ١96٠، ونصت مواده 

على ما يلي: 
مــادة أولى: يســتبدل بنص 
املادة 56 من القانون رقم 3١ لسنة 

١9٧٠ املشار إليه نصا كالتالي:
»كل موظف عام أو مستخدم، 
وكل شخص مكلف بخدمة عامة، 
اعتمادا على وظيفته أساء معاملة 
النــاس أو الســخرية منهــم أو 
إهانتهــم أو اســتعمل القســوة 
معهم، بحيث أخل بشرفهم أو مس 
كرامتهم أو أحدث آالما بأبدانهم، 
يعاقــب باحلبس مدة ال تتجاوز 
ثالث سنوات وبغرامة ال تتجاوز 
مائتني وخمسة وعشرين دينارا أو 

بإحدى هاتني العقوبتني«.
مــادة ثانية: يلغــى كل حكم 
يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مــادة ثالثــة: علــى رئيــس 
مجلس الــوزراء والوزراء - كل 
فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون 
ويعمل به من تاريخ نشــره في 
اجلريدة الرسمية. ونصت املذكرة 
اإليضاحيــة لالقتــراح بقانــون 
بتعديل املــادة 56 مــن القانون 
رقم 3١ لسنة ١9٧٠ بتعديل بعض 
أحكام قانون اجلزاء رقم ١6 لسنة 

١96٠ على ما يلي:
درج قانــون اجلــزاء رقم ١6 
لسنة ١96٠ وكذلك القانون رقم 3١ 
لسنة ١9٧٠ بتعديل بعض أحكام 
قانون اجلزاء على توقيع عقوبات 
على كل من يتعرض ملوظف عام 
أثناء تأديته وظيفته، أو يسيء 
إليــه أو يعتــدي عليــه، وحيث 
إن هنــاك بعض املوظفني بنفس 
القــدر يعتدون علــى املواطنني 
أو املراجعــني بالقــول أو الفعل 
عبــر اإلســاءة وســوء املعاملة، 
ويتطاولــون عليهم فــي الوقت 
الذي يفترض فيهــم أن يكونوا 
في خدمة الشعب واملواطنني، وأن 
يتعاملوا معهم بكل احترام، لذا 
رؤي التقدم بهذا االقتراح بقانون 
لتعديل نص املادة 56 من القانون 
رقــم 3١ لســنة ١9٧٠ والتي تقرأ 
»كل موظــف عام أو مســتخدم، 
وكل شخص مكلف بخدمة عامة، 
استعمل القسوة مع الناس اعتمادا 
علــى وظيفتــه بحيــث انه أخل 
بشرفهم أو أحدث آالما بأبدانهم 
يعاقــب باحلبس مدة ال تتجاوز 
ثالث سنوات وبغرامة ال تتجاوز 
مائتني وخمسة وعشرين دينارا أو 

بإحدى هاتني العقوبتني«.
ولقد عدل نص املادة مبوجب 
هذا االقتراح بقانون بإضافة عبارة 

»إساءة معاملة الناس أو السخرية 
منهــم« وكذلــك عبــارة »مــس 
كرامتهم« لتشــكل هــذه األفعال 
جرائم يعاقب عليها بذات العقوبة 
املقررة الستعمال القسوة وإحداث 

اآلالم. والغاية من االقتراح حتقيق 
العدالة والتوازن واملساواة بني 
القانون،  أمام  املوظف واملواطن 
بحيث يعاقب املوظف جنائيا كما 
يعاقب املواطن أو املراجع، بدال من 
الوضع احلالي الذي يحيل املوظف 
للمساءلة اإلدارية والتأديبية عند 
إساءته للمتعاملني من مواطنني 
ومراجعــني، ويعاقــب املواطــن 
واملراجع جنائيا، وفي ذلك كيل 
مبكيالني وظلم للمواطن واملراجع 
الــذي يواجــه عقوبــة جنائية، 
مقارنة باملوظف الذي يقدم فقط 
ملجلس محاسبة يصدر جزاءات 
تأديبية، األمر الذي شجع الكثير 
من املواطنني - كبارا وصغارا - 
على التطاول واالستهانة بطالب 
املعامالت من مواطنني ومراجعني.

صالح عاشور

أعلن دعمه الستجواب العبداهلل المقدم من العدساني والكندري

الطبطبائي: سنحاسب احلكومة حسابًا عسيرًا 
على قضية سحب اجلناسي

النائــب د.وليــد  أعلــن 
الطبطبائي دعمه االستجواب 
املقدم مــن النائبــني رياض 
العدسانـــــي وعبدالكــرمي 
الدولــة  لوزيــر  الكنــدري 
لشؤون مجلس الوزراء ووزير 
اإلعالم بالوكالة الشيخ محمد 
العبداهلل وصوال الى التوقيع 
على طلب طرح الثقة بالوزير، 
مؤكــدا في الوقت ذاته دعمه 
اي استجواب يقدم للوزراء 
العشرة املشاركني في احلكومة 
السابقة. وقال الطبطبائي في 
تصريــح للصحافيني أمس 
مبجلــس األمــة، إن الوزراء 
العشرة من احلكومة السابقة 
يتحملــون وزر ما جرى من 
احلكومة الســابقة واملجلس 
السابق من أداء كارثي تسبب 
باالضــرار باحلريات العامة 
واالموال العامة واملواطنني.

وبني ان احلكومة السابقة 
قامــت مبالحقــة املغرديــن 
ووضــع القيود األمنية على 
شباب احلراك وزيادة احلبس 
االحتياطــي وتشــويه ملف 
الكويت في حقوق اإلنســان 
في هذا اجلانب باإلضافة إلى 

قضية سحب اجلناسي.

وأكــد ان عهــد احلكومة 
السابقة شــهد إضرارا كبيرا 
باألموال العامة، إذ مت سحق 
أكثر من مليار دينار في ملف 
العالج باخلارج لصالح العالج 
السياحي والتكسب السياسي، 
مبينــا ان عددا مــن القوانني 
املسيئة صدرت من املجلس 
املاضــي بإشــراف حكومي، 
ومنها قوانني البصمة الوراثية 
والعزل السياسي، باإلضافة 
إلى قرار زيادة أسعار الكهرباء 
والبنزين الذي أضر املواطنني.
ورأى أن العشــرة وزراء 
احلاليــني الذين كانوا ضمن 
السابقة  تشــكيلة احلكومة 

مســؤولون عن تلك احلقبة 
الســيئة، ولذلك نحن اليوم 
منيــز بــني هــؤالء الــوزراء 
العشــرة والوزراء اخلمسة 
اجلدد، واي استجواب يقدم 
للوزراء العشرة إما نشارك فيه 
أو أن نوقع على طرح الثقة أو 
نتحدث مؤيدين لالستجواب 
أو نؤيد طرح الثقة مباشرة. 
وأفاد الطبطبائي بأن الوزراء 
اخلمســة اجلدد سيعامل كل 
منهــم علــى حــدة، وإن كان 
الوزير محسنا فسنقف معه 
وإن كان مسيئا فسنقف ضده، 
مشددا على أن الوزراء اجلدد 
ال يتحملــون وزر وأعمــال 

احلكومة السابقة.
وقال إن الوزير العبداهلل 
مــن ضمن الوزراء العشــرة 
الســابقني ومســؤول عمــا 
جــرى في املجلــس املاضي، 
وكان عمــودا من أعمدة هذه 
املنظومة والدينامو ملثل هذه 
التحركات، ولذلك سقفنا مع 
هــذا الوزير مفتــوح بتأييد 
االســتجواب وتوقيع ورقة 
الثقــة والتصويــت  طــرح 
عليها، مبينا أنه ســيتحدث 
مؤيدا لالستجواب وسيكشف 

د.وليد الطبطبائي

ما قام به الوزيــر العبداهلل 
في احلقبة السابقة من أمور 

التزال آثارها موجودة.
وشرح ان من هذه اآلثار أن 
احلكومة إلى اآلن غير قادرة 
على استخراج فواتير العالج 
في اخلارج واملصاريف، وإلى 
االحتياطــي  احلبــس  اآلن 
معمول به، وال تزال اجلناسي 

مسحوبة من املواطنني.
وشــدد على ان احلكومة 
متضامنــة فيما قامت به في 
احلقبة السابقة، السيما في 
قضية سحب اجلناسي ويجب 
ان حتاســب عليــه حســابا 
عسيرا. وأضاف: أما بالنسبة 
للوزراء اخلمسة اجلدد فأي 
اســتجواب مستحق سنقف 
معه وغير املستحق نقف ضده 
ألن هــؤالء ال يتحملون وزر 

احلكومة السابقة.
وأكد ان رئيــس الوزراء 
والــوزراء العشــرة اضــروا 
باملواطنني بسحب اجلناسي 
وكان هدفهــم ضرب احلراك 
على حساب الضرر باملواطنني 
واحلريــات العامــة وتهديد 
الســلم االجتماعــي وتهديد 

الناس في والئهم للبلد.

١٤ نائباً اجتمعوا في مكتبه أمس

البابطني: ال لإلحالة لـ »الدستورية« أو سرية االستجوابات
اعلــن النائــب عبدالوهــاب 
البابطــني عــن اتفاق عــدد كبير 
مــن النــواب على ضــرورة عقد 
االجتماعــات التنســيقية فيمــا 
بينهــم لتحديــد االولويــات في 
دور االنعقــاد املقبــل. واضــاف 
البابطــني، في تصريــح باملركز 
االعالمي ملجلــس االمة، انه عقد 
اليوم )امس( اجتماع ضم ١4 نائبا 
واعتذر عن عدم حضور االجتماع 
بسبب السفر 3 نواب واعتذر ايضا 
3 نــواب واعلنوا عــن تضامنهم 
بنتائج هذا االجتماع وما سيسفر 
عنه. وقال: اننــي أود ان ابنّي ان 
هذا االجتماع هو اجتماع تنسيقي 
لبداية دور االنعقاد للتركيز على 
القضايا التشــريعية والرقابية، 
وباسم زمالئي نتقدم باالستياء 
الشديد لطريقة تعامل احلكومة 
مع األحــداث املختلفة والقضايا 
املعلنــة مــن النــواب. واضــاف 
البابطني: اننــا اضطررنا لتقدمي 
طلبــات اســتعجال خاصــة في 
قضية التقاعــد املبكر والبنزين 
وفرض رقابة املجلس على زيادة 
األسعار باملستقبل القريب، مشيرا 
الى ان اهل الكويت ينتظرون منا 
الكثير. وأكد البابطني: اننا تقدمنا 
بالكثير من التشريعات خالل دور 
االنعقاد االول، وكنا ننتقل فيها من 
اللجان الفنية والتشريعية وغيرها 
وأصبحت جاهزة وحتتاج فقط الن 
تدرج على جدول اعمال املجلس 
ليشعر املواطن بأن هناك اجنازا 
تشــريعيا فعليا قد قدم للتحرك 
على اقرارها، مؤكدا ان اشــارات 
احلكومة السيئة ليست اشارات 
جيدة. وأضاف: قدمنا ما تكلمنا 
فيه بحمالتنا االنتخابية، ولالسف 
خرجت لنا بعــض التصريحات 
التي ال تريد لهذه القوانني ان تقر 
كما حدث في قانون العســكريني 
عندما أقر بأغلبية ساحقة وردته 
احلكومة. وأكد ان هناك تعمدا من 
داخل املجلس او برفض احلكومة 
لتعطيــل القوانني دون الوصول 
الى حلول تخدم املواطن الكويتي.

وأشار البابطني الى اننا سننقل 
املســؤولية ابتداء مــن اليوم من 
كاهل النــواب الى احلكومة وكل 

االولويــات، ســنتعامل معهــا 
كأولويات تشريعية ونطمح الن 
يكون هناك تعاون من احلكومة 
إلقرار هذه التشريعات التي تفيد 
البلد. واكد انه مت االتفاق اليوم على 
ان اخلطوات التشريعية املقبلة 
ستكون احدى النقاط التي ستضع 
مســتقبل العالقة بني السلطتني 
على احملك وامام الواقع العملي.

واضــاف: اتفقنــا ايضا على 
انــه لــكل نائب واحــد احلق في 
تقدمي االســتجواب فــي أي وقت 
يراه مناســب، وبعد االطالع يتم 
احلكم عليه، مؤكدا انه قدم اقدم 
اســتجواب فعلي للشيخ محمد 
العبــداهلل وهناك اســتجوابات 
قادمة اعلن عنهــا بعض النواب 
لعدة وزراء منهم النفط والشؤون.
وقــال ان هناك اســتجوابات 
معلنــة وامــام احلكومــة فرصة 
تاريخيــة ملعاجلــة الســلبيات 
وحتديــدا فــي الــوزراء الثالثــة 
ولم يكن هناك جتــاوب حقيقي 
مــن احلكومــة. واكد انــه اتفقنا 
ايضا على متكني املستجوبني من 
صعــود املنصة بــال عراقيل وال 
للدســتورية وال للتشريعية وال 
للسرية وإعطاء املستجوبني كامل 
حقوقهم الدستورية في املرافعات 
واالســتماع لرأيهــم. واضــاف 
البابطني ان احلكومة تعلم مسبقا 
ان هناك تهديدات في االستجواب 
وهي تهديدات جدية، مشيرا الى 
انه باقي أسبوعني على بداية دور 
االنعقاد، واذا احلكومة مهتمة امامها 
طريقان فقط: اما معاجلة السلبيات 
والظهور ببيان واضح امام الشعب 

ملعاجلتها او حتمل املســؤوليات 
الدستورية والسياسية وصعود 
املنصة. وتساءل البابطني ما املانع 
من عدم قيام احلكومة بتشــكيل 
حكومة جديدة ان رأت تدافع عدد 
من النواب على وزير معني؟ قائال: 
ما املانــع »اال ان كنتم تقصدون 
تــأزمي العالقة بني الســلطتني«؟ 
مشيرا الى ان العملية سهلة وال 
حتتاج لتهويل وتكبير املوضوع.

وجدد تأكيده على وجود فرصة 
امام احلكومة للمعاجلة، واذا لم 
تعاجلها فإن لكل نائب احلق في 
تقــدمي اســتجواب منفــردا وفق 
الدستور واحلكم بعد املرافعات.

واشــار ان االســطوانة التي 
ستشــتغل في األيام املقبلة اننا 
مؤزمون وغيــر متعاونني، فهذا 
كالم غير صحيح، الناس واعية 
اليوم وتعرف من يريد ان يؤزم 
ام ال، واالستجوابات التي ستقدم 
هي حقــوق اصيلة للنواب وفق 
الدســتور وال يوجد اســتجواب 
غير مستحق سواء الذي ُقّدم او 
الذي ســُيقدم. وقــال: ان االحالة 
للتشريعية والدستورية والسرية 
تدخــل في حاجز املمنــوع وبيد 
احلكومــة اآلن حتديــد طبيعــة 
العالقة املســتقبلية، وســنعقد 
اجتماعــا آخــر األســبوع املقبل 
لتحديــد االولويــات وطموحات 
الشارع الكويتي، ومجلس االمة 
اليوم فشــل في حتقيق مصلحة 
املواطن وال يحقق الطموح. وقال 
البابطني: أمامنــا طريقان، اما ان 
جنلس ونتفرج على هذا الوضع 
اخلاطئ او نتحرك باجتاه حقيقي 
لعمل تشريعات تخدم البلد، مشيرا 
الى انــه وكالمي ليــس للوزراء 
فقط امنا لرئيس مجلس الوزراء 
ونقول بشكل واضح: جميع الطرق 
مفتوحة لتحقيق مصلحة املواطن 
ولن تكون هناك خطوط حمراء في 
األشهر الثالثة املقبلة. من جانب 
آخر، قال البابطني ان قانون القواعد 
واالجراءات الضريبية سيشــكل 
كارثة حقيقية في املستقبل وبعض 
االطراف في احلكومة تعمل على 
وجوده وهو يفوض احلكومة في 
زيادة الضرائب علــى املواطنني 

عبدالوهاب البابطني

دون الرجوع للمجلس، ومن اآلن 
اقولها هذا القانون غير دستوري 
ألن الضرائب حتدد بقانون واذا 
قررتوا تطبيق هذا الشيء فأقول 
ان العالقــة بيننــا انتهت ونحن 

مستعدون لهذه املرحلة.
واشار إلى ان ضريبة القيمة 
املضافــة او قواعــد االجــراءات 
الضريبية »شيلوه من بالكم أفضل 
لكم«، واعلنها بشكل واضح اننا 
من اليوم كنواب في اجتاه الفعل 
في كل شيء وليس التصريحات 
فقــط واحملك احلقيقــي هو دور 
االنعقاد املقبل. واكد البابطني ان 
االجتماعات التنســيقية للنواب 
اتت مببادرة  لتوحيد الصفوف 
واتفقنا على استمراريتها ليكون 
الترتيب اكثر دقة ألن العمل الفردي 
ال يجدي نفعا. وأضاف اننا سُنقّيم 
الوضع خالل الثالثة أشــهر هي 
فترة تقييم اقــرار القوانني على 
ارضية املجلس واالســتجوابات 
ستقدم تباعا ومن املمكن ان يتغير 
هذا املشهد في يوم واحد ويتغير 
الوضع، وانا استجوبت وطلبت من 
النواب احلكم بعد سماع املداولة 

ولم يكن هناك تنسيق.
وختــم البابطــني بقولــه: ان 
استقالة احلكومة او التدوير تتحمل 
احلكومة نتيجته، وبالنسبة لنا 
نحــن مســتمرون باجتماعاتنا، 
واجتماعنا املقبل سيكون حاسما 
وهي متلك مستشارين وتقييما 
للنواب وعليها حتمل مسؤولياتها، 
وباعتقادي الشخصي هذه احلكومة 

ال تستحق االستمرار.
٭ احلضــور: عمــر الطبطبائي، 
د.جمعان احلربش، د.عبدالكرمي 
الكندري، مبارك احلجرف، ثامر 
السويط، اسامة الشاهني، محمد 
املطير، علي الدقباســي، شعيب 
املويزري، ماجد املطيري، رياض 
العدساني، نايف املرداس، د.وليد 
الطبطبائي، وعبدالوهاب البابطني.
٭ املعتــذرون لدواعــي الســفر: 
احلميدي السبيعي، خالد العتيبي، 

ود.عادل الدمخي.
٭ املعتــذرون عــن عدم حضور 
االجتمــاع: محمد هايف، عبداهلل 

فهاد، ومحمد الدالل.

ونص املادة 56 قبل تعديلها 
مبوجب هذا االقتراح كان يقتصر 
على جترمي أفعال محددة من قبل 
املوظف العام، وهي على سبيل 
احلصر اســتعمال القســوة مما 
يؤدي إلى اإلخالل بشرف املجني 
عليه أو يسبب له آالما، أما بعد 
تعديل النص فقد وسعت دائرة 
األفعــال املجرمة لتشــمل حتى 
اإلســاءة أو السخرية أو اإلهانة 
املخلة بالشرف أو املاسة بالكرامة، 
وترك للمحكمة تغليظ العقوبة 
وفق جسامة الفعل وظروف كل 
حالــة وبحيــث ال تتجــاوز مدة 
احلبس ثالث ســنوات وبغرامة 
ال تتجــاوز ٢٢5 دينــارا، كمــا 
يجوز للمحكمة أن حتكم بإحدى 

العقوبتني.


