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قدم النائب محمد هايف اقتراحا بتعديل قانون 
»تنظيم مهنة احملاماة امام احملاكم«.

مادة أولى: يستبدل بنص املادتني رقمي 11 مكرر 
و32 من القانون 42 لس���نة 1964 في شأن تنظيم 
مهن���ة احملاماة أمام احملاكم املش���ار اليه النصان 

التاليان:
مادة 11 مكرر: تتولى النيابة العامة سلطة االدعاء 
والتحقيق والتصرف في الدعاوى اجلزائية التي 

يكون احملامي طرفا فيها.
وفيما عدا حاالت اجلرم املشهود ال يجوز القبض 
على احملام���ي او التحقيق معه او تفتيش مكتبه 
اال مبعرفة النيابة العامة وذلك بعد اخطار رئيس 
جمعية احملام���ني كتابة او من ينوب عنه قبل 48 
س���اعة ولرئيس اجلمعية او م���ن ينيبه حضور 

التحقيق وطلب صور التحقيق من غير رسوم.
مادة 32: اس���تثناء من القواعد العامة ألحكام الوكالة املنصوص 
عليه���ا في القانون املدني يتقاضى احملامي أتعابا وفقا للعقد احملرر 
بين���ه وبني موكله واذا تفرعت عن الدعوى موضوع االتفاق دعاوى 

اخرى كان للمحامي ان يطالب بأتعابه عنها.
وليس للمحامي ان يبتاع كل او بعض احلقوق املتنازع عليها التي 
يتولى الدفاع في شأنها كما ال يجوز ان تكون اتعابه حصة عينية من 

هذه احلقوق، وألتعاب احملامي حق امتياز من الدرجة 
األولى على األموال واحلقوق التي قام بتحصيلها 
ملوكله وضمانات اإلفراج حق امتياز الدرجة الثانية 

على اموال موكله في احلاالت األخرى.
وفي جميع األحوال ال تنتهي العالقة بني املوكل 
ومحاميه، وال تستحق األتعاب كاملة اال من تاريخ 
صدور حكم نهائي في املوض���وع، او امتام األمر 
املكلف ب���ه او انتهائه صلحا، ما لم ينص االتفاق 

على غير ذلك.
العملي بعد  الواقع  التفس���يرية:اثبت  املذكرة 
صدور القانون رقم 62 لسنة 2006 املعدل لقانون 
احملاماة رقم 42 لسنة 1964 عن انقسام واختالف 
في الرأي عند تفس���ير وتطبيق الفقرة األولى من 
املادة 32 حيث رأى جانب من القضاء ان احملامي 
يتقاضى اتعاب���ه وفقا لالتفاق املبرم مع املوكل ورأى البعض اآلخر 
خضوع هذا االتفاق الى القواعد العامة للوكالة املنصوص عليها في 

املادة 2/711 من القانون املدني.
وهو ما أوجب على املشرع ان يتدخل إلجراء هذا التعديل ويقرر 
ألتعاب احملاماة نصا خاصا يخرجه من القواعد العامة ألحكام ومينع 
البث والتضارب عند تطبي���ق ذلك النص ويوجد الرأي في األحكام 

الصادرة في هذا الشأن.

محمد هايف

خالد الطاحوس علي الدقباسي

)سعود سالم(املال والراشد خالل مهرجان رابطة كلية العلومد.أحمد اخلطيب متحدثا 

الدقباسي: أقّدم اليوم استجوابي لوزير اإلعالم 
»لعدم تطبيقه قانون المرئي والمسموع«

الخطيب: لم أكن يائسًا في يوم من األيام 
وثقتي كبيرة في شباب الكويت

آالء خليفة ـ سعود المطيري
أجمع املشاركون في مهرجان رابطة كلية 
العلوم االداري����ة »هنا الكويت« على ضرورة 
الفرصة  الوطنية وتفويت  التمسك بالوحدة 
عل����ى كل من يحاول بث الفرق����ة والفتنة في 

املجتمع.
وأكد املشاركون ان اللجوء الى النواب لتمرير 
بعض القضايا أمر يسيء لوحدتنا الوطنية.

قال النائب علي الراشد ان الواسطة تقتل 
الوح����دة الوطنية في الكوي����ت، وذلك لقتلها 
طموح الشباب، حيث أصبح الطالب اليوم ال 
يسعى الى التميز والتوجه نحو التخصصات 
النادرة، وذلك العتماده على الواس����طة التي 
يعرفها، وأصبح اللجوء للنائب جلوءا طائفيا 
قبليا، لذلك انا أحمل املسؤولية لكل من يسعى 
الى ان يعطي الواسطة ألي شخص ال يستحق 
على حساب من يستحق ألنه يقسم املجتمع 
النتماءات طائفية. وأضاف الراشد خالل املهرجان 
الذي نظمته رابطة كلية العلوم االدارية »هنا 
الكويت« ان من يريد الوحدة الوطنية ال يرفع 
شعارات والوحدة الوطنية تربية، حيث اننا 
يجب علينا ان نكون صادقني مع الوطن، واكد 
انه قد تعبنا من الشعارات واملفارقات املوجودة 
ونحن نس����تطيع ان نقضي عليها عن طريق 
املمارس����ة، حيث وصلنا ملرحلة ان كل شيء 
أصبح بالواسطة، هذه املسؤولية احملها نفسي 
ان����ا قبل النواب، ويجب ان تكون الواس����طة 
للمظلوم وليست طموح الكل، وهذه القضية 
مت����زق وحدتنا الوطنية والش����عب الكويتي 

يستحق الطموح.

وبدورها، قالت النائبة د.س����لوى اجلسار 
نحن اليوم نعيش في اجلامعة منوذجا مصغرا 
لشعار هنا الكويت، فالكل يتهم فشل التعليم 
والوحدة الوطنية أثيرت بطرق شخصانية، 
وأن����ا أطمئن أبناءنا بأن بلدن����ا بخير، ولكن 
ما حدث ممارس����ات فردية وليست جماعية، 
وأصابت وحدتنا ببع����ض من الوهن ونحن 

نحمل انفسنا جزءا من هذا االمر.

نعرات سياسية

من جهته، قال النائب صالح املال انا نتمنى 
ان تستمر هذه االنش����طة التي تزيل التفرقة 
عن الشعب الكويتي على مدار السنوات، كما 
اننا نحزن ملا مير به البلد من نعرات سياسية 
وطائفية وقبلية ولم نتعود ان يكون هذا االمر 
بيننا بالكويت، ونحن كسياسيني مشاركون 
في هذه املمارسات ونتحمل مسؤوليتها، حيث 
انن����ا نأتي الى املهرجانات ونتغنى بالوطنية 
وعن����د رجوعنا الى الديوانية أو املنزل نقول 
عكس هذا الكالم. وأضاف املال: أس����تغرب ان 
تكون هنالك حملة وطنية تقوم كل الصحف 
والقن����وات اخلاصة بدعمها وبث اعالناتها اال 
تلفزيون الكويت الذي يرفض ذلك بسبب تشككه 
في أنها حملة سياسية وليست وطنية، وهذا 
االمر مرفوض فيجب دعم مثل هذه احلمالت 
الوطنية. من جهة اخرى، قال النائب السابق 
احمد املليف����ي ان الوح����دة الوطنية وتنمية 
الكويت تبدأ وتنتهي عند االنس����ان وال ميكن 
ان يك����ون هناك عطاء وتنمية دون انس����ان، 
والشباب الكويتي أمام عيون اآلخرين في الدول 

االخرى شيء آخر، فعند أيام االحتالل العراقي 
ظهرت احدى الصحافيات األجنبيات، فقالت 
انها استغربت من ابناء الشعب الكويتي، فقد 
كان قبل االحتالل مترف����ا وال يهمه اال ركوب 
السيارات والكشخة وعند االحتالل الكل التف 

حول بعضهم البعض.

األمل في المستقبل

وأما د.احمد اخلطيب فقال: ان ما رأيته اليوم 
في املعرض املنظم من قبل رابطة كلية العلوم 
االدارية يجدد االمل في مستقبل زاهر لهذا البلد، 
وأنا لم أكن يائس����ا في يوم من االيام، وثقتي 
كبيرة في شباب الكويت وما رأيته يؤكد امياني 
وأملي وأنتم قادة الكويت، والكويت ستكون 
آمنة بأيديكم. وأضاف اخلطيب ان الكالم عن 
الوحدة الوطنية كثير ولكن ماذا تعني، فالوحدة 
الوطنية هي االلتفاف حول نظامنا الدستوري 
وكل كالم آخر ال معنى له والوحدة الوطنية 
املطلوب����ة هي وحدة الش����باب ألن الكويت ال 
ميكن أن تتطور اال من خالل نظامها االساسي 
الدستوري، وهذا املفهوم ال يوجد اآلن، فالوضع 
الذي نعيشه اآلن مأساوي مقسم البلد، وهذا 
االمر يريد جه����دا ونهضة من خالل التعليم، 
فالبد ان نعلم اطفالنا وابناءنا منذ الصغر ما 
معنى الكويت التي نريدها كانت درة اخلليج، 
والبد ان نعلمهم حب هذا البلد وهم صغار كما 
اكد ان ال����والء االول واالخير للكويت وليس 
للقبيلة أو الطائفة، واما اإلعالم الرسمي فهو 
معول هدم لهذه الوحدة التي نريدها والشباب 

قادرون على تصحيح هذه املسيرة.

الطالبية استطاعت ان حتقق العديد 
الوطني����ة كإقرار  من االجنازات 
الدوائر االنتخابية ال� 5، مشيرا الى 
انه على الطلبة اليوم ان يختاروا 
يوما للوحدة الوطنية ليزرعوا فيه 
قيم املواطنة والتماسك بني كل فئات 
الش����عب الكويتي، مؤكدا على ما 

للطلبة من تأثير في املجتمع.
وحول خالف����ه مع اجلويهيل 
أوضح البراك انه يؤمن بالقضاء 
الكويتي العادل، مشيرا انه أوكل 
األمر حملام، مؤكدا ان القضية ليست 
شخصية بل يجب التصدي لكل من 
يقف حجر عثرة في وجه تطبيق 

القانون.

تراجع كبير

النائ����ب خالد  ق����ال  ب����دوره 
الطاحوس ان احلركة الطالبية دائما 
فاعلة ف����ي املجتمع ودائما حترك 
القضايا وس����باقة على مثل هذه 
االجنازات املشرفة، مبينا ان هناك 
تراجعا كبيرا بالنواحي السياسية 
واالقتصادية واالجتماعية في البلد، 
وأوضح الطاحوس ان في عام 1990 
اختلطت كل الدم����اء بكل أطياف 
املجتمع الكويتي من أجل حماية 
البلد وكل هذا الترابط والتماسك 
جاء من شدة تالحم الشعب الكويتي 
الطاحوس  وترابطهم، واض����اف 
محذرا من ان هن����اك من يحاول 
املساس بالوحدة الوطنية لتحقيق 
مصلحة انتخابية او ش����خصية 
وان هذا املساس ليس فقط بقناة 
فضائية إمنا من 3 أعوام وهناك 
الوطنية«  الوح����دة  من »يدوس 
وكأن هناك مخطط لهذا التمزيق، 
محمال احلكومة املسؤولية بتطبيق 

القوانني على بعض القنوات.
الطاح����وس قائال:  وأض����اف 
الكويت تعان����ي حاليا من حالة 
ترد في الصحة والتنمية وكثرة 
البطالة ويكذب من يقول ان الوحدة 
الوطنية ليست في خطر، وهناك 
أطراف حكومية ساهمت في املساس 
بالوحدة الوطنية وكل دول العالم 
وأميركا تعطي احلرية التامة لكل 
شيء إال املساس بوحدة الواليات 
ويدفعون املليارات من اجل تعزيز 
هذه الوحدة في أميركا، اما عندنا 
فهناك من يدفعون املاليني لتمزيق 
ه����ذه الوحدة من خ����الل اإلعالم 
الفاسد، وإذا كان هدفهم من متزيق 
الوحدة الوطنية تعليق الدستور 
فأقول لهم »معصي عليكم تعلقون 

الدستور«.

آالء خليفة
 اعلن النائب علي الدقباسي انه 
سيتقدم باستجواب اليوم لوزير 
العبداهلل  الش����يخ احمد  االعالم 
»لع����دم تطبيقه لقان����ون املرئي 
واملس����موع« على قنوات االعالم 
الفاسد، موضحا ان احلفاظ على 
الوح����دة الوطنية هي ممارس����ة 

وليست مجرد شعارات.
واضاف الدقباسي في الندوة 
الت����ي نظمتها جمعي����ة القانون 
بكلية احلقوق صباح امس على 
مسرح املرحوم د.عثمان عبدامللك 
بعنوان »الوحدة الوطنية وتأثير 
القوى السياسية« ان احلفاظ على 
الوحدة ليست مسؤولية مقتصرة 
على احلكومة او اجهزة األمن او 
االعالم بل هي مسؤولية كل مواطن 
للتصدي ألي خط����ط تهدف الى 
ضرب النسيج الوطني، قائال »ال 
ندع����وا الى منع احد من ان يحب 
طائفته او قبيلته ولكن ال يجوز 

ان يكره ويلغي اآلخر«.
أوضح النائب علي الدقباسي 
ان الكوي����ت االن تعي����ش اجمل 
ايامها محتفل����ة باألعياد الوطني 
وعي����د التحرير، مؤكدا انه علينا 
دوما اس����تذكار من هم اكرم منا 
في خدمه هذا البلد وهم الشهداء 
واألس����رى ومن قدموا تضحيات 
في البلد، رجال ضحوا بأرواحهم 
ونساء كانوا اكثر عطاء من بعض 
الرجال، ان علينا جميعنا احلفاظ 
على الوحدة الوطنية ليس بالكالم 
فق����ط امنا باملمارس����ة، مبينا ان 
الكويت دائما مس����تهدفه بسبب 
موقعها اجلغرافي، وفرض علينا 
ان نكون حذرين متماسكني لنكون 
حائط صد جت����اه املعوقات التي 
حتاول ان متزق الوحدة الوطنية، 
مشيرا الى ان نواب مجلس االمة 
يتخذون اجراءات حتذر من املساس 
بالوح����دة الوطنية، كم����ا قدموا 
قوانني وأدوات دستورية الغرض 
الدولة، موضحا ان  منها صيانة 
املجتمع الكويتي هو مجتمع واع، 
وأشار الدقباسي الى ان هناك من 
يحاول املساس بالوحدة الوطنية 
وان جمعينا مس����ؤولون عن هذا 
املل����ف ومواجهة م����ن يحاول ان 
ميزق وحدتن����ا الوطنية، مطالبا 
بتعزيز القوانني في املرحلة املقبلة 

واحملافظة على البلد.
وأكد الدقباس����ي على ما طرح 
في قضية االع����الم قائال: اننا مع 
تعزي����ز احلري����ات، واالعالم له 

نفخر ونعتز بقدرتها على التأثير 
داخل احلرم اجلامعي وهم قادرون 
على ان يؤثروا داخل األسرة بإدخال 
هذه الفكرة ف����ي عقولهم، وتابع 
قائال: ان����ا كنت متواج����دا اثناء 
الغزو العراقي واالحتالل األسود 
وعرفت ان هناك خونة وجواسيس 
وعرفت ايضا ان هناك من قاتل من 
اجل البلد ومنهم »البدون« الذين 
شاركوا باحلروب وبعضهم قتل 
أمام أمهاتهم، نحن نستذكرهم في 
هذا اليوم ولن نسمح ألي شخص 
بأن يتحدث عنهم او يقول: »هذا 
بدوي وهذا حضري او هذا شيعي 
وهذا سني« فكل من يتحدث عنهم 
بسوء ثقوا انه عدو للكويت حتى 
ولو كان من احد أبنائه واملطلوب 
منكم القوى الطالبية ان تخدموا 

الكويت بأي موقع تكونون به.
وأكد ان اخطر شيء قد يعاني 
منه اإلنس����ان ان يكون بال وطن، 
موضحا ان اإلميان بهذا االمر يدفع 
باجتاه التماس����ك ب����ني كل فئات 
الش����عب للحفاظ عل����ى الوحدة 
الوطنية، مضيفا انه يجب اعتبار 
كل من يدعو الى التفرقة بني الشعب 
خائنا ألن اخلاسر الوحيد في ضرب 

الوحدة الوطنية هو الكويت.
وأش����ار الى ان البعض يريد 
خلق صورة متصارعة للش����عب 
الكويتي، مضيف����ا ان هذه الفئة 
حتاول ضرب الدستور العتقادها ان 
مصاحلها ال تنمو إال بشق النسيج 

االجتماعي.
وعرج على جتمعي األندلس 
والعقيلة قائال ان هذه التجمعات 
ج����اءت عفوية، مش����يرا الى ان 
املشاركني أطلقوا شعارات أكدت 
الوطنية ونبذ  التمسك بالوحدة 
كل من يعرف نفس����ه على أسس 

فئوية.
وخاطب الطلبة قائال ان اجلموع 

حرية وهذا التعزيز ينعكس في 
االخير بااليجاب للوطن، ووسائل 
االعالم مطالبة بنشر روح الوطنية 
والتثقيفي����ة بني اف����راد املجتمع 
الدقباس����ي  الكويت����ي، واختتم 
برسالة قال فيها »كونوا متيقظني 
وال تأخذوا بالكالم فقط، وانتبهوا 
من البالغات الكاذبة وهذه خطط 
مدروسة يحاولون من خاللها ان 
يخربوا البلد، وكونوا متماسكني 
وانتبه����وا انتبهوا وتصدوا لهذه 

العرقالت.

 عدو الكويت

ومن ناحيته قال النائب مسلم 
البراك: اثناء الغزو العراقي الغاشم 
هناك من اعتقد ان الكويت انتهت 
وان يتعام����ل مع االحتالل كواقع 
ولكن بق����ت حقيقة واحدة والتي 
نعتز به����ا جميعا وه����ي وحدة 
الكويتيني، موضحا ان كل االنظمة 
التي مرت عل����ى العراق بدءا من 
امللكي����ة وانتهاء بصدام حس����ني 
يختلفون على كل شيء ويتفقون 
على جزئية واحدة هي ان الكويت 
جزء من العراق وصدام بالنسبة 
لهم صدام هو الوحيد الذي حول 
احلل����م الى حقيقة بع����د احتالل 
الكويت ملدة 7 اش����هر مشيرا الى 
ان مقابل ه����ذا االمر الناس الذين 
يتحدثون اآلن ويحاولون تفريق 
املجتمع وضرب النسيج االجتماعي 
ويذهبون للسنة والشيعة محاولني 

ضرب هذا النسيج.
البراك قائال: نش����عر  وأردف 
بالسعادة والفخر عندما جتتمع 
القوى الطالبية باجلامعة ألن الكل 
يعلم مدى تأثير القوى الطالبية 
والدلي����ل على ذلك م����ا قامت به 
جمعية القانون مبثل هذه الدعوة 
وهذا العنوان وهذا التوقيت واعتقد 
ان عملية الربط جدا مهمة وبالتالي 

البراك: لن نسـمح ألحد بأن يتحدث »هذا سـني وهذا شـيعي«

المـال: نحزن لما يمر به بلدنا من نعرات سياسـية وطائفية وقبلية
الراشد: أصبح اللجوء لنائب طائفي وقبلي.. والواسطة تقتل الوحدة الوطنية

الطاحوس: يكذب من يقول إن الوحدة الوطنية ليست في خطر

الجسار: أتمنى أن تكون كل أيامنا وطنية وليس شهر فبراير فقط

المليفي: الوحدة الوطنية تبدأ وتنتهي عند اإلنسان فال تنمية دونه

خالل ندوة جمعية القانون بكلية الحقوق تحّدث في مهرجان رابطة كلية العلوم اإلدارية »هنا الكويت«

هايف يقترح تعديل قانون تنظيم مهنة المحاماة

الحويلة لقبول حملة الماجستير والدكتوراه بالجامعة أو »التطبيقي«
طال���ب مراقب مجلس األم���ة النائب د.محمد 
احلويلة وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي 
د.موضي احلم���ود بوضع حد ملعاناة احلاصلني 
على شهادة املاجستير والدكتوراه من الكويتيني 
وإحلاقهم مبؤسسات التعليم العالي سواء باجلامعة 
او بالتعليم التطبيقي والتدريب وغيرها، خاصة 
اذا كانوا حاصلني على تلك الشهادات من جامعات 

معترف بها ولها سمعتها األكادميية.
وأضاف احلويلة ان اجلامعة والتعليم التطبيقي 
ومختلف املؤسسات األكادميية بالدولة تعج بحملة 
الدكتوراه من غير الكويتيني بينما أبناء البلد لم 
يتركوا باب���ا إال وطرقوه من اجل تعيينهم بتلك 
املؤسسات العلمية بالرغم من ان شهاداتهم تضاهي 
شهادات االخوة غير الكويتيني ولكن ال حياة ملن 

تنادي.
وذكر احلويلة بأننا لن نسكت عن هذا الوضع غير السليم، وكنا 
قد وجهنا العديد من األسئلة البرملانية حول هذا الشأن ومازلنا ننتظر 
اإلجابة التي على ضوئها سنحدد اآللية الدستورية التي سنتعامل 

بها إزاء وضع العراقي���ل أمام إخواننا وأخواتنا 
أبناء الكويت من احلاصلني على املؤهالت العلمية 

العليا سواء املاجستير او الدكتوراه.
وفي السياق نفسه، طالب احلويلة د.موضي 
احلمود بااللتزام بالشروط التي مت وضعها لشغل 
وظيفة )مستش���ار ثقافي، ملحق ثقافي(، للعمل 
في مكاتبن���ا الثقافية في اخلارج، حيث منى الى 
علمنا ان النية تتجه الى ان يكون التعيني في تلك 
املناصب من العاملني بجامعة الكويت فقط علما 
ان الذي مت نشره بالصحف كان يتضمن ان يكون 
املتقدم لشغل تلك الوظائف من العاملني بجامعة 
الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب 

ومعهد الكويت لألبحاث العلمية.
لذا فإننا جندد مطالبتنا لوزيرة التربية ووزيرة 
التعليم العالي بااللتزام مبا جاء في اإلعالن املنش���ور،  خاصة ان 
العاملني باجلهات املذكورة هم من أبنائنا املؤهلني تربويا وأكادمييا 
ويجب ان تكون املفاضلة بينهم لألكفأ وصاحب السيرة الذاتية التي 

متيزه عن اآلخرين املتقدمني لشغل تلك الوظائف.

د.محمد احلويلة


