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جوهر يحّذر الحمود من االستجابة للضغوطات 
بشأن التجديد لمديري الجامعة و»التطبيقي«

وعوده ألهالي »الجليب« ذهبت أدراج الرياح

الوعالن يحّذر النواب من أساليب صفر 
بخصوص إيصال التيار لمنطقة فهد األحمد

حماد يسأل وزير البلدية:  لماذا أغلقت 
حديقة منطقة صباح السالم؟

حذر النائب مبارك الوعالن 
النواب من اساليب الوزير صفر 
ومحاولة خداعهم فيما يتعلق 
بإيصال التيار الكهربائي لمنطقة 
فهد االحمد وان ما يقوم به الوزير 
صفر من وعود هو نفس الوعود 
التي قدمه���ا مؤخرا في قضية 
منطقة الجليب الذي وعد اهالي 
المنطقة وفي اكثر من تصريح 
واجتماع بأنه سيش���كل لجنة 
الستخراج ش���هادات اوصاف 
الهال���ي المنطقة وها هو اآلن 
اهالي منطقة فهد االحمد  يعد 
والنواب المحترمين بأنه سيقوم 
الكهربائي لهم  التيار  بإيصال 
وبنفس الوقت يقوم بمخاطبة 
مجلس الوزراء الصدار تشريع 
يمنح اجهزة البلدية ومراقبيها 
حق االحالة الى النيابة لكل من 

عليه بعض مخالفات البناء.
واوضح الوعالن انه في بداية 
العام الحال���ي اي بعد مطالبة 
النواب بإيصال التيار الكهربائي 
لمنطقة فهد االحمد قام بعد ان 
حظي بموافقة مجلس الوزراء 
بمخاطبة الفتوى والتش���ريع 

الوزير صفر بشكل دوري مع 
نواب االمة محذرا من االستمرار 
بهذا النفس ومطالبا في نفس 
الوق���ت بمعرفة موقف رئيس 
الحكومة م���ن هذه التصرفات 
المواطنين  والتالعب بمشاعر 
ومصالحهم وسطحية تعامله 
مع نواب االمة، وان كان الوزير 
صفر صادقا في وعوده فعليه ان 
يعرف ان هناك شريحة كبيرة 
من المواطنين منتشرة في عدد 
من مناطق الكويت تعاني من 
نفس المش���كالت، االمر الذي 
يتطلب معه اتخاذ ذات االجراءات 
الكهربي لها  التي���ار  وايصال 
وانهاء للمعاناة، ونحذر الوزير 
صفر من صفقة مشبوهة النقاذ 
المعنيين بهذا  القياديين  احد 
الملف ممن قاموا بتكريس هذه 
المخالفات وتوريط المواطنين 
ونهيب برئيس الحكومة الى ان 
يتم ازالة هذه المعاناة خاصة 
ان هناك م���ن حصل على هذه 
االس���تثناءات م���ن قبل نواب 
المدير العام وتم ايصال التيار 

الكهربائي لهم.

وجه النائب سعدون حماد سؤاال لوزير األشغال العامة ووزير الدولة 
لشؤون البلدية د.فاضل صفر جاء فيه: مت افتتاح حديقة ضاحية صباح 
السالم بتاريخ 2008/2/28، وكانت هي املتنفس الوحيد لهذه املنطقة والتي 
تتكون من 13 قطعة وذات كثافة سكانية عالية، ولكن تفاجأ األهالي بإغالق 
احلديقة ومنعهم من دخولها دون ذكر أسباب مقنعة، متسائال: ما األسباب 
التي أدت الى إغالق حديقة ضاحية صباح الس����الم؟ وهل قامت الوزارة 
بإجراء حتقيق في األس����باب التي أدت الى إغالق حديقة ضاحية صباح 
السالم؟ اذا كانت اإلجابة باإليجاب، فيرجى تزويدي بنسخة من التحقيق، 
وإذا كانت اإلجابة بالنفي، فما األسباب التي حالت دون إجراء التحقيق؟ 
في حال كون التجاوزات هي الس����بب في إغالق احلديقة، يرجى إفادتي 
باجلهة املتس����ببة لهذه التجاوزات، واإلجراءات املتخذة حيالها، وهل مت 
حتديد موعد إلعادة افتتاح حديقة ضاحية صباح السالم؟ اذا كانت اإلجابة 
باإليجاب، فيرجى تزويدي بتاريخ املوعد، وإذا كانت اإلجابة بالنفي، فما 

األسباب التي حتول دون حتديد موعد إلعادة االفتتاح؟

القانون  لالسراع بإصدار هذا 
والوثائق التي بحوزتنا تؤكد 
ذلك، مؤكدا انه على نواب االمة 
الوقوف امام مسؤولياتهم وعدم 
احراجهم بشكل او بآخر وجر 
الن���واب الى مرب���ع المواجهة 
وكأنه يتعمد احراجهم، وبين 
الوعالن ان النواب مطالبون امام 
هذه التصرفات بالوقوف امام 
التجاوزات والتناقضات  هذه 
التي اصبحت سمة يستخدمها 

هايف يسأل الخالد عن مغادرة رجل أمن 
وضابطة إلى شرم الشيخ رغم الحجز الكلي

..هل تقدما بطلب إجازة رسمي؟

طالب النائب د.حسن جوهر وزيرة التربية 
ووزيرة التعليم العالي د.موضي احلمود بضرورة 
تشكيل جلان اختيار كل من مدير جامعة الكويت 
ومدير عام الهيئة العام���ة للتعليم التطبيقي 
والتدريب على وجه السرعة القصوى ليتسنى 
لها القيام بواجباتها في ترشيح الكفاءات الوطنية 
لتولي ادارة هيئة املؤسسني اجلامعيني خالل 

الفترة القصيرة املتبقية من العام الدراسي.
واعتبر جوهر التردد او التقاعس في املبادرة 
بإجراءات اختيار قيادات جديدة جلامعة الكويت 
والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب هو 
اقرار ومباركة ملا يعاني منها هذان الصرحان 
التعليميان من جتاوزات خطيرة ومقننة للقانون 
واملعايير األكادميية على مختلف األصعدة وفي 

مقدمتها التعيينات النفعية في الوظائف القيادية واالش���رافية 
والتعسف ضد اعضاء هيئة التدريس ممن ميارسون حقهم في 
النقد والتعبير عن الرأي والشبهات املالية في املشاريع االنشائية 
وغير ذلك من القضايا التي باتت تهدد مس���يرة التعليم احلالي 
وأغرقت الكيان���ات اجلامعية في بحر م���ن االحباط والتخبط 
وسادت فيها روح الشللية والفئوية، واعتبر ان التغيير اجلذري 
في فلسفة اختيار القيادات التعليمية وطبقا لألصول واملبادئ 
واألعراف املؤسساتية واصالح مسار العمل االداري واألكادميي 
في اجلامعة والهيئة التطبيقية بات اخليار الوحيد امام وزيرة 

التربية التي يفترض ان تكون قد أخذت الفرصة 
الكافية لتقييم املؤسسات التابعة لها في ظل ما 
توافر لها من معلومات وأدلة وتقارير من جلان 
تقصي حقائق محايدة وموضوعية والتي تكشف 
حجم املأساة في جامعة الكويت والهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب في ظل ادارتيهما 
احلاليتني، وحذر الوزيرة د.موضي احلمود من 
االستجابة للضغوط التي تتعرض لها من اجل 
التجديد املؤقت لكل من مدير اجلامعة ومدير عام 
الهيئة بحجج واهية ومبررات ال يقبلها املنطق 
العلمي وال الضمير االنساني كذريعة الستمرار 
الفشل والعجز والتردي في هذين املرفقني مشيرا 
الى ان اجلامعة والهيئة تتمتعان بكنز وطني من 
اصحاب الكفاءات العلمية ومن خريجي أعرق 
اجلامعات وممن خدموا مهنة التدريس والبحث العلمي بإخالص 
واتقان وبصمت وهدوء. وختم جوهر بالقول ان اي تهاون في 
هذا العدد لن مير مرور الكرام وخاصة انه قد زود كل من سمو 
رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي 
بالوثائق واألدلة الدامغة على حجم الفس���اد في كل من جامعة 
الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وبالتالي ال 
ميكن القبول بأي ذرائع او مبررات الستمرار هذا املوضع املزري 
في مرافقنا العلمية التي كانت رائدة وباتت قابعة اليوم في ذيل 

املركب التعليمي في املنطقة.

وجه النائب محمد هايف سؤاال لوزير الداخلية 
الشيخ جابر اخلالد اكد فيه ان مالزما من الشرطة 
النسائية في املطار ورئيسها وهو رجل برتبة 
نقيب كذلك في ذات القسم )قسم التفتيش االمني 
في املطار( قد غادرا في رحلة خاصة الى شرم 
الشيخ ملدة خمس���ة ايام دون ان يتم التوثيق 
حلركة املغ���ادرة والدخول اال بعد وصولوهما 

حيث كان وصولهما فجر 2010/3/3.
واضاف: كما ان اجازتهما اخلاصة هذه كانت 
وقت حاجة البالد لهما وهو وقت يخضع فيه 
جميع افراد وضباط الداخلية للحجز، ثم علمنا 
ان ذلك الضابط املؤمتن على سالمة البالد وامن 
العباد وجهت له شبه تهمة التهريب اجلمركي، 
مع يقيننا بأن مجمل اف���راد الداخلية ورجال 

اجلمارك هم من كفاءات الشباب في الكويت والذين نعتمد بعد 
اعتمادنا على اهلل على سواعدهم.

وتس���اءل هايف: هل تقدم كل من امل���الزم والنقيب موضوع 
هذه االس���ئلة بطلب اجازة رس���مية من رؤسائهما قبل السفر، 

وف���ي حال عدم وجود هذا الطلب رس���ميا هل 
علم رؤساؤهما بسفرهما قبل مغادرتهما او بعد 
وصولهما؟ وهل مت فتح حتقيق لسفر ضابطي 
االمن احدهم رجل واالخر امرأة في اجازة خاصة 
دون ان يكون بينهم���ا صلة؟ الن ذلك وان لم 
يكن يخالف نصا قانونيا صريحا فهو يخالف 
تقالي���د واعراف الش���رطة وهيبتها فضال عن 
اعراف ديننا وتقاليد مجتمعنا احملافظ، وهل 
مت حتديد الشخص املسؤول عن توثيق خروج 
ودخول هذين الشخصني من والى البالد دون 
ختم جوازي سفرهما وتوثيقهما آليا؟ وما هي 
التهم التي وجهت لهما؟ وهل اس���تعانة ادارة 
امن املطار بالكاميرات للتأكد من عدد احلقائب 
التي تخص املتهمني؟ وطلب تزويده بنسخة من 
محاضر التحقيق الذي اجرى في هذه القضية وتقرير حتريات 
املباحث؟ وما املواد املضبوطة مع املتهمني حسب كتاب اجلمارك 
الدارة امن املطار؟ وهل مت احالة الضابطني الى النيابة ام ال؟ وما 
هي االجراءات العقابية التي اتخذتها وزارة الداخلية جتاههما؟

مبارك الوعالن

سعدون حماد

)متين غوزال( النواب د.وليد الطبطبائي وحسني احلريتي ود.معصومة املبارك وفيصل الدويسان خالل اجتماع اللجنة امس  

د.حسن جوهر

رفضت رفع الحصانة عن القالف وأبورمية

»التشريعية«: احتساب معاش العسكريين لدى انتهاء 
خدمتهم شاماًل جميع العالوات ومزايا األنواط واألوسمة

التشريعية  اللجنة  رفضت 
طلبي رفع احلصانة عن النائبني 
حس����ني القالف ود.ضيف اهلل 
أبورمي����ة في قضيت����ي »جنح 
مرئي« ومسموع وذلك بأغلبية 

اعضائها احلاضرين.
وفي شأن آخر، اجلت اللجنة 
اقتراح����ات بقوانني  النظر في 
بخصوص ض����م االدارة العامة 
العامة  النيابة  الى  للتحقيقات 
واملقدم����ة من عدد م����ن النواب 
وذل����ك الى يوم غ����د بناء على 
طلب وزي����ر الداخلية، ونظرت 
اللجنة عدة مش����اريع بقانون 
واقتراح����ات بقان����ون بتعديل 
بعض اح����كام قانون املرافعات 
املدنية والتجارية، حيث تضمنت 

االحكام التالية:
� يجوز تس����ليم االعالن ملن 
يقوم مقام االشخاص املذكورين 
بالنص احلالي او ملن يقرر انه من 
العاملني مبركز االدارة بالشركات 
واجلمعيات وسائر االشخاص 

االعتبارية.
� وه����و ن����ص يس����بغ على 
احملكم����ة الكلي����ة االختصاص 
النوع����ي باحلكم في مس����ائل 
االحوال الشخصية عدا ما ذكر 

في املادة 29.
� عدل الن����ص بحيث يكون 
االختصاص للمحكمة التي تنظر 
الدعوى كلما كان طلب التعويض 
بحسب قيمته او نوعه يدخل في 
اختصاصها، اما اذا كان يخرج 
ع����ن هذا االختص����اص فيكون 
على طال����ب التعويض اللجوء 

الى احملكمة املختصة.
� عدل هذا النص بزيادة الفترة 
احملددة المتام االعالن بجعلها 
خمسة واربعني يوما من تاريخ 

ايداع صحيفة االسئتناف.
� التظلم للقاضي اآلمر نفسه 
في هذه االحوال تعتريه صعوبات 
عملية يتعذر معها تطبيق نص 
املادة 1/164 بحالته الراهنة، االمر 
الذي دعى ال����ى تعديله بحيث 

يسمح للخصم الذي صدر عليه 
االمر ان يتظلم منه الى قاضي 
االمور الوقتية بدال من القاضي 

اآلمر.
� ال يترت����ب على االش����كال 
في االحكام املس����تعجلة وقف 
تنفيذها وذلك نظرا لطبيعتها 
املس����تعجلة ما لم يأمر قاضي 
االمور املستعجلة املرفوع اليه 

االشكال بوقف التنفيذ.
� فقرة مضافة كما وردت في 

املشروع الثاني.
� نص على جزاء خاص على 
تراخي املستش����كلني في اعالن 
صحف االش����كاالت ه����و جواز 
احلكم باعتبار االشكال كأن لم 

يكن وزوال االثر الواقف.
� استثنى االثر الواقف لالشكال 
بالنسبة لالحكام الصادرة بالنفقة 

الشرعية فيستمر تنفيذها.
� عدل النص بحيث يكون املنع 
من ان يتقدموا للمزايدة بأنفسهم 
او بطريق تسخير غيرهم شامال 
لرجال القضاء والنيابة والعاملني 
التنفي����ذ  باحملاك����م وادارت����ي 
واخلبراء وهما جهتان تابعتان 
للقضاء وذلك حتقيقا ملزيد من 
الشفافية وصونا لرجال القضاء 

واعضاء النيابة.
� رئي ان يكون التقرير مبا في 
الذمة في ادارة التنفيذ مباشرة 
بدال من ادارة كتاب احملكمة الكلية 
التي كانت تتلقى التقرير ثم تقوم 

بارساله الى ادارة التنفيذ.
� رئي اتاحة الطعن بطريق 
االستئناف في احلكم الذي يصدر 
من احملكمة في املناقضة مع قصر 
ذلك على حالتي اخلطأ في تطبيق 
القانون او في تأويله او بطالن 
احلكم او اجراءاته املؤثرة فيه مع 
حظر الطعن بالتمييز في االحكام 

الصادرة في االستئناف.
� عدل النص بحيث ميكن ألي 
من رجال القضاء الذين ال تقل 
درجته����م عن قاض من الدرجة 
االولى مم����ن تندبهم اجلمعية 
العامة للمحكمة الكلية ان يصدر 
االمر بحبس املدين تسهيال للعمل 
وذلك نظرا ملا يحدث احيانا من 
عدم تواجد وكيل احملكمة وقت 

طلب اصدار االمر.
� نظرا لتناول مشروع القانون 
املطروح املادتني 29 و34 من قانون 
املدني����ة والتجارية،  املرافعات 
فيجب ان تعدل صياغة املادة 345 
من قانون االحوال الشخصية 

حتى ال تتعارض واحكام مواد 
القانونني.

� ع����دل النص بحي����ث تتم 
مواجهة اخطاء مندوبي االعالن 
سواء بإهمالهم وتهاونهم وعدم 
او االجراءات  البيان����ات  اثبات 
الواجب����ة قانونا بفرض غرامة 
ال تقل عن خمس����ني دينارا وال 

تزيد عن مائة دينار.
� اضافة فق����رة ثانية تنص 
على اختصاص احملكمة اجلزئية 
باحلكم ابتدائيا ببعض املنازعات 

املتعلقة باالحوال الشخصية.
� عدم املوافقة على املشروع 
بقانون االول ملا تفرضه من قيد 
اكتفت  التقاضي وقد  على حق 
اللجنة باضافة فق����رة جديدة 
للم����ادة 106 جتيز للمحكمة ان 
حتكم عل����ى طالب الرد بغرامة 
ال تزيد عن خمسمائة دينار في 
الواردة  القضاء بالرفض  حالة 

في املشروع الثاني.
� اضيف بند جديد حتت حرف 
»ز« ال����ى املادة 194 من القانون 
تنص عل����ى حالة اخرى يجوز 
فيها للمحكم����ة بناء على طلب 
ذوي الشأن شمول حكمها بالنفاذ 
املعجل بكفالة او من دونها اذا 

كان احلكم صادرا بتنفيذ حكم 
او امر صادر في بلد اجنبي يراد 

تنفيذه في الكويت.
� النص املقترح يحظر تنفيذ 
احكام التفريق بني الزوجني او 
باثبات الطالق الواقع بينهما اال 
بعد اس����تنفاد كل طرق الطعن 
املقررة في القانون او بعد انقضاء 

مواعيد الطعن فيها.
� ن����ص على الغ����اء احلكم 
القاض����ي ببقاء س����اكن العقار 
املن����زوع ملكيته كمس����تأجر 
بقوة القان����ون وترك االمر في 
هذا اخلصوص للقواعد العامة 
الت����ي تقضي بتس����ليم العقار 
املبيع للراسي عليه املزاد خاليا 
من حي����ازة املدين الذي نزعت 

ملكيته.
� ميتنع اصدار االمر بحبس 
املدي����ن اذا كان مقدار الدين اقل 
من خمسة آالف دينار وللمدين 
راتب شهري، ويستثني من ذلك 
الص����ادرة من محكمة  االحكام 

االحوال الشخصية.
� ال يجوز اصدار االمر مبنع 
السفر اذا كان املدين كويتيا وكان 
مقدار الدين اقل من خمسة آالف 
دينار ويستثنى من ذلك االحكام 
الصادرة م����ن محكمة االحوال 

الشخصية.
اللجن����ة في  كم����ا نظ����رت 
االقتراح بقانون باضافة فقرة 
جدي����دة الى امل����ادة الثامنة من 
املرسوم بالقانون رقم 69 لسنة 
1980 باصدار قانون املعاشات 
ومكافآت التقاعد للعس����كريني 
املقدم م����ن الن����واب د.جمعان 
احلربش وعسكر العنزي وعدنان 
املطوع وفالح الصواغ والصيفي 
الصيفي، وقررت اللجنة املوافقة 
الفكرة  على االقتراح من حيث 
والصياغة بحيث يحسب املعاش 
التقاعدي للعسكري عند انتهاء 
العالوات  خدمته شامال جميع 
ومزاي����ا االن����واط واالوس����مة 

العسكرية.

محمد هايف
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