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قدم النائب س���الم النمالن اقتراح���ا برغبة طالب فيه 6
بعمل صيانة وتطوير ش���امل للمناف���ذ احلدودية البرية 
)العبدلي – الس���املي – النويصيب( وتزويدها باخلدمات 
الالزمة والالئقة مبستوى سمعة الكويت، وطرح املساحات 
املجاورة لالس���تثمار من قبل املس���تثمرين لفتح محالت 

جتارية واستراحات وفنادق على احلدود.

النمالن لعمل صيانة 
وتطوير شامل للمنافذ الحدودية البرية

تتقدم ب�سادق العزاء واملوا�ساة من

عائلتي جمال وبهبهاين الكرام

لـــوفـــــــاة املغفـــــور لــه بـــــاإذن اهلل تعـالــــى

عبداهلل علي ح�سني جمال

تغمد اهلل الفقيد بوا�سع رحمته واأ�سكنه ف�سيح جناته

واألهم اآله وذويه ال�سرب وال�سلوان

جـامـعـة الكــويـــت

�إعــالن عـن وظــائــف �أكـادميـيــة م�سـانـدة
�لأولـويــة للكويتـيــني

تعلن جامعـــة الكـــويـــت عـــن حــــاجــــة بعــــ�ض الأق�شــــام العلميـــة للوظـــائـــف ال�شاغـــرة 

التالية وفقًا لل�شروط املو�شحة ادناه:

يتم تقـــديــم الطلبــــات �شخ�شيــــًا خـــالل ) �شهر ( من تاريـــــخ ن�شر الإعالن لـــــدى اإدارة �شئــــون 

الهيئــــة الأكادميية باخلـــالــــديــــة – قطعـــــة 3 – �شـــــارع الفــــردو�ض – مبنـــى 2خ  الدور الأر�شي 

ت : 24987231

الوظيفةمركز العمل

كلية 

العلوم

ق�شم 

الإح�شاء 

وبحوث 

العمليات

مدر�ض 

م�شاعد

- بكالوريو�ض يف الإح�شاء وبحوث العمليات بتقدير جيدجدًا.

- ماج�شتري يف الإح�شاء وبحوث العمليات.

- يف�شل من لديه خربة تدري�شية ملدة عامني بعد ح�شوله على 

�شهادة املاج�شتري  .

- احل�شـــول علـــى البكالـــوريـــــو�ض واملــــاج�شتري بالنتـــظــــام 

ولي�ض  بالنت�شاب.

امل�شت�شار/ رئي�س املحكمة الكلية  

وزارة العــــــــدل
اإعالن عن بيع عقار باملزاد العلني

تعلن اإدارة الكتاب باملحكمة الكلية عن بيع العقار املو�شوف فيما يلي باملزاد العلني وذلك يوم 

الأربعاء املوافق 2010/6/9م - قاعة 48 - بالدور الثاين بق�شر العدل ال�شاعة التا�شعة �شباحًا - 

وذلك تنفيذاً حلكم املحكمة ال�شادر يف الدعوى رقم 2009/180 بيوع/2.

املرفوعة من:    خديجة عبداملح�شن عبداللطيف

�شـــــــــــــــــد:  1- اأمل فهد �شراح الر�شيدي 2- اأنوار فهد �شراح الر�شيدي 3- غالية فهد �شراح الر�شيدي 

4- حمد فهد �شراح الر�شيدي 5- حنان فهد �شراح الر�شيدي 6- حممد فهد �شراح الر�شيدي 7- دغيم 

فهد �شراح الر�شيدي 8- اأ�شماء فهد �شراح الر�شيدي 9- �شباح عبدالنبي ح�شني م�شطفى 10- اأمنــة 

فهد �شــراح الر�شيدي 11- جــوزه فهد �شراح الر�شيدي 12- منيـرة فهد �شراح الر�شيدي 13- �شعــاد 

فهــد �شراح الر�شيدي 14- نـــوال فهد �شراح الر�شيدي 15- مرمي فهد �شراح الر�شيدي 16- اأحمد فهد 

�شراح الر�شيدي 17- فاطمة فهد �شراح الر�شيدي 18- عائ�شة فهد �شراح الر�شيدي 19 - حليمة فهد 

�شراح دغيم  20- مدير عام الهيئة العامة ل�شئون الق�شر ب�شفته و�شيا.

اأواًل: اأو�صاف العقار:

يقع العقار يف منطقة العمرية واملو�سوف بالبيت رقم 92 ق�سيمة رقم 92 من املخطط م/ 26687 قطعة رقم 5 منوذج 

101 غ ج وم�ساحته 600 م2. العقار عبارة عن بناء قدمي جدا يقع على 3 �سوارع وله جار واحد والتك�سية اخلارجية طابوق 

جريي والتكييف وحدات �سباك. العقار له 7 مداخل من الثالث �سوارع. العقار عبارة عن دور اأر�سي واأول ون�سف دور ثاين 

وملحقني . الدور الأر�سي مكون من �سقة مكونة من �سالة + مطبخ + حمام وممر وغرفتني وعدد 2 ديوانية وحمام . الدور 

الأول مق�سوم جزئيني جزء مكون من �سالة و3 غرف وحمامني وغرفة خادم ومطبخ واجلزء الثاين عبارة عن �سقة مطابقة 

لل�سقة بالدور الأر�سي ولها بيت درج خا�ص ومكون من �سالة ومطبخ وممر وغرفتني وال�سقة لها بلكونة. الدورالثاين عبارة 

عن �سطح وبه عدد 3 خمازن وحمام وهناك �سقة مطابقة لل�سقق بالدور الأر�سي والأول اأي�سا وله بلكون. امللحق الأول 

مكون من غرفتني ومطبخ وحمام و�سالة . امللحق الثاين مكون من مطبخ وغرفتني وحمام.

ثانيا: �صروط املزاد:

اأوالً  : يبداأ املزاد بثمن اأ�سا�سي قدره 200000 د.ك » مائتني األف دينار كويتي«.  وي�سرتط للم�ساركة يف املزاد �سداد خم�ص 

ذلك الثمن على الأقل اإما نقداً اأو مبوجب �سيك م�سدق من البنك امل�سحوب عليه اأو مبوجب خطاب �سمان من اأحد البنوك 

ل�سالح اإدارة التنفيذ بوزارة العدل.

ثــانــيـًا: يجب على من يعتمد القا�سي عطاءه اأن يودع حال انعقاد جل�سة البيع كامل الثمن الذي اعتمد وامل�سروفات ور�سوم الت�سجيل.

ثــــالثًا: فان مل يودع من اعتمد عطاءه الثمن كاماًل وجب عليه اإيداع خم�ص الثمن على الأقل واإل اأعيدت املزايدة على ذمته يف نف�ص اجلل�سة 

على اأ�سا�ص الثمن الذي كان قد ر�سا به البيع.

رابعــًا: فـي حالة اإيداع من اعتمد عطاءه خم�ص الثمن على الأقل يوؤجل البيع مع زيادة الع�سر.

خام�صًا: اإذا اأودع املزايد الثمن يف اجلل�سة التالية حكم بر�سو املزاد عليه اإل اإذا تقدم فـي هذه اجلل�سة من يقبل ال�سراء مع زيادة الع�سر 

م�سحوباً باإيداع كامل ثمن املزاد ففي هذه احلالة تعاد املزايدة فـي نف�ص اجلل�سة على اأ�سا�ص هذا الثمن.

�صاد�صًا: اإذا مل يقم املزايد الأول باإيداع الثمن كاماًل يف اجلل�سة التالية ومل يتقدم احد للزيادة بالع�سر تعاد املزايدة فوراً على ذمته على 

اأ�سا�ص الثمن الذي كان قد ر�سا به عليه يف اجلل�سة ال�سابقة وليعتد يف هذه اجلل�سة باأي عطاء غري م�سحوب باإيداع كامل قيمته. ويلزم 

املزايد املتخلف مبا ينق�ص من ثمن العقار.

�صابعًا: يتحمل الرا�سي عليه املزاد يف جميع احلالت ر�سوم نقل وت�سجيل امللكية وم�سروفات اإجراءات التنفيذ ومقدارها 200 د.ك واأتعاب 

املحاماة واخلربة وم�ساريف الإعالن والن�سر عن البيع يف ال�سحف اليومية.

باملحكمة  الكتاب  اإدارة  تتحمل  اأن  البيع وعلى م�سئوليتهم دون  املبا�سرين لإجراءات  للقانون وبطلب  الإعالن تطبيقاً  ين�سر هذا  ثـامـنًا: 

الكلية اأية م�سئولية.

 تا�صعـًا: يقر الرا�سي عليه املزاد انه عاين العقار معاينة نافية للجهالة.

تنبيه: 1 - ين�سر  هذا الإعالن عن البيع باجلريدة الر�سمية طبقاً للمادة 266 من قانون املرافعات.

2 - حكم ر�سو املزاد قابل لال�ستئناف خالل �سبعة اأيام من تاريخ النطق باحلكم طبقاً للمادة 277 من قانون املرافعات.

3 - تن�ص الفقرة الأخرية من املادة 276 من قانون املرافعات انه »اإذا كان من نزعت ملكيته �ساكناً يف العقار بقي فيه كم�ستاأجر بقوة القانون 

ويلتزم الرا�سي عليه املزاد بتحرير عقد اإيجار ل�ساحله باجرة املثل«.

ملحوظة هامة: يحظر على جميع ال�سركات واملوؤ�س�سات الفردية امل�ساركة يف املزاد على الق�سائم اأو البيوت املخ�س�سة لأغرا�ص ال�سكن اخلا�ص 

عماًل باأحكام املادة 230 من قانون ال�سركات التجارية امل�سافة بالقانون رقم 9 ل�سنة 2008.

لجنة الظواهر السلبية رفعت تقريرها للمجلس عن القانون

في مؤتمر صحافي عقدته الكتلة أمس بالتعاون مع اللجنة البيئية التطوعية في أم الهيمان

الحبس والغرامة لكل من تحرش بأنثى في مكان عام بالقول أو بالفعل

»الشعبي«: استجواب رئيس الحكومة ال مهرب منه إذا لم يغلق المصانع المخالفة

»بيئية أم الهيمان«: على النواب التفكير 
 في الشعب واالبتعاد عن التأثيرات الحكومية

أصدرت اللجنة البيئية التطوعية لضاحية أم الهيمان 
بعد املؤمتر الصحافي الذي عقدته كتلة العمل الشعبي 
بيانا صحافيا اعربت فيه عن اس��تنكارها ورفضها 
لتجاهل احلكومة وبعض النواب لقضية التلوث البيئي 
الذي تعيشه املنطقة، وخلص البيان هذا التجاهل في 
عدة نقاط منها: عدم تط��رق خطاب رئيس الوزراء 
في افتتاح دور االنعقاد الثالث عشر للموضوع على 
الرغم من تطرقه لقضية الوضع البيئي في مشرف، 
عدم زيارة س��مو رئيس الوزراء ملنطقة أم الهيمان 
كما فعل مع جزيرة فيلكا، عدم تطبيق قوانني الهيئة 
العام��ة للصناعة على املصانع املخالفة، عدم االجابة 

عن األس��ئلة البرملانية التي وجهت للوزراء بش��أن 
املوضوع، تزايد عدد املصانع في الش��عيبة الغربية 
وميناء عبداهلل على الرغم من التقارير احلكومية التي 
توصي بعكس ذلك، وكذلك عزم هيئة الصناعة توزيع 
عدد من القسائم الصناعية اجلديدة في هذه األيام.ثم 
خلص البيان ما حدث من شكاوى ومطالبات شعبية 
وردود األفعال احلكومية في السنوات املاضية وخلص 
منها الى عدم جدية احلكومة في حل املشكلة جذريا. 
وختم البيان مبطالبة النواب باالبتعاد عن التأثيرات 
احلكومية والتفكير في حال الش��عب الذي ميثلون 

قضاياه وهمومه ومشاكله وتطلعاته. 

 محمد راتب
هدد أعضاء كتلة العمل الش���عبي باستجواب 
رئيس مجلس الوزراء إذا انتهت ال� 10 أيام التي مت 
إمهالها له لسحب تراخيص املصانع املخالفة في 
املنطقة احمليطة بضاحية علي صباح السالم )أم 
الهيمان(، حيث ستقدم الكتلة االستجواب حينها 

من خالل النائب خالد الطاحوس.
وأكد النائب أحمد السعدون خالل مؤمتر صحافي 
نظمته كتلة العمل الش���عبي بالتعاون مع اللجنة 
البيئية التطوعية في ضاحية علي صباح السالم، 
مس���اء أمس وبحضور أعضاء الكتلة النواب علي 
الدقباسي وخالد الطاحوس ومسلم البراك، وأعضاء 
اللجنة البيئية، أن كتلة العمل الش���عبي ستبقى 
متماسكة وقوية، وس���يزداد تشبثها بالدفاع عن 
امل���ال العام وعن حقوق الناس دون توقف، داعيا 
رئيس مجلس ال���وزراء إلى العيش في منطقة أم 
الهيمان وتنفس الهواء الذي يتنفسه أهلها والنظر 
إلى ما يعانونه من سموم خطيرة تدخل أجسامهم 
على مدار ال� 24 ساعة، وقال: على رئيس الوزراء 
أن يق���وم بزيارة أم الهيمان كما زار جزيرة فيلكا 
م���ن قبل، وأن يتجول ف���ي أرجائها ويتنفس من 
هوائها ويعلم ك���م هو حجم الكارثة التي أصابت 

أهالي املنطقة.
وقال السعدون خالل عرضه آلخر مستجدات 
استجواب رئيس الوزراء في قضية أم الهيمان على 
أهالي الضاحية: رغم أن االستجواب ليس هدفا لنا 
بحد ذاته، إال أننا لن نسكت، وإن استجوابنا لرئيس 
الوزراء قائم إذا لم يتخذ إجراء جادا حيال املصانع 
املخالفة في املنطقة، وذلك من خالل سحب تراخيصها 
بشكل فوري، وعدم إعطاء أي ترخيص ألي مصنع« 
مضيفا: لو قام سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
ناصر احملمد بزيارة إلى أم الهيمان لعرف أن عليه 

التزاما أدبيا جتاه أهاليها املتضررين.
وأوضح السعدون أن ما يدعيه البعض من أن 
»الشعبي« ورطت نفسها في مسألة استجواب رئيس 
الوزراء هو كالم ال معنى له، مؤكدا على متاس���ك 
الكتلة في الدفاع عن حقوق املواطنني وصحتهم، 
وعلى أنه ملتزم مع الكتل���ة بجميع ما تنادي به 
لكنه قال: قد تتباين آراؤنا في بعض القوانني مع 

اإلخوة في الكتلة، لكنن���ا جميعا في كتلة العمل 
الشعبي الشامخة، سنبقى طوقا في أعناق املعتدين 

على املال العام.

وب���نينّ أن النائ���ب خالد الطاح���وس »صدم« 
بالتحركات احلكومية غير اجلادة في هذا السياق، 
مؤكدا أن حل املشكلة وإغالق ملف أم الهيمان لن 

يكون إال بنقل املصان���ع من املنطقة وإنهاء حجم 
الكارثة التي تنبأ بها الكثير من اخلبراء البيئيني 
والتقارير الرسمية احلكومية خالل دراسة إنشاء 
منطقة سكنية قريبة من مصافي النفط، ولكن دون 

أن يكون لذلك آذان تصغي.
من جهته، قال النائب مسلم البراك: على احلكومة 
أن تتعامل مع قضية أم الهيمان وفقا للحفاظ على 
أرواح الن���اس وصحتهم فق���ط، وليس وفقا ألي 
أمر آخر، مؤكدا على املضي في اس���تجواب الكتلة 
لرئيس مجلس الوزراء إذا لم يجد حال جذريا يتمثل 
في إغالق املصانع املخالفة واملتسببة في الكارثة 

البيئية باملنطقة.
وقال البراك: هل يعقل أن تكون منطقة أم الهيمان 
هي رابع أكبر منطقة ملوثة على مستوى العالم، 
وثاني أكبر منطقة ملوثة على مس���توى الوطن 

العربي؟
من جانبه، قال م.أحمد الشريع: إن هدفنا األكبر 
من االلتق���اء بنواب كتلة العمل الش���عبي هو أن 
نرفع البالء عن املنطقة التي مازال أهلها يعانون 
من األوبئة واألمراض على مدار الس���نوات ال� 10 
األخيرة، وذلك بعد أن رأينا مبا ال يدع مجاال للشك 
أن جميع التح���ركات احلكومية لم تكن إال مجرد 
عناوين رنانة عل���ى اجلرائد، مما حدا بنا التخاذ 
قرارات ش���عبية والتعاون مع نواب األمة في هذا 
الصدد. الفت���ا إلى أن هناك بعض اجلهات مازالت 
مصرة عل���ى أن حتفظ جرمية التلوث البيئي في 

منطقة أم الهيمان ضد مجهول.
كما استعرض عضو اللجنة البيئية، عبداهلل 
العجم���ي فيلم���ا وثائقيا ع���ن التل���وث البيئي 
والكهرومغناطيسي والهوائي في املنطقة، وكذلك 
آراء املتخصصني وشهادة أهالي املنطقة التي يقطنها 
45 ألف نسمة، وتعاني من جميع أنواع التلوث، الفتا 
إلى أن التلوث الكهرومغناطيسي في أم الهيمان يحد 
املنطقة السكنية من اجلهتني الشرقية والغربية، 
موضحا أن د.شكري الهاشم املختص باألمور البيئية 
نبه إلى أن هذا التلوث الكهرومغناطيسي له طرق 
عديدة في غزو اجلسم البشري خصوصا بالنسبة 
لألطفال أو النساء، السيما في فترات الضعف من 

احلمل أو الدورة الشهرية.

رفعت جلنة دراس����ة الظواهر 
الس����لبية الدخيلة على املجتمع 
الكويتي تقريرها ع����ن االقتراح 
بقانون بشأن قمع املعاكسات في 
االماك����ن العامة املقدم من النواب 
محمد هاي����ف ود.محمد احلويلة 
ود.جمعان احلربش، وحسني مزيد، 
وخالد طاحوس الى مجلس االمة. 
وجاء في التقري����ر: أحال رئيس 
مجلس االمة الى اللجنة التقرير 
اخلامس واخلمسني للجنة الشؤون 
التشريعية والقانونية عن االقتراح 
بقانون املشار اليه في 2010/1/14، 
وذلك لدراسته وتقدمي تقرير عنه 

الى املجلس.
وق����د تبني للجنة ان التقرير � 
محل البحث والدراسة � قد انتهت 
منه جلنة الش����ؤون التشريعية 
والقانونية بإجماع آراء احلاضرين 
م����ن أعضائها ال����ى املوافقة على 
االقت����راح بقان����ون بش����أن قمع 
املعاكس����ات في االماك����ن العامة 
املش����ار اليه من حيث الفكرة مع 
تعديل صياغته، حيث استعاضت 
اللجنة املذكورة عن االقتراح بقانون 
املعروض بإضافة مادة جديدة برقم 
198 مكررا الى القانون رقم 16 لسنة 

1960 بإصدار قانون اجلزاء نصها 
كالتالي:

»كل م����ن تع����رض ألنثى في 
مكان عام، بالقول، أو حترش بها 
بالفعل أو قام بتصويرها خلسة، 
على وجه يخدش حياءها، ُيعاقب 
باحلب����س م����دة ال جتاوز س����نة 
وبغرامة ال جُتاوز ألف دينار، أو 
بإحدى هاتني العقوبتني«، وذلك 
وفقا للجدول املقارن ومش����روع 

القانون املرفقني.
وقد عقدت اللجنة لهذا الغرض 
ثالثة اجتماعات بتواريخ 2010/2/1 
و2010/3/15 و2010/4/29، استمعت 
اللجن����ة خاللها ال����ى رأي وزارة 
الداخلية الذي أبداه ممثلوها الذين 

حضروا هذه االجتماعات.
وقد أفاد ممثلو وزارة الداخلية 
اللجنة، بأن الوزارة ترى صعوبة 
األخذ مبا انتهت اليه جلنة الشؤون 
التشريعية والقانونية في تقريرها 
بشأن االقتراح بقانون محل البحث، 
واستندوا في ذلك الى املالحظات 
السابق ارس����الها من الوزارة الى 
املجلس بكتابها املؤرخ في 2010/4/3 
احملال من املجلس الى اللجنة في 

2010/4/15 املرفق بصورته.

وقد تبني للجنة ان مالحظات 
وزارة الداخلية بكتابها املشار اليه 
املرفق ب����االوراق تتحصل في ان 
معيار خدش احلي����اء الوارد في 
النص املقترح غير منضبط ويفتقد 
للعمومية والتجريد، وان اجلاني قد 
يكون أنثى واملجني عليه قد يكون 
ذكرا، ولم ُيقيد النص حق حتريك 
الدعوى العمومية على شكوى من 
املجني عليه ولم يتضمن وسائل 
املعاكس����ات احلديثة كالرس����ائل 
واحملادثات الهاتفية، وأغفل النص 
جت����رمي التحرش اجلنس����ي ولم 
يتناول االمثلة عليه، واقتصر النص 
على التجرمي ف����ي االماكن العامة 
فقط ولم ُيش����ر الى ركن القصد 
اجلنائي، وأغف����ل النص التدابير 
التي ميكن اتخاذها مع اجلاني مثل 
أخذ التعهد عليه، كما ان موضع 
النص يجب ان يكون بعد املادة 204 
اخلاصة بالتحريض على ممارسة 
الفجور والدعارة الواردة في قانون 
اجلزاء رقم 16 لسنة 1960، ويجب 
ان يتضمن النص التصوير العلني، 
فضال عن ان الغرامة مبالغ فيها، 
كما تضمن كتاب وزارة الداخلية 
املشار اليه ان الوزارة ترى استبدال 
الصياغ����ة اآلتية »كل من تعرض 
للغير بقول أو بفعل أو اشارة على 
نحو مخل باحلياء بغية حمله على 
االستجابة لرغباته اجلنسية أو 
ممارسة ضغوط عليه من شأنها 
اضع����اف ارادته عل����ى التصدي 
لتلك الرغب����ات...« وذلك بالنص 

املقترح من جانب جلنة الشؤون 
التش����ريعية والقانونية السالف 
ذكره، وأضاف ممثلو االدارة العامة 
للمباح����ث اجلنائية ان التعرض 
لألنثى على وجه يخدش حياءها 
في االماكن العامة واالس����واق من 
الظواهر الس����لبية املنتشرة في 
املجتمع الكويتي والدخيلة عليه، 
وانها حتتاج من مجلس االمة ان 
يوفر للشرطة الصالحيات املناسبة 
للحد من هذه الظاهرة عن طريق 

ردع املخالفني.
اللجن����ة  وق����د اس����تعرضت 
تقرير جلنة الشؤون التشريعية 
السالف بيانه، وبعد  والقانونية 
بحثه ودراس����ته وتب����ادل اآلراء 
بشأنه رأت اللجنة أن املالحظات 
التي أبداها ممثلو وزارة الداخلية 
عل����ى النحو املتق����دم، تفتقر الى 
سند من القانون والواقع، ذلك ان 
النص املقترح من جانب اللجنة 
التش����ريعية والقانونية يس����د 
النقص في التشريع وينطوي على 
العمومية والتجريد والقاضي هو 
املنوط به تقدير ما اذا كان القول 
او الفعل الذي وقع يخدش احلياء 
من عدمه وذلك طبقا لظروف كل 
واقعة، وال يهتم القاضي بالباعث 
على اجلرمية، كم����ا انه ال يصح 
تضمني النص معاكسة االنثى للذكر 
ألن هذا األمر يخرج عن االقتراح 
محل البحث والذي يتعني ان يقدم 
وفقا لآللية املنصوص عليها في 
املادة 97 م����ن الالئحة الداخلية، 

وان اجلرائ����م التي ال يجوز رفع 
إال بناء على  الدعوى اجلزائي����ة 
ش����كوى املجني عليه محددة في 
امل����ادة 109 من القان����ون رقم 17 
لس����نة 1960 اخلاص باإلجراءات 
واحملاكمات اجلزائية وليس من 
بينها اجلرمية محل النص املقترح، 
فضال عن أن الفعل او القول الذي 
يخدش حياء األنثى في مكان عام ال 
يقتصر على حق لها وإمنا ينطوي 
ايضا على االخ����الل باألمن العام 
والنظام العام في املجتمع، يضاف 
الى ذلك ان هذا االمر يخالف التقاليد 
املوروثة التي جبل عليها املجتمع 
الكويتي، والركن املادي للجرمية 
الوارد ف����ي النص املقترح والذي 
ينطوي عل����ى القول أو الفعل او 
التصوير خلس����ة يستوعب كل 
وس����ائل املعاكس����ة التي يقدرها 
القصد اجلنائي  القاضي ورك����ن 
للجاني يس����تخلصه القاضي من 
الوقائع التي ستطرح عليه، وانتهى 
اعضاء اللجنة الى القول ان العقوبة 
املقررة في النص املقترح تسمح 
للقاضي ب����أن يحكم مبا يراه في 
حدود احلد األقصى حسب ظروف 
كل واقعة، كما أن تفعيل هذا النص 
وتطبيقه على املخالفني سيحقق 
الردع العام للكافة ممن تسول لهم 
التفكير في ارتكاب مثل  انفسهم 
هذه اجلرمية التي ينطوي عليها 
الن����ص، فضال عن الردع اخلاص 
ملرتكب اجلرمية األمر الذي يحد من 
انتشار هذه الظاهرة.وبعد املناقشة 

وتبادل اآلراء انتهت اللجنة بإجماع 
احلاضرين من اعضائها الى املوافقة 
على ما انتهت إليه جلنة الشؤون 
التشريعية والقانونية في تقريرها 
محل الدراس����ة وذل����ك من حيث 
الفكرة ومن حيث الصياغة طبقا 
للجدول املقارن واالقتراح بقانون 
املرافقني.واللجنة تقدم تقريرها 
الى املجلس املوقر التخاذ ما يراه 

مناسبا بصدده.

المسلم يحّذر الحمود من التراجع 
عن إلغاء شرط التوفل للمبتعثين

العدوة إلنشاء مستشفى متكامل 
في محافظة األحمدي

حذر النائب د.فيصل املسلم 
وزيرة التربية ووزيرة التعليم 
العال���ي د.موض���ي احلمود من 
محاوالت التراجع عن قرار الغاء 
شرط التوفل للطلبة املبتعثني في 
اخلارج مشيرا الى ان بعض مراكز 
الوزارة لم تستسلم  القوى في 
وتريد ان تعيد شرط التوفل من 
جديد بعد أقل من عام على إلغائه، 
وذلك عبر الئحة البعثات خلريجي 
الثانوية اجلديدة كما نش���ر في 

احدى الصحف قبل أيام.
واستغرب املسلم احملاوالت 
الت���ي يبذلها بعض  احلثيث���ة 
أطراف ال���وزارة من أجل إعادة 
الذي كان يلغي  الشرط املعيب 
مبدأ تكافؤ الفرص وال يس���مح 
إال لفئات محدودة من االستفادة 
منتقدا إصرار البعض على وضع 
العقبات أمام الطلبة في استكمال 
مسيرتهم التعليمية وقصر األمر 

على طبقة محددة.
وقال انه ف���ي الوقت الذي 
يحص���ل في���ه آالف الطلب���ة 
والقطري���ني  الس���عوديني 
واإلماراتيني وغيرهم على التوفل 
في بلد االبتع���اث من دون أي 
»ضجة« اليزال هناك من يحاول 
ان يزرع الشوك في طريق أبنائنا 
الطلبة وكأن هؤالء لهم أهداف 
أخرى ليس التعليم واالرتقاء 

العدوة  النائ����ب خالد  قدم 
اقتراحا برغبة جاء فيه يقوم 
مستشفى العدان بخدمة قطاع 
عريض من املواطنني واملقيمني 
باملنطقة واملناطق التي حولها، 
وملا كان متوسط اعداد املترددين 
على املستش����فى يوميا يفوق 
متوس����ط اعداده����م باملقارنة 
باملستشفيات األخرى وعمال 
على توفي����ر اخلدمات الطبية 
على نحو كامل لسكان املناطق 
املج����اورة ملستش����فى العدان 
الش����ديد  ولتخفيف الضغط 
على خدمات املستش����فى فإن 
من املالئم إنش����اء مستشفى 
آخر مبحافظة األحمدي دعما 
ألداء خدمة صحي����ة متكاملة 

للقاطنني فيها.
أتق����دم باقتراح  لذا فإنني 
برغبة لقيام اجلهات املختصة 
بإنش����اء مستش����فى متكامل 
مبحافظة األحمدي خلدمة سكان 

مبستوى الطلبة من بينها.
وتس���اءل املسلم عن الفائدة 
التي يسعى اليها البعض من وراء 
اعادة هذا الشرط سوى احليلولة 
دون اس���تكمال بع���ض الطلبة 
دراستهم معتبرا ان هناك عقليات 
مازالت ال تدرك قيمة االستثمار 
في العلم وتعتبر إنفاق الدولة 
على التعليم وحتمل األعباء عن 

ة. أبنائها مجرد مننّ
وشدد على انه ال ميكن القبول 
بالتراجع عن هذا األمر، وسنقف 
أمام أي محاوالت في هذا االجتاه 
السيما انه من الناحية العملية 
ال ميكن إصدار حكم يقيم قرار 
إلغاء شرط التوفل حيث ان عمره 

لم يجاوز العام.

املنطقة، مع تزويده باألجهزة 
واملعدات واألطباء واخلدمات 
املهني����ة املعاون����ة واإلدارية 
الالزمة لتشغيله، مع مراعاة 
الش����روط واملواصفات الفنية 
احلديثة واملتطورة املستخدمة 
في إنشاء املستشفيات احلديثة 

على املستوى العاملي.

د.فيصل املسلم

خالد العدوة
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