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قدم النائب د.محمد احلويلة اقتراحني برغبة مطالبا في 6
االقتراح األول بص���رف وثائق متليك للبيوت التي تقطنها 

الكويتيات واملمنوحة لهن بصفة إيجار.
وطالب في االقتراح الثاني بأن تقوم وزارة الصحة بفتح 
عيادة تغذية اطفال مبستش���فى العدان اس���وة مبستشفى 
الصباح وذلك ملس���اعدة أهالي املنطقة العاشرة وجتنيبهم 

بعد املسافة.

يغادر البالد صباح اليوم وفد الشعبة البرملانية ملجلس 
االمة برئاس���ة النائب صالح عاشور متوجها الى العاصمة 
الروسية موسكو، وذلك للمشاركة في اجتماع اللجنة الفرعية 
اخلاصة بس���وق الطاقة واملسائل البيئية في موسكو خالل 

الفترة من 16 الى 18 اجلاري.
ويضم الوفد اضافة الى عاش���ور كال من النائب عس���كر 

العنزي والنائب د.علي العمير.

الحويلة لفتح عيادة تغذية أطفال بمستشفى العدان مغادرة وفد الشعبة البرلمانية اليوم إلى موسكو
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النمالن: ما أعداد المرشحين 
للعمل في »العدل واألوقاف«؟

الدويسان يقترح تعدياًل
على قانون إيجار العقارات

الرفض.
وهل هناك خطة س����نوية 
موضوع����ة حلاج����ة الوزارة 
من التخصصات والشهادات 
العلمي����ة املختلفة، وهل يتم 
التنسيق في هذا املضوع مع 
ديوان اخلدم����ة املدنية وبناء 
عليه يتم اصدار ترش����يحات 

التعيني للوزارة؟

وكلما اقتض����ى األمر تأجيل 
الدعوى أجل����ت ملدة ال تزيد 
على اسبوع إال إذا استلزمت 
طبيعة االجراء املطلوب مدة 
اطول فيكون التأجيل جللسة 
قريبة حت����دد وفقا لظروف 
احلال. وال يجوز الطعن في 
احلكم الص����ادر في الدعوى 
بطريق االستئناف اال بسبب 
اخلطأ في تطبيق القانون او 
في تأويله أو إذا وقع بطالن في 
احلكم، أو في اإلجراءات اثر في 
احلكم. ويجب على املستأنف 
ان يودع خزانة وزارة العدل 
كفالة قدرها عشرون دينارا، وال 
تقبل إدارة الكتاب الصحيفة 
إذا لم تصحب مبا يثبت ايداع 
الكفالة، وتصادر الكفالة بقوة 
القانون إذا حكم بعدم قبول 
االستئناف أو برفضه أو بعدم 
جوازه أو بسقوطه، ويترتب 
على االستئناف وقف تنفيذ 
احلكم. يك����ون ميعاد الطعن 
باالستئناف 15 يوما من تاريخ 
صدور احلكم ويجوز الطعن 
بطري����ق التمييز في االحكام 

الصادرة في االستئناف.

وجه النائب س����الم النمالن 
س����ؤاال لنائب رئي����س مجلس 
الوزراء للشؤون القانونية ووزير 
العدل ووزير األوقاف والشؤون 
اإلسالمية املستشار راشد احلماد 
جاء فيه: يق����وم ديوان اخلدمة 
املدنية س����نويا بإص����دار اكثر 
من دفع����ة للتعيني في وزارات 
الدول����ة بناء على طلب وحاجة 
هذه الوزارات من التخصصات 
والشهادات العلمية املختلفة ولكن 
لوحظ بالفترة األخيرة رفض هذه 
الوزارات لبعض الترشيحات التي 
يصدرها الديوان لذا يرجى إفادتي 

وتزويدي باآلتي:
اعداد املرشحني للتعيني في 
كل م����ن وزارة الع����دل ووزارة 
الش����ؤون واألوقاف االسالمية 
من قبل الديوان م����ن 2010/1/1 
حتى 2010/5/31 مع بيان اعداد 
املرشحني الذين قبلوا واملرشحني 
الذين رفضوا مع ذكر أس����باب 

النائ����ب فيص����ل  تق����دم 
الدويس����ان باقتراح بقانون 
في شأن تعديل بعض احكام 
املرسوم بالقانون رقم 35 لسنة 
1978 في شأن إيجار العقارات 
)املادة 26، 26 مكرر 2( وجاء 

في االقتراح:
)تعديل امل����ادة 26، إلغاء 
امل����ادة 26 مكرر 2(، التعديل 
بالغاء اجلمل التالية من املادة 
26: ان يودع االجرة احملكوم 
بها خزانة ادارة التنفيذ عند 
تقدمي صحيفة االس����تئناف 
ايداع االجرة احملكوم  ودليل 
بها وال يترتب على االستئناف 
وقف تنفيذ احلكم إال إذا أمرت 

احملكمة االستئنافية
الطعن بطريق  وال يجوز 
التمييز  في االحكام الصادرة 

في »االستئناف«.
لتصبح املادة كاآلتي بعد 

التعديل:
املادة 26:

ف����ي اليوم املع����ني لنظر 
الدع����وى يحض����ر اخلصوم 
بأنفس����هم أو يحض����ر عنهم 
م����ن وكلوه بورقة رس����مية 
او موثق����ة ويجوز أن يعطي 
التوكيل في اجللسة بتقرير 
يدون في محضرها. ال يشترط 
الوكيل ان يكون محاميا  في 
أو قريبا أو صهرا وإمنا يكفي 
ان تتوافر فيه شروط الوكالة 
العام����ة وللوكي����ل ان يوكل 
محاميا ولو لم يصرح بذلك في 
سند وكالته وتسري الوكالة 
في جمي����ع مراحل التقاضي 
والتنفيذ ما لم يقيدها املوكل 
صراحة. تفصل احملكمة في 
الدعوى على وجه الس����رعة 

سالم النمالن

فيصل الدويسان

الوفد األذربيجاني خالل املؤمتر الصحافي د.وليد الطبطبائي مع رئيس الوفد االذربيجاني

)متني غوزال( ناجي العبد الهادي وأحمد السعدون ود.معصومة املبارك ود. فيصل املسلم ود.ضيف اهلل أبورمية وعدنان املطوع ود.روال دشتي ود.سلوى اجلسار ود.أسيل العوضي خالل اجتماع اللجنة املشتركة 

الوفد األذربيجاني: عالقات سياسية 
واقتصادية متبادلة مع الكويت

عقد عض����و وفد الصداقة البرملاني����ة الكويتية � 
األذربيجانية مؤمترا صحافيا امس في مجلس األمة 
بحضور الوفد األذربيجاني، موضحا ان هناك عالقات 
متنامية مع جمهورية أذربيجان اذ انه كان هناك وفد 
برملاني نسائي مكون من النائبات األربع واستقبلوا 

بحفاوة في جمهورية أذربيجان.
وقال النائب الطبطبائي ان رئيس مجلس األمة كلف 
مبراقبة وفد أذربيجان الصديقة للكويت ولديها عالقات 
متنامية مع جمهورية أذربيجان، الفتا الى ان الوفد 
جاء حامال هموما مشتركة في كل القضايا املشتركة 

باعتبار ان كلتا الدولتني مصدرتان للنفط.
وأضاف الطبطبائي ان أذربيجان تهمنا من ناحية 
احتاللها من قبل أرمينيا وتشريد اآلالف من مسلميها 
ونؤكد على حقها في اس����تعادة أراضيها وتعويض 
مصابيها ومتنى من الصحافيني االستماع الى رئيس 

الوفد األذربيجاني ونتائج التباحث مع رئيس مجلس 
األمة.م����ن جانبه، أعرب رئي����س الوفد األذربيجاني 
عن شكره الس����تضافتكم، الفتا الى ان اجتماعه مع 
رئيس مجلس األمة على مس����توى كبير، معربا عن 
شكره وامتنانه لهذه الدعوة وناقشنا بعض املسائل 
االقتصادية والسياسية وتأييد الكويت بشأن استعادة 

األراضي األذربيجانية من االحتالل األرمني.
وأوضح ان الكويت متمسكة ومؤيده ألذربيجان 
على الدوام، معربا عن شكره لرئيس املجلس وألعضاء 
وفد جلنة الصداقة، مضيفا ان الدعم الكويتي موجود 

من كل املستويات سواء احلكومة او البرملان.
وأض����اف ان هناك عالق����ات وتعاونا كبيرا ليس 
فقط سياسيا بل اقتصادي وأيدت الكويت استقالل 
أذربيجان في الس����تينيات، معربا عن جزيل الشكر 

لبرملان وحكومة الكويت.

اللجنة المشتركة طلبت من الحكومة موافاتها
بأعداد الكويتيات غير المستفيدات من الرعاية السكنية

اجتمع����ت اللجنة املش����تركة 
البرملاني����ة املكون����ة من جلنتي 
»امل����رأة« و»االس����كانية« بن����اء 
على تكليف املجلس، وناقش����ت 
التقريرين احلادي عشر والثاني 
عشر املتعلقني بالرعاية السكنية 
للمرأة الكويتية، كما ناقش����ت ما 
يتعلق بانشاء صندوق اسكاني 

خاص باملرأة.
وقالت رئيس����ة جلنة شؤون 

املرأة البرملانية النائبة د.معصومة 
اللجن����ة  املب����ارك ان اجتم����اع 
املشتركة اس����تغرق عدة ساعات 
تناول الفئات التي ستستفيد من 
الرعاية السكنية، خاصة شرائح 
النس����اء غير املتمتعات بالرعاية 

السكنية.
واضافت املبارك: رغم طول مدة 
االجتماع اال ان املشتركة لم تنته 
الى ق����رار، ولم تتمكن من حصر 

الفئات، بسبب عدم وجود رؤية من 
قبل اجلهات احلكومية من جانب، 
ومن النواب من جانب آخر، وانتهى 
االمر الى تكليف اجلهات احلكومية 
مبوافاة اللجنة باحصاءات وخريطة 
واضحة للفئات غير املستفيدات 
الرعاية  واملستفيدات من قانون 
السكنية وبنك التسليف واالدخار 
س����واء كانت ارملة او مطلقة او 
متزوجة من غير كويتي او غير 

ذلك خالل 48 ساعة، مشيرة الى 
أنه ستتم مناقشة التقرير احلكومي 
على هامش جلسة غدا االربعاء، 
حتى تتمكن اللجنة املشتركة من 
اعداد تقريرها ليقدم مع التقارير 
االخرى اخلاص����ة باملرأة قبل 22 

يونيو.
وش����ددت املبارك على انه لن 
يكون هناك قانون خاص باملرأة، 
وامنا حزم����ة من احلقوق املدنية 

واالجتماعية س����يتم اقرارها من 
خالل اجراء تعديالت على سبعة 
قوانني. وردا على س����ؤال حول 
موقفها من االزمة الرياضية قالت 
املب����ارك »نتمنى االنفراج لالزمة 
الرياضية، ونحن دعاة حل ولسنا 
دعاة ت����أزمي، وتفاءل����وا باخلير 
جتدوه، لكن امللف الرياضي يبدو 
انه مكتوب بلغة غير عربية النني 

لم استطع ان افهم منه شيئا«.

عاشور: نزع ملكية وتثمين منطقة الصوابرعلى أن تتوافر البيانات خالل 48 ساعة
وقطعة 13 في السالمية خالل سنة

الحربش: ما إجراءات طرح مناقصة
تجديد البنية التحتية لوزارة الخارجية

هايف يطلب بيانات عن السرقات العلمية

بدأت تزداد رقعة االستثمار فيها 
وب���دأ ايض���ا تخصيص بعض 
املواقع لالستعمال التجاري، ومما 
زاد االمر سوءا سماح احلكومة 
بتوطن العمالة العازبة أوال في 
)الصوابر السكنية( ثم في بيوت 
منطقة الس���املية السكني على 
االسر العيش في املنطقة ورغم 
اثارتنا لهذا املوضوع على كافة 
االصعدة سواء باستضافة االخوة 
الوزراء في املنطقة او عقد عشرات 
االجتماعات مع كبار املسؤولني 
املتخصصني او طرح املوضوع 
للنقاش امام مجلسي األمة والبلدي 
املوقرين وجلانهما املختصة او 
في وس���ائل االعالم املختلفة او 
من خالل تقدمي عشرات االسئلة 
واالقتراحات اال انه مع االس���ف 
عدد التجاوزات ازداد وكلفة احلل 
اصبحت اكبر وآالم ساكني املنطقة 
اصبحت اعمق، وعليه يجب حل 
املشكلة حال جذريا بنزع ملكية 
وتثمني منطقة الصوابر السكني 
والساملية ق13 السكني وهو ما 
نصت عليه املادة األولى من هذا 

االقتراح بقانون.

االجمالي املرصود ملناقصة جتديد 
البنية التحتية لديوان عام الوزارة، 
وهل تتوافق طبيعة اداء وكفاءة 
االجه����زة التي مت ش����راؤها بهذه 
املناقصة مع االجهزة التي تعتمد 
الوزارة في اس����تخداماتها  عليها 
حاليا، وهل تعاني االجهزة احلالية 
من اي عي����وب او انتهاء لعمرها 
االفتراضي الذي يتطلب جتديدها؟ 
وهل يتوافق نوع اجهزة املناقصة 
اجلديدة مع اجهزة ربط السفارات 
اخلارجية مع مبنى الوزارة داخل 
الكويت، وما الشركات التي قامت 
بتركيب مشاريع البنية التحتية 
الس����ابقة للوزارة، وم����ا مصير 
االجه����زة التي تعم����ل حاليا وما 

القيمة التقديرية لها؟

الترقيات  العتراض رئيس جلنة 
املنحل����ة ودون التحقق في األدلة 
التي قدمها وتثبت السرقات العلمية 
ورئيس اللجنة السابق هو عضو 

تدريس يحمل درجة االستاذية.
ارجو تزويدي بقرار تش����كيل 
العامة  التظلم����ات بالهيئة  جلنة 
التطبيق����ي والتدريب  للتعلي����م 
والسيرة الذاتية ألعضائها حتتوي 
عل����ى خبراته����م وتخصصاتهم 
الدقيق����ة؟ كم����ا ارج����و تزويدي 
التي  اللجنة  مبحاضر اجتماعات 
عقدت بشأن هذه الترقية؟ وصورة 
من التوصية التي رفعت الى املدير 
الع����ام، وهل قابلت اللجنة جميع 
اطراف التظلم؟ وهل قابلت اللجنة 
رئيس قسم جلنة الترقيات املنحلة؟ 
اذا كانت االجابة بالنفي ارجو افادتي 

عن اسباب عدم دعوته.
وهل يعني حل جلنة الترقيات 
التي كانت برئاسته ان ما ادعاه من 
وجود سرقات علمية غير صحيح؟ 
تقدم رئيس جلنة الترقيات املنحلة 
باكثر من خطاب الى وزيرة التربية 
ووزيرة التعلي����م العالي واملدير 
العام ونائ����ب املدير العام وعميد 
كلية الدراسات التجارية يؤكد فيها 
ارتكاب جرمية سرقة علمية قام 
التأمني والبنوك  بها رئيس قسم 

وأحد قياديي الهيئة.

)مادة رابعة(
املالية  تص����رف االعتم����ادات 
الالزمة لتنفيذ ه����ذا القانون من 
االحتياطي الع����ام للدولة. وجاء 

في املذكرة اإليضاحية
ان اص���ل مش���كلة الصوابر 
والساملية السكنية كان في عدم 
وضوح رؤية االجهزة احلكومية 
للمنطقة، فاملنطقة كانت اساسا 
متخصصة للسكن اخلاص مع 
بعض املواقع احملددة للس���كن 
االستثماري ثم مع مرور الوقت 

التي تقدمت لها، مع ذكر بلد املقر 
الرئيس����ي لكل ش����ركة وهل هي 
شركات محلية او عاملية؟ وما املبلغ 

بعد اكتش����افه سرقات علمية قام 
بها رئيس قسم وأحد اعضاء هيئة 
التدريس بالقسم، ارجو تزويدي 
بصورة من كتاب التظلم وهل مت 
الرد عليه من قبل ادارة الشؤون 
القانونية؟ ارجو تزويدي بصورة 
من ذلك الرد، وفي حالة عدم الرد 
أرجو ذكر اسباب التأخر في الرد 

على التظلم من القرار.
اصدرت جلن����ة التظلمات في 
الهيئة بايعاز من نائب املدير العام 
توصية بحل جلنة الترقيات بقسم 
التأمني والبنوك واستبعاد رئيس 
اللجنة دون االستماع لوجهة نظره 
وبناء عليه ش����كلت جلنة جديدة 
اعتمدت ابحاث رئيس القسم ومت 
ارسالها للتحكيم دون اي اعتبار 

قدم النائب صالح عاشور اقتراحا 
بقانون بشأن حتويل نزع ملكية 
وتثمني منطقة الصوابر السكنية 
وقطعة 13 بالساملية وتخصيص 
قسائم سكنية ملالك املساكن فيها 

من قسائم الدولة.

)مادة أولى(

تتولى الدولة خالل س����نة من 
تاريخ العمل به����ذا القانون نزع 
امللكية وتثم����ني منطقة الصوابر 
الس����كنية وقطعة 13 في الساملية 

السكني.

)مادة ثانية(

تخصص قس����يمة واحدة من 
قس����ائم الدولة التي مت تنظيمها 
بعد نزع ملكية وتثمني الصوابر 
والساملية )قطعة 13( ولكل مالك 
مت نزع ملكية س����كنه وتثمينه، 
وفي جمي����ع االحوال ال يجوز ان 
يخصص للمالك اكثر من قسيمة 
واحدة حتى لو تعددت املس����اكن 
التي كان ميلكها ومت نزع ملكيتها 
وتثمينها في الصوابر الس����كنية 

والساملية قطعة 13.

وجه النائب د.جمعان احلربش 
سؤاال لنائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير اخلارجية الشيخ د.محمد 

الصباح، جاء فيه:
هل مت اتخاذ االجراءات الرسمية 
لطرح مناقصة وزارة اخلارجية 
رقم 2010/2009/6 لتجديد البنية 
التحتية ف����ي ديوان عام الوزارة، 
وم����ا الفترة الت����ي منحت لتقدمي 
عط����اءات الش����ركات الراغبة في 
احلصول على املناقصة املذكورة؟ 
وارجو تزويدي بأسماء ومسميات 
اعضاء اللجنة التي وضعت شروط 
ومتطلب����ات املناقصة املطروحة، 
وهل شاركتهم في وضعها اي جهة 
او شركة خارجية وما مبررات ذلك، 
مع توضيح عدد واسماء الشركات 

قدم النائب محمد هايف سؤاال 
التعليم  التربية ووزيرة  لوزيرة 
العالي د.موضي احلمود جاء فيه: 
بعد ان ادركت الدول املتقدمة اهمية 
البحث العلمي وعظم الدور الذي 
يؤديه في التقدم والتنمية، أولته 
الكثير من االهتمام وقدمت له كل ما 
يحتاجه من متطلبات سواء كانت 
مادية او معنوية، حيث ان البحث 
الدعامة االساسية  العلمي يعتبر 

لتطور املجتمعات والدول.
اال ان ظاهرة السرقات العلمية 
التي لالسف الشديد بدأت تنتشر 
باالوس����اط االكادميية لهي نذير 
ان����ذار النهيار  خط����ر وج����رس 
الصرح االكادميي والعلمي، فهذه 
التي تؤدي  الظاهرة بل اجلرمية 
الى حصول باحثني على درجات 
علمية ال يستحقونها ومن ثم يدخل 
املجتمع االكادميي عناصر فاسدة 
دخيلة عليه، ايضا س����يعتلي من 
ادارية حساس����ة  هؤالء مناصب 
في الوسط االكادميي والعلمي ما 
يجعل البحث العلمي ألعوبة في 
ايدي مجموعة من لصوص العلم 

لالسف الشديد.
نص السؤال: تقدم رئيس جلنة 
التأمني والبنوك  الترقيات بقسم 
بتظلم اداري بس����بب حل اللجنة 
التي يرأسها بسبب اعتراضه على 
ترقية رئيس قسم التأمني والبنوك 

صالح عاشور

د.جمعان احلربش

محمد هايف

اش��اد جتمع ثواب��ت األمة بتفاع��ل وزير 
التج��ارة ودور مدي��ر الرقاب��ة والتفتيش في 
الوزارة جتاه الش��كوى املقدم��ة ضد مصممة 
األزياء التي أس��اءت التعامل مع اسم املصطفى 
ژ م��ن خالل وضع اس��مه ژ عل��ى ازيائها 
بطريقة حتمل اإلهانة الى الرس��ول الكرمي ژ 
بطريقة مش��ابهة ألفعال السحرة واملشعوذين 
الذي��ن دأبوا على التقرب للش��ياطني مبحاولة 
اإلساءة آليات القرآن الكرمي أو ما يتعلق بالدين 

االسالمي.
واكد التجمع ان من حق النبي ژ على األمة 
ان يدافعوا عن��ه وان يردوا كي��د اعدائه ومن 
ارادوا التنق��ص من قدره لهوى في نفوس��هم 

ومصالح ش��ريرة يريدون حتصيلها من وراء 
ه��ذا العبث، مضيفا ان م��ن الواجب على األمة 
حماية جناب النبي ژ وتعزيز هيبته ومكانته 
في النفوس سواء عند املسلمني او غيرهم فإنه 
ال كرامة وال عزة وال ش��رف لألمة بعد سقوط 
هيبة رسولنا الكرمي ژ كما ان عقاب املعتدين 
وإع��الن ذلك على املأل يحيي الغيرة في نفوس 
ابناء األم��ة ويعرفها مكانة نبيه��ا ژ كما انه 
يردع كل من تسول له نفسه العبث مبكانة هذا 

النبي الكرمي عليه افضل الصالة والتسليم.
وقد طالب التجمع بتطبيق اقصى العقوبات 
على هذه املصممة وطرده��ا من البالد لتكون 

عبرة لغيرها.

»ثوابت األمة« يشيد بتفاعل وزير التجارة دفاعاً عن النبي ژ


