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»اختراق الضاحية« العسكري السنوي الـ 31 يبدأ في كاظمة

»همتنا لديرتنا« في نادي ضباط الحرس الوطني

القي���ادة العليا يحرص دائما 
على التعاون مع مؤسس���ات 
املجتمع املدني السيما النادي 
الكويتي للمعاقني اميانا بدوره 
االنساني في خدمة فئة عزيزة 
وغالية على قلوبنا، مش���يرا 
الى ان من األهداف التشغيلية 
للخطة االستراتيجية للحرس 
الوطني )2010 � 2015( تعزيز 
التكامل والتنسيق مع منظمات 

املجتمع املدني واالنساني.

التطوعية« ابراهيم املش���وطي 
ادارة مجلس ادارة نادي ضباط 
احلرس الوطني على جهودهم 
ومساهمتهم في زرع االبتسامة 
على وجوه ابنائنا واس���عادهم 

وتوفير الراحة لهم.
وم���ن جهته، أك���د رئيس 
مجل���س ادارة ن���ادي ضباط 
احلرس الوطني العقيد محمد 
الفرح���ان عل���ى ان احلرس 
الوطن���ي وبتعليم���ات م���ن 

سالم العلي ونائب رئيس احلرس 
الوطني الش���يخ مشعل األحمد 
اللواء  الوطني  ووكيل احلرس 
ناصر الدعي باالضافة الى ادارة 
نادي ضب���اط احلرس الوطني 
ملا قدم���وه من اهتمام وتواصل 
مع مؤسس���ات املجتمع املدني 
خصوصا فئة ذوي االحتياجات 

اخلاصة.
ومن جانبه، ش���كر رئيس 
مجموع���ة »همتن���ا لديرتن���ا 

بدأت صباح امس انشطة سباق اختراق الضاحية 
العسكري السنوي للفرق رقم 31 للموسم الرياضي 
العسكري 2011/2010 الذي تنظمه مديرية االحتاد 
الرياضي العسكري باجليش وملسافة 4 كم مبنطقة 
كاظمة مبشاركة عدد من الضباط وضباط الصف 
واالفراد من مختلف وحدات اجليش، ويستمر هذا 

السباق حتى 24 يناير 2011.
وقد اعطى مدير االحتاد الرياضي العس���كري 
العقيد الركن حميد دحل توجيهاته وارش���اداته 
للمنظمني واملتسابقني الظهار هذه البطولة بالشكل 
املشرف، متمنيا للمتسابقني من مختلف وحدات 
اجليش ان تستمر هذه الروح العالية واملنافسة 
الش���ريفة والتي ترفع الكفاءة القتالية واللياقة 
البدنية لدى منتسبي قواتنا املسلحة حتى يتمكن 
العسكري من الوصول الى الهدف املنشود حلماية 
هذا الوطن العزيز في ظل قيادة صاحب السمو االمير 
القائد االعلى للقوات املس���لحة وسمو ولي العهد 

وسمو رئيس مجلس الوزراء حفظهم اهلل.

في اطار تفاعله مع مؤسسات 
املدني واالنس���اني،  املجتم���ع 
اس���تقبل نادي ضباط احلرس 
الفنيطيس وفدا  ف���ي  الوطني 
من مجموع���ة »همتنا لديرتنا« 
التطوعي���ة ضمن أنش���طتها 
اخلاص���ة ل���ذوي االحتياجات 
اخلاصة برئاسة الرئيس الفخري 
للنادي الكويتي للمعاقني الشيخة 

شيخة العبداهلل.
واشتمل برنامج الزيارة على 
العديد من األنشطة تضمنت جولة 
ف���ي مرافق النادي املختلفة من 
حدائق ومالعب وميادين رماية 
وصالة االس���كواش، باالضافة 
الى االستمتاع باملخيم الربيعي، 
ومشاهدة أفالم كرتونية في قاعة 

السينما.
القاء  الزي���ارة  ومت خ���الل 
محاضرة بعنوان »دور ومهام 
احلرس الوطن���ي في منظومة 
الدفاع واألمن عن دولة الكويت« 
ألقاها ركن أول برامج بالوكالة 

النقيب سلطان خلف.
وفي نهاي���ة الزيارة تقدمت 
الرئيس الفخري للنادي الكويتي 
للمعاقني الشيخة شيخة العبداهلل 
بالشكر واالمتنان للقيادة العليا 
للحرس الوطني ممثلة برئيس 
احلرس الوطني س���مو الشيخ 

جانب من سباق اختراق الضاحية العسكري

املشاركون في الزيارة في لقطة تذكارية

في دراسة قانونية للفيلكاوي تقترح تعديالت على بعض مواد »األحوال الشخصية« 

اعتبار نفقة الزوجة من تاريخ طلبها وأن يكون لها الحق 
في رفع دعوى خلع لتطليقها طلقة بائنة

أو »الفائتة« على شهادة الشهود«.
واقترحت الدراسة »األخذ باالقتراح األول 
لتكون مطالبة الزوج����ة للنفقة الزوجية من 
تاريخ رفع الدعوى »الطلب« فان كان الزواج 
قائما بينها وبني زوجها استحقت النفقة وان 
كانت مطلقة فليس لها ش����يء سوى حقوقها 

املالية املترتبة على الزواج والطالق«.
وتطرقت الدراسة الى املادة )111( اخللع وهو 
طالق الزوج لزوجته نظير تعويض تراضيا 
عليه بلفظ اخللع أو الطالق أو ما في معناهما 
وال ميلك اخللع غير الزوجني أو من يوكالنه.

واقترحت ان »يقع اخللع من القاضي واذا 
أقامت الزوجة ضد زوجها دعوى خلع وعجزت 
احملكمة عن الصلح وثبت لها بغض الزوجة 
لزوجها وعدم رغبته في اس����تكمال العالقة 
الزوجي����ة معه وأبدت موافقتها على رد املهر 
واسقاط مؤخر الصداق ان وجد والتنازل عن 
حقوقها املالية املترتبة على الزواج كان للمحكمة 
تطليق الزوجة م����ن زوجها طالقا خلعيا اذا 
توافرت الش����روط السابقة وال يجوز الطعن 

على احلكم بأي وجه من وجوه الطعن«.
وأرجعت سبب التعديل الى »أن كثيرا من 
الزوجات يرفعن ضد أزواجهن دعاوى التفريق 
القضائي للضرر بسبب إضرار األزواج بهن أو 
بغضهن ألزواجهن وتأخذ تلك الدعاوى وقتا 
طويال في احملاكم وجهدا مضنيا من القضاة 
وفي النهاية يستقر املقام بصدور حكم قضائي 
يقضي بتطليق الزوجة من زوجها بطلقة بائنة 
للضرر وقد حترم الزوج����ة من املتعة وهي 
التعويض املترتب عل����ى طالقها من زوجها 

وأحيانا ال حترم من هذا التعويض«.
وذكرت الدراس����ة ان كثيرا م����ن األزواج 
يشاكسون زوجاتهم وال يعطونهن حقوقهن 
وال ينفقون عليهن وال يهتمون بأمور احلياة 
الزوجية »حتى تتفاقم املشكلة وال تستطيع 
الزوجة اصالح حال زوجها وان أرادت الطالق 
فال يستجيب لها الزوج وال يبقى لها اال طريق 
واحد هو اقامة دع����وى للطالق للضرر وقد 
ال تس����عى الزوجة اال الى أخذ حقوقها املالية 
املترتبة على الزواج والطالق وقد ال يهمها رد 
املهر الى الزوج أو سقوط حقوقها املالية، وامنا 
ترغب فقط احلصول على الطالق، ولذلك البد 
أن يتم فتح قنوات أخرى للزوجة عن طريق 
اخللع الذي ميلكه القاضي، فاذا امتنع الزوج 
عن ابرام املخالعة مت اعفاؤه من مؤخر الصداق 
ان وجد ونفقة العدة واملتعة ورد املهر كامال 
له«  ومن املعلوم أن القاضي ال يس����عى الى 
التطليق اال ف����ي حالة رفض الصلح وعجزه 
عن اإلصالح بني الزوج����ني املتخاصمني كما 
نرى أن يكون حكم الطالق )اخللعي( نهائيا 
ال يطعن عليه بأي وج����ه من وجوه الطعن 
وذلك الس����تقرار أحكام القضاء وثبوتها في 
حق اخلصوم وهو ما أخذ به الشارع املصري 

في دعوى اخللع.

الزوج ال يتوقف على القضاء أو التراضي وال 
يس����قط اال باألداء أو اإلبراء مع مراعاة الفقرة 
التالية وال تسمع الدعوى بها عن مدة سابقة تزيد 
على ستة أشهر )أو ثالثة أشهر( نهايتها تاريخ 
رفع الدعوى اال اذا كانت مفروضة بالتراضي 
واذا كان ال����زوج غير مقر به����ذا التراضي فال 

يثبت اال بالكتابة«.
أما االقتراح األخي����ر فهو ان »تعتبر نفقة 
الزوج����ة من تاريخ االمتن����اع عن االنفاق مع 
وجوبه دينا على الزوج ال يتوقف على القضاء 
أو التراضي وال يسقط اال باألداء أو االبراء مع 
مراعاة الفقرة التالية وال تسمع الدعوى بها عن 
مدة سابقة تزيد على سنة نهايتها تاريخ رفع 
الدعوى اال اذا كانت مفروضة بالتراضي واذا 
كان ال����زوج غير مقر بهذا التراضي فال يثبت 

اال بالكتابة«.
وبينت الدراس����ة أن هذا النص يعد محل 
منازعات في األحوال الشخصية حيث ان بعض 
الزوجات واملطلقات يج����دن في هذه املادة ما 
يهدد به الزوج في احملاكم وتس����تغل الزوجة 

هذا النص لكيد الزوج واالنتقام منه.
وأكدت ان كثيرا من القوانني »جتعل نفقة 
الزوجة عن طريق القضاء اعتبارا من تاريخ 
رف����ع الدعوى أي »الطل����ب« وبعض القوانني 
جعلت نفقة الزوجة التي يحق لها أن تطالب 
بها عن مدة سابقة )فائتة( ال تزيد على سنة 
م����ن تاريخ رفع الدعوى وبع����ض القوانني ال 
تزيد على 6 أشهر وبعضها على 3 أشهر اال أن 
القانون الكويتي جعل املشرع »جلنة واضعي 
قانون األحوال الشخصية الكويتي« يضع حدا 
ملطالبة الزوجة بنفقة فائتة ال تزيد على سنتني 

من تاريخ رفع الدعوى«.
وطالبت بسد هذا الباب »ملن تسول لها نفسها 
االدعاء على الزوج أو املطلق بعدم انفاقه عليها 
من سنتني سابقتني عن تاريخ رفع الدعوى أو 
الطالق خصوصا أن جميع القضاة يعتمدون في 
اثبات هذه املطالبة »النفقة الزوجية املتجمدة« 

اقترحت دراسة قانونية عدة تعديالت على 
بعض مواد قانون األحوال الشخصية الكويتي 
رقم )1984/51( منها ان تعتبر نفقة الزوجة من 
تاريخ طلبها وان يكون للزوجة احلق في رفع 
دع����وى خلع لتطليقها من زوجها طلقة بائنة 
خلعية بدال من أن ترفع دعوى طالق للضرر 

تأخذ فترة طويلة في احملاكم.
وقالت الدراسة التي اعدها الباحث واملستشار 
القضائي في محكمة االستئناف د.عادل الفيلكاوي 
ان مشروع تعديل بعض مواد قانون األحوال 
الشخصية جزء من دراسة بعنوان »املنظومة 
القانونية حملاكم األسرة في الكويت«، مبينة ان 
هذه القانون مضى على تطبيقه أكثر من 25 عاما 

وان احلاجة إلى تعديله أصبحت ملحة.
واقترحت الدراسة تعديل املادة )26( التي 
تنص على ان����ه »مينع توثيق عقد الزواج أو 
املصادقة عليه ما لم تتم الفتاة ال� 15 سنة ويتم 
الفتى ال� 17 من العمر وقت التوثيق وال تقبل 
دعوى اثب����ات الزوجية اال بعد اجراء حتقيق 
من جلنة دعاوى النس����ب وتصحيح األسماء 
بوزارة العدل ويك����ون لهذه اللجنة احلق في 
االس����تعالم عن حالة الزوجني الشخصية من 
اجلهات املختصة بالدولة ولها إبداء الرأي في 
املوافقة أو الرفض بعد التحقق من توافر الشروط 

الشرعية والقانونية والصحية للزوجني«.
وأرجعت الدراسة سبب التعديل الى زيادة 
دعاوى اثبات الزواج وخصوصا لدى فئة من 
الناس سواء أكان االدعاء من رجل زواجه من 
امرأة أو العكس اي ادعاء امرأة زواجها من رجل، 
مبينة أن هناك دعاوى ترفع من أجل مصالح 
مادية أو زواج مت خارج البالد لم يستوف أركانه 
وشروطه الشرعية أو القانونية أو الصحية، 
وقد يدعي البعض زواجا مت بوالية أحد أئمة 
املسلمني دون حتديد وتوضيح بعض األمور 
وغير ذلك من الدعاوى التي حتتاج الى بحث 

وحتقيق واستعالم.
وبينت ان »كثيرا من هذه الدعاوى )دعاوى 
اثبات الزواج( يحص����ل فيها خداع وتضليل 
وإخفاء معلومات حقيقية ولذلك البد من تعديل 
هذا النص لتتولى جلنة دعاوى النسب وتصحيح 
األس����ماء بوزارة العدل اجراء حتقيق لكل من 
يدعي الزواج وال تقبل دعوى اثبات الزواج اذا 
لم يسلك املدعي هذا الطريق ويطبق ذلك عامة 

على املواطنني واألجانب«.
وتناولت الدراسة تعديل املادة )78( التي 
»تعتبر نفقة الزوجة من تاريخ االمتناع عن 
اإلنفاق مع وجوبها دينا على الزوج ال يتوقف 
على القضاء أو التراضي وال يسقط اال باألداء 

أو االبراء«.
وقدمت ع����دة اقتراحات لتعديل هذه املادة 
األول ه����و ان »تعتبر نفقة الزوجة من تاريخ 
الطلب وال يجوز املطالبة بها عن مدة سابقة« 
واالقتراح الثاني هو »تعتبر نفقة الزوجة من 
تاريخ االمتناع عن اإلنفاق مع وجوبه دينا على 

د.عادل الفيلكاوي


