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طال���ب النائ���ب محم���د 
الحويل���ة مجل���س الوزراء 
البت والموافقة على  سرعة 
القرار المحال اليها من ديوان 
الخدمة المدنية والقاضي برفع 
السن القانونية لتقاعد االطباء 
الى 75 س���نة وه���و القرار 
الذي تدرسه حاليا اللجنتان 
القانوني���ة واالقتصادي���ة 

بمجلس الوزراء.
وأشار الى ان احالة االطباء 
ال���ى التقاعد عن���د بلوغهم 
س���ن 60 عاما فيه خس���ارة 
الطبي ولمن  كبيرة للجسم 
يترددون على هؤالء االطباء 

والمستشارين الذين بلغوا من الخبرة والدراية 
شأنا كبيرا واصبح عطاؤهم متميزا بفضل تلك 
الخبرة ومن غير المعقول ان نقضي على هذه 
الكفاءات الوطنية بسبب قرار اداري ال يتماشى 
مع الواقع، فالطبيب كلما زادت س���نوات عمله 
زادت فيها خبرته وتوسع افق اطالعه وهذا بال 
ش���ك يصب في صالح المترددين على المراكز 

الصحية والمستشفيات.
واضاف: سبق لمجلس الوزراء ان وافق على 
مد السن القانونية للقضاة وهم يستحقون ذلك 
ونكن لهم كل التقدير من اجل ان يستفيد مرفق 
القضاء من خبرتهم القانونية وعطاؤهم الكريم 
بالتعامل مع الكم الهائل من القضايا المرفوعة 
امامهم، وعليه فإننا نطالب ان يتعامل مجلس 
الوزراء مع موضوع مد السن القانونية لالطباء 
بالنظرة والمعيار نفسهما ونطالب ايضا ان يمتد 
ه���ذا االمر لكل كفاءة وطنية متميزة بأي مرفق 

من مرافق الدولة، فما احوجنا 
في هذا الوقت بالذات الى كل 
خب���رة وطني���ة خاصة اننا 
نهيئ انفسنا النطالقة تنموية 
واسعة احدى ركائزها االعتماد 

على الكفاءات الوطنية.
واختتم الحويلة تصريحه 
باالشادة بالجهود التي يبذلها 
ديوان الخدم���ة المدنية في 
هذا الش���أن وخاصة رئيسه 
عبدالعزي���ز الزبن واخوانه 
العاملي���ن  واخوات���ه م���ن 
بالديوان، متمنيا عليهم تنقيح 
كل الق���رارات واللوائح التي 
تحد من االستفادة من الخبرات 
والكفاءات الوطنية بسبب بلوغ السن القانونية 
وان كنا من الداعمين والمؤيدين لضخ دماء جديدة 
في جميع المناصب القيادية بالدولة واعطاء فرصة 

للشباب لتولي مسؤولياتهم الوطنية.
 اال ان ذل���ك ال يمنع ابدا من االس���تفادة من 
خبرات من افنوا عمرهم في خدمة وطنهم واصبح 
لديهم رصيد زاخر من المعرفة والخبرة يمكن 
االستفادة منه على سبيل االستشارة والتخطيط 
وابداء النصيحة وهذا هو المعمول به بالعديد 
من الدول المتقدمة، حيث تس���عى الستقطاب 
اصحاب الكفاءات من ابناءها وتوفر لهم كل سبل 
الدعم ليواصل���وا عطاءهم واب���داعاتهم والمعيار 
الحقيقي للتقييم هو االنتاج واالخالص للعمل 
ورفع ش���أن الوط���ن من خالل االداء الوظيفي 
وتعتبر هذه العناصر ه���ي المقياس الحقيقي 
لمعرفة م���دى صالحية القياديي���ن للعمل من 

عدمه.

الش����ؤون  أنه����ت جلن����ة 
التشريعية والقانونية تقريرها 
حول االقتراحني بقانونني بتعديل 
بعض احكام القانون رقم 51 لسنة 
1984 في شأن االحوال الشخصية 

لعرضه على املجلس.
وكان رئي����س مجلس االمة 
قد احال الى اللجنة االقتراحني 
اليهما االول  بقانونني املش����ار 
ف����ي 2010/7/5 والثان����ي ف����ي 
2010/7/14 وذل����ك لدراس����تهما 
وتقدمي تقرير عنهما الى املجلس، 
وقد عقدت اللجنة لهذا الغرض 
ع����دة اجتماعات كان آخرها في 
2011/1/4، وتبني لها ان االقتراحني 
متطابقان م����ن حيث املوضوع 
والصياغة واله����دف، وحضر 
جانبا من االجتماع االخير للجنة 
� بدعوة منها � ممثلو احلكومة 
من وزارة االوقاف والش����ؤون 
االس����المية وهم الشيخ عيسى 
الوكيل املس����اعد   � العبيدل����ي 
 � الديحاني  لقطاع االفتاء، فهد 
مدير مكتب التنس����يق والدعم 
الفني، د.احمد الكردي � اخلبير 
الفقهي����ة ونايف  باملوس����وعة 
العجمي � رئيس قس����م متابعة 

قرارات مجلس الوزراء.
وجاء ف����ي تقرير اللجنة ان 
موض����وع االقتراحني ينطوي 

على:
التالي  النص  اوال: استبدال 
باملادة 176 من القانون رقم 51 

لسنة 1984.
املادة 176 محل االقتراحني: »في 
االحوال التي يثبت فيها نسب 
الولد بالفراش في زواج صحيح، 
قائم او منحل، او بالدخول في 
زواج فاس����د او بشبهة، يجوز 
للرجل ان ينفي عنه نسب الولد 
خالل سبعة ايام من وقت الوالدة 
او العلم به����ا، ويعتد في نفي 
الطبي قاطع  النسب بالفحص 
الدالل����ة على هذا النفي كل ذلك 
بشرط اال يكون الرجل قد اعترف 

بالنسب صراحة«.
ثانيا: اضافة مادة جديدة برقم 
177 مكررا الى القانون القائم رقم 
51 لسنة 1984 املشار اليه يكون 

نصها كاالتي:

امل����ادة 177 مك����ررا مح����ل 
االقتراح����ني: »ال تس����ري مدة 
السبعة ايام املقررة باملادة 176 
من هذا القان����ون، وكذلك حكم 
املادة 177 منه اذا كان نفي النسب 
مستندا الى فحص طبي قاطع 

الداللة على هذا النفي«.
واشارت اللجنة في تقريرها 
الى ان امل����ادة 177 من القانون 
القائم � الذي جاء في االقتراحني 
عدم سريانها اذا كان نفي النسب 
مستندا الى فحص طبي قاطع 
الدالل����ة على هذا النفي � تنص 
على انه »يجب ان تتخذ اجراءات 
دعوى اللعان خالل خمسة عشر 
يوما من وقت الوالدة او العلم 

بها«.
وافاد ممثلو احلكومة اللجنة 
� بخصوص االقتراحني بقانونني 
املش����ار اليهما � بأن����ه اذا كان 
الفحص الطبي قاطع الداللة يعتد 
به بنفي النسب وذلك استنادا 
الى الفتوى رقم 33ه�/2006 التي 
ارسلتها الى اللجنة بخصوص 
اس����تطالع رأيهم في هذا االمر 
الذي انتهت فيه الى ان فحص 
اجلينات بني مدعي النسب واملقر 
له بذلك اذا كان س����لبيا وثبت 
ان فح����ص اجلينات قطعي في 
داللته على صحة نتيجته باقرار 
املسلمني العدول املختصني في 
ه����ذا الفن من غير خالف واحد 
فيهم، فإنه يعد مانعا من ثبوت 
النسب شرعا، اما اذا كان ظني 
الداللة في صحة نتيجته، او كا 
فيه خالف ب����ني املختصني، فال 
يجوز اعتماده في النس����ب هذا 
في منع النس����ب، اما في ثبوت 
النسب فال يجوز االعتماد على 
فحص اجلينات اصال سواء أكانت 

قطعية او ظنية.
وق����د تبين����ت اللجن����ة ان 
االقتراحني يستهدفان � وعلى ما 
افصحت عنه املذكرة االيضاحية 
لكل منهم����ا � االعتماد في نفي 
النسب على تطور طرق التحليل 
الطبي احلديثة وخاصة ما يعرف 
 DNA بفحص اجلينات الوراثية
متى كانت قاطعة الداللة في نفي 
النس����ب.ولدى املناقشة وإبداء 

ال����رأي في االقتراح����ني � محل 
الدراس����ة � رأت االقلية اإلبقاء 
على الن����ص احلالي كون اهلل 
سبحانه وتعالى ستار لألعراض، 
وبذل����ك رتبت االقلية على ذلك 

رأيها برفض االقتراحني.
وعل����ى عك����س رأي االقلية 
املتق����دم، رأت  النح����و  عل����ى 
االغلبية املوافقة على االقتراحني 
مستندة في ذلك الى ان الواقع 
العملي في املنازعات التي تثور 
في املجتمع بش����أن نفي نسب 
االوالد، يقتضي األخذ بنتيجة 
الطبي احلديث قاطع  التحليل 
الداللة في هذا اخلصوص، وذلك 
حلسم املنازعات املثارة في هذا 
االمر على نح����و قاطع ونهائي 
ليكون دليال آخر بنفي النسب 
ان رأت احملكمة ذلك، وهو تيسير 
للمحاكم في انهاء هذه املنازعة 

بجميع طرق االثبات.
وه����و دليل يس����اند اللعان 
بالطرق العلمي����ة احلديثة وال 
يعارضه، فوزارة الداخلية تعتد 
بالفحص اجليني إلثبات النسب 
للحصول على اجلنس����ية من 
عدمه، وكذلك في دعاوى النسب 
وغيرها التي حتتاج الى اثبات 
أو نفي النس����ب كون املادة 185 
من قانون األحوال الشخصية 
تنص على أن »احلكم الصادر في 
النسب ال يكون حجة اال على من 
كان طرفا في اخلصومة فيه«.

وبعد املناقشة وتبادل اآلراء 
انته����ت اللجن����ة بأغلبية آراء 
احلاضرين من أعضائها )1:3( 

ال����ى املوافقة عل����ى االقتراحني 
بقانونني � محل البحث والدراسة 
� مستندين في ذلك الى االسباب 

املتقدم ذكرها.
الى  واللجنة تقدم تقريرها 
املجلس التخاذ ما يراه مناسبا 

بصدده.
وجاء القان����ون بعد موافقة 

اللجنة كالتالي:
مادة أولى: يس����تبدل بنص 
املادة 176 م����ن القانون رقم 51 
لس����نة 1984 املشار اليه النص 

التالي:
»ف����ي االحوال الت����ي يثبت 
فيها نس����ب الولد بالفراش في 
زواج صحي����ح قائم أو منحل، 
أو بالدخول في زواج فاسد أو 
بشبهة، يجوز للرجل أن ينفي 
عنه نسب الولد خالل سبعة ايام 

من وقت الوالدة أو العلم بها.
ويعت����د ف����ي نفي النس����ب 
بالفحص الطبي قاطع الداللة على 
هذا النفي، بشرط أال يكون الرجل 

قد اعترف بالنسب صراحة«.
الى  م����ادة ثانية: تض����اف 
القانون رقم 51 لسنة 1984 املشار 
اليه مادة جديدة برقم 177 مكررا 

نصها كالتالي:
الس����بعة  »ال تس����ري مدة 
أيام املقررة باملادة 176 من هذا 
القانون، وكذلك حكم املادة 177 
منه، اذا كان نفي النسب مستندا 
الى فحص طب����ي قاطع الداللة 

على هذا النفي«.
مادة ثالثة: تس����ري أحكام 
املادتني االولى والثانية من هذا 
القانون على الدعاوى املنظورة 
أمام احملاك����م، ولم يفصل فيها 

بحكم بات.
م����ادة رابعة: عل����ى رئيس 
� كل  الوزراء والوزراء  مجلس 
فيما يخصه � تنفيذ هذا القانون 
ويعمل به من تاريخ نشره في 

اجلريدة الرسمية.
فيما جاءت املذكرة االيضاحية 
بالنص التالي: ملا كان املشرع قد 
أجاز للزوج � مبوجب املادة 176 
من القانون رقم 51 لسنة 1984 
في شأن االحوال الشخصية أن 
ينفي عنه نسب الولد، وخلطورة 

هذا املوضوع أوجب ان يتم نفي 
النسب خالل سبعة أيام من وقت 

الوالدة أو العلم بها.
كما أوجب في املادة 177 منه 
اتخاذ إج����راءات دعوى اللعان 
خالل خمسة عشر يوما اعتبارا 

من هذا التاريخ.
ومل����ا كان يتع����ني مواكب����ة 
التق����دم العلم����ي اذا م����ا حقق 
مصالح مشروعة، وإزاء تطور 
طرق التحليل الطبي خاصة ما 
يعرف بفحص اجلينات الوراثية 
D.N.A وس����المة نتائجها فإنه 
اذا كانت  حق االعتماد عليه����ا 
قاطعة الداللة في نفي أو إثبات 

النسب.
الذي  القانون  لذلك أعد هذا 
ين����ص في مادت����ه االولى على 
تعديل املادة 176 من القانون رقم 
51 لسنة 1984 في شأن االحوال 
الشخصية تأكيدا على االعتداد 
في نفي النسب مبثل هذه التقنية 
اذا عول عليها تقرير طبي قاطع 
الداللة على نفي النسب، ما لم 
يكن الرجل قد اعترف بالنسب 
صراحة، دون االعتراف الضمني 
الذي ال ينال من داللة التقرير 

الطبي القطعي.
ملا كانت مثل هذه الفحوص 
تس����تغرق وقتا طويال يجاوز 
الوقت احمل����دد باملادتني )176، 
177( من القان����ون القائم فحق 
عدم االلتزام بها في حالة ما إذا 
قام نفي النسب على مثل هذه 
الفح����وص، وبذلك وفقا للمادة 

الثانية من االقتراح.
املادت����ني االولى  ولتعل����ق 
والثانية من هذا القانون بقواعد 
إثبات موضوعية � وما يتعلق 
بها من قواعد اجرائية � هي الى 
حتقيق العدالة أقرب، وبها تتحقق 
مصلحة مشروعة ويندفع خطر 
داهم يتمثل في أن ينسب طفل 
لرجل ثبت بدليل قطعي انتفاء 
نسبه إليه، فإنه يكون أمرا الزما 
أن تسري أحكام املادتني سالفتي 
الذكر على الدعاوى املنظورة أمام 
احملاكم ولم يفصل فيها بعد بحكم 
بات تستقر به مراكز اخلصوم ال 

يجوز املساس بحجيته.

الحويلة يطالب مجلس الوزراء
برفع سن تقاعد األطباء إلى 75 سنة

ناجي العبدالهادي يدعو إلى تلبية مطالب 
العاملين في العمليات المشتركة بالوفرة

الدغيشم: رئيسة المجلس النيابي 
في جمهورية األوروغواي تصل إلى البالد

شدد عضو مجلس األمة ونائب 
رئيس جمعية املهندسني الكويتية 
ناجي العبدالهادي على ضرورة 
االهتمام بقضايا العاملني في وزارة 
النفط ومؤسسة البترول الكويتية 
والشركات التابعة لها، مشيرا الى 
تلقي مجموعة من الشكاوى قدمها 

العاملون في هذه الشركات.
وأوض����ح العبداله����ادي ان 
املهندسني العاملني في الشركة 
الكويتية لنفط اخلليج يعانون من 
مخاطر الطريق الرسمي للموظفني 
في عمليات الوفرة املش����تركة 
واملمتد من طريق ميناء عبداهلل 

طريق 306 الى طريق ميناء الزور.ودعا العبدالهادي الى تغيير مسار 
هذا الطريق وبسرعة حفاظا على ارواح العاملني، مشيرا الى ان طريق 
ميناء عبداهلل متكدس باحلافالت الكبيرة التي تخدم شركات املقاوالت 
ملدينة صباح االحمد االس����كانية وكذلك االرتال العسكرية، اضافة الى 
الصيانة السيئة للطريق.واضاف النائب ان مؤسسة البترول الكويتية 
ترصد س����نويا ميزانيات ضخمة للصحة والسالمة والبيئة فاألولى 
به����ا احلفاظ على أرواح من يعمل في العمليات املش����تركة حيث إنهم 
موظفون في الشركة الكويتية لنفط اخلليج، ويجب ان يتمتعوا بكافة 
املزايا التي يس����تحقها ويحصل عليها العاملون في شركات مؤسسة 

البترول الكويتية.

قال مدير ادارة املراس����م والعالقات العام����ة مبجلس األمة جمال 
الدغيشم »ان رئيس البرملان في جمهورية األوروغواي ايفون باسادا 
والوفد املرافق لها وصلت البالد أمس في زيارة رس����مية«.كما صّرح 
الدغيشم ان رئيس البرملان في جمهورية األوروغواي ايفون باسادا 

والوفد املرافق لها سيلتقي رئيس مجلس االمة جاسم اخلرافي.

حسني احلريتي

خالد العدوة 

ناجي العبدالهادي

محمد احلويلة الصواغ يسأل عن المتقدمينالعدوة يقترح لجنة حكومية لرصد القوانين المعطلة
 للتعيين  في وزارة الخارجية

وجه النائب فالح الصواغ سؤاال برملانيا الى نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير اخلارجية الش����يخ د.محمد الصباح طلب من خالله 
تزويده بجميع أسماء املتقدمني للتعيني بوزارة اخلارجية ضمن آخر 
دفعتني مع توضيح التخصص ودرجة املؤهل العلمي لكل منهم وسنة 
احلصول عليه، مقرونا باسم اجلامعة والكلية التي متت الدراسة بها 
والتقدير العام لكل حالة والنتائج النهائية ملن مت قبولهم مع توضيح 
أسباب ومبررات من مت رفض قبولهم وتعيينهم بالوزارة، وضرورة 
بيان فترة التقدمي وفترة االختبارات واملقابالت التي متت للمتقدمني 

في آخر دفعتني، وحتديد تاريخ التعيني الرسمي لكل حالة.
وتساءل الصواغ عن مدى صحة ما تردد بشأن تسريب االختبارات 
للدفعة األخيرة، وما اإلجراءات التي اتخذتها القطاعات املعنية بوزارة 
اخلارجية بشأن ذلك؟ وهل مت تغيير أسئلة وفترات االختبارات ام مت 
اعتماد نتائج االختبارات املسربة؟ وما مبررات ذلك؟ وهل مت حتديد 

املسؤولني واجلهات التي قامت بتسريب االختبارات؟ .

ق���دم النائب خالد العدوة اقتراح���ا برغبة جاء في مقدمته أن 
اغلب القوانني التي مت اقرارها من املجلس في الفصل التشريعي 
احلالي وبعض الفصول السابقة لم تأخذ طريقها للتنفيذ من قبل 
السلطة التنفيذية بعد ان متت احالتها من املجلس الى احلكومة، 
فضال عن تعطيل بعض مواد قوانني اخرى لم يتم تفعيلها بشكل 
كامل على الرغم من امل���دة القانونية التي اصبح القانون بعدها 
نافذا، االمر الذي نعتبره اخفاقا في دور الس���لطتني في اجلانب 
التشريعي، فضال عن اوجه في التقصير من قبل الوزارات املعنية 
لدورها التنفيذي واملعني بالعمل على وضع الالئحة التنفيذية 

للقوانني ومن ثم العمل على متابعة تنفيذها.
لذا اقترح »تشكيل جلنة حكومية على اعلى مستوى محددة 
املدة تعكف على رصد ودراسة القوانني واملواد املعطلة والتي لم 
يتم تنفيذها من التشريعات التي اقرها املجلس وأحالها للحكومة 
في آخر خمس س���نوات، مع رفع تقرير للمجلس لالطالع عليه 

ومن ثم البت فيه«.

»التشريعية« ُتقر الموافقة على اعتماد فحص 
الجينات الوراثية في نفي وإثبات النسب

قانون قدمه الراشد ومعصومة والدويسان والرومي

نواب يقترحون تعديل مدة الطعن 
بـ »التمييز« إلى أربعين يومًا

ق���دم النواب علي الراش���د 
ود.معصومة المبارك وفيصل 
الرومي  الدويس���ان وعبداهلل 
اقتراح���ا بقان���ون ينص على 
تعديل الفقرة األولى من المادة 
153 من المرسوم بقانون رقم 
38 لسنة 1980 بإصدار قانون 
المرافعات المدنية والتجارية، 
بحي���ث يكون ن���ص التعديل 

كالتالي:

مادة أولى

يستبدل بنص الفقرة األولى 
من المادة 153 من القانون رقم 
38 لسنة 1980 المشار اليه النص 

التالي: »ميعاد الطعن بالتمييز 
أربعين يوما«.

مادة ثانية

على رئيس مجلس الوزراء 
وال���وزراء � كل فيما يخصه � 
القانون ويعمل به  تنفيذ هذا 
الجريدة  من تاريخ نشره في 

الرسمية.
وجاءت المذكرة االيضاحية 
لالقتراح كما يل���ي: لما كانت 
المادة 153 من قانون المرافعات 
المدنية والتجارية قد أوجبت 
الطعن بالتمييز  ايداع اسباب 
في الميعاد الذي حددته بثالثين 

يوما من تاريخ النطق بالحكم 
المطعون فيه.

ولم���ا كانت هذه المدة غير 
كافي���ة لالطالع على أس���باب 
الحك���م المطعون في���ه � بعد 
ايداعها ليتبين م���ا قد يكون 
بها من ع���وارض عالوة على 
ذلك تحري���ر الحكم على اآللة 
الكاتبة وم����راجعته واي�داعه 
تحتاج الى ميع���اد أطول من 

ثالثين يوما.
ل��ذل���ك قدم ه���ذا االقتراح 
لتعدي���ل ميع�����اد الطع������ن 
بالتمييز من ثالثين الى أربعين 

يوما.

عبداهلل الرومي د.معصومة املبارك علي الراشد 


