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طالبوا احلكومة بتأسيس هيئة الطرق واملواصالت

إذا وقع منهم خطأ مادي جسيم أو انحرفوا بالعدالة

5 نواب لنقل ميناءي الشويخ والدوحة إلى جنوب وشمال الكويت

مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة العامة وإدارة التحقيقات

كل ما يخص الطرق والنقل 
في الكويت.

6 – كل عض���و م���ن اعضاء 
االدارة العام���ة للتحقيقات 
أمضى 28 سنة خدمة فعلية 
فيها تدرج من وظيفة محقق 
حتى درجة مدع عام يتقاضى 
بدل مرتب ملدة 3 س���نوات 
من آخ���ر راتب حصل عليه 
مضافا عليها االعمال السنوية 
ملدة سنتني ان طلب االحالة 
للتقاعد ويتقاضى مبلغ 750 

الى القاضي أو عضو النيابة 
أو عض���و االدارة العام���ة 
للتحقيقات بوزارة الداخلية 
وتنظر في غرفة املشورة في 
أول جلسة تعقد بعد ثمانية 
أيام التالية للتبليغ، وتقوم 
ادارة الكتاب باخطار الطالب 

باجللسة.
مادة 111 مكررا )ب(: حتكم 
احملكم���ة في تعل���ق أوجه 
املخاصمة بالدعوى وجواز 
قبولها، وذلك بعد س���ماع 
الطالب أو وكيله والقاضي 
أو عض���و النيابة أو عضو 
االدارة العام���ة للتحقيقات 
ب���وزارة الداخلية املخاصم 
حس���ب األح���وال وأقوال 
النياب���ة العامة اذا تدخلت 

في الدعوى.
وإذا كان القاضي املخاصم 
التمييز  مستشارا مبحكمة 
تولت الفصل في جواز قبول 
مخاصمته إحدى دوائر هذه 
احملكمة في غرفة املشورة.

وفي جميع األحوال يتعني 
نظر الدعوى ولو نزل عنها 

املدعي.
إذا  111 مكررا )ج(:  مادة 
حكم بجواز قبول املخاصمة، 
وكان املخاص���م أحد قضاة 
احملكمة الكلية أو أحد أعضاء 
النياب���ة أو عضوا باإلدارة 
العامة للتحقيقات بوزارة 
الداخلية حدد احلكم لنظر 
موضوع املخاصمة جلسة 
تك���ون علنية أم���ام دائرة 
أخ���رى من دوائ���ر محكمة 
االس���تئناف، ويحكم فيه 

دينارا فوق معاشه التقاعدي 
مدى احلياة.

7 – يس���ري هذا القرار على 
الكويتيني  املدنيني  احملققني 

فقط.
8 – ال يحرم هذا القرار عضو 
االدارة من رصيد اجازاته التي 

حددها القانون.
9 – س���ريان هذا القرار ملدة 
س���نتني من تاريخ صدوره 
وهو اختي���اري ملن يرغب 

في ذلك.

بعد سماع الطالب والقاضي 
أو عض���و النيابة أو عضو 
االدارة العام���ة للتحقيقات 
ب���وزارة الداخلية املخاصم 
وأقوال النياب���ة العامة اذا 
تدخلت في الدعوى، واذا كان 
املخاصم مستشارا مبحكمة 
االستئناف أو النائب العام أو 
احملامي العام أو مدير االدارة 
العامة للتحقيقات أو نائبه، 
فتكون االحال���ة الى دائرة 
خاصة تؤلف من سبعة من 
املستشارين بحسب ترتيب 
أقدميتهم، أما اذا كان املخاصم 
التمييز  مستشارا مبحكمة 
فتكون االحال���ة الى دائرة 
مبحكمة التمييز مؤلفة من 
أحد عش���ر عضوا يرأسها 
رئيس محكم���ة التمييز أو 
ومن يح���ل محله في حالة 

غيابه.
م���ادة 111 مكررا )د(: إذا 
قضت احملكمة بعدم جواز 
املخاصمة أو برفضها حكم 
على الطالب بغرامة ال تقل 
عن مائت���ي دينار وال تزيد 
عن ألف دينار ومبصادرة 
الكفالة مع التعويضات ان 
كان لها وج���ه، وإذا قضت 
بصحة املخاصمة حكمت على 
القاضي أو على عضو النيابة 
أو على عضو اإلدارة العامة 
للتحقيقات بوزارة الداخلية 
املخاص���م بالتعويض���ات 

وببطالن تصرفه.
ومع ذلك ال حتكم احملكمة 
ببط���الن احلك���م الصادر 
ملصلحة خص���م آخر غير 
املدعي في دعوى املخاصمة 
اال بعد اعالنه إلبداء أقواله 
ويج���وز للمحكمة في هذه 
احلالة ان حتكم في الدعوى 
األصلية اذا رأت أنها صاحلة 
للحكم، وذلك بعد س���ماع 

أقوال اخلصوم.
م���ادة 111 مكررا )ه�(: ال 
يج���وز الطعن ف���ي احلكم 
الص���ادر ف���ي املخاصم���ة 
� عل���ى غي���ر مستش���اري 
محكمة التمييز � اال بطريق 

التمييز.

وترفيهية للحد من التلوث 
البيئي واالزدحام املروري.

5 – الطل���ب م���ن احلكومة 
الط���رق  تأس���يس هيئ���ة 
واملواصالت الكويتية تكون 
مس���ؤوليتها االشراف على 
الطرق وادارتها واالشراف 
النقل  على جميع وس���ائل 
املرافق  وتنظيمها، وجميع 
العمومية املخصصة لوقوف 
وس���ائل النقل، ملا من شأنه 
تنظيم االستثمار وتشغيل 

وثماني���ة أيام في الدعاوى 
األخ���رى، وال يج���وز رفع 
دع���وى املخاصمة في هذه 
احلالة قبل مضي ثمانية أيام 

من تاريخ آخر إعذار.
3 � في األحوال األخرى 
التي يقض���ي فيها القانون 
مبسؤولية القاضي واحلكم 
عليه بالتعويضات، ويسري 
حكم الفقرتني األولى والثانية 
من هذه امل���ادة على عضو 
النيابة وعضو االدارة العامة 
للتحقيقات بوزارة الداخلية 

كل في نطاق اختصاصه.
مادة 111 مكررا )أ(: ترفع 
دعوى املخاصمة بتقرير في 
قلم كتاب محكمة االستئناف 
التابع لها القاضي أو عضو 
النياب���ة أو عض���و االدارة 
العامة للتحقيقات بوزارة 
الداخلية يوقعه الطالب أو 
من يوكل���ه في ذلك توكيال 
الطالب عند  خاصا، وعلى 
التقرير ان يودع مبلغ مائتي 

دينار على سبيل الكفالة.
ويجب ان يشتمل التقرير 
على بيان مفص���ل ألوجه 
املخاصمة وأسبابها وأدلتها، 
وأن تودع األوراق املؤيدة لها، 
وال يجوز التمس���ك بأوجه 
أو أسباب جديدة غير التي 
أبديت في التقرير بعد تقدميه 
اال اذا كانت متعلقة بالنظام 

العام.
الدع���وى  وتع���رض 
على إح���دى دوائر محكمة 
االستئناف بأمر من رئيسها 
التقرير  بعد تبليغ صورة 

تقدم النواب ناصر املري 
الكن���دري وطاهر  وفيصل 
الفيل���كاوي وب���در البذالي 
الهرشاني مبجموعة  وحمد 
من االقتراحات برغبة فيما 

يلي نصها:
1 – استمالك وحدات السكن 
اخلاص في م���دن االحمدي 
والفحيحيل وعلي الس���الم 
وحتويلها الى منطقة جتارية 

أو خدمية.
2 – نقل املناطق الصناعية 
واحلرفية والسكراب احلالية 
الى خ���ارج خ���ط التنظيم 
وحتويل املواقع احلالية الى 
سكن خاص وتوزيعها على 
مستحقي الرعاية السكنية.

3 – حتويل القطع املستملكة 
ف���ي منطق���ة خيط���ان الى 
سكن خاص وتوزيعها على 
مستحقي الرعاية السكنية.

4 – نقل ميناء الشويخ وميناء 
الى جنوب وشمال  الدوحة 
الكويت وحتوي���ل املواقع 
احلالية الى مناطق جتارية 

الن���واب عدنان  تق���دم 
عبدالصمد وهاني ش���مس 
املليف���ي وفيصل  وأحم���د 
الكن���دري وخليل الصالح 
باالقتراح بقانون في شأن 
تعديل بعض أحكام قانون 
املرافعات املدنية والتجارية 
الصادر باملرسوم بالقانون 

رقم 38 لسنة 1980.
وجاءت مواده كاآلتي:

مادة أول���ى: يضاف الى 
الثان���ي من قانون  الكتاب 
املرافعات املدنية والتجارية 
الصادر باملرسوم بالقانون 
رقم )38( لسنة 1980 املشار 
الي���ه باب���ا س���ابعا مكررا 

بالعنوان التالي:
الباب السابع مكرر

مخاصمة القضاة وأعضاء 
النيابة العامة وأعضاء االدارة 
العامة للتحقيقات بوزارة 
الداخلية ويشمل املواد من 
)111 مكررا( حتى )111 مكررا 

»ه�«( بالنصوص التالية:
111 مك���ررا: جتوز  مادة 
القضاة وأعضاء  مخاصمة 
العام���ة وأعضاء  النياب���ة 
االدارة العام���ة للتحقيقات 
بوزارة الداخلية في األحوال 

اآلتية:
1 � اذا وقع من القاضي أو 
من عضو النيابة أو عضو 
االدارة العام���ة للتحقيقات 
بوزارة الداخلية في عملهم 
غ���ش أو تدليس أو غدر أو 
خطأ مهني جسيم أو انحراف 
بالعدالة اذعانا لتأثيرات غير 
مش���روعة أو تعسفا أو أي 

عمل يجرمه القانون.
2 � اذا امتنع القاضي عن 
االجابة عن عريضة قدمت 
له بالطريق القانوني أو عن 
الفص���ل في قضية صاحلة 
للحك���م فيها، وذل���ك بعد 
اعذاره مرتني على يد مندوب 
االعالن يتخللهما ميعاد أربع 
وعشرين س���اعة بالنسبة 
الى األوامر على العرائض، 
الى  أيام بالنس���بة  وثالثة 
األحكام في الدعاوى اجلزائية 
واملس���تعجلة والتجارية، 

ناصر املري

هاني شمس

فيصل الكندري

خليل الصالح

طاهر الفيلكاوي

أحمد املليفي

حمد الهرشاني

وقبول اآلخر وهي املبادئ التي 
قام عليها ديننا اإلسالمي احلنيف 

واألديان السماوية األخرى.
م����ن جانب آخر، اس����تقبل 
رئيس مجلس األمة علي الراشد 
ف����ي مكتبه اخلمي����س املاضي 
األمني العام ملجلس األمة عالم 
الكندري وأمني عام مساعد لقطاع 
املعلومات والتطوير والتدريب 
سليمان السبيعي ومدير إدارة 
الدراسات والبحوث د.منصور 
العتيبي ورئيس قسم االحصاء 
والقياس مها الرميح واختصاصي 
أول حتليل احصاء رنا الغامن.

حيث قدم����وا ل����ه الكتاب 
السنوي لدوري االنعقاد الثالث 
والرابع من الفصل التشريعي 

الثالث عشر.

كما تعاني كثير من الش����وارع 
الرئيسية قدم األرضيات ووجود 
تشققات وتعرجات فيها وحتتاج 
إلى صيانة جذرية وشاملة. لذا، 
فإنني أتق����دم باالقتراح برغبة 
التالي: »عمل صيانة ش����املة 
وسريعة للش����وارع الرئيسية 
مبنطقة كيفان وتوسعة شارع 
عبدالعزيز إبراهيم املشعل للحد 
من الزحام الشديد الذي يعاني 
منه مستخدمو هذا الطريق بشكل 

يومي«.

له طلب اعادة قيده كمستحق 
للرعاية السكنية لدى املؤسسة 
وبذات تاريخ قيده السابق وذلك 

ملرة واحدة.
مادة ثانية: تس����ري أحكام 
املادة السابقة على طلبات إعادة 
القيد السابقة على تاريخ العمل 

بهذا القانون.
م����ادة ثالث����ة: يلغ����ى كل 
حكم يتع����ارض مع أحكام هذا 

القانون.
م����ادة رابع����ة: على رئيس 
مجلس الوزراء والوزراء كل فيما 

يخصه تنفيذ هذا القانون.

وبشكل واضح إلى وجود تراجع 
في عدد املراكز الصحية العامة 

قياسا لعدد السكان.
وقال البذالي ان نقاط القوة 
بالنس����بة للوضع الصحي في 
البالد تتمثل بشكل أساسي في 
حجم التغطي����ة الصحية التي 
توفرها الدولة ملواطنيها، ووفقا 
لهذا املعيار فان الكويت حتتل 
املركز األخير في توفير الرعاية 
الصحية بالصليبخات، وأشار 
إلى أن سرعة انشاء مستوصف 
الصليبخ����ات يع����د مهما جدا 
بالنسبة ألهالي املنطقة ويسهم 
في رف����ع مس����توى اإلنتاجية 

لديهم.
وأوضح البذالي انه عندما 
يفتقد املواطن حقوقه الصحية 
املس����تحقة م����ن الدولة يكون 
أقل إنتاجية، كما أن انخفاض 
املستويات الصحية املقدمة في 
الصليبخات وغيرها من مختلف 
مناطق الكويت، يستتبع ضمنيا 
االرتفاع في املعاناة والتكاليف 
على أهل����ي املنطقة، ولذا يرى 
النائب البذالي أن هناك حاجة 
ملحة في الصليبخات تدعو الدولة 
إلى التحرك وبسرعة على تطوير 
القطاع الصحي وحتسني جودة 
خدماته العامة، وفي مقدمتها بناء 
املستوصفات املستحقة لألهالي 
في الصليبخات وجميع املناطق 

االخرى املستحقة.
وب����ني البذالي ان����ه بالنظر 
ملعيار التقييم عبر الزمن إلى 
عدد الس����كان في الصليبخات 

تسلم الكتاب السنوي لدوري االنعقاد الثالث والرابع

الراشد يهنئ البابا اجلديد ويدعو لدعم 
حوار األديان ونشر التسامح

املعيوف لعمل صيانة سريعة لشوارع كيفان

الشطي يقترح نظام تقييم للمدارس
وتنظيم الرسوم املالية

تقدم النائب خالد الشطي باقتراح برغبة اليجاد نظام تقييم 
للمدارس بنظاميها التعليم العام واخلاص في الكويت، معتمد من 

وزارة التربية والتعليم العالي »School Ranking«. وتنظيم الرسوم 
املالية للمدارس اخلاصة »School Fees« بناء على التقييم بحيث 

يحدد احلد األعلى للرسوم املالية تبعا للتصنيف العلمي للمدرسة.

حماد: إعادة قيد من تصرف في مسكنه 
لدى »الرعاية السكنية«

البذالي يطالب الهيفي
 بتخفيف معاناة أهالي الصليبخات

ووفق بيانات ومؤشرات وزارة 
الصحة ف����ي دولة الكويت فان 
مس����توصف الصليبخات بات 
مطلبا مزمنا منذ فترة طويلة، 
الفتا إلى أن تأخ����ر اجناز هذا 
املستوصف يسلط الضوء على 
مؤشرات عديدة تتعلق بالقطاع 
الصحي احلكومي وتكشف عن 
وجود تراجع في األداء ال ميكن 

السكون عنه.
واضاف البذالي ان حتسني 
الرعاية الصحية في الصليبخات 
يتعني ان ميثل محورا رئيسيا 
في التنمية البشرية املستهدفة 
للحكومة في الفترة املقبلة، وان 
التقييم احلقيقي ألدائها سيكون 
وفقا ملعي����ار اجنازها الصحي 
خالل الفت����رة القريبة املقبلة، 

قال رئيس مجلس األمة علي 
الراشد ان انتخاب الكاردينال 
األرجنتيني خورخي بورغوليو 
)فرانسيس األول( بابا للڤاتيكان 
يعد تطورا جلهة اختياره من 

القارة األميركية.
ودعا الراشد ألن يكمل البابا 
مسيرة سابقيه لترسيخ أسس 
العدل والسالم في العالم أجمع 
وخاصة فيما يتعلق بالصراع 
العربي � اإلسرائيلي الذي بات 
فيه الظلم ظاهرا للعيان حيث 
غطى املجتمع الدولي أعينه عما 
ترتكبه اسرائيل من جرائم في 
حق الشعب الفلسطيني يوميا. 
كما دعا الراش����د الى دعم البابا 
اجلديد ملس����يرة حوار األديان 
وبنائه على أس����س التسامح 

قدم النائب عبداهلل املعيوف 
اقتراحا برغبة جاء فيه وصلتنا 
شكاوى عديدة من قبل األهالي 
مبنطقة كيفان بخصوص شارع 
»عبدالعزيز املشعل« املمتد من 
بداية تقاط����ع منطقة اخلالدية 
ومنطقة كيفان امت����دادا حتى 
الدائري الثان����ي مقابل منطقة 
الشامية، حيث ان هذا الشارع 
ضيق ج����دا ويحتاج إلى إعادة 
تنظيم وتوسعة ألنه يسبب زحاما 
شديدا داخل املنطقة وخارجها 

قدم النائب س����عدون حماد 
اقتراحا بقان����ون بإضافة مادة 
جدي����دة برقم 29 مك����ررا الى 
القانون رقم 47 لسنة 1993 في 
شأن الرعاية السكنية وجاء في 

القانون ما يلي: 
مادة أولى: تضاف إلى القانون 
رقم 47 لسنة 1993 املشار إليه 
مادة جديدة برقم 29 مكررا نصها 
كالتالي: إذا حصل رب األسرة 
من بنك التسليف واالدخار على 
قرض لبناء مسكن أو لشرائه، 
ثم تص����رف في العقار بالبيع، 
ورد مبلغ القرض الى البنك، كان 

طالب النائب ب����در البذالي 
وزي����ر الصحة د.محمد الهيفي 
بضرورة التحرك إلى التخفيف 
من معاناة أهالي الصليبخات من 
نقص اخلدمات الطبية، واجناز 
مس����توصف املنطقة املستحق 
تنفيذه منذ أيام وزير الصحة 
السابق د.علي العبيدي، معربا 
عن اس����فه في تأخر انشاء هذا 
املش����روع الذي وصفه بالهام 

والعاجل ألهالي املنطقة.
واش����ار البذالي إلى ان منذ 
واف����ق املجلس البل����دي على 
تخصيص املستوصف اجلديد 
ف����ي الصليبخ����ات وموافق����ة 
وزي����ر الصحة الس����ابق على 
اس����تئجار موقع مؤقت للعمل 
كمس����توصف في املنطقة، الى 
حني بناء املستوصف اجلديد، 
لم يتغير شيئا بالنسبة الهالي 
الصليبخات حتى اآلن، سوى 
تنامي معاناتهم، التي تعاملت 
احلكومة معها بنظام التخدير 

ومعاجلتها مبجرد الوعود.
ودعا البذالي اجلهات املعنية 
في احلكومة إلى استعجال االنتهاء 
من املوافق����ات الالزمة الجناز 
مستوصف الصليبخات، مشيرا 
إلى ان تراجع اخلدمات الصحية 
في منطق����ة الصليبخات تأتي 
كنموذج معبر على مدى تأخر 
دولة الكويت في توفير الرعاية 
الصحية املستحقة ملواطنيها، 
ووفقا ملؤشر عدد السكان لكل 
مركز صحي، فان تأخر اجناز 
مستوصف الصليبخات يشير 

علي الراشد

عبداهلل املعيوف

خالد الشطي

سعدون حماد

بدر البذالي

إذا حتققت الشروط املطلوبة

نواب يقترحون جواز احلكم برد االعتبار القضائي أكثر من مرة

ستتضمن وجود أحكام عليه، 
مما يصيب الفرد في حقوقه 

املختلفة.
لذلك فإن القانون املقترح 
نص في مادته األولى على أن 
يستبدل نص املادة 250 من 
القانون رقم 17 لس����نة 1960 

املشار إليه بالنص االتي:
)ويج����وز احلك����م ب����رد 
االعتبار القضائي للمحكوم 
عليه ألكثر م����ن مرة متى ما 
طلب ذلك وحتقق في الطلب 
الشروط املطلوبة(.وبالتالي 
فإنه يحق أن يتقدم الفرد بطلب 
رد اعتبار قضائي في كل مرة 
حتى ولو كان قد س����بق رد 

اعتباره قضائيا، متى ما حتقق 
شروط رد االعتبار وفقا للمواد 
من 244 الى 249 من القانون 
رقم 17 لس����نة 1960 بإصدار 
قانون اإلجراءات واحملاكمات 

اجلزائية.
ونصت املادة الثانية من 
هذا القانون على أن يلغى كل 
حكم يتعارض مع أحكام هذا 

القانون.
كما نصت املادة الثالثة من 
هذا القانون بأن على رئيس 
مجلس الوزراء والوزراء � كل 
فيما يخصه � تنفيذ أحكام هذا 
القانون، ويعمل به من تاريخ 
نشره في اجلريدة الرسمية.

عوقب مبا عوقب به، فيعود 
فردا نقيا من كل شائبة جزائية. 
إال ان نص املادة 250 من القانون 
رقم 17 لس����نة 1960 بإصدار 
قانون اإلجراءات واحملاكمات 
اجلزائية في وضعها املاثل ال 
حتقق ذلك، اذ وضعت قيد بأن 
ال يجوز احلكم برد االعتبار 
القضائ����ي للمحكوم عليه إال 

مرة واحدة.
فبالتالي لو حصل احملكوم 
عليه على رد اعتبار قضائي، 
ثم تعرض فيما بعد لقضية 
مرور أو جنح بلدية أو اتهم 
كي����دا بجرمية س����ب »مثال« 
فإن الصحيف����ة اجلنائية له 

تقدم النواب: نبيل الفضل 
وعبداهلل املعي����وف وعدنان 
عبدالصمد وصالح عاش����ور 
ود.عبداحلميد دشتي باالقتراح 
بقانون بشأن استبدال املادة 
250 من القانون رقم 17 لسنة 
1960 بإصدار قانون اإلجراءات 

واحملاكمات اجلزائية.
ونصت امل����ادة األولى من 
القانون على اآلتي: يستبدل 
نص امل����ادة 250 من القانون 
رقم 17 لسنة 1960 املشار إليه 
بالنص االتي: )ويجوز احلكم 
برد االعتبار القضائي للمحكوم 
عليه ألكثر م����ن مرة متى ما 
طلب ذلك وحتقق في الطلب 

الشروط املطلوبة(.
ونصت املذكرة االيضاحية 
لالقتراح بقانون بشأن استبدال 
املادة 250 من القانون رقم 17 
لس����نة 1960 بإصدار قانون 
اإلجراءات واحملاكمات اجلزائية 
عل����ى أن����ه عندم����ا وضعت 
التشريعات اجلزائية املقارنة 
نظ����ام رد االعتبار للمحكوم 
عليه، فإنها اس����تهدفت بذلك 
تطهير الف����رد مما حلقه من 
قضايا جزائية، ودفعه نحو 
الصالح واالص����الح بعد ان 

د.عبداحلميد دشتيصالح عاشورعدنان عبدالصمدنبيل الفضل


