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احملددة

املجلس يقرّ قانون محكمة األسرة مبداولته األولى وتأجيل الثانية للتعديالت

تنظــر القانون اجلعفري ونحن 
قطعنا شوطا طويل في القانون 
اجلعفــري، ونحــن جميعنا مع 
الدستور واحلقوق العامة واملادة 
الرابعــة مــن القانــون األصلي 
واضح واألمر إجرائي ما له عالقة 

باألحوال الشخصية.
٭ عبداهلل الرومي: نحن بصدد 

٭ صالح عاشور: قانون األحوال 
الشــخصية اجلعفريــة يحتاج 
جتربــة عملية واللجنة لم تقدم 
تقريرهــا وهنــاك تســويف من 
احلكومة وتردد من املجلس األعلى 
للقضاء ألنه لم يقدم رأيه القانوني 

بالشكل الصحيح.
أنــت أعطيــت احلق فــي قانون 

موافقة على تعديل قانون، ولكن 
ال نقبل ان نتجاوز على الدستور، 
القانون ككل لو كنت موجودا في 
٢٠١5 لــم أكن ألوافق عليه، كيف 
تسمح بحرمان التقاضي وما وجه 
االستعجال وحرمان املتقاضي في 
الطعن بالتمييز؟! هذا خطأ كبير 

وفادح ولن نقبل به.

احملكمة للنيابــة احلق للتمييز 
في األحكام الصــادرة ولم تعط 
لصاحــب الشــأن احلــق فــي 
االستئناف. واقتراح الشطي ينص 
علــى تطبيق املذهــب اجلعفري 
علــى أصحاب املذهــب، ونطلب 
من اللجنة تطبيق أحكام املذهب 
اجلعفري على أتباع املذهب في 

بها هي جمعية  احملامني. احلكومة 
متعاونة في هذا الشأن من خالل 
وزير العدل الســابق وصرحت 
بأن احلكومة تريد إقرار القانون 
لكن هناك متنفذيــن ال يريدون 
تطبيقه او تضمينــه ويريدون 
تقسيم املجتمع الى فرق وطوائف. 
ال يوجد دين او مذهب يتنازل عن 
أحكامه الفقهيــة وأرجو ان آخذ 
من رئيس اللجنة وعدا انه خالل 
االجتماع القادم بأن التقرير يكون 
مكتوبــا على أن يتم االنتهاء من 
موضوع احملكمة اجلعفرية بحيث 

كل شخص يأخذ حقه.
٭ احلميدي السبيعي: التعديل 
املوجود لــه وجاهته ونقبل اي 
تعديالت وأتكلم عن رأي اللجنة 
وليس رأيي أنا، وخالد الشــطي 
هو من قدم قانون محكمة األسرة 
ولم يقل يوضع املذهب اجلعفري، 
وقلنــا هــذا إجــراء شــكلي ولم 
نرفضها ألنها موجودة في املادة 

3٤6 من القانون.
٭ خالد الشــطي: أنت يا رئيس 
اللجنــة من تؤخــر قانون الفقه 
اجلعفري وإذا لم ترد تعطي تعهدا 
اآلن ولكن تعطي تعهدا ملقتحمي 

املجلس وتنجز تقريرهم.
٭ احلميدي السبيعي: املشروع 
حكومــي مقــدم فــي ٢6/٢٠١6/9 
وقانون احملكمــة اجلعفرية في 

.٢٠١7
٭ احلميدي السبيعي: أسير وفق 
اجلدول املوضوع إذا لم يكن هناء 
اســتثناء وتكليــف للجنة، فإن 
صاحب االقتراح وال كان على بالك، 
وكان ذلك وفق رؤيتي كمحام لكن 
يكون هناك سير سليم للعدالة.

٭ الغامن: هل يوافق املجلس على 
القانون من حيث املبدأ؟

موافقة عامة
هناك تعديل مقدم من نواب )فقرة 
تالية للمــادة الرابعة( »وتطبق 
محكمة األسرة على اتباع املذهب 
اجلعفري أحكام الفقه اجلعفري«.
٭ صالــح عاشــور: ال نحتــاج 
تصويتا بل نحتاج موافقة عامة 
بحيث ينص القانون على ذلك.

٭ وزيــر العدل فهد العفاســي: 
القانون أفرز بعض الســلبيات، 
وجدنــا مثالــب لكــن ليســت 
دســتورية، والقانون اجلعفري 
ليــس مجالــه في هــذا القانون، 
والهــدف هو تقليل مدة القضية 

وفترة التقاضي.
٭ مرزوق الغــامن: النقاش على 
التعديل، املوافقة على تعديل األخ 

صالح عاشور يرفع يده:
٤ من 37 عدم موافقة وهناك تعديل 
آخر للنائب عبدالوهاب البابطني 
بإعطاء احلق للمتقاضي للطعن 

بالتمييز في محكمة االسرة.
٭ وزير العدل: اللجوء للتمييز 
طريــق اســتثنائي لطبيعة هذه 
القضايــا لكن إذا فتحت التمييز 
سواء لألفراد أو النائب العام فقد 
ترجع للوضع السابق قبل إنشاء 

محكمة األسرة.
٭ الغامن: املوافقة على التعديل 

يرفع يده: ٢٢ من ٤3 موافقة
وجــرى التصويت فــي املداولة 
األولى وكانت النتيجة كالتالي:

احلضــور ٤5، موافقــة ٤٢، عدم 
موافقة 3، امتناع -.

موافقة على املداولة األولى
وجرى التصويت نداء باالسم على 

املداولة الثانية للقانون.
٭ وزيــر العدل: نطلــب إعادته 
للجنــة حتــى يــدرس للجنــة 
ويقدم تقريرها اجللسة القادمة. 

)موافقة(
٭ الغــامن: ســنبدأ بالســاعتني 
للتقارير الـ ٢6 واحلديث 6 دقائق 
ومتدد خلمس دقائق أخرى وترفع 
اجللسة للساعة التاسعة صباحا.

الشــخصية في األساس، وهناك 
في القانون اجلديد كلفة مالية على 
ميزانية الدولة ملا به من كلفة في 
إنشاء املقار والدوائر وأضفنا عليه 
صندوقا ماليــا للنفقات وايضا 
إشغال مجلس القضاء بالتنسيق 

بني احملاكم والدوائر.
القانون ال يضيف شــيئا ولسنا 
بحاجة له بل كلفة مالية وبالنهاية 
هي تسميات، فلماذا نضحك على 

الناس بهذا القانون؟
٭ الرئيــس الغامن: هــل يوافق 
املجلس على تثبيت التقرير في 

املضبطة؟
٭ فيصــل الكنــدري: اطلب قفل 

باب النقاش.
٭ خليل الصالح: هذه التعديالت 
لعمل مواءمة حقيقية في محكمة 
األحوال الشــخصية، وموضوع 
الشــخصية  محكمــة األحــوال 
اجلعفريــة متوقــف منــذ فترة، 
البــد ان تعطي املكون الشــيعي 
حقــه في وجــود محكمة احوال 

شخصية جعفرية.
٭ خالد الشطي: استغربت رفض 
اقتراحي من اللجنة التشريعية في 
شأن تطبيق أحكام الفقه اجلعفري 
على الذين أطراف الدعاوى فيهم 

من املذهب اجلعفري.
املوضوع ليس تلبيس كل شيء 
ال يحتملــه، كل مــا هنــاك انــي 
تبنيت اقتراح جمعية احملامني، 
وتفاجــأت ان لديهــم التصويت 

برفض االقتراح.
أناشد األخوة واألخوات النواب 
لتضمني هذا االقتراح في قانون 

محكمة األسرة.
٭ خليل عبــداهلل: املادة 35 من 
الدســتور تنص علــى ان حرية 
االعتقــاد مطلقــة ومــن حق كل 
مواطن ان يؤمــن باملذهب الذي 
يشــاء وهنــاك قواعــد فقهية ال 
يعرفها البعض ويفترض مطلبنا 

شرعي.
٭ احلميدي السبيعي )مقرر(: ما 
حصل بالتقرير هو رأي األغلبية 
فــي اللجنة نتيجة ما تقدم إلينا 
من تعديالت ونحن توسعنا في 
حق النيابــة العامة. ال ميكن ان 
يكــون هناك محاكــم التمييز ال 

مبارك احلريص واحلميدي السبيعي م. محمد الهدية محمد هايف ماجد املطيري

قانون محكمة األسرة.
٭ خالد الشطي: النيابة لها دور 
معــني لكــن ليس على حســاب 
الناس، املواطن اذا لم يأخذ حقه 
في االســتئناف من الطبيعي ان 
يذهب للتمييز وهذا ليس موجودا 
في القانون. تدوين الفقه اجلعفري 
في قانون محكمة األسرة من طالب 

الشيخ خالد اجلراح ومبارك احلجرف وعبداهلل فهاد صالح خورشيد

أنس الصالح صالح عاشورخالد الروضان عبداهلل الرومي

الدقباسي يؤكد »ثبات« املوقف الكويتي الداعم للعمل العربي والبعد اإلنساني
أكد عضو مجلس األمة وعضو البرملان 
العربي النائب علي الدقباسي »ثبات« املوقف 
الكويتــي الداعم للعمل العربي املشــترك 
والتمسك الدائم بالبعد اإلنساني في كل جوانب 
العمل السياسي. وأعرب النائب الدقباسي في 
تصريح لـ »كونا« في ختام اجللسة الثالثة 
من دور االنعقاد الثاني للبرملان العربي عن 
سعادته وفخره مبا سمعه خالل االجتماع 
وباإلشادة الواسعة بدور الكويت. ونوه في هذا 
السياق باإلشادة بدور وسياسة سمو األمير 
الشــيخ صباح االحمد »املتوازنة والداعمة 
لوحدة الصف العربي والقيام باملسؤوليات 

جتاه األشقاء«.
وأشار الدقباسي الى ان اجلانب البرملاني 
الكويتــي اكد من جانبه ثبات موقف البالد 
الداعم للعمل العربي املشترك في كل جوانبه.

واستعرض ابرز ما ناقشه البرملان العربي 

في جلســته العامة من قضايا متعددة بدءا 
من الشأن السوري ومرورا بقضية العرب 
االولى )قضية القدس الشــريف( ووصوال 
الى قضايا كثيرة. وأعرب الدقباســي عن 
اعتقاده في الوقت ذاته بأن ابرز هذه القضايا 
هو تفعيل وتطوير العمل العربي املشترك 
»ليخرج من كونه بيانات شجب واستنكار الى 
حتركات ملموسة ومحسوسة«. وأكد اهمية 
الدفع باجتاه »محاصرة الكيان الصهيوني 
في احملافل الدولية لكونه يرتكب جرائم ضد 
اإلنسانية بشكل يومي ومخالفات للقانون 

الدولي وألبسط قواعد حقوق اإلنسان«.
وأوضح الدقباسي انه تشرف بثقة زمالئه 
بان تكون الكويت ممثلة بشــخصه رئيسا 
للجنة متابعة وتطويــر ملف اإلصالح في 
اجلامعة العربية واملنظمات التابعة لها بغية 
تطوير اجهزة العمل العربي املشترك »مبا 

يتناسب مع التحديات الراهنة«.
الى ان هناك خطوات واسعة  وأشــار 
تتخذها اللجنة ألداء مهمتها، منوها باللقاء 
مرتني مع االمني العام للجامعة العربية الذي 
اكد الدعم والتأييد والترحيب بالتعاون مع 
البرملان العربي وصوال الى االهداف املنشودة. 
العربية  البرملانات  الدقباسي جميع  وناشد 
الدفع باجتاه توحيد جهودها حتت مظلة واحدة 
متثل الرأي العام العربي »الذي ال يطلب اكثر 
من ان يكون انسانا متمتعا بحقه في احلرية 
والصحة اجليــدة والتعليم الطيب بدال من 
حاالت اجلوع والفقر واملرض املنتشرة في 
العالم العربي«. وأوضح ان الوضع العربي 
يشــهد خالفات »نتمنى حلها« معربا عن 
»األســف« ان يكون هناك عشرات اآلالف 
من الالجئني واملشــردين في اليمن»وهذا 
وضع ال يحتمــل مع االحترام لكل اطراف 

النزاع في كل مكان وتوجهاتهم املختلفة«. 
وقال الدقباسي ان »الشأن االنساني سيظل 
محل متسك على الدوام من جانب الكويتيني« 
مضيفا »ولعل ما يشهده بلدي اليوم من مؤمتر 
اعادة اعمار العراق دليل عملي يؤكد تسامي 
الشعب الكويتي فوق كل اجلراح واملساهمة 
بإغاثة األشقاء«. وأشار الى ان ذلك يأتي في 
وقت »مازال لنا حتى الساعة تعويضات لم 
نحصل عليها«، مؤكدا العزم على مواصلة 
العمل الكويتي على توحيد املوقف العربي. 
واعتبر الدقباسي ان املوقف العربي الراهن 
»مضطرب« واألمن القومي العربي »مخترق« 
وذلك في ظل حتديــات »بالغة اخلطورة«. 
وأعرب عن تطلعه لنجاح البرملانيني العرب 
كممثلني عن الشعوب »في ايصال شيء من 
طموحاتها الى ارض الواقع بدال من بيانات 

الشجب واالستنكار«.

الدالل يطالب بخطوات فعلية إلعادة الثقة في مدارس الكويت
أعرب النائب محمد الدالل عن صدمته وفجعه بخبر وفاة 
الطالب باملرحلة االبتدائية عيســى البلوشي، مطالبا بوجود 

خطوات فعلية إلعادة الثقة باملدارس.
وأضاف الدالل، فــي تصريح صحافي باملركز اإلعالمي 
ملجلس األمة، أن تلك الفاجعة ال تخص أسرة الطالب فقط بل 
كل األسر، مضيفا أن هذا ما رأيته عندما ذهبت إلى مدرسة 

عمرو بن العاص صباح اليوم )امس(.
وأشار إلى وجود وكيل وزارة التربية ومسؤولي محافظة 
العاصمة صباح امــس، مضيفا »دار نقاش بيننا وبني إدارة 
املدرسة واألخصائيني وطلب بعض أولياء األمور من أبنائهم 

عدم الذهاب إلى املدرسة اليوم )امس(«.
وقال ان هذا األمر يفتح لنا باب تقييم ســلوكيات مهنة 
التعليــم وطريقة التعامل مع الطلبة، مشــيرا إلى أنه صدم 
من كم الشــكاوى التي ســمعها من أولياء أمور الطالب في 
مدرســة عمرو بن العاص. وطلب الــدالل من أولياء األمور 
تقدمي شكاوى مكتوبة، الفتا إلى تكليف مجلس األمة اللجنة 
التعليمية البرملانية التحقيق في قضية وفاة عيسى البلوشي 
وغيرها من القضايا. وكشف عن أنه سيوجه سؤاال تفصيليا 
عن قضية البلوشي والعنف مع الطلبة وسلوكيات املهنة وعدد 
الشكاوى وآلية التعامل معها، مطالبا بخطوات وإجراءات عملية 

ومحاسبة املسؤول أيا كان.
ورأى الدالل أن تطوير التعليم ال يعتمد على املنهج الدراسي 
فقط بل على كل املســتويات التعليمية من هيئة تدريســية 
وغيرها من الهيئات التي تكمل دور عملية التعليم، مؤكدا أن 

أي ممارسة خاطئة سنقف لها باملرصاد.

عبداهلل: »التعليمية« ستجري حتقيقاً موضوعياً ومتجرداً في قضية وفاة الطالب عيسى البلوشي
أكد مقرر جلنة الشؤون التعليمية النائب د.خليل عبداهلل 
أن اللجنة ستجري حتقيقا موضوعيا ومتجردا في قضية وفاة 
الطالب عيسى البلوشي بغض النظر عما إذا كان املعلم مواطنا 
أو وافدا، كاشفا عن ان اللجنة ستضع توصيات واقتراحات 

لضمان سير العملية التعليمية بالشكل الصحيح.
وقال عبداهلل في تصريح للصحافيني في املركز اإلعالمي 
مبجلس األمة: ان هذه القضية لن متر مرور الكرام، وما يدور 
في املدارس امر ال ميكن السكوت عنه، وهناك مجموعة مريضة 
تعانــي من اضطرابات، وبعضهم معلمــون وبعض مديري 

املدارس وبعض املسؤولني في وزارة التربية.
وأوضــح أن اللجنة يجب أن تتحقــق من اإلهمال الذي 
حصل وأدى لوفاة الطالب من اجلانبني اإلداري والسياسي، 

بينما تتولى اجلهات املعنية اجلانب اجلنائي.
وقال: نحن كسياسيني ومشرعني ومراقبني معنيني باالطالع 

على أسباب وقوع مثل هذه األمور ومنع تكرارها مستقبال، 
مبينا أن هناك شــكاوى تقدم من معلمني ومن أولياء األمور 
يتــم جتاهلها وعدم البحث فيها أو النظر فيها بشــكل غير 

سليم مما يؤدي لنتائج كارثية كما حصل في هذه احلالة.
وذكر أن املســؤولية السياســية تقع على وزير التربية 
ووزير التعليم العالي د.حامد العازمي إذا لم يحاســب بهذا 
األمر، ونتطلع حملاســبة كل مسؤول كان يعلم بسلوك هذه 

املعلمة او املعلمني اآلخرين في أي مكان ولم يحرك ساكنا.
وفي موضوع آخــر، قال عبداهلل انه فيما يخص مؤمتر 
إعادة إعمار العراق فإن الكويت تتبوأ مكانة مرموقة ســواء 
على املستوى اإلقليمي أو الدولي، والقاصي والداني في جميع 
احملافل الدولية يشهد بهذا األمر ويشيد بدور الكويت، معتبرا 
أن ذلك كله تتويج ملا يقوم صاحب السمو األمير جلعل الكويت 

مركزا للعمل اإلنساني.

وشدد على أن عالقاتنا بدول اجلوار متزنة ومنضبطة، 
وعالقاتنا بالعراق وإعادة إعماره مشروع إستراتيجي ومهم 
جدا للدولتني، ولكــن يبدو ان هناك من ال يعجبه هذا الدور 
ومن ال يريد للشعب الكويتي أن يستفيد مع الشعب العراقي 

في هذا األمر.
ودعا إلى عدم االلتفات لألصوات واألبواق املشبوهة التي 
تسعى لعرقلة هذه املساعي لتنمية الكويت والعراق والعالقة 
االستراتيجية التي سيســتفيد منها الشعبان، مضيفا: وقد 

تكون هناك دول ال يعجبها هذا األمر.
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رشيد الفعم

اكد رئيس اللجنة التعليمية البرملانية النائب د.عودة الرويعي في 
تصريح لـ »األنباء« ان اللجنة ستستدعي وزير التربية والتعليم العالي 
د.حامد العازمي للوقوف على حادثة وفاة الطالب )البلوشي( رحمه اهلل.
   واشار الى ان املطلوب فورا حتويل القضية كاملة للنيابة العامة 
مــع اتخاذ االجراءات الالزمة في مثل هــذه القضية وليس لوزارة 
التربية او اللجنة التعليمية في مجلس األمة اال بحث الشــق الفني 
واالداري واالخالقي دون اجلنائي الذي هو من اختصاص النيابة.

 د.عودة الرويعي

ألول مرة في الكويت

شاهد الصفحة 
بتقنية الواقع املعزز 
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الرويعي لـ »األنباء«: سنستدعي 
وزير التربية لـ »التعليمية« للوقوف 
على أسباب وفاة الطالب البلوشي




