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عاشور: الدول الخليجية مطالبة بالمزيد من اإلصالحات 

السياسية والسماح بالمشاركة الشعبية
ان جيل الشباب احلالي املتعلم 
واملثقف متطل����ع على حقيقة 
أوض����اع العال����م ويقارنها مع 

أوضاعنا في الداخل.
وأضاف: لدينا إمكانيات كبيرة 
في دولنا ف����ي جميع املجاالت، 
مؤكدا ان العمل اجلماعي املشترك 
الرئيسية للحفاظ  السبل  أحد 
على أم����ن واس����تقرار بلداننا 
في ظل مؤسس����ات دستورية 
حقيقية تعمل ملصلحة البلدان 
والشعوب، الفتا الى ان استخدام 
القوة والعن����ف والرصاص لم 
يكن حال على ط����ول التاريخ، 
بل هذه اإلجراءات القمعية تزيد 
الشعوب إصرارا على حتقيق 
أهدافها وتب����ذل الدم واملال في 

سبيل ذلك.

املجتم����ع املدن����ي بالتفاعل مع 
القضايا السياسية واالجتماعية 
وأخذ املواقف السياس����ية على 
ضوء املب����ادئ احلقيقية بعيدا 
عن املجامالت السياسية، وذلك 
من أجل مصلحة البالد واألجيال 
القادمة من شباب اجليل احلاضر 

والقادم.
وأكد عاشور ان دول مجلس 
التعاون ليس����ت بعي����دة عن 
األح����داث اإلقليمية وتأثيراتها 
عليها وهناك بوادر بعض األزمات 
والتحركات الشعبية في البعض 
منها. وهو ما يقتضي التحرك 
اجلاد والسريع بإدخال تعديالت 
حقيقية على نظم احلكم وآلية 
التداول واإلجراءات التنفيذية من 
خالل دراسات جادة، خصوصا 

املزيد من احلريات واملشاركة 
السياسية في القضايا التي تهم 
بلدانهم وحياتهم السياس����ية 
واالجتماعية واالقتصادية، كما 
يجب على احلكومات، خصوصا 
التنازل عن بعض  اخلليجية، 
احلقوق السياسية الى الشعب 
من خالل املزيد من الدميوقراطية 
واملشاركة الشعبية في احلكم.
وعليها استشراف ودراسة 
املستقبل بدراسات جادة واألخذ 
بها حت����ى نكون مبن����أى عن 
هذه االضطراب����ات واملطالبات 

الشعبية.
ودعا عاشور احلكومات الى 
دراسة التجارب واألحداث التي 
حصلت في مصر وتونس والتي 
حتدث حاليا في اليمن والبحرين 

وليبيا واالستفادة منها. مشددا 
على أهمية االستفادة من التجربة 
التركية في احلكم سواء من حيث 
املش����اركة في احلكم او تداول 
السلطة، وكذلك دور مؤسسات 

طالب النائب صالح عاشور 
الدول اإلس����المية،  حكوم����ات 
وخاص����ة اخلليجي����ة منه����ا، 
بدراس����ة املتغيرات السياسية 
العامل����ي  العاملي����ة والتوج����ه 
بدعم حترك الشعوب املطالبة 
بحقوقها الدستورية واإلنسانية 
واحلريات واملطالبة باملساواة 
والعدال����ة وع����دم التمييز بني 
الناس، األمر الذي جعل الناس 
املواجهة  والش����عوب تخت����ار 
الس����لمية من خالل املسيرات 
واملظاهرات للتعبير عن حقوقها 
ومطالبها الشعبية. الفتا الى انه 
من الواجب على احلكام إجراء 
تغييرات حقيقية وملموس����ة 
لالس����تجابة ملطالب الشعوب 
وان تكون هذه التغييرات تشمل 

صالح عاشور
رئيس مجلس األمة جاسم اخلرافي مستقبال رئيس مجلس العموم الكندي )البرملان( بيتر ميليكن

رئيس البرلمان الكندي يؤكد عمق عالقات 
بالده مع الكويت على جميع المستويات

أكد رئيس مجلس العموم الكندي )البرملان( بيتر 
ميليكن عمق العالقات الكندية � الكويتية على جميع 
املس����تويات، مبينا ان بالده تولي الكويت ومنطقة 

الشرق االوسط بشكل عام أهمية خاصة.
وقال ميليكن للصحافيني عقب لقائه رئيس مجلس 
االمة جاس����م اخلرافي »يسعدنا ويشرفنا ان نكون 
هناك في هذا البلد الصديق« معربا عن سرور حكومة 
بالده بهذه الزيارة التي من شأنها املساهمة في تعزيز 

العالقات بني البلدين واستمرارها.
واوضح ان هذه الزيارة »ستشجع الكنديني على 
زيارة الكويت والبقاء فيها فترة اطول واالستفادة 
من املميزات التي تتمتع بها« مؤكدا ان بالده ستبذل 
قصارى جهدها ملس����اعدة ال����دول العربية في حل 
مشاكلها السيما في ظل الظروف الراهنة التي متر 

بها املنطقة.
م����ن جانبه حيا الرئيس اخلراف����ي في كلمة له 
نظي����ره الكندي والوفد املرافق ل����ه »اطيب حتية« 
مسجال ش����كره وتقديره لتفضلهم بتلبية الدعوة 

لزيارة الكويت.
وقال اخلرافي »يسعدني باسمي شخصيا ونيابة 
ع����ن زمالئي أعض����اء مجلس األم����ة ان ارحب بكم 
أجمل ترحيب ضيفا في املجلس وصديقا للش����عب 

الكويتي«.
وذك����ر ان هذه الزيارة »تعبر عن عمق العالقات 
التي تربط بلدينا الصديقني وتؤكدها وتعزز بال شك 
أواصرها القائمة بني بلدينا وشعبينا« في اشارة الى 

انها »متعددة اجلوانب واسعة النطاق«.
واعرب عن تطلع اجلان����ب الكويتي »دائما الى 
تعزيز هذه العالقات في ش����تى املجاالت السياسية 
واالقتصادية والثقافية والصحية مبا يخدم أهدافنا 
ومصاحلنا املشتركة ومبا ينسجم مع حرصنا جميعا 
على أن يسود الس����الم واألمن واالستقرار منطقة 

الشرق األوسط والعالم بأسره«.
واس����تذكر اخلرافي في هذا السياق بكل الشكر 
والتقدير املوقف املبدئي الذي اتخذه الشعب الكندي 
الصديق وحكومته في مناصرة احلق الكويتي خالل 
فترة الغزو الصدامي الغاش����م للكويت »سواء كان 
ذلك« ف����ي األمم املتحدة أو في احملاف����ل الدولية أو 
باملشاركة ضمن قوات التحالف التي حررت الكويت 
من ذلك الغزو الغاش����م. وق����ال ان ذلك املوقف كان 
تعبيرا عن التزام كندا الصديقة بالشرعية الدولية 
وتأكيدا لعالقاتها الوطيدة مع الكويت التي تنتهج 
الدميوقراطية أسلوب حكم وحياة وتلتزم بالشرعية 

الدولية نهجا في عالقاتها الدولية.

ال أثر للحكم ضد النائب خلف دميثير في إسقاط عضويته
االمتناع عن العقوبة وقف للمحاكمة وال يعزل عن المنصب وفق أحكام »التمييز« الكويتية و»النقض« المصرية وال يستلزم رد االعتبار وال يصبح سابقة

املقررة قانونا، وهذه احملكمة وفي 
نطاق اختصاصها بنظر الطعون 
االنتخابية ليس����ت محكمة طعن 
على األحكام القضائية الصادرة من 
احملاكم النحسار هذا االختصاص 

عنها«.
وعن آلية حسم صحة عضوية 
النائب خلف دميثير فإننا نشير 
إلى رأي د.ع����ادل الطبطبائي، إذ 
يقول مؤلفه النظام الدس����توري 
في الكويت )دراس����ة مقارنة( في 
حديثه عن إسقاط العضوية: قد 
يحدث أثناء فترة العضوية أن يفقد 
العضو أحد شروط العضوية، كأن 
يفقد شرط اجلنسية، أو يدان في 
جرمية مخلة بالش����رف واألمانة. 
وقد يكون العضو فاقدا لشروط 
العضوية من����ذ البداية، ولكن لم 
يطعن احد في عضويته، أو طعن 
في العضوية، ورفض الطعن لعدم 
كفاية األدلة. ففي هذه احلاالت ال 
تسقط العضوية بصورة تلقائية، 
وإمن����ا البد من ص����دور قرار من 
املجلس بإسقاطها. وهذا ما نصت 
عليه املادة 16 من الالئحة الداخلية 
للمجلس بقولها »إذا فقد العضو 
احد الشروط املنصوص عليها في 
املادة 82 من الدستور أو في قانون 
االنتخ����اب أو فقد أهليته املدنية، 
سواء عرض له ذلك بعد انتخابه 
أو لم يعلم إال بعد االنتخاب، أحال 
الرئيس األمر إلى جلنة الشؤون 
التش����ريعية والقانونية لبحثه. 
وعلى اللجنة أن تستدعي العضو 
املذكور لسماع أقواله إذا أمكن ذلك 
على أن تقدم تقريرها في األمر خالل 
أس����بوعني على األكثر من إحالته 
إليها. ويعرض التقرير على املجلس 
في أول جلسه تالية. وللعضو أن 
يبدي دفاعه كذل����ك أمام املجلس 
على أن يغادر االجتماع عند اخذ 
األصوات. ويصدر قرار املجلس في 
املوضوع في مدة ال جتاوز أسبوعني 
من تاريخ عرض التقرير عليه. وال 
يكون إسقاط العضوية إال مبوافقة 
أغلبية األعضاء الذين يتألف منهم 
املجلس باستثناء العضو املعروض 
التصويت في هذه  أمره، ويكون 
احلالة باملناداة باالس����م، ويجوز 
للمجلس أن يقرر جعل التصويت 

سريا«.

وفي حال احلك����م في عقوبة 
وليس تقرير االمتناع عن النطق في 
العقاب، فإن حتديد معيار اجلرائم 
املاسة بالشرف واألمانة يكون وفق 
التمييز بقولها عام  حكم محكمة 
2003 »وعلى م����ا جرى به قضاء 
هذه احملكمة، لم يورد حتديدا أو 
حصرا للجرمية املخلة بالش����رف 
واألمانة مبا مفاده انه ترك تقدير 
ذل����ك حملكمة املوضوع، في ضوء 
معيار عام مقتضاه أن يكون اجلرم 
من األفعال التي ترجع إلى ضعف 
في اخللق أو انحراف في الطبع تفقد 
مرتكبها الثقة أو االعتبار أو الكرامة 
وفقا للمتعارف عليه في مجتمعه 
من قيم وآداب ومبا ال يكون معه 
الشخص أهال لتولي املناصب العامة 
مبراعاة ظروف كل حالة على حدة 
بحسب الظروف واملالبسات التي 
حتيط بارتكاب اجلرمية والباعث 

على ارتكابها«.
وج����اء ف����ي حك����م احملكم����ة 
الدس����تورية في الطع����ن رقم 22 
لسنة 2009 »أن األحكام الصادرة 
بالغرامة ليست مانعة من الترشيح، 
وال تعد من عقوبة اجلنايات التي 
تستوجب حرمان احملكوم عليه من 
حق الترشيح واالنتخاب، ملا كان 
ذلك، وكان الثابت من األوراق أن 
العقوبة املقضي بها على املطعون 
ضده األول هي الغرامة املالية، ومن 
ثم يكون الطع����ن غير قائم على 
أساس سليم من القانون ويتعني 

رفضه«.
وفيما يخص طعن احد مرشحي 
املجلس البل����دي )احلكم بالطعن 
رقم 35 لسنة 2009( عن استبعاد 
اسمه من قائمة املرشحني نتيجة 
صدور حكم باالمتناع عن العقاب 
ف����ي جرمية تزوير ف����ان احملكمة 
الدس����تورية لم تفصل في صحة 
الشطب واالستبعاد الذي جاء في 
حكم إداري قبل إجراء االنتخابات 
نتيجة طعن احد الناخبني واكتفت 
احملكمة دون التعليق على صحة 
احلكم بالقول »أما عما يثيره الطاعن 
من أن هذا احلكم قد أخطأ حني قام 
بحرمانه من الترشيح على الرغم 
من اس����تيفائه الشروط املتطلبة 
قانونا، فإن ذلك مجاله هو ولوج 
سبيل الطعن على احلكم بالطرق 

بذلك. إذا انقضت املدة التي حددتها 
احملكمة دون أن يخل املتهم بشروط 
التعهد، واعتبرت إجراءات احملاكمة 

السابقة كأن لم تكن.
أم����ا إذا اخل املتهم بش����روط 
التعهد، ف����ان احملكمة تأمر � بناء 
على طلب سلطة االتهام أو الشخص 
املتول����ي رقابته أو املجني عليه � 
باملض����ي في احملاكم����ة، وتقضي 
عليه بالعقوبة عن اجلرمية التي 
ارتكبها ومصادرة الكفالة العينية 

إن وجدت«.
وجاء كذلك في املوضوع حكم 
محكم����ة النقض املصرية بتاريخ 
23-3-1964 برقم 2083 »األصل 
أن إيقاف تنفيذ العقوبة ملدة ثالث 
سنوات تبدأ من اليوم الذي يصبح 
فيه احلكم نهائيا هو إجراء يرمي 
إلى إن����ذار احملك����وم عليه بعدم 
العودة إلى مخالفة القانون خالل 
مدة اإليقاف، فإذا انقضت هذه املدة 
من تاريخ صيرورة احلكم بوقف 
التنفيذ نهائيا ولم يكن قد صدر في 
خاللها حكم بإلغائه فال ميكن تنفيذ 
العقوبة احملكوم بها، ويعتبر احلكم 
بها كأن لم يكن فيسقط بكل آثاره 
اجلنائية، ويعتبر سقوطه مبنزلة 
رد اعتبار قانوني. للمحكوم عليه، 
فال يحتسب هذا احلكم سابقة في 
تطبيق أحكام العود أما خالل املدة 
التي يك����ون فيها احلكم املوقوف 
تنفيذه ما زال قائما فيحتسب سابقة 
في العود ما لم يصرح احلكم نفسه 
بوقف تنفيذ آثاره اجلنائية أيضا 
ومنها احتسابه سابقة في العود، 
وذلك كله عمال بالقواعد العامة في 

قانون العقوبات«.

دراسة للباحث عبداللطيف راضي
القضايا  الباحث في  كش���ف 
القانونية والدستورية عبداللطيف 
راضي عن أحكام قضائية حملكمة 
التمييز الكويتية يتعلق تطبيقها 
باستمرارية عضوية النائب خلف 
دميثير، وفيما يلي نص البحث 
الذي جاء في���ه: على اثر اجلدل 
بشأن مدى صحة استمرار النائب 
خلف دميثير في عضوية مجلس 
االمة اثر صدور حكم نهائي قضى 
ف���ي حقه باالمتن���اع عن النطق 
بالعقاب عن اتهامه مع آخرين فيما 
عرف بقضية اكتتاب احد البنوك، 
فإن االجتاه السائد وفق عدد من 
الدستورية والقضائية  األحكام 
يرجح استمرارية عضويته، وذلك 
لعدة أسباب موضوعية وأخرى 
قضائية وإجرائية، وقبل الولوج 
في اجلانب القانوني يجدر االشارة 
إلى أبعاد القضية التي اتهم فيها 
النائب، وما يسند حجية استمراره 
في العضوية النيابية، إذ ان واقعة 
التزوير لم تكن في محرر رسمي 
يخص إحدى وزارات الدولة وال 
تتصل الواقعة مبمارسته لوظيفته 
النيابية، كما لم متس املال العام 
أو أم���واال مملوك���ة للغير وهي 
تنحصر وفق االتهام الذي اسند 
إليه في االشتراك مع آخرين في 
تقدمي استمارات اكتتاب تبني عدم 
صحتها، وهو ما يبعد االتهام عن 
اعتباره ماسا بالشرف واألمانة 
وفق ما مي���زه قانون اجلزاء في 
الظرف املشدد للجرمية، إضافة 
إلى ش���يوع االتهام بني 16 متهما 
ووجه إليه االتهام على أس���اس 
من اش���تراكه بحكم مس���اهمته 
في االكتتاب املزور وليس فاعال 

أصليا.
وفيما يخص اجلانب القانوني 
فإن النائب خلف دميثير حكم عليه 
باالمتناع عن النطق بالعقاب وهو 
مستقر وفق أحكام محكمة التمييز 
من انه وق����ف إلجراءات احملاكمة 
وينقضي أثره بانتهاء مدة التعهد 
بحسن السير والسلوك، ويعتبر 
احلك����م كأن لم يك����ن دون حاجة 
لطلب رد االعتبار، وال يترتب عليه 
العزل عن  عقوبات تكميلية مثل 

الوظيفة.

وفي حك����م حملكم����ة التمييز 
الكويتية ص����در عام 2001 قضت 
احملكمة بأنه »ولئ����ن كان قضاء 
محكم����ة التمييز ق����د جرى على 
أن التقري����ر باالمتناع عن النطق 
بالعقاب إمنا يقتص����ر أثره على 
العقوبات األصلية دون العقوبات 
التكميلية الت����ي يجب احلكم بها 
حتى لو ق����ررت احملكمة االمتناع 
عن النطق بالعقاب. إال أن شرط 
احلكم بالعقوبة التكميلية أن يكون 
نص القانون الذي فرضها يجيز 
توقيعها في حالة التقرير باالمتناع 
عن النطق بالعقاب. وملا كان ذلك، 
وكانت املادة 70 من قانون اجلزاء 
توجب على القاضي إذا حكم على 
موظف عام بعقوبة جنحة من أجل 
تزوير أن يقضي بعزله من الوظيفة 
مدة يحددها احلكم، بحيث ال تقل 
عن س����نة وال تزي����د على خمس 
س����نوات. وكان البني من صريح 
نص هذه املادة أن املشرع اشترط 
لتوقيع عقوبة العزل الواردة بها أن 
يكون القاضي قد أوقع على اجلاني 
املقررة للجرمية  العقوبة  بالفعل 
وفي احلدود املنصوص عليها في 
املادة اخلامسة من قانون اجلزاء 
� أي عقوبة جنحة � ومن ثم فإنه 
ال يصح قانونا توقيع هذا النوع 
من العقوبات التكميلية في حالة 
تقرير احملكمة االمتناع عن النطق 
بالعقاب ملا هو مقرر من أن االمتناع 
عن النط����ق بالعقاب ليس قضاء 
من احملكمة بعقوبة، وإمنا هو في 
احلقيقة تقرير م����ن احملكمة بأن 
اجلاني قد ارتكب اجلرمية املسندة 
إليه، وأن����ه قد ثبتت لديها إدانته 
به����ا، مما كان يس����توجب احلكم 
عليه بعقوبة احلبس املقررة لتلك 
اجلرمية فيما لو مضت احملكمة في 
احملاكمة. إال أنه����ا قدرت أن تقف 
باإلجراءات عند هذا احلد ملا رأته 
من توافر اعتبارات التخفيف املشار 
إليها في املادة 81 من قانون اجلزاء. 
ملا كان ذلك، وكان احلكم املطعون 
فيه لم يوقع على املطعون ضدهما 
عقوبة احلب����س املقررة جلرمية 
التزوير في محرر رسمي املؤثمة 
باملادت����ني 257، 1/259 من قانون 
اجلزاء التي أثبتها في حقهما وإمنا 
قررت محكمة املوضوع � في حدود 

سلطتها التقديرية � االمتناع عن 
النطق بعقابهما عن هذه اجلرمية 
ملا رأته من توافر ظروف التخفيف 
املنصوص عليها في املادة 81 سالفة 
الذكر � والتي دل����ل عليها احلكم 
بأسباب تراها هذه احملكمة سائغة 
ومنتجة وال متاري فيها الطاعنة � 
إال أن احملكمة وقد ضمنت حكمها 
عقوبة العزل من الوظيفة العامة 
ملدة سنة كعقوبة تكميلية استنادا 
إلى نص املادة 70 من قانون اجلزاء، 
فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق 
القانون � عل����ى النحو املار بيانه 
� مبا يعي����ب احلكم املطعون فيه 
ويوجب متييزه متييزا جزئيا في 
هذا اخلصوص وتصحيحه بإلغاء 
هذه العقوبة. ورفض الطعن فيما 

عدا ذلك«. 
كما جاء نص املادة 81 من قانون 
اجلزاء الكويتي رقم 16 لسنة 1960 
وتعديالته »إذا اتهم شخص بجرمية 
تس����توجب احلكم باحلبس، جاز 
للمحكم����ة، إذا رأت من أخالقه أو 
ماضيه أو سنه أو الظروف التي 
ارتكب فيها جرميته أو تفاهة هذه 
اجلرمية ما يبع����ث على االعتقاد 
بأنه لن يعود إلى اإلجرام، أن تقرر 
االمتناع عن النطق بالعقاب، وتكلف 
املتهم بتقدمي تعهد بكفالة شخصية 
أو عينية أو بغير كفالة، يلتزم فيه 
مراعاة شروط معينة واحملافظة 
على حس����ن الس����لوك املدة التي 
حتددها على أال جتاوز س����نتني. 
وللمحكمة أن تقرر وضعه خالل 
هذه املدة حتت رقابة شخص تعينه، 
ويجوز لها أن تغير هذا الشخص 
بناء على طلبه وبعد إخطار املتهم 

الرومي ينفي وصفه لـ »البدون« بـ »الكواولة«

معصومة تقود حملة توعوية
لتقليل حوادث المرور

الخرينج يقترح صرف مكافأة شهرية 
للمواطن المتقدم بطلب للتوظيف

قال���ت النائبة د.معصومة املب���ارك: انطلقت فكرة احلملة 
التوعوية من احساس���ي بواجب املس���اهمة في التقليل من 
احلوادث املرورية وحلماية كل من يس���كن على هذه األرض 
الطيبة من مواطنني ومقيمني، حيث ستتم هذه احلملة بالتعاون 
مع وزارة الداخلية وشركة السور للوقود وفريق عمل مكتب 
د.معصومة املبارك املكون من 20 شخصا من اجلنسني بتوزيع 
بروش���ورات توعوية للسائقني وتقدمي الهدايا لهم، وذلك في 
احملطة النموذجية لشركة السور للوقود الواقعة في منطقة 
الشعب البحري وملدة اسبوع تزامنا مع أسبوع املرور اخلليجي 
املوحد وذلك بداية من يوم األحد 2011/3/13 من الساعة 8-4 

مساء.
وتقدمت بالشكر للعقيد عادل احلشاش مدير ادارة العالقات 
العامة واالعالم بوزارة الداخلية وعلى رأسهم وزير الداخلية 
الش���يخ أحمد احلمود على سرعة االستجابة وتسهيل املهمة 
للحملة وللعضو املنتدب بشركة السور أحمد حسني تقي على 

ترحيبه بالفكرة وما قدمه من تسهيالت.

تاريخ اعتماد الديوان لطلبه 
حتى تاريخ صدور قرار تعيينه 
ش���ريطة أال يكون مقيدا لدى 
العامة للتأمينات  املؤسس���ة 
املكافأة  االجتماعية وتك���ون 

على النحو التالي:
300 دينار حلملة الشهادات 

العليا.
250 دينارا حلملة املؤهل 

اجلامعي والدبلوم.
200 دينار حلملة ش���هادة 

الثانية العامة.
150 دينارا حلملة شهادتي 

املتوسطة واالبتدائية.

قدم النائب مبارك اخلرينج 
اقتراحا برغبة جاء فيه: نظرا 
التوظيف لدى  لكثرة طلبات 
ديوان اخلدمة املدنية املقدمة 
م���ن املواطن���ني الراغبني في 
احلص���ول عل���ى وظيفة في 
القطاع العام، األمر الذي يشكل 
ضغطا على الديوان بس���بب 
االعداد الكبيرة واملتزايدة من 
املواطن���ني املتقدمني بطلبات 
التوظيف ما يؤدي الى طول 
فترة انتظار املواطن حلصوله 
على الوظيف���ة حيث يحتاج 
الدي���وان ال���ى م���دة طويلة 
الستيعاب هذا الكم الهائل من 
طلبات التوظيف، وبعيدا عن 
البحث عن  التطرق ملوضوع 
عالج جذري لهذه املشكلة التي 
حتتاج الى تعاون السلطتني 
التشريعية والتنفيذية والى 
ذلك احلني فان املواطن في ظل 
طول فترة االنتظار تلك يجد 
صعوبة في تدبير وتيس���ير 
اموره املعيش���ية، لذا فانني 
اتقدم باالقتراح برغبة لصرف 
مكافأة شهرية للمواطن املتقدم 
بطلب توظيف لديوان اخلدمة 
املدنية وذلك خالل الفترة من 

نفى النائب عبداهلل الرومي انه وصف »البدون« بالكواولة 
واملعدان، مضيفا: لم أتطرق لهذا الوصف نهائيا وهذه اعراض 

ناس.
وأضاف: هناك قبائل لها كل االحترام والتقدير وفي اجللسة 
املقبلة س���أطلب حس���ب املادة »182« من الالئحة الداخلية 

وتوضيح ما قلته خالل اجللسة.
وم���ن جانب آخر قال الرومي ان اللجنة التش���ريعية لم 
جتتمع امس لع���دم اكتمال النصاب ولم نتطرق إلى قضية 

عضوية النائب خلف دميثير.
وأوض���ح الرومي ان خ���روج البدون في���ه مخالفة ألنه 
وفقا لقان���ون اجلزاء فان التجمهر يتح���ول إلى جنحة في 
حال عدم استجابة املتظاهرين لطلب األجهزة األمنية منهم 

عبداهلل الرومياالنصراف.

مبارك اخلرينج

خلف دميثيرعبداللطيف راضي

الحويلة يقترح إنشاء موقع إلكتروني 
رسمي لجميع إعالنات التوظيف

وإداراته لكي يتم من خالله تقدمي 
خدمة الرسائل القصيرة للمسجلني 
فيه من طالبي العمل، وذلك وفق 
اختصاصاتهم التي يس����جلونها 
على املوق����ع فتكون هذه اخلدمة 
تعلمهم بضرورة مراجعة املوقع 
لورود إعالن جديد، تناسب ذلك 
التخصص وتلك اخلبرة، وهكذا 
فإن خدمات هذا املوقع من املمكن ان 
تتوسع بشكل كبير فتقلل الفجوة 
التي يعانيها طالبو الوظائف من 
عدم القدرة على متابعة اإلعالنات 
املختلفة والف����رص املختلفة في 

التوظيف.
ون����ص االقت����راح االول على 
»إنش����اء موقع إلكتروني رسمي 
موحد جلميع إعالنات التوظيف 
القطاع اخل����اص واحلكومة  في 

والشركات احلكومية«.
ف����ي مقدمة  وق����ال احلويلة 
الدستور  الثاني: ينص  االقتراح 
على ان »التعليم ركن أساس����ي 
الدولة  لتق����دم املجتمع تكفل����ه 
البالد  وترعاه« وتلبية حلاجات 
من املتخصصني والفنيني واخلبراء 
في مختلف املجاالت وذلك مبراعاة 

خطط التنمية للدولة.

مكان واحد، وان هذا اإلجراء يؤدي 
الى حتميل وحدات القطاع اخلاص 
والشركات احلكومية فضال عن 
الهيئات العامة واملستقلة احلكومية 
مسؤولية قراراتهم في االختبار من 
بني املتقدمني، وهذا من شأنه ان 
الواسطة واحملسوبية،  يقلل من 
حيث سيرى اجلميع اسماء الذين 
وقع عليهم االختيار، فإن كان هناك 
جتاوز صارخ في تعيني من هم 
أقل كفاءة في هذا املجال فسيكون 
واضحا، وم����ن املمكن ان تتطور 
املوق����ع اإللكتروني  خدمات هذا 

النائب محم����د احلويلة  قدم 
ع����ددا م����ن االقتراح����ات برغبة 
ج����اءت كالتالي: ان الباحثني عن 
ف����رص عمل يجدون مش����قة في 
املتاحة،  الف����رص  التعرف على 
خصوصا اش����تراطات التوظيف 
ومواعي����د انتهاء تس����جيل تلك 
الطلب����ات ونتائج املقبولني وفق 
تلك اإلعالنات وبالتالي فإنه من 
خالل إنشاء موقع إلكتروني خاص 
بهذا الشأن يجب ان يصدر إنشاؤه 
بقرار حكومي من اجلهة املختصة 
في الدولة بحيث ان أي ش����ركة 
في القطاع اخلاص تريد شغل اي 
وظيفة لديها عليها ان تلتزم بنشر 
إعالناتها في هذا املوقع، كما انها 
تلتزم بالنشر في املوقع لألسماء 
التي اختارتها ومؤهالتهم كنتيجة 
لإلعالن الذي نشر وعليه فإن هذه 
املوقع اإللكتروني يوفر العديد من 
الفوائد للشباب الكويتي الباحثني 
عن العمل، خصوصا من اخلريجني 
احلديثني من مؤسسات التعليم او 
حتى الراغبني في تغيير وظيفتهم، 
اذ ان هذا املوقع س����يوفر عنصر 
الش����فافية لتصب����ح كل الفرص 
املتاحة معروضة امام اجلميع وفي 

د.محمد احلويلة

مخلد لتعديل قانون الرعاية 
السكنية حول تأجيل األقساط

قدم النائب مخلد العازمي اقتراحا بقانون لتعديل الفقرة الثالثة 
م���ن امل���ادة 28 من القانون رقم 47 لس���نة 1993 في ش���أن الرعاية 

السكنية.
ونص التعديل على التالي:

مادة أولى: يستبدل بنص الفقرة الثالثة من املادة 28 من القانون 
رقم 47 لسنة 1993 � املشار اليه � النص التالي.

وحت���دد بقرار من مجلس إدارة البنك حاالت وش���روط وقواعد 
وإج���راءات منح القروض وفئاتها لباقي األغراض املنصوص عليها 
في هذه املادة. وكذلك حاالت تأجيل بعض األقساط وتخفيض قيمتها 

وحاالت اإلعفاء من باقي األقساط في حالة وفاة املقترض.
مادة ثانية: يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

مادة ثالثة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء � كل فيما يخصه 
� تنفيذ هذا القانون.

وجاءت املذكرة اإليضاحية لالقتراح بقانون بتعديل الفقرة الثالثة 
من املادة 28 من القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية 
كالتالي: ملا كان رفع مس���توى املعيشة وحتقيق الرخاء للمواطنني 
ضمن ما اس���تهدفه الدستور حس���بما جاء باملادة 20 منه، وهو مما 
ال ش���ك فيه يتحقق في اجلانب األعظم من���ه بتحميل الدولة جانبا 
من األعباء املالية املترتبة على كاهل املواطنني، وملا كان القانون قد 
كفل للمواطنني احلصول على قروض إلنش���اء دور سكن أو شرائها 
أو إصالحها او ترميمها بغير فوائد إس���هاما من الدولة في تخفيف 
األعب���اء عنهم، وحتى تكتمل هذه الصورة املضيئة لتحقيق الرخاء 
ورفع مستوى املعيشة وهو ما كفله الدستور على النحو املتقدم فإنه 
يتعني ان يقرر القانون إس���قاط باقي أقساط القرض على املقترض 
بالوفاة وحتى ال يتحمل الورثة من أسرته قيمة األقساط او التهديد 
بسحب البيت الس���كني منهم لعدم سداد باقي األقساط. وميثل في 
الوقت ذاته أحد أنواع احلفاظ على األسر الكويتية التي يتوفى عائلها 

وهو بإسقاط مجمل القرض اإلسكاني بعد الوفاة.


