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نقابة القانونيني: نستنكر أسلوب السخرة في »العدل«جائزة الشيخ سالم العلي للمعلوماتية تكرم متطوعيها

أعلن مجلس أمناء جائزة سمو 
الشيخ سالم العلي للمعلوماتية 
أن املجلس سيحيي احتفاال كبيرا 
لتك���رمي األعضاء املتطوعني في 
جلان اجلائ���زة وف���رق عملها 
في األعوام العش���رة األولى من 
مسيرتها يوم الثالثاء املقبل في 

صالة سلوى صباح األحمد.

وقال مجلس األمناء في بيان 
صحافي أمس ان االحتفال سيكون 
برعاية وحضور س���مو الشيخ 
ناصر احملمد وس���يقام تقديرا 
للذي���ن بذلوا جه���ودا تطوعية 
وعطاءات متميزة على مدار ما 

يزيد على عشرة أعوام.
وأكد البيان ان العمل التطوعي 

واجلمعي يعد ركيزة أساس���ية 
من ركائز العمل في جائزة سمو 
الشيخ سالم العلي للمعلوماتية 
إميانا بالدور الذي ينهض به هذا 
العمل على املستوى االجتماعي 

والوطني والعربي.
وأضاف ان اجلائزة ساهمت 
في مد روح التكافل والتعاون بني 

األفراد ومؤسسات املجتمع املدني، 
وحتقيقا لذلك أعدت اجلائزة نظام 
العمل التطوعي منذ عام 2009 على 
موقعها على االنترنت والذي يعد 
نظاما الكترونيا يتيح للراغبني 
االنضمام ال���ى قافلة املتطوعني 
في مش���روعات اجلائزة بيسر 

وسهولة.

صّرح رئيس العالقات اخلارجية 
بنقابة القانونيني وعضو مجلس 
اإلدارة الشيخ مبارك الصباح بأن 
أسلوب السخرة واالستعباد الذي 
متارس����ه وزارة العدل من خالل 
وزيرها ووكيلها وبعض القياديني 
هو اسلوب مرفوض وقد انتهى عهده 
من القرون الوسطى. فإن اجلبر على 

العمل املخالف للتوصيف الوظيفي 
يترتب عليه جرمية يعاقب عليها 
القانون وه����ذه اجلرمية جندها 
واضحة من خالل قانون التوثيق 
وفق املادة 4 مكرر التي نصت على 
احلبس ملدة سنتني لكل من اصدر 
وثيقة أو عقدا من غير املختصني 
الوظيفي  التوصي����ف  ومبوجب 

الصادر من ديوان اخلدمة املدنية 
فإن مس����مى موثق غير مختص 
بإص����دار العقود وال����وكاالت وال 
يتعدى اختصاصه تسلم األوراق 
وحفظه����ا ولصق الطوابع وان ما 
يقوم به وكي����ل العدل من إجبار 
موظفني وافدين على القيام بأعمال 
التوثيق التي يعاقب عليها القانون  

يعد جرمية إنس����انية ويدخل في 
باب االجتار في البشر ويعد انتهاكا 
صريحا وفاضحا حلقوق اإلنسان 
لذلك فإن هذا الوكيل ووكيل املالية 
واإلدارية وبعض املديرين تعدوا 
على التزامات الكويت امام املنظمات 

الدولية.
أسامة أبوالسعود  ٭

فورد إكسبلورر الجديدة كليًا تم اختراعها بمزايا مبتكرة، مثل نظام التحكم بالتضاريس الذي يمنحك اختيارًا من أربعة أوضاع تناسب مع نوع التضاريس التي تتواجد فيها: العادي، الوحل/األخاديد، الرمل 
والعشب/ الحصى/الثلج. تكنولوجيا التحكم باالنعطافات يخفف سرعتك إلى درجة آمنة إذا استشعر بأنك مقبل على منعطف بسرعة عالية. كما تزخر إكسبلورر الجديدة بنظام المساعدة الفعال لركن 

السيارة، تكنولوجيا ®SYNC للتزامن مع ™MyFord Touch، مساحة رحبة لسبعة ركاب وحمولتهم والعديد من المزايا المدهشة التي تجعلها جاهزة ألي مغامرة. 

كلم   60000 أو  ثالث سنوات  على  واحصل  كليًا  الجديدة   2012 إكسبلورر  فورد  امتلك 
صيـانــة وخـدمـة مجانيـة باإلضـافـة إلى أعلى تثمين على ســــيارات فـورد المـســتعملـة.

هذا العرض صالح لعمالء بنك بوبيان ولفترة محدودة.
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المبتكرة كليًا من جديدالمبتكرة كليًا من جديد


