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الغامن يعزي نظيره التركي 
بضحايا حريق اندلع في وحدة 

رعاية مرضى «كوفيد - ١٩»
بعث رئيس مجلس األمة مــرزوق الغامن ببرقية إلى 
رئيس البرملان التركي مصطفى شنتوب، أعرب فيها عن 
خالص العزاء وصادق املواســاة بضحايا احلريق الذي 
اندلع بوحدة لرعاية مرضى كوفيد- ١٩ في إقليم غازي 
عنتاب بجنوب شــرق تركيا، والذي أسفر عن سقوط 
العديد من الضحايا واملصابني، سائال املولى عز وجل أن 

يرحم الضحايا وأن يعجل بشفاء املصابني.

مرزوق الغامن

حماد: سأتقدم بحزمة اقتراحات تتعلق 
بإسكان املرأة وإسقاط القروض وفوائدها

النائب ســعدون  أوضح 
حمــاد ان هنــاك العديد من 
القوانني املهمة التي ســيبدأ 
بتقدميها تباعا ومن ضمنها 
السماح للسكن اخلاص ببناء 
دور رابع، وذلك حلل مشكالت 
الكبيرة  الكويتيــة  العوائل 
التــي عانت كثيرا من ضيق 

املنازل.
وقال حماد إنه من ضمن 
االقتراحات منح من لم يستفد 
من قانون من باع بيته قسيمة 
و٧٠ ألــف دينــار خصوصا 

ان احلكومة أخّلت بالقانون 
ولم تنب البيوت املتفق عليها 
واكتفت ببناء ٥٠٠ بيت بشرق 

تيماء.
ولفــت إلى أن عدد الذين 
شــملهم ذلــك ٢٠٠٠ كويتي 
واحلكومة ولم تكمل املشروع 
على الرغم أن القانون يلزمها 
بالبنــاء خــالل ٣ ســنوات 
وبناء عليه سأتقدم باقتراح 
بتعويض هــؤالء املواطنني 
الذيــن ظلوا ينتظــرون بال 
جــدوى وعلــى احلكومة أن 

إسكاني للحصول على بيت 
حكومي أو قسيمة.

وأكد حماد أنه ســيتقدم 
باقتراح بإنشاء مدينة طبية 
متكاملــة لتقــدمي اخلدمات 
التخصصيــة  الصحيـــــــة 
باإلضافة إلى تقدمي اقتراحني 
بقانون يتعلقان بالقروض، 
موضحــا ان االقتراح األول 
يتعلــق بإســقاط القروض 
والثاني يتعلق بإلغاء فوائد 
القــروض علــى أن يســدد 

املواطن أصل الدين.

متنحهم قسيمة وقرضا بقيمة 
٧٠ ألف دينار.

املــرأة  ورأى حمــاد أن 
الكويتيــة ظلمت في قانون 
الرعاية الســكنية، الســيما 
املتزوجــة من غيــر كويتي 
وحتديدا األرملة أو املطلقة، 
مشــيرا إلى أنها متنح نحو 
٧٠ ألف دينار وهذا املبلغ من 
املستحيل أن يوفر سكنا لها 
وألبنائها، مبينا أنه سيتقدم 
باقتراح مساواة املرأة بالرجل 
إذ يســمح لهــا بتقدمي طلب 

إنشاء مدينة طبية متكاملة لتقدمي اخلدمات الصحية التخصصية

خليل الصالح: سأقترح منح املوظفني سعدون حماد
بدًال نقديًا لإلجازات السنوية

النائــب خليــل  أعلــن 
الصالح انه سيتقدم اليوم 
األحــد، باقتــراح بقانــون 
مبنح املوظفــني احلق في 
استبدال اإلجازات السنوية 

ببدل نقدي.
وقال الصالح إن من حق 
املوظف اســتبدال اجازاته 
قبل التقاعد أسوة باجلهات 
األخــرى في الدولــة التي 

تسمح بذلك.
وأضــاف الصالح «في 
ظل غالء األسعار وضغط 

القــروض علــى املواطنني 
وأوضاعهــم املعيشــية ال 
يعقــل أن يحــرم املوظف 
مــن اســتبدال إجازاتــه، 
خصوصا أن أغلب املواطنني 
ال يســتطيعون احلصول 
على قــروض جديــدة من 
البنوك بسبب بلوغهم احلد 
األقصى». وطالب احلكومة 
بالتعاون إلقرار هذا القانون 
في أســرع وقت ألنه ميس 
بشــكل مباشــر حاجــات 

املواطنني ومصاحلهم.
خليل الصالح

الطريجي إلعادة فتح مركز 
محمد مساعد الصالح

النائــب د.عبداهللا  دعا 
الطريجــي وزيــر الصحة 
الشــيخ د.باســل احلمود 
الصبــاح إلى إعادة افتتاح 
مركز محمد مساعد الصالح 
الصحي في منطقة الشعب 
أمام املواطنني، خصوصا بعد 
انتفاء احلاجة إليه كمركز 
الستقبال حاالت «كورونا».
أن  الطريجــي  وأضــاف 
املواطنني تفهموا منذ بداية 
وباء كورونا حاجة وزارة 
الصحة الى مركزهم الصحي 

الشــعب، وحتويلهم  فــي 
للعــالج فــي الدعيــة، إال 
أن من حقهــم اآلن العودة 
الى العــالج في منطقتهم. 
وأشار إلى أن وزارة الصحة 
اســتغلت في وقت ســابق 
مركز النعيــم الصحي في 
اجلهــراء ملصابي ڤيروس 
كورونا، لكنها أعادته إلى 
املواطنــني مجــددا للعالج 
فيه والتخفيف من معاناة 
انتقالهم إلى مراكز صحية 

أخرى.

هشام الصالح:  إلغاء عقوبة السجن جلرائم الرأي واملساس بالكرامة 
واقتصار مدة التقادم في «اجلرائم اإللكترونية» على ٣ أشهر

النائب د.هشــام  تقدم 
الصالح باقتــراح بقانون 
بتعديــل بعــض أحــكام 
القانون رقم (٦٣) لســنة 
٢٠١٥ فــي شــأن مكافحــة 
جرائم تقنيــة املعلومات، 
مبــا ينــص علــى إلغــاء 
عقوبة إلغاء عقوبة السجن 
جلرائم الرأي، إلغاء جرمية 
املساس بالكرامة، واقتصار 
مــدة التقادم فــي اجلرائم 
اإللكترونية على ٣ أشهر. 
وفيما يلي نص االقتراح:

املادة األولى:

الفقرة  يحذف من نص 
الثانيــة مــن البند (٤) من 
املادة (٣) من القانون رقم 
(٦٣) لسنة ١٢٠١٥ املشار إليه 
العبارة التالية: «أو مبا يعد 
مساسا بكرامة األشخاص أو 
خادشا للشرف واالعتبار أو 

السمعة».
املادة الثانية:

يستبدل بنص املادة ١٨ 
من القانون رقم ٢٠١٥ املشار 

إليه النص التالي: 
«تسري في شأن سقوط 
الدعوى اجلزائية للجرائم 
املشار إليها في املادة ٦ من 
هذا القانون وسقوط دعوى 
التعويــض عنهــا األحكام 
الواردة بنص املادة ٢٥ من 
القانون رقم ٣ لسنة ٢٠٠٦ 
في شأن املطبوعات والنشر، 
وفيمــا عــدا ذلــك تســقط 
الدعــوى اجلزائيــة لباقي 
اجلرائــم املنصوص عليها 
في هذا القانون بحسب مدة 
العقوبة، فإن كانت بحدود 
الثالث سنوات فتسقط خالل 

في املادتني (١٩) و(٢٠) من 
القانون رقم (٣) لسنة ٢٠٠٦ 
في شأن املطبوعات والنشر.

مادة (١٧ مكررا):

احلبــس  يجــوز  «ال 
اإلفــراج  أو  االحتياطــي 
بكفالــة أو تأمــني مالي في 
اجلرائم الواردة بهذا القانون 
ويجــوز للنيابة العامة إذا 
التحقيق  اقتضت مصلحة 
األمر بوضع الشخص حتت 
رقابة الشرطة ملدة ال تزيد 
على ثالثة أسابيع تبدأ من 

تاريخ استجوابه.
تعرض األوراق على رئيس 
احملكمة قبل انتهاء هذه املدة 
لتجديد األمر بالوضع حتت 

رقابة الشرطة.
احملكمــة  رئيــس  أمــر 
بالتجديــد جتدد فيــه مدته 
بحيــث ال تزيد على خمســة 
عشر يوما في كل مرة تطلب 
فيها النيابة العامة التجديد».

املادة الرابعة:

يلغى كل حكم يعارض 
أحكام هذا القانون.
املادة اخلامسة:

علــى رئيــس مجلــس 
الوزراء والوزراء - كل فيما 
يخصه - تنفيذ هذا القانون 
ويعمل به اعتبارا من اليوم 
التالي لتاريخ نشــره في 

اجلريدة الرسمية.
املذكــرة  ونصــت 
اإليضاحيــة على أن حرية 
الرأي واحلق فــي التعبير 
يرتبطــان، حيــث تتصــل 
حرية الــرأي بحرية الفكر 
التي ال حدود لها، أما احلق 

أو خادشا للشرف واالعتبار 
أو السمعة».

إذ إنــه ملا كانــت املادة 
القانــون رقــم  (٣) مــن 
(٦٣) لســنة ٢٠١٥ تنــص 
فــي البنــد (٤) منها على 
جتــرمي فعــل التهديــد أو 
االبتزاز باستعمال الشبكة 
أو باستخدام  املعلوماتية 
وسيلة من وسائل تقنية 
املعلومات، وتنص الفقرة 
الثانيــة من البند املشــار 
إليه على رفع احلد األقصى 
لعقوبة احلبس والغرامة 
إذا كان التهديــد بارتكاب 
جناية أو مبا يعد مساسا 
أو  األشــخاص  بكرامــة 
خادشا للشرف واالعتبار 

أو السمعة.
وقد رئــي حذف عبارة 
«أو مبا يعد مساسا بكرامة 
خادشــا  أو  األشــخاص 
أو  واالعتبــار  للشــرف 
السمعة» من الفقرة الثانية 
من البند (٤) لعدم وضوح 
مــا يــدل عليــه املســاس 
بالكرامة أو خدش الشرف 
الســمعة  أو  واالعتبــار 
بالشكل الكافي الذي يجعل 
الفرد عند قراءة النص عاملا 
على وجه التحديد بحدود 
حرياته ويرى وبوضوح 
حدود التجــرمي، إذ يجب 
أن تكــون درجــة اليقــني 
فــي القوانني اجلزائية في 
أعلى مســتوياتها وأظهر 
فــي هذه القوانني منها في 
أي تشريعات أخرى، وإال 
وقعت في شــبهة مخالفة 
الدستور، فال يكون تطبيق 
النص بعبارته الفضفاضة 
خاضعــا لألهواء وشــركا 

و(١٧ مكررا):
تهدف املادة (١٦ مكررا) 
استثناء من أحكام قانون 
اجلــزاء وأي قانــون آخر 
إلى حظر توقيع العقوبات 
السالبة للحرية في جرائم 
الــرأي الواردة باملادة (٦) 
مــن القانــون رقــم (٦٣) 
لســنة ٢٠١٥ متى ارتكبت 
باستخدام أي وسيلة تقنية 

املعلومات.
وقد وضع هــذا النص 
دفاعــا عــن حريــة الرأي 
والتعبيــر وجعــل أرباب 
مهنــة الصحافة (الورقية 
والرقميــة) مبنــأى عــن 
التعرض لعقوبة احلبس 
عنــد ممارســة رســالتهم 
في كشف احلقيقة والنقد 
البناء، وذلــك باعتبار أن 
جرائــم املادة (٦) املشــار 
إليها واردة أساسا في املواد 
(١٩ و٢٠ و٢١) من القانون 
رقم (٣) لســنة ٢٠٠٦ في 
شأن املطبوعات والنشر.

كما يستفيد من النص 
غيرهم ممن يبدون آراءهم 
التواصــل  عبــر وســائل 
الشبكة  االجتماعي وعلى 
مت  وقــد  املعلوماتيــة، 
استثناء جرميتي املساس 
بالذات اإللهية والتعرض 
البــالد  أميــر  لشــخص 
بالنقد املنصوص عليهما 
في املادتــني (١٩ و٢٠) من 
القانــون رقم (٣) لســنة 
٢٠٠٦ مــن مبــدأ حظــر 
السالبة  العقوبات  توقيع 
للحرية فــي جرائم الرأي 
لعظم خطرهما ومساسها 
بثوابت املجتمع الكويتي.

ويكون مجــال تطبيق 

في التعبيــر فيتعلق بحق 
اإلنسان في اإلفصاح عن رأيه 
من خالل الوسائل املناسبة، 
والتواصل مع املجتمع عبر 
وسائل اتصال مختلفة وهو 
حق يجوز للمشرع إخضاعه 
لبعض الضوابط القانونية 
والواقعيــة التــي تفرضها 
فــي  العيــش  ضــرورات 
جماعة، وقد كفلها الدستور 
الكويتي في املادة (٣٦) منه، 
ويشمل احلق في التعبير في 
مضمونه عناصر عديدة مثل 
حرية اإلعالم وحرية وسائل 
االتصــال والنشــر وإذاعة 
اآلراء واألفكار واستقصاء 
املعلومــات واألفكار في أي 
شــكل كانــت مبا فــي ذلك 

وسائل االتصال احلديثة.
مشــروع  جــاء  وقــد 
القانون اتساقا مع املبادئ 
الدســتورية فــي كفالــة 
حريــة الــرأي واحلق في 
التعبيــر والتخلــص مما 
قد يعيق ممارستهما على 
نحــو دميوقراطي يضمن 
الكويتي  تقــدم املجتمــع 
في عصر بات من ســماته 
التطور املتسارع في تقنية 
املعلومات وما ينتج عنه 
مــن مشــكالت قانونيــة 
ترتبــط بشــكل أو بآخــر 
الدميوقراطية  باملمارســة 

في املجتمع.
وقد تضمن هذا االقتراح 

بقانون خمس مواد:
يحذف من نص الفقرة 
الثانية مــن البند (٤) من 
املادة (٣) من القانون رقم 
(٦٣) لسنة ٢٠١٥ املشار إليه 
العبارة التالية: «أو مبا يعد 
مساسا بكرامة األشخاص 

الصطياد اخلصوم.
الثانية  املــادة  وتنص 
من املشــروع على تعديل 
املادة (١٨) من القانون رقم 
(٦٣) لسنة ٢٠١٥ اخلاصة 
مبواعيد ســقوط الدعوى 
اجلزائية للجرائم املشــار 
إليهــا فــي املــادة (٦) من 
القانون، وجعلها خاضعة 
لذات املواعيد الواردة بنص 
املادة (٢٥) من القانون رقم 
(٣) لســنة ٢٠٠٦ في شأن 

املطبوعات والنشر.
وذلك ألن اجلرائم املشار 
إليهــا فــي املــادة (٦) من 
القانون رقم (٦٣) لســنة 
٢٠١٥ هــي ذات اجلرائــم 
املنصوص عليها في املواد 
مــن  و(٢١)  و(٢٠)   (١٩)
قانون املطبوعات والنشر، 
واالختــالف يكمــن فــي 
ارتكابها عن طريق الشبكة 
أو باستخدام  املعلوماتية 
وسيلة من وسائل تقنية 
املعلومات، وبالتالي نكون 
أمام ذات اجلرائم ولكن مت 
ارتكابها بوسيلة مختلفة.
ومن ثم يكــون منافيا 
ملبادئ العدالة واملســاواة 
أن تسري على جرائم املادة 
(٦) مدد سقوط أطول من 
تلك الواردة في املادة (٢٥) 
مــن قانــون املطبوعــات 
والنشر بالرغم من متاثل 
الفعــل املجــرم ومتاثــل 
العقوبة. وباســتثناء ذلك 
يظل باقي نص املادة (١٨) 

كما هو دون تعديل.
الثالثة  املادة  وتضيف 
مــن املشــروع مادتني إلى 
القانون رقم (٦٣) لســنة 
٢٠١٥ برقمــي (١٦ مكررا) 

العقوبات  حظــر توقيــع 
السالبة للحرية هو اجلرائم 
الواردة في املادة (٢١) من 
القانــون رقم (٣) لســنة 
٢٠٠٦ وتســتوي في ذلك 
ارتكابها بطريق  وســائل 
النشر الورقي أو النشر في 
الشبكة املعلوماتية أو بأي 
وسيلة من وسائل تقنية 
املعلومــات، كما يســتوي 
فــي ذلك شــخص مرتكب 
اجلرميــة ســواء كان من 
أرباب مهنــة الصحافة أو 

من غيرهم.
وتنص املادة (١٧ مكررا) 
علــى عدم جــواز احلبس 
االحتياطي أو اإلفراج بكفالة 
أو تأمني مالي في اجلرائم 
القانــون،  الــواردة بهــذا 
ويجوز للنيابة العامة إذا 
اقتضت مصلحة التحقيق 
األمر بوضع الشخص حتت 
رقابة الشرطة ملدة ال تزيد 
على ثالثة أسابيع تبدأ من 

تاريخ استجوابه.
تعــرض األوراق علــى 
رئيس احملكمة قبل انتهاء 
املدة لتجديد األمر بالوضع 

حتت رقابة الشرطة.
أمــر رئيــس احملكمــة 
بالتجديد حتدد فيه مدته 
بحيث ال تزيــد على (١٥) 
يوما في كل مرة تطلب فيه 

النيابة العامة التجديد.
وتنص املادة الرابعة من 
القانون على إلغاء كل حكم 

يعارض أحكامه.
وتنص املادة اخلامسة 
على أن ينشر هذا القانون 
الرســمية  فــي اجلريــدة 
ويعمل به اعتبارا من اليوم 

التالي لنشره.

«أمُر رئيس احملكمة جتديد احلبس بحيث ال تزيد مدته على خمسة عشر يوماً في كل مرة»

د.هشام الصالح

سنتني، وإن كانت تتجاوز 
الثالث سنوات فتسقط خالل 
خمس سنوات من يوم وقوع 
اجلرمية، وال تسمع دعوى 
التعويض إذا لم يتم رفعها 
خــالل ثــالث ســنوات من 
تاريخ علم املضرور، ما لم 
تكن الدعوى اجلزائية قائمة 
فيبدأ ميعاد عدم السماع من 
تاريخ انقضائها أو صدور 

حكم نهائي فيها».
املادة الثالثة:

تضاف إلى القانون رقم 
(٦٣) لسنة ٢٠١٥ املشار إليه 
مادتان جديدتان برقمي (١٦ 
مكررا) و(١٧ مكررا) نصها 

كالتالي:
مادة (١٦ مكررا):

«استثناء من حكم املادة 
الســابقة، ال يجوز توقيع 
عقوبة ســالبة للحرية في 
اجلرائــم املشــار إليها في 
املــادة (٦) من هذا القانون 
متى ارتكبت بأي وســيلة 
من وسائل تقنية املعلومات 
ما لم يشــكل الفعل إحدى 
اجلرائــم املنصوص عليها 

في ظل غالء األسعار وضغط القروض

بعد انتفاء احلاجة إليه كمركز الستقبال حاالت «كورونا»

 يجوز للنيابة األمر بوضع الشخص حتت رقابة الشرطة ملدة ال تزيد على ثالثة أسابيع تبدأ من تاريخ استجوابه و تعرض األوراق على رئيس احملكمة قبل انتهاء هذه املدة لتجديد األمر بالوضع حتت الرقابة

٢٤ منظمة مجتمع مدني للنواب: احرصوا على أن تكون 
ممارسات قاعة عبداهللا السالم مدرسة ألبنائنا

طالبت ٢٤ من منظمات املجتمع املدني أعضاء 
مجلس األمة بأن «يحرصوا على أن تكون ممارسات 
قاعة عبداهللا الســالم ومداوالتها مدرسة ألبنائنا 
وأجيالنا القادمة، أن تكون قدوة صاحلة جتســد 
اإلميان بالنهــج الدميوقراطي وجدواه وســاحة 
لإلجنــاز وصــورة حضارية ناصعــة ملجتمعنا 

الكويتي األصيل».
وقالت اجلمعيات في بيان لها: لقد آملنا كمواطنني 
وكممثلني ملنظمات املجتمع املدني ما حدث في قاعة 
عبداهللا السالم «بيت األمة» أثناء افتتاح الفصل 
التشــريعي السادس عشــر وما صاحب ذلك من 
أحــداث ال متثل إميان املجتمــع الكويتي األصيل 
بالنهج الدميوقراطي وال تتوافق مع أخالق وأدبيات 

الشعب الكويتي التي جبل عليها.
 فأحداث الفوضــى والتراشــق اللفظي والتي 
تناقلتها كافة شبكات التواصل االجتماعي أثناء 
انتخاب رئيس مجلس األمة تعكس سيادة ثقافة 
الصوت العالي واستبعاد لغة العقل واحلوار التي 
وجب ان تسود في بيت الشعب مما يعد تقويضا 
للدميوقراطية وأدواتها وأساليبها املعروفة. وما 
زاد املشــهد إيالما هــو ان هذه األحداث متت على 
مرأى ومســمع كل أعضاء الســلطة التشــريعية 
والتنفيذية دون ان يكون هناك اي إجراء لوقفها 

أو حتى استنكارها ولم يصدر اي بيان للتوضيح 
او االعتذار. كذلك ال يفوتنا استنكار عدم توجيه 
الدعوات حلضور جلسة االفتتاح ملنظمات املجتمع 
املدني وكافة الشخصيات املهمة من وزراء ونواب 
ســابقني، كما جرت العادة في املجالس الســابقة 

واستبدالهم بجمهور من املواطنني.
 إننــا منظمات املجتمع املدنــي املوقعني أدناه، 
إميانا منــا بدورنا الوطنــي واألخالقي وحتى ال 
متر هذه األحداث دون محاسبة رسمية وشعبية 
نطالب السلطتني التشريعية والتنفيذية بإصدار 
بيان توضيحي واعتذار رسمي للشعب الكويتي 
وإجــراء حتقيق فوري وعاجل عــن كل األحداث 
واملمارسات التي متت في مجلس األمة أثناء عملية 
انتخــاب رئيس املجلس يوم ١٥ ديســمبر ٢٠٢٠ 
ومــا تالها من أحداث متــت داخل مكاتب مجلس 
األمة وتناقلتها كافة وسائل التواصل االجتماعي 
والقنوات اإلعالمية والتي خالفت النظام واآلداب 
العامة وأساءت إلى سمعة الدميوقراطية الكويتية 
داخليا وخارجيا، وإحالة كافة املتورطني الى جهات 
االختصاص فال سمو ألي شخص على القانون. 
وفيما يلي أسماء اجلمعيات املشاركة في البيان:

- جمعيه الشفافية الكويتية
- اجلمعية الثقافية االجتماعية النسائية

- رابطة االجتماعيني الكويتية
- جمعية اخلريجني الكويتية

- جمعية االقتصاديني الكويتية
- اجلمعية الكويتية للدفاع عن املال العام

- اجلمعية الوطنية حلماية الطفل
- اجلمعية الكويتية جلودة التعليم
- اجلمعية الكويتية للعمل الوطني

- جمعية الدكتور الكويتية
- اجلمعية الكويتية لإلعالم واالتصال

- جمعية ريادة األعمال التنموية
- اجلمعية التربوية االجتماعية الكويتية

- الرابطة الوطنية لألمن األسري
- جمعية التمريض الكويتية

- اجلمعية الكيميائية الكويتية
- اجلمعية الكويتية لإلعاقة السمعية

- جمعيــة أهالي الشــهداء األســرى واملفقودين 
الكويتية

- اجلمعية الكويتية للتخطيط االستراتيجي
- اجلمعية الكويتية ملتابعة املعاقني

- نادي الكويت للسينما
- جمعية اإلعالميني الكويتية
- جمعية املقاصد التعليمية

- اجلمعية الكويتية لإلخاء الوطني

طالبت بأن تكون قدوة صاحلة جتسد اإلميان بالنهج الدميوقراطي وجدواه وساحة لإلجناز وصورة حضارية ملجتمعنا

د.عبداهللا الطريجي

ضرورة إجراء حتقيق عن كل األحداث واملمارسات التي متت في القاعة أثناء عملية انتخاب رئيس املجلس


