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اعتبر تزكيتها لرئاسة الوطني االتحادي خطوة تعكس تقدم االمارات

الغانم :فوز القبيسي يعطي زخما
كبيرا لنهضة المرأة العربية
ق ��ال رئ �ي��س االت� �ح ��اد ال�ب��رمل��ان��ي
ال � �ع� ��رب� ��ي رئ � �ي � ��س م� �ج� �ل ��س االم � ��ة
م � � � ��رزوق ال � �غ� ��ان� ��م أن ف� � ��وز ع �ض��و
املجلس الوطني االت�ح��ادي بدولة
االمارات العربية املتحدة الشقيقة
د .أمل القبيسي بالتزكية برئاسة
املجلس لتكون أول ام��رأة تترأس
ب��رمل��ان��ا ف��ي ال �ع��ال��م ال �ع��رب��ي يمثل
خطوة تعكس مدى تقدم الشقيقة
االم ��ارات ف��ي اع�ط��اء امل ��رأة مكانها
املناسب والالئق.
وق � � � � ��ال ال� � �غ � ��ان � ��م ف� � ��ي ت� �ص ��ري ��ح
ص �ح��اف��ي ل �ق��د اث �ل��ج ص ��درن ��ا ف��وز
الزميلة د .أم��ل القبيسي برئاسة
امل�ج�ل��س ال��وط�ن��ي االت �ح��ادي ال��ذي
يعطي زخما كبيرا لنهضة امل��رأة
ال� �ع ��رب� �ي ��ة ول �س �ع �ي �ه��ا ال �ت��اري �خ��ي

الصبيح :انتهينا
من جميع تشريعات
حقوق اإلنسان

ال �ح �ث �ي ��ث ف� ��ي ت ��رس� �ي ��خ ح �ق��وق �ه��ا
املشروعة.
وأض ��اف لقد عملت ف��ي العديد
من املناسبات واملحافل البرملانية
ال� �ع ��رب� �ي ��ة وال � ��دول � �ي � ��ة م � ��ع االخ � ��ت
ال �ف��اض �ل��ة د .ال �ق �ب �ي �س��ي ع ��ن ق��رب
فكانت بحق تجسيدا لكفاءة املرأة
وتمكنها وكفاءتها مؤكدا ثقته بأن
د .القبيسي ستكون في منصبها
الجديد خير خلف لسلفها محمد
احمد امل��ر ال��ذي أبلى ب�لاء متميزا
في تمثيل البرملان االماراتي وكان
اح��د العناصر املهمة وامل��ؤث��رة في
االتحاد البرملاني العربي.
تفاصيل (ص)03
رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم في حديث مع فيصل الشايع والوزيران الشيخ محمد العبدالله وأنس الصالح

أقر المداولة األولى لقانون األحداث بموافقة  38نائبا ورفض  8نواب وامتناع نائبين

المجلس يخفض سن الحدث في الجرائم إلى  16عاما
رغم االعتراض النيابي الواسع
ف � ��ي ج� �ل� �س ��ة م� �ج� �ل ��س االم� � � ��ة أم ��س
ع �ل��ى ت�خ�ف�ي��ض س��ن ال �ح��دث اال ان
الحكومة تمسكت بقانونها بشأن
اص��دار ق��ان��ون االح ��داث واملتضمن
تخفيض سن الحدث ال��ى  16عاما
بدال من  18عاما وذلك في الجرائم

واق��ر مجلس االم��ة امل��داول��ة االول��ى
ل�ل�م�ش��روع ك�م��ا ج ��اء م��ن ال�ح�ك��وم��ة
بموافقة  38نائبا ورف��ض  7ن��واب
وامتناع نائبني بعد تأكيد وزي��رة
ال�ش��ؤون االجتماعية والعمل هند
الصبيح ان هذا املشروع جنائي وال
ي�ت�ح��دث ع��ن ت�ح��دي��د س��ن الطفولة

الظفيري :وقف إجراءات
مناقصة مشروع المطار فورا
دع� ��ا ال �ن��ائ��ب د .م �ن �ص��ور ال�ظ�ف�ي��ري
الحكومة ال��ى ايقاف اج��راءات مناقصة
م � �ش� ��روع امل � �ط� ��ار س ��ري �ع ��ا ل ��وض ��ع ح��د
ملحاولة االس � �ت � �ي�ل��اء ع� �ل ��ى اك � �ث ��ر م��ن
م�ل�ي��اري دوالر م�ع��دة ل�ل�س��رق��ة م��ن وراء
هذا املشروع .وقال الظفيري في تصريح
ص �ح��اف��ي إن املناقصة ت�ح�م��ل شبهة
ال�ت�ع��دي على امل��ال ال�ع��ام بشكل ص��ارخ

وأص �ب �ح��ت ن �م��وذج��ا واض �ح��ا ل�ل�ف�س��اد
وال�خ��روج على القانون والتجاوز على
امل��ال العام .وذك��ر ان الفساد ينخر هذه
املناقصة في كل محطاتها نظرا لوجود
أدل ��ة وب��راه�ي�ن ت��ؤك��د وج ��ود ت �ج��اوزات
شابت عملية الترسية.
تفاصيل (ص)07

ال ��ذي ح��ددت��ه االت �ف��اق �ي��ات ال��دول�ي��ة
وق� � ��ان� � ��ون ال � �ط � �ف ��ل وال ي� �ت� �ع ��ارض
معها .من جانبه اك��د نائب رئيس
م �ج �ل��س ال � � � ��وزراء وزي � ��ر ال��داخ �ل �ي��ة
ال �ش �ي��خ م �ح �م��د ال �خ��ال��د أن ج��رائ��م
امل � �خ� ��درات ك �ث �ي��رة ف ��ي س ��ن م ��ن 16
الى  17عاما وبناء على ذلك لدينا

رؤي� ��ة ل�ت�خ�ف�ي��ض س��ن ال �ح��دث ال��ى
 16عاما كما نسعى إل��ى تخفيض
س��ن ال�ن��اخ��ب ال��ى 18ع��ام��ا ب��دال من
 21ع��ام��ا .م��ن جهتهم اش��ار بعض
ال � �ن � ��واب ال � ��ى أن ح �ج ��ة ال �ح �ك��وم��ة
ف ��ي ت�خ�ف�ي��ض س ��ن ال �ح ��دث ليست
قانونية الف�ت�ين إل��ى أن ال�ج��رائ��م ال

ت �س �ت��دع��ي ت �خ �ف �ي��ض س ��ن ال �ح��دث
وواف��ق املجلس على سحب تقرير
ال �ل �ج �ن��ة ال �خ��ارج �ي��ة ب �ش��أن ان �ش��اء
قالدة قائد االنسانية وإعادته إلى
اللجنة ملزيد من الدراسة.
تفاصيل المضبطة (ص)13-04

الشباب البرلمانية تبدأ التحقيق
في وقف النشاط الرياضي اليوم
ت � �ع � �ق� ��د  3ل � � �ج � � ��ان ب� ��رمل� ��ان � �ي� ��ة
اجتماعاتها ال�ي��وم ف��ي مقدمتها
لجنة الشباب والرياضة ملناقشة
التحقيق في أسباب وقف النشاط
ال��ري��اض��ي ل�ل�ات �ح��ادات واألن��دي��ة
ال��ري��اض �ي��ة ب��ال�ك��وي��ت ع�ل��ى ض��وء
م��ا أس�ف��رت عنه مناقشة املجلس

ل �ق��رار ال�ل�ج�ن��ة األومل �ب �ي��ة ال��دول�ي��ة
واالت� � �ح � ��اد ال� ��دول� ��ي ل� �ك ��رة ال �ق ��دم
ال �ف �ي �ف��ا وغ �ي��ره��ا م ��ن االت� �ح ��ادات
واملنظمات الرياضية.
وم� � � ��ن ج � �ه� ��ة اخ� � � � ��رى ت� �ن ��اق ��ش
ل �ج �ن��ة ال� �ش ��ؤون ال �خ��ارج �ي��ة آل�ي��ة
عمل اللجنة خ�لال دور االنعقاد

ال �ح��ال��ي وامل ��وض ��وع ��ات امل��درج��ة
على جدول أعمال اللجنة.
وع �ل��ى ص �ع �ي��د م �ت �ص��ل ت�ح��دد
ل �ج �ن��ة ح �م ��اي ��ة األم � � � ��وال ال �ع��ام��ة
أول ��وي ��ات ع�م�ل�ه��ا ف��ي اج�ت�م��اع�ه��ا
اليوم وكذلك تناقش ما يستجد
من أعمال.

وجهت وزي��رة ال�ش��ؤون االجتماعية
وزي� � � � ��رة ال� � ��دول� � ��ة ل� � �ش � ��ؤون ال �ت �خ �ط �ي��ط
وال �ت �ن �م �ي��ة ه �ن��د ال �ص �ب �ي��ح ال �ش �ك��ر إل��ى
رئاسة املجلس وجميع النواب واللجنة
ال� �ت� �ش ��ري� �ع� �ي ��ة ع � �ل ��ى ت� � �ع � ��اون امل �ج �ل��س
وال� �ح� �ك ��وم ��ة وال � � � ��ذي اث � �م ��ر ع� ��ن ان� �ه ��اء
ج �م �ي��ع ال �ت �ش��ري �ع��ات امل �ط �ل��وب��ة ب �ش��أن
ح �ق��وق االن �س��ان وم�ن�ه��ا ق��وان�ين الطفل
وح�ق��وق االن �س��ان وال�ح�ض��ان��ة العائلية
والحضانة الخاصة.
واض��اف��ت كما انتهينا أيضا م��ن كل
ال �ق��وان�ي�ن امل �ط �ل��وب��ة ف��ي خ �ط��ة ال�ت�ن�م�ي��ة
وال �ت��ي ت �خ��دم ج�م�ي��ع ش��رائ��ح امل�ج�ت�م��ع
سواء كان الطفل أم املسن.
وق ��ال ��ت ال �ص �ب �ي��ح :ن�ت�ع�ه��د ب��اص��دار
ال �ل��وائ��ح ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة ل �ه��ذه ال�ت�ش��ري�ع��ات
ح�ت��ى ن�ط�ب�ق�ه��ا ل��رف�ع��ة ال �ك��وي��ت مشيرة
الى ان هذه بداية جيدة من حيث انجاز
جميع الخطط وه��و م��ا ي��ؤك��د التعاون
بني السلطتني.

الفضل للفهد:
احترام القوانين
الرياضية ليس
على حساب بلدك
أوض� � ��ح ال� �ن ��ائ ��ب ن �ب �ي��ل ال �ف �ض��ل أن��ه
شاهد أمس األول جزءا من لقاء للشيخ
أحمد الفهد أجرته معه قناة تلفزيونية
س �ع��ودي��ة ي �ق��ول ف�ي�ه��ا ال �ف �ه��د ردا على
س��ؤال :علينا اح�ت��رام ال�ق��وان�ين الدولية
الرياضية.
وتساءل الفضل :هل يكون ذلك على
ح�س��اب ق��وان�ين ب�ل��دك وس�م�ع��ة الكويت
وع �م��وم��ا م �ش �ك��ور م ��ا ق �ص��رت مضيفا
أن ه��ذا امل�ق�ط��ع ي��ذك��ره بقصيدة غنتها
امل�ط��رب��ة ن�ج��اة ال�ص�غ�ي��رة :ال ت�ك��ذب��ي ما
أه��ون الدمع الجسور إذا ج��رى من عني
باكية فأنكر وادعى.
تفاصيل (ص)05
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أمير البالد يهنئ ملك المغرب
ورئيس التفيا باألعياد الوطنية
بعث حضرة صاحب السمو
أم � �ي� ��ر ال� � �ب �ل��اد ال� �ش� �ي ��خ ص �ب��اح
األحمد الجابر الصباح حفظه
ال�ل��ه ورع ��اه ببرقية تهنئة ال��ى
اخ� �ي ��ه ص ��اح ��ب ال� �ج�ل�ال ��ة امل �ل��ك
م �ح �م��د ال � �س ��ادس م �ل��ك امل�م�ل�ك��ة
امل �غ��رب �ي��ة ال �ش �ق �ي �ق��ة ع �ب��ر ف�ي�ه��ا
س � �م� ��وه ع � ��ن خ� ��ال� ��ص ت �ه��ان �ي��ه
بمناسبة ذكرى عيد االستقالل
لبالده مشيدا سموه بالعالقات
األخ� ��وي� ��ة ال �ط �ي �ب��ة ال� �ت ��ي ت��رب��ط

ال�ب�ل��دي��ن وال�ش�ع�ب�ين الشقيقني
وم� �ت� �م� �ن� �ي ��ا س� � �م � ��وه ل� �ج�ل�ال� �ت ��ه
موفور الصحة والعافية وللبلد
ال �ش �ق �ي��ق وش� �ع� �ب ��ه ال� �ك ��ري ��م ك��ل
الرقي واالزدهار.
وبعث حضرة صاحب السمو
أم � �ي� ��ر ال� � �ب �ل��اد ال� �ش� �ي ��خ ص �ب��اح
األحمد الجابر الصباح حفظه
ال�ل��ه ورع ��اه ببرقية تهنئة ال��ى
الرئيس ريموندس فيجونيس
رئ � � �ي� � ��س ج� � �م� � �ه � ��وري � ��ة الت� �ف� �ي ��ا

الصديقة عبر فيها س�م��وه عن
خالص تهانيه بمناسبة العيد
الوطني لبالده متمنيا لفخامته
موفور الصحة والعافية وللبلد
الصديق دوام التقدم واالزدهار.
ك� �م ��ا ب �ع ��ث ح� �ض ��رة ص��اح��ب
ال� �س� �م ��و أم � �ي� ��ر ال � �ب �ل��اد ال �ش �ي��خ
ص �ب��اح األح �م��د ب�ب��رق�ي��ة تهنئة
إل ��ى ف �خ��ام��ة ال��رئ �ي��س ج�ي��وج��ي
ك ��ون ��وس ��ي ك� ��ون� ��روت� ��ي رئ �ي��س
جمهورية فيجي الصديقة عبر

فيها سموه عن خالص تهانيه
بمناسبة أداء فخامته اليمني
ال��دس�ت��وري��ة رئيسا لجمهورية
فيجي الصديقة متمنيا ل��ه كل
التوفيق وال �س��داد و للعالقات
الطيبة بني البلدين الصديقني
املزيد من التطور والنماء.

سمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح

ولي العهد استقبل رئيس الوزراء
ووزيري الخارجية والداخلية

سمو ولي العهد مستقبال سمو رئيس مجلس الوزراء

بعث سمو ولي العهد الشيخ
ن ��واف األح �م��د ال �ج��اب��ر ال�ص�ب��اح
ح�ف�ظ��ه ال �ل��ه ب�ب��رق�ي��ة ت�ه�ن�ئ��ة ال��ى
أخ � �ي� ��ه ص� ��اح� ��ب ال � �ج �ل�ال ��ة امل �ل��ك
م �ح �م��د ال � �س� ��ادس م �ل��ك امل �م �ل �ك��ة
املغربية الشقيقة ضمنها سموه
خالص تهانيه بمناسبة ذكرى

ع�ي��د االس �ت �ق�لال ل �ب�لاده متمنيا
س�م��وه لجاللته م��وف��ور الصحة
ودوام العافية.
ك � �م� ��ا ب � �ع� ��ث س� � �م � ��وه ب �ب��رق �ي��ة
تهنئة ال��ى ال��رئ�ي��س ري�م��ون��دس
ف �ي �ج��ون �ي��س رئ� �ي ��س ج �م �ه��وري��ة
التفيا الصديقة ضمنها سموه

 ..ومستقبال وزير الخارجية

خالص تهانيه بمناسبة العيد
الوطني لبالده متمنيا لفخامته
موفور الصحة والعافية.
وب� � �ع � ��ث س � �م� ��و ول� � � ��ي ال� �ع� �ه ��د
ب �ب ��رق �ي ��ة ت �ه �ن �ئ��ة إل� � ��ى ال��رئ �ي��س
ج �ي��وج��ي ك��ون��وس��ي ك��ون��روت��ي
ضمنها س�م��وه خ��ال��ص تهانيه

ب�م�ن��اس�ب��ة أداء ف�خ��ام�ت��ه اليمني
ال��دس�ت��وري��ه رئ�ي�س��ا لجمهورية
فيجي ال�ص��دي�ق��ة متمنيا ل��ه كل
التوفيق والسداد.
من جهة أخ��رى استقبل سمو
ولي العهد الشيخ نواف األحمد
ال� �ج ��اب ��ر ال� �ص� �ب ��اح ح �ف �ظ��ه ال �ل��ه

بقصر ب�ي��ان ص�ب��اح ام��س سمو
ال� �ش� �ي ��خ ج ��اب ��ر امل� � �ب � ��ارك ال �ح �م��د
الصباح رئيس مجلس الوزراء.
واس�ت�ق�ب��ل س �م��وه ح�ف�ظ��ه ال�ل��ه
ال �ن��ائ��ب االول ل��رئ �ي��س م�ج�ل��س
ال ��وزراء وزي��ر الخارجية الشيخ
صباح الخالد الحمد الصباح.

كما استقبل سمو ولي العهد
ال �ش �ي��خ ن � ��واف األح� �م ��د ال �ج��اب��ر
الصباح حفظه الله بقصر بيان
ن ��ائ ��ب رئ� �ي ��س م �ج �ل��س ال � � ��وزراء
وزي� ��ر ال��داخ �ل �ي��ة ال �ش �ي��خ محمد
الخالد الحمد الصباح.
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استقبل عضو هيئة كبار العلماء بالسعودية الشيخ عبداهلل المطلق

الغانم :فوز القبيسي برئاسة االتحادي
اإلماراتي يعطي زخما كبيرا للمرأة العربية
هنأ رئيس االتحاد البرملاني العربي
رئ �ي��س م�ج�ل��س االم � ��ة م � ��رزوق ال�غ��ان��م
ع �ض ��و امل �ج �ل ��س ال ��وط� �ن ��ي االت � �ح� ��ادي
ب� ��دول� ��ة االم � � � � ��ارات ال� �ع ��رب� �ي ��ة امل �ت �ح��دة
ال �ش �ق �ي �ق��ة د .أم � ��ل ال �ق �ب �ي �س��ي ب �ف��وزه��ا
بالتزكية برئاسة املجلس لتكون أول
امرأة تترأس برملانا في العالم العربي.
وق ��ال ال�غ��ان��م ف��ي ت�ص��ري��ح صحافي
ل�ق��د اث �ل��ج ص��درن��ا ف ��وز ال��زم�ي�ل��ة د .أم��ل
ال �ق �ب �ي �س��ي ب��رئ��اس��ة امل �ج �ل��س ال��وط �ن��ي
االت � � �ح� � ��ادي ف� ��ي خ � �ط ��وة ت �ع �ك��س م ��دى
تقدم الشقيقة االم��ارات في اعطاء املرأة
مكانها املناسب والالئق.
وذك��ر ان ف��وز القبيسي أم��س يعطي
زخ �م ��ا ك �ب �ي��را ل �ن �ه �ض��ة امل� � ��رأة ال �ع��رب �ي��ة
ول �س �ع �ي �ه��ا ال� �ت ��اري� �خ ��ي ال �ح �ث �ي ��ث ف��ي
ترسيخ حقوقها املشروعة.
وأض� � � ��اف ل �ق ��د ع �م �ل��ت ف� ��ي ال �ع��دي��د

م ��ن امل �ن��اس �ب��ات وامل �ح��اف��ل ال�ب��رمل��ان�ي��ة
العربية والدولية مع االخ��ت الفاضلة
د .ال �ق �ب �ي �س��ي ع ��ن ق� ��رب ف �ك��ان��ت ب�ح��ق
ت �ج �س �ي ��دا ل� �ك� �ف ��اءة امل � � � ��رأة وت �م �ك �ن �ه��ا
وك�ف��اء ت�ه��ا  .واخ�ت�ت��م ال�غ��ان��م تصريحه
ق��ائ�لا ن�ح��ن ع�ل��ى ث�ق��ة ب ��أن د .القبيسي
ستكون في منصبها الجديد خير خلف
لسلفها محمد احمد املر الذي أبلى بالء
م�ت�م�ي��زا ف��ي تمثيل ال �ب��رمل��ان االم��ارات��ي
وكان احد العناصر املهمة واملؤثرة في
االتحاد البرملاني العربي.
ومن جهة أخرى استقبل الرئيس في
مكتبه ام��س عضو هيئة كبار العلماء
باململكة ال�ع��رب�ي��ة ال�س�ع��ودي��ة الشقيقة
وامل �س �ت �ش��ار ب ��ال ��دي ��وان امل �ل �ك��ي فضيلة
الشيخ الدكتور عبدالله املطلق.
وح �ض��ر ال�ل �ق��اء ع�ض��و م�ج�ل��س األم��ة
النائب الدكتور محمد الحويلة.

 ..وهنأ نظراءه
في سلطنة عمان
والتفيا
بعث رئيس مجلس األمة مرزوق
ال�غ��ان��م ب��رق�ي�ت��ي تهنئة إل��ى ك��ل من
رئيس مجلس الشورى في سلطنة
ع� �م ��ان ال �ش �ي��خ خ ��ال ��د ب ��ن ه�ل��ال ب��ن
ن ��اص ��ر امل� �ع ��ول ��ي ورئ � �ي� ��س م�ج�ل��س
الدولة د .يحيى بن محفوظ املنذري
بمناسبة العيد الوطني لبلدهما.
كما بعث برقية تهنئة إلى رئيسة
ال �ب��رمل��ان (س��اي �ي �م��ا) ف��ي ج�م�ه��وري��ة
الت�ف�ي��ا أن� ��ارا م��ورن�ي�ي��س بمناسبة
العيد الوطني لبلدها.
رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم مستقبال الشيخ عبدالله املطلق

رئيس المجلس استقبل المدراء الجدد في األمانة العامة
أسماء المدراء الجدد الذين تم انتدابهم لتولي اإلدارات
اس� �ت� �ق� �ب ��ل رئ � �ي� ��س م� �ج� �ل ��س األم � ��ة
مرزوق علي الغانم بقاعة اجتماعات
م �ك �ت��ب امل �ج �ل ��س امل � � � ��دراء ال � �ج� ��دد ف��ي
االمانة العامة ملجلس االمة .
وه� � �ن � ��أ ال� � �غ � ��ان � ��م امل� � � � � � ��دراء ال � �ج� ��دد
بمناصبهم الجديدة حاثا اياهم على
بذل املزيد من الجهد والعمل الدوؤب
ل �ل �م �س��اه �م��ة ف ��ي ت �ط��وي��ر ورف� � ��ع اداء
االمانة العامة ملجلس االمة .
وح �ض��ر ال �ل �ق��اء ام�ي�ن ع ��ام مجلس
األم� ��ة ع�ل�ام ال �ك �ن��دري واألم �ي��ن ال �ع��ام
املساعد لقطاع املوارد البشرية ايمان
البداح .
وفيما يلي قرار ندب املدراء الجدد
إلى وظائفهم الجديدة.
 بعد االطالع على القانون رقم 12لسنة  1963في شأن الالئحة الداخلية
ملجلس األمة والقوانني املعدلة له.
 وعلى ال�ق��رار رق��م  26لسنة 2009في شأن اعتماد الئحة النظام االداري
الوظيفي للموظفني املدنيني باالمانة
العامة ملجلس االمة والقرارات املعدلة
له.
 وع �ل ��ى ال � �ق ��رار رق� ��م 2013 /106ب ��اع� �ت� �م ��اد ن � �ظ� ��ام ال� � ��روات� � ��ب وم� ��زاي� ��ا
ال �ع��ام �ل�ين امل��دن �ي�ين ب��االم��ان��ة ال�ع��ام��ة
ملجلس االم��ة وتفويض األم�ي�ن العام
ملجلس االم��ة ب��وض��ع دل�ي��ل سياسات
وق� ��واع� ��د واج � � � � ��راءات ون� �ظ ��م ش� ��ؤون
امل ��وظ �ف�ي�ن امل �ن �ظ �م��ة ل �ن �ظ��ام ال ��روات ��ب

االسم
أمل املطوع

الوظيفة املنتدب اليها
مدير ادارة االعالم  -قطاع االعالم

عبدالله العنزي مدير ادارة الشؤون القانونية  -مكتب االمني العام
عادل الرشود مدير ادارة جدول االعمال  -قطاع الجلسات
محمد الخنفر مدير ادارة املضابط  -قطاع الجلسات
مشعل العنزي مدير ادارة املنظمات البرملانية الدولية  -قطاع العالقات
العامة املنظمات
احالم القالف

فاطمة العبيدان مدير ادارة مكاتب اللجان  -قطاع اللجان

الغانم وبجواره األمني العام عالم الكندري خالل استقباله املدراء الجدد

واملزايا والقرارات املعدلة له.
 وع�ل��ى ق��رار األم�ي�ن ال�ع��ام ملجلساالم� ��ة رق ��م  2014 /46ب ��اص ��دار دل�ي��ل
السياسات وق��واع��د واج ��راءات ونظم
ش � � ��ؤون امل ��وظ � �ف �ي�ن امل �ن �ظ �م ��ة ل �ن �ظ��ام
ال ��روات ��ب وم ��زاي ��ا ال �ع��ام �ل�ين امل��دن�ي�ين
ب � ��االم � ��ان � ��ة ال� � �ع � ��ام � ��ة مل� �ج� �ل ��س االم� � ��ة
والقرارات املعدلة له.
 وع �ل��ى ق ��رار م�ك�ت��ب امل�ج�ل��س رق��م 223ال �ص��ادر ف��ي اجتماعه رق��م / 32
 2015امل�ع�ق��ود ب�ت��اري��خ 2015 /5 /21
ب��امل��واف �ق��ة ع �ل��ى ال �ه �ي �ك��ل ال�ت�ن�ظ�ي�م��ي
ال � �ج� ��دي� ��د ل� �ل� �ق� �ط ��اع ��ات وال � � ��وح � � ��دات
التنظيمية التي تتكون منها االمانة
العامة ملجلس االمة.
 -وع� �ل ��ى ت �ق ��ري ��ر «ل �ج �ن ��ة اخ �ت �ي��ار

املرشحني لشغل الوظائف االشرافية»
امل��ؤرخ  2015 / 10 / 27بشأن ترتيب
اول��وي��ات امل��رش�ح�ين لشغل الوظائف
الشاغرة من مستوى «مدير ادارة».
قرر
مادة أولى :ينقل شاغلو الوظائف
االش ��راف � �ي ��ة ال �ت��ال �ي��ة اس� �م ��اؤه ��م ال��ى
املعادلة املبينة قرين اسم كل منهم.
م ��ادة ث��ان�ي��ة :ت�ن��دب ال�س�ي��دة سحر
ي��وس��ف ج�ع�ف��ر رئ�ي�س��ا ل�ق�س��م ش��ؤون
قاعة عبدالله السالم  -قطاع الجلسات
 وذلك لحني شغل الوظيفة.م��ادة ثالثة :ي�ن��دب ال�س��ادة التالية
اس� �م ��اؤه ��م ال� ��ى وظ �ي �ف��ة م ��دي ��ر ادارة
املبينة قرين اسم كل منهم وذلك ملدة

مساعد رئيس القطاع لشؤون اللجان  -قطاع اللجان

س�ن��ة  -ت�ح��ت ال�ت�ج��رب��ة  -ي�ج��وز ان�ه��اء
ندبه خاللها او خالل شهر واحد من
انتهائها بالجدول املرفق.
مادة رابعة :يفوض السادة رؤساء
ال �ق �ط��اع��ات  -ك��ل ف��ي ن �ط��اق ق �ط��اع��ه -
ب ��إص ��دار ق� � ��رارات ال �ن �ق��ل او ال�ت�ك�ل�ي��ف
للقيام بأعباء الوظائف املستحدثة او
الشاغرة بالقطاع من مستوى رئيس
قسم وما دونها من بني موظفي ذات
القطاع مع مراعاة ابالغ قطاع املوارد
البشرية بما يصدر من ق��رارات بهذا
ال �ش��أن ف��ي م��وع��د اق �ص��اه اس �ب��وع من
تاريخ صدور القرار.
م��ادة خ��ام�س��ة :على ك��اف��ة املعنيني
 كل فيما يخصه  -تنفيذ هذا القراروالعمل به اعتبارا من .2015 /11 /15

مريم الزمامي م��دي��ر م�ك�ت��ب ال�ل�ج�ن��ة ال�ت�ش��ري�ع�ي��ة وال�ق��ان��ون�ي��ة  -قطاع
اللجان
هالة الحميدي مدير مكتب اللجنة املالية واالقتصادية  -قطاع اللجان
هناء الهاجري مدير ادارة الدعم االستشاري واملتابعة  -قطاع اللجان
حسني الرامزي م��دي��ر ادارة املناقصات وامل�ش�ت��ري��ات وامل �خ��ازن  -قطاع
الشؤون املالية
نادية حبيب

مدير االدارة املالية  -قطاع الشؤون املالية

حسني النكاس مدير ادارة تقنية املعلومات  -قطاع املعلومات
خالد محمد
طالب

م��دي��ر ادارة م��رك��ز خ ��دم ��ات امل��وظ �ف�ين  -ق �ط��اع امل� ��وارد
البشرية

خديجة
املذكوري

م��دي��ر ادارة ال�ت�ط��وي��ر وادارة امل��واه��ب  -ق �ط��اع امل ��وارد
البشرية

رنا الغانم

مدير ادارة التدريب  -قطاع املوارد البشرية
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الحكومة دافعت عن مشروعها وأكدت أنه ال يتعارض مع االتفاقيات الدولية

اقرار المداولة األولى لقانون األحداث
وسط اعتراض نيابي على تخفيض سن الحدث
متابعة سامح محمد وعبده ابراهيم
وأيمن عبداهلل
أقر مجلس األمة في جلسته التكميلية أمس
األربعاء المداولة األولى للمشروع بقانون بشأن
إصدار قانون األحداث بموافقة  38نائبا ورفض 7
نواب وامتناع نائبين في ظل اعتراض نيابي واسع
على تخفيض سن الحدث من  18إلى  16عاما.
فيما تمسكت الحكومة بما جاء في مشروعها
ووافق المجلس على سحب التقرير التاسع عشر
للجنة الشؤون الخارجية بشأن إنشاء قالدة قائد
اإلنسانة وإعادته إلى اللجنة لمزيد من الدراسة.
وإلى تفاصيل المضبطة:

رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم مترئسا الجلسة وبجواره الشيخ محمد العبدالله

اف �ت �ت��ح رئ �ي ��س م �ج �ل��س األم ��ة
مرزوق الغانم الجلسة التكميلية
أم��س األرب�ع��اء الساعة التاسعة
والنصف بعد أن كان قدر رفعها
مل��دة ن�ص��ف س��اع��ة ل�ع��دم اكتمال
ال � �ن � �ص� ��اب وت� �ل ��ا األم � �ي� ��ن ال� �ع ��ام
أس � �م� ��اء األع� � �ض � ��اء ال �ح��اض��ري��ن
وامل �ع �ت��ذي��ن وال �غ��ائ �ب�ين م��ن دون
اذن أو إخطار.
 مرزوق الغانم :هذه الجلسةام� �ت ��دادا ل�ج�ل�س��ة أم ��س (اول من
أمس).
قانون األحداث
 م� � �ب � ��ارك ال � �ح� ��ري� ��ص :ه �ن��اكتعديل بحذف مواد من القانون
على اعتبار وروده ��ا ف��ي قانون
ال�ط�ف��ل ال ��ذي ت��م اص� ��داره سابقا
وه� � ��ذه امل � � ��ادة ت �ت �ع �ل��ق ب��ال �ح��دث
امل �ع� ّ�رض ل�لان�ح��راف وه��ي امل��ادة
رقم ( )1بند .3
 د .عبدالحميد دش�ت��ي :هذه 3م �ش��اري��ع ح�ك��وم�ي��ة ك�ل�ه��ا أت��ت
ل�لاه�ت�م��ام ب��ال �ح��دث ب�م��ا ي��واك��ب
ت� � �ط � ��ورات األح � � � � ��داث ف��ات �ف��اق �ي��ة
ق� ��ان� ��ون ال� �ط� �ف ��ل ف� ��ي ع � ��ام 1920
وال � � �ك� � ��وي� � ��ت ص � � ��ادق � � ��ت ع �ل �ي �ه��ا
باملرسوم  104لسنة  1991فأتت
القوانني حضارية حتى تواكب
ه��ذه التشريعات ومنها تحديد
س ��ن ال� �ح ��دث وه � ��و ك ��ل ش�خ��ص

ل��م يتجاوز السادسة عشرة من
عمره.
ه� � � � ��ذا امل� � � � �ش � � � ��روع اس � �ت � �ح� ��دث
ضمانات أخالقية تعزز املعالجة
ال� �ن� �ف� �س� �ي ��ة وال � �ب� ��دن � �ي� ��ة وب �ع ��ض
ال � ��وزارات ك��ال��داخ�ل�ي��ة وال �ش��ؤون
ح � �ض� ��رت اج � �ت � �م ��اع ��ات ال �ل �ج �ن��ة
ون ��اق� �ش� �ن ��ا امل � �ش ��اري ��ع وال� �ح ��دث
ال�ي��وم يتعرض ال��ى شتى أن��واع
التحريض على الفسق والفجور
وي �س �ت �خ��دم ف ��ي ارت� �ك ��اب ج��رائ��م
ي� �ك ��ون ��ون ه� ��م أدوات � � �ه � ��ا وب� �ه ��ذا
ال�ق��ان��ون نحميهم وه��و يتعامل
مع كل ما يشكل جرائم يقوم بها
األح� � ��داث وي�ض�ع�ه��ا ف��ي ق��ال�ب�ه��ا
اإلن�س��ان��ي ال�ق��ان��ون��ي األم �ن��ي مع
م� ��رع� ��اة ال� ��رع� ��اي� ��ة االج �ت �م��اع �ي��ة
ل �ل �ح��دث ألن امل �ع��ال �ج��ة األم �ن �ي��ة
واالح��ال��ة ال��ى ن�ي��اب��ة االح� ��داث ال
تستقيم والهجمة الشرسة على
امل�ن�ظ��وم��ة االن �س��ان �ي��ة وب��ال�ت��ال��ي
ل �ي �ك��ون ل��دي �ن��ا ق ��ان��ون ل�ل�أح��داث
وال�ت�ع��ام��ل م��ع ال �ح��دث .امل�ش��روع
حضاري وأرج��و التمعن في كل
م ��ادة ح�ت��ى ن �ق��ره ف��ي م��داول�ت�ي��ه
األولى والثانية اليوم.
 د .ي ��وس ��ف ال� ��زل� ��زل� ��ة :ن�ح��نن �ت �ك �ل��م ع � ��ن ق� �ض� �ي ��ة م� �ه� �م ��ة ألن
األوض� ��اع ال �ت��ي ن�م��ر ب�ه��ا ليست
ك� �م ��ا ف� ��ي ال� �س ��اب ��ق ول� �ك ��ل زم� ��ان
دول��ة ورج��ال لم تكن تلك الفترة

فيها م��ن ال��وس��ائ��ل ال�ت��ي تجعل
العالم كله بيد ال�ح��دث كما اآلن
في التليفونات الذكية فبإمكانه
االط�ل�اع ع�ل��ى ال�ع��ال��م امل �ب��اح منه
وغ �ي��ر امل �ب��اح وي�ن�ب�غ��ي ان نضع
ف ��ي اع �ت �ب��ارن��ا ط��ري �ق��ة امل �ت��اب �ع��ة
والتعامل والنصح والحدث.
ال� �ق ��ان ��ون ال �ح��ال��ي ي �ت �ك �ل��م ع��ن
االح� ��داث وج��رائ��م االح� ��داث لكن
ال ي� ��وج� ��د ش� � ��يء واض � � ��ح وب �ّي��نّ

وك �ي��ف نحاسبهم ل�ك��ن ال ب��د ان
ن�ت�ع��ام��ل م�ع�ه��م ب �ص��ورة شاملة
حتى ال ينحرف وفي الستينات
لم نجد هذا العدد من االنحراف
وعندما نعيش في اجواء االيباد
واآلي �ف��ون والكمبيوتر فينبغي
ان ت�ت�غ�ي��ر ط��ري�ق��ة ال �ت �ع��ام��ل .هل
األم واألب ي � �ع� ��رف� ��ان األس � ��س
الصحيحة لتربية األبناء؟ أليس
من األجدى أن يكون هناك جهات

مبارك الحريص رئيس اللجنة التشريعية على منصة املقرر

حكومية مثل اإلنماء االجتماعي
لتوجيه النصح لألسر حتى ال
ينحرف أبناؤها؟ نحن مقبلون
على مستقبل يختلف عما كنا
ف �ي��ه ف ��ي ال �س��اب��ق ول �ي ��س ه �ن��اك
ت��وج �ي��ه واض � ��ح ل �ه��م ف ��اإلره ��اب
ن � ��وع م� ��ن االن� � �ح � ��راف وم� ��اال� ��ذي
ي �ن �ب �غ��ي ح �ت��ى ن �ح �م��ي أب �ن��اء ن��ا
م ��ن ه� ��ذا االن � �ح� ��راف وه � ��ذا غ�ي��ر
موجود عند الحكومة وجهاتها
وم��ؤس �س��ات �ه��ا .ي �ن �ب �غ��ي ت�ف�ع�ي��ل
املؤسسات املدنية والطفل يذهب
ال � ��ى ال � ��روض � ��ة ع� �ن ��د  4س� �ن ��وات
معنى ذلك اننا سلمنا عقله في
ي��د امل�ع�ل�م�ين وامل �ع �ل �م��ات ول��ذل��ك
ال�ت��وج�ي��ه األول م�ف�ت��رض ي�ك��ون
من املدارس .أتمنى أن يأتي وزير
التربية وسيستعرض املشاكل
امل��وج��ودة ف��ي امل ��دارس وسنجد
ال �ع�ج��ب ال �ع �ج��اب ألن ��ه ال ي��وج��د
ت ��وج� �ي ��ه واض � � ��ح ب� ��ل ف� �ق ��ط ات� ��وا
بأخصائيني اجتماعيني بأدنى
الرواتب أتمنى أال يكون حديثنا
ف �ق��ط ل �ل �ت �ج��ري��م ب ��ل اي� �ج ��اد آل�ي��ة
كاملة ملنع الحدث من االنحراف
وأتمنى من وزارة الداخلية دورا
ف ��ي ت��وج �ي��ه ال �ن �ص��ائ��ح وإع�ل��ام
أول �ي��اء االم� ��ور ك�ي�ف�ي��ة ال�ت�ع��اط��ي
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الحريص :هناك
تعديل يقضي
بحذف مواد من
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الحكومة :القانون يعنى بالبعد الجنائي
ال بتحديد سن الطفل
تتمة المنشور ص04
م��ع االب �ن��اء حتى ال ي�ك��ون هناك
انحراف.
وك � ��ان س��اب �ق��ا ي ��وج ��د ف ��ي ك��ل
م��درس��ة ن ��اد ص�ي�ف��ي الس�ت�ث�م��ار
الوقت في شيء مفيد نحذر من
الفراغ واملال الجدة.
 م� � �ب � ��ارك ال � �ح� ��ري� ��ص (م� �ق ��رراللجنة) :مشروع القانون يعالج
ح��ال �ت�ين ح��ال��ة ال �ح��دث امل �ع� ّ�رض
ل�لان �ح��راف وم ��ا ب�ع��د االن �ح��راف
أم � ��ا ق �ب��ل ذل � ��ك ف �ل�ا ي �ت �ع��رض ل��ه
ال� � �ق � ��ان � ��ون ول� � �ي � ��س م� �س ��ؤول� �ي ��ة
امل� �ش ��روع ب ��ل م �س��ؤول �ي��ة ال�ب�ي��ت
واالسرة واملدرسة.
 ع� �ب ��دال� �ل ��ه ال� �ت� �م� �ي� �م ��ي :ه ��ذاال� � �ق � ��ان � ��ون ل� � ��ه أه � �م � �ي� ��ة ق� �ص ��وى
ف �ه��م أه ��م ش��ري �ح��ة ف ��ي امل�ج�ت�م��ع
معرضة لالنحراف واالستغالل
وهي موجودة في كل دول العالم
ولكن ينبغي ان تعطى االهمية
القصوى والتكنولوجيا سالح
ذو ح ��دي ��ن .وال� �ق ��ان ��ون ي �ج��ب ان
يعطي االهمية القصوى ال سيما
اننا أقررنا الدور السابق قانون
ال �ط �ف��ل وه� �م ��ا م� �ت ��راب� �ط ��ان ج��دا
م��ن حيث طفولة ال�ح��دث وحتى
بلوغه .دور الحكومة مغيب في
االهتمام بهذه الشريحة ويجب
ان يرى هذا القانون النور وعلى
االجهزة االعالمية توعية االسرة
في كيفية رعاية ابنائها حتى ال
ينحرف الحدث ووزارة التربية
ع�ل�ي�ه��ا م �س��ؤول �ي��ات ك �ب �ي��رة في
ه ��ذه ال �ت��وع �ي��ة ي �ج��ب ان ن��راع��ي
ه � ��ذه ال �ش��ري �ح��ة م ��ن خ �ل��ال ه��ذا
القانون.
 ص��ال��ح ع ��اش ��ور :أق ��ر ق��ان��ونل �ل �ح��دث ع ��ام  1983أي ب �ع��د 32
س �ن��ة ن�ع�ي��د ال �ن �ظ��ر ف��ي ال �ق��ان��ون
وهذا شيء جيد فهناك تغييرات
اقتصادية واجتماعية وال بد أن
يواكب القانون الحدث وظروف
ح� �ي ��اة ال � �ح� ��دث ال � �ي� ��وم غ �ي��ر ذي
ق�ب��ل وت�خ�ت�ل��ف ام�ك��ان�ي��ات ال�ي��وم
ع ��ن ال �س��اب��ق ووس ��ائ ��ل ال�ت��رف�ي��ه
وال� �س� �ي ��اح ��ة وال� �س� �ف ��ر م �ت��واف��رة
ال�ي��وم ول��م تكن م�ت��واف��رة سابقا
وحسب االحصاءات بها قضايا
وم � �ش� ��اك� ��ل م� �ت� �ع� �ل� �ق ��ة ب ��ال� �ح ��دث
ولنعمل دراسات ملشاكل االحداث
واس� � �ب � ��اب ح ��دوث� �ه ��ا وال� �ق ��ان ��ون
إح � ��دى ال ��وس��ائ ��ل ل�ل�ت�غ�ل��ب على
هذه املشاكل يجب ان يكون هاك
ت �ك��ام��ل ب �ي�ن االس � � ��رة وامل ��درس ��ة

مشاورات بني الصبيح وأعضاء التشريعية حول قانون األحداث

واالع � � � �ل� � � ��ام ح� � �ت � ��ى ال ي� �ن� �ح ��رف
ال � �ح � ��دث .األب واألم ي ��روح ��ون
ال ��دواوي ��ن وال �س �ف��ر ط ��وال ال�ي��وم
ويضعون األوالد ف��ي ي��د الخدم
التربية في ه��ذا الزمن ضرورية
ألن وس ��ائ ��ل االع �ل ��ام وال �ت��رف �ي��ه
سيأخذون االبناء .دور املدرسة
اك � �ث� ��ر م � ��ن االس� � � � ��رة ألن ال �ط �ف��ل
ي�ق�ض��ي اك �ث��ر وق �ت��ه ف��ي امل��درس��ة
ض��رورة استثمار ك��ل دقيقة من
وقت الطفل في املدرسة .وهناك
م ��ادت ��ان ال ب ��د ان ي �ت��م ال �ت��راج��ع
ع�ن�ه��ا أول�ه�م��ا ه��و امل� ��ادة االول��ى
ه��دف��ت ال ��ى زي � ��ادة ع �م��ر ال �ح��دث
م� ��ن  15ال� � ��ى  16س� �ن ��ة ب�م�ع�ن��ى

أن أي ح ��دث ي �ت �ج��اوز ع �م��ره 16
س�ن��ة وأح ��دث مخالفة سيعامل
م �ع��ام �ل��ة ال �ك �ب �ي��ر ب��ال �س��ن وه ��ذه
امل��ادة تخالف االتفاقية لحقوق
الطفل ال�ت��ي ح��ددت س��ن الحدث
ال� ��ى  18س �ن��ة وأص� ��درن� ��ا ال� ��دور
الثالث قانون الطفل والطفل به
عمره  18سنة واقل وهذا الشيء
سيرتب على الدولة انه من يبلغ
 16س�ي�ع�م��ل ف��ي ال ��دول ��ة ك �م��ا ان
ه �ن��اك ب�ع��ض ال �ق��وان�ين املتعلقة
ب��ال �س��ن ك ��ال� �س� �ي ��ارة وال � �ق ��روض
ف� �ي� �ج ��ب ان ي � ��رج � ��ع ال� � � ��ي اص� ��ل
القانون في هذه املادة من خالل
االس��رة يجب ان يوجه التوجيه

السليم واملادة االخرى ( )20على
م �س��ؤول ال��رع��اي��ة اب�ل��اغ م��رات��ب
السلوك في حالة موت الحدث او
تغيير سكنه أو أي ط��ارئ خالل
اسبوعني ويعاقب امل�س��ؤول عن
ع��دم االب�ل�اغ بغرامة  200دينار.
أي ان � ��ه ه� �ن ��اك ع � ��دم ت ��واف ��ق ف��ي
ال�ع�ق��وب��ة وامل �س��ؤول ع��ن ال�ح��دث
سواء ولي االمر عقوبته االهمال
في رعاية الطفل وحياته بمعنى
انه غير مقتدر وغير مبال وهو
م� � �س � ��ؤول ع � ��ن ذل � � ��ك وي � �ج� ��ب ان
يعرف هذا الشخص انها جريمة
ويعاقب معاقبة كبيرة .وامل��ادة
 14بالنسبة ل�ل�ت��داب�ي��ر وه��ي ما

الفضل للفهد :هل احترام القوانين
الدولية الرياضية على حساب بلدك؟
أوضح النائب نبيل الفضل
أن � ��ه ش ��اه ��د أم � ��س ج� � ��زءا م��ن
ال� �ل� �ق ��اء ال� � ��ذي اج� ��رت� ��ه إح� ��دى
القنوات السعودية مع الشيخ
أح �م��د ال�ف�ه��د وتعليقي عليه
م �ق �ط��ع م� ��ن ق� �ص� �ي ��دة غ�ن�ت�ه��ا
امل � �ط� ��رب� ��ة ن � �ج� ��اة ال� �ص� �غ� �ي ��رة:

ال ت� �ك ��ذب ��ي م� ��ا أه � � ��ون ال ��دم ��ع
ال �ج �س��ور إذا ج� ��رى م ��ن ع�ين
باكية فأنكر وادعى.
وق��ال الفضل ف��ي رده على
س ��ؤال وج ��ه ال �ي��ه بخصوص
م � �ق� ��اب � �ل� ��ة ال� � �ف� � �ه � ��د :م � � ��ا ل �ف��ت
ان�ت�ب��اه��ي ق ��ول ال �ف �ه��د :علينا

اح� � �ت � ��رام ال � �ق� ��وان �ي�ن ال ��دول� �ي ��ة
ال��ري��اض �ي��ة وي �ك��ون ذل ��ك على
حساب قوانني بلدك وسمعة
الكويت وعموما مشكور وما
قصرت.

يأتي بعد الحكم بإيداع الحدث
اح� ��د امل ��راك ��ز ال �ت��اب �ع��ة ل ��وزارت ��ي
الداخلية أو الشؤون.
 ع �ب��دال �ل��ه ال �ط��ري �ج��ي :نتكلمع ��ن م�س�ت�ق�ب��ل ال �ك��وي��ت ف ��ي ه��ذه
امل��رح�ل��ة الصعبة ال�ت��ي ت�م��ر بها
ال ��دول واالق�ل �ي��م واص �ب��ح اول�ي��اء
االم��ور ال يستطيعون السيطرة
ع �ل��ى اب �ن��ائ �ه��م ح �ت��ى اص �ب �ح��وا
ف �ئ��ة م�س�ت�ه��دف��ة م ��ن االره��اب �ي�ين
وال �ع �ص��اب��ات االره ��اب� �ي ��ة .ه�ن��اك
ارقام مخيفة تنذر بخطر وهناك
ج��رائ��م ع �م��د وص �ل��ت ال ��ى ال�ق�ت��ل
بحاجة الى نقلة نوعية للتعامل
مع الحدث وعلى وزارة التربية
ان ت �ق��وم ب �م �س��ؤول �ي��ات �ه��ا ت�ج��اه
ذل��ك وم��ا نسمعه م��ن ج��رائ��م في
امل� � ��دارس ش ��يء م �خ �ي��ف ووزارة
ال ��داخ� �ل� �ي ��ة ع �ل �ي �ه��ا ف �ص ��ل ادارة
االح� � � ��داث ع ��ن م �ك��ان �ه��ا ال �ح��ال��ي
ع ��ن االدارة ال� �ع ��ام ��ة ل�ل�م�ب��اح��ث
ال �ج �ن��ائ �ي��ة وم �ح �ك �م��ة االح� � ��داث
ي �ج��ب ان ي �ك��ون ل �ه��ا م��وق��ع اخ��ر
وي�ج��ب ان ي�ك��ون ه�ن��اك برنامج
لتأهيل ال �ح��دث .وه �ن��اك اح��داث
دخ � � �ل� � ��وا ف� � ��ي ج� � ��رائ� � ��م ب �س �ي �ط��ة
بسبب تعاملهم مع مجرمني في
ال�س�ج��ن امل��رك��زي وب�ع��د خ��روج��ه
من السجن ال بد ان تكون هناك
رعاية ملتابعته وسجن االحداث
ي�ح�ت��اج ال��ى ت�ط��وي��ر خ�ف��ض سن
ال � �ح ��دث ال � ��ى  16ي� �ت� �ع ��ارض م��ع
اتفاقيات دول�ي��ة وق��ان��ون الطفل
وق��ان��ون امل��رور .ويجب ان تكون
غرامة املسؤول عن الحدث 2000
دينار بدال من  200دينار.
 د .خ� �ل� �ي ��ل أب� � � � ��ل :أؤي� � � � ��د أنال� � �ح � ��دث ي � �ك� ��ون س� �ن ��ه م � ��ا دون
 18س� � �ن � ��ة ال � � � �ح� � � ��دث امل� � �ع � ��رض
ل�لان�ح��راف ه�ن��اك ح��ال��ة ل��م تذكر
ان��ه اذا تعرض للتمييز ينحرف
ال� �ح ��دث واذا ت �ع ��رض ل�لاه �م��ال
م��ن م��ؤس �س��ات ال ��دول ��ة ي�ن�ح��رف
ال �ح��دث واذا ت �ع��رض للتجاهل
وت �ح �ط �ي��م ال �ش �خ �ص �ي��ة ي�ن�ح��رف
ب �ع��ض امل �س��ؤول�ي�ن ف ��ي امل� ��دارس
يعاملون الحدث بطريقة سيئة.
اذا ك �ش �ف �ن��ا ع� ��ن ت� �ل ��ك ال� �ح ��االت
ال�ت��ي ت�ع��رض ال�ح��دث لالنحراف
ف �ب��ذل��ك س �ن �ح �م �ي �ه��م م ��ن س �ل��وك
وم � � �م � ��ارس � ��ات امل � �ج � �ت � �م� ��ع .وف� ��ي
امل� ��ادة ( )30تتعلق بالصحيفة
ال�ج�ن��ائ�ي��ة ل�ل�ح��دث ح�ت��ى ل��و ق��ام
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التميمي :الحدث
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تفعيل مؤسسات الدولة لتوجيه األسر
في طريقة تربية األبناء
تتمة المنشور ص05
ب��ارت�ك��اب ج��رائ��م فيحق لالسرة
االخ � ��رى ح�ي�ن�م��ا ي �ت �ق��دم ل �ل��زواج
ف� �ي� �ج ��ب ان ت � �ن� ��ص ص �ح �ي �ف �ت��ه
ع�ل��ى م��ا ق��ام ب��ه م��ن اف �ع��ال حتى
ت�ع�ل��م االس� ��ر االخ � ��رى ع �م��وم��ا ال
ن �س �ت �ع �ج��ل ف� ��ي إق� � � ��رار ال �ق ��ان ��ون
ونقره مداولة اولى فقط.
 م� �ب ��ارك ال �ح��ري��ص (امل� �ق ��رر):بالنسبة للمادة ( )43الصحيفة
ال �ج �ن��ائ �ي��ة م ��وج ��ودة ح��ال �ي��ا في
ال� �ك ��وي ��ت وف � ��ي ك ��ل دول ال �ع��ال��م
حتى البالغ يوجد في صحيفته
ال �ج �ن��ائ �ي��ة .وم ��وض ��وع االه �م��ال
اي �ض��ا م��وج��ود ف��ي ال �ق��ان��ون في
املادة االولى.
 جمال العمر :يجب ان ينتظررئيس اللجنة التشريعية لحني
االنتهاء من حديث النواب حتى
ال يضيع وقت الجلسة.
 د .خليل أبل :اذا اردنا معاقبةم��ن ت�س�ب��ب ف��ي ان �ح��راف ال�ح��دث
م ��ؤس� �س ��ات دول� �ي ��ة ت �س��اه��م ف��ي
انحراف الحدث والطبيب عندما
يخفق ف��ي م��راع��اة ال�ح��دث نريد
م �ح��اس �ب �ت��ه واذا ك� ��ان م��وض��وع
الحالة الجنائية.
 ف�ي�ص��ل ال��دوي �س��ان :ل��ب ه��ذااملوضوع هو املادة االولى وهي
تخفيض سن الحدث الى  16فهل
نحن بحاجة ال��ى تخفيض سن
الحدث الى  16سنة من أجل طفل
اس �ت �خ��دم س�ك�ي�ن��ا او غ �ي��ر ذل��ك؟
ويتم استخدامهم في املظاهرات.
ه�ن��اك ات�ف��اق�ي��ات دول�ي��ة لتحديد
س ��ن ال �ط �ف��ول��ة ب �ـ  18وال �ت �ش��ري��ع
ال�ج��دي��د م�ع�ن��اه إل �غ��اء للتشريع
ال �ق��دي��م م�ع�ن��ى س��ن ال�ط�ف��ول��ة لن
يكون  18سنة والدولة ليس بها
«هارموني» بني قوانينها وكان
ك ��ل وزارة ت �غ �ن��ي ع �ل��ى ل �ي�لاه��ا.
وت �خ �ي �ل��وا ال � �ـ  B.B.Cوال �ق �ن��وات
سيقولون ان الكويت اول دول��ة
ب ��ال� �ع ��ال ��م ت �ش �ن��ق ال� �ط� �ف ��ل أو أن
ي �ق��دم أو أن ي �س �ج��ن م ��ؤب ��دا هل
أن �ت��م م �س �ت �ع��دون ل ��ذل ��ك؟ ع�ن��دم��ا
ت ��واج ��ه ال �ح �ك��وم��ة ح��ال��ة معينة
ت �ع��دل ق��وان�ي �ن �ه��ا وال �ت�ش��ري �ع��ات
ال ت� �ب� �ن ��ى ع� �ل ��ى ح� � � ��االت ف ��ردي ��ة
ول� ��م ن �ف �ك��ر ف ��ي س �م �ع��ة ال �ك��وي��ت
ف��ي امل�ح��اف��ل ال��دول�ي��ة وه��ل تريد
ال �ح �ك��وم��ة ت��رق �ي��ع ح ��ال ��ة وق �ع��ت
ف� �ي� �ه ��ا ال � �ح � �ك� ��وم� ��ات ال� �س ��اب� �ق ��ة.
الحكومة ت��ري��د ان ت�ك��وي الطفل
وعليها ان ت�ب��دأ ب��رع��اي��ة النشء
وهناك جنود لدى داعش جنود
ف ��ي ع �م��ره  8س� �ن ��وات ي�ت�ف�ن�ن��ون
بقطع رأس االن�س��ان وقتله وقد
ُيستغل اطفالنا سواء من داعش

حماد :علينا أن
نأخذ باالتفاقيات
الدولية التي تؤكد
أن عمر الحدث 18
سنة
الرويعي :حظر نشر
أسماء األحداث
في وسائل اإلعالم
ينطوي على مبالغة
في التشدد
رئيس السن خلف دميثير مترئسا جزءا من الجلسة

أم اخ� ��وات � �ه� ��ا .ن �ح ��ن ن �ش ��د ع�ل��ى
ي��د ال��وزي��ر ال�ص��ان��ع ال ��ذي احكم
ق �ب �ض �ت��ه ع� �ل ��ى وزارة االوق � � ��اف
واع��اده��ا ال��ى اصلها كما كانت
ف��ي ال�س��اب��ق عندما ك��ان��ت تدعو
ال ��ى امل ��ول ��د ال �ن �ب��وي واالح �ت �ف��ال
ب��ه ال�ح�ك��وم��ات ال�س��اب�ق��ة اهملت
النشء ول��م تهتم به رياضيا او
حتى عند التخرج وهذا ينعكس
ع � �ل� ��ى االط � � �ف� � ��ال ح � �ت� ��ى ق � �ب� ��ل ان
يكملوا دراستهم .ومن ثم يتنمر
ال �ط �ف��ل ع ��ن ارادة وال � ��ده وادارة
امل�ج�ت�م��ع واح ��ذر واق ��ول ان�ت��م يا
اع�ض��اء املجلس ام��ام مسؤولية
ت��اري �خ �ي��ة اذا م ��ر ه� ��ذا ال �ق��ان��ون
ه�ك��ذا وسيكون ع��ارا ولتوافقوا
ع� �ل ��ى ال� �ت� �ع ��دي ��ل ع� �ل ��ى ال� �ق ��ان ��ون
ل� �ل� �ح� �ف ��اظ ع� �ل ��ى وج� � ��ه ال� �ك ��وي ��ت
االبيض فنقطة س��وداء في ثوب
العروس تخرب زينتها.
 سعدون حماد :يجب ان نأخذباالتفاقيات الدولية التي تؤكد
ان س��ن ال �ح��دث  18س�ن��ة وليس
16س� �ن ��ة وامل� � ��ادة رق� ��م ( )3تعتد
ب �ت �ح��دي��د س ��ن ال� �ح ��دث ب�ش �ه��ادة
امل �ي�لاد ال��رس�م�ي��ة او أي مستند
رس �م��ي اخ ��ر ف�ي�ن�ب�غ��ي االع� �ت ��داد
ب �ش �ه��ادة امل� �ي�ل�اد ال��رس �م �ي��ة وال
نبغي االعتداد بأي جهة اخرى.
 د .ع � � � � � � � ��ودة ال� � � ��روي � � � �ع� � � ��ي:االض � � �ط� � ��راب� � ��ات واالن� � �ح � ��راف � ��ات
ال�ن�ف�س�ي��ة وامل �ج �ت �م �ع �ي��ة س ��ن 18
سنة مهم جدا حتى باالستشهاد
ال �ق �ض��ائ��ي وال �ط �ب��ي وال�ش�خ��ص
ق � �ب� ��ل س � � ��ن  18س � �ن� ��ة ي �خ �ت �ل��ف
ت�ش�خ�ي�ص��ه ع �م��ا ب �ع��د  18س�ن��ة.
ينبغي عند س��ن القوانني يجب
ان تكون القوانني متناسقة اؤيد
االبقاء على سن  18سنة .وبشأن

املادة املتعلقة بحظر نشر اسماء
االح� � � � ��داث ف� ��ي وس� ��ائ� ��ل االع �ل��ام
او ال�ح�ك��م ف�لا اع �ل��م امل�ب��ال�غ��ة في
ال �ت �ش��دد ف ��ي ه ��ذا االم� ��ر ألن ��ه قد
ت�ك��ون قضية ال �ح��دث ف��ي بعض
االحيان هي قضية رأي عام.
 ج�م��ال ال�ع�م��ر :اذا ك��ان هدفهذا التشريع هو العقاب وليس
اص �ل�اح ه ��ذه ال �ف �ئ��ة ف�ي�ن�ب�غ��ي ان
ن�ب�ح��ث ع��ن ط ��رق ل�ل�اص�ل�اح فما
ال �ب �ي �ئ ��ة االج� �ت� �م ��اع� �ي ��ة ال �ج �ي��دة
ال �ت ��ي خ�ل�ق�ت�ه��ا ال �ح �ك��وم��ة ح�ت��ى
ن �ح �م��ي ال � �ن� ��شء م� ��ن االن � �ح� ��راف
ح �ت��ى اص �ب �ح��ت ه� ��ذه ال �ف �ئ��ة من
امل� �ج� �ت� �م ��ع ه � ��دف � ��ا ل� �ل� �ك ��ل ت� �ج ��ار
امل � � � �خ� � � ��درات واص� � �ب� � �ح � ��ت ه ��دف ��ا
لضرب املجتمع والحكومة ليس
ل��دي �ه��ا اس �ت��رات �ي �ج �ي��ة واض �ح��ة
مل� �ع ��ال� �ج ��ة اس� � �ب � ��اب االن � � �ح� � ��راف.
امل � ��دارس وال�ت�ع�ل�ي��م وم�خ��رج��ات��ه
م� �ت ��دن� �ي ��ة اي� � ��ن ال� ��ري� ��اض� ��ة ال �ت��ي
تجذب الشباب؟ نحن من نخلق
ه��ؤالء وانحرافاتهم .املسؤولية
على الحكومة اكبر من التشريع
وع �ل �ي �ه��ا ان ت ��أت ��ي ب� �ح ��ل ك��ام��ل
م� �ت� �ك ��ام ��ل وم� � � ��ن ض� �م� �ن� �ه ��ا ه� ��ذا
التشريع.
 س �ع��ود ال �ح��ري �ج��ي :ال �ح��دثال �ج ��ام ��ح ه ��و ض �ح �ي��ة اك� �ث ��ر م��ن
مجرم ووسائل التعذيب ليست
طريقة ملعالجة االس �ب��اب .يجب
ان ت�ح�ظ��ى ه ��ذه ال �ف �ئ��ة بتشريع
خ � � � ��اص ع � �ل � ��ى ض � � � ��وء س� �ي ��اس ��ة
اجتماعية والتي ينبغي التركيز
على اصالح هذه الفئة واعضاء
امل� �ج� �ل ��س ح� ��ري � �ص� ��ون ع� �ل ��ى ك��ل
م ��ا ي �خ��دم ه� ��ذه ال �ف �ئ��ة .وت��وف �ي��ر
الحماية والرعاية لهم عن طريق
ت� ��داب � �ي� ��ر اص �ل�اح � �ي� ��ة ت�ل��ائ� ��م ك��ل

سعود الحريجي

حدث .القانون غاية في االهمية
وينبغي اقراره لرعاية االطفال.
 د .م�ح�م��د ال �ح��وي �ل��ة :اش�ك��الاالن � �ح ��راف ك �ب �ي��رة ول��دي �ن��ا ع��دد
كبير م��ن ال��واف��دي��ن ويصطحب
معه بعض االفكار التي قد تكون
دخ �ي �ل��ة ع �ل��ى م �ج �ت �م �ع �ن��ا .وم��ن
ال��واج��ب ان ت�ك��ون ه��ذه القضية
امام املؤسسات ككل حتى نحمي
ال�ح��دث م��ن أي شكل م��ن أشكال
االن � �ح� ��راف امل � �خ� ��درات اص�ب�ح��ت
م�ن�ت�ش��رة وت ��دق اج� ��راس الخطر
وع� �ل ��ى امل ��ؤس� �س ��ات ال �ح �ك��وم �ي��ة
ان تتضافر لحماية ال�ن��شء من
ال�ج��رائ��م ،ويجب ان تكون هناك
ف � ��رق امل ��راق� �ب ��ة ال� �س� �ل ��وك مل��راق �ب��ة
الحدث بعد خروجه من السجن.
ال � �ق� ��ان� ��ون ج ��دي ��ر ب� ��االخ� ��ذ ب��ه
وتطبيق وتفعيل جميع م��واده
القيمة واملهمة.
 خليل الصالح :هذا القانوني� �م� �ث ��ل ال� � �ل � ��ؤل � ��ؤة ال � �ت � ��ي ب� ��دأه� ��ا
امل �ج �ل��س ف� ��ي ت �ش��ري �ع��ات��ه ال �ت��ي
يتزين بها.
ال�ع��ومل��ة ال�ح��دي�ث��ة ق��دم��ت لهذا
امل� �ج� �ت� �م ��ع ال � �س� ��رع� ��ة ال� �ق� �ص ��وى
ل�ل��اح� ��داث االم� � ��ر ال� � ��ذي ي�ت�ط�ل��ب
التشريعات الالزمة ملواكبة هذه
السرعة.
ض� � ��رورة ان ت �ع��ال��ج ان� �ح ��راف
ال � �ح� ��دث وه � ��و ي �ت ��أث ��ر ب ��االع�ل�ام
واملدرسة واالسرة.
فهل تكلمنا مع االسرة ،وعلى
ال � ��وزي � ��رة ال � ��ى اس� �ت ��رال� �ي ��ا ح�ت��ى
ت��رى القانون يطبق على اولياء
االمور قبل الطفل.
ال � � � ��واق � � � ��ع وال � � �ت� � ��وظ � � �ي� � ��ف ف ��ي
الحكومة الب��د ان يكون  18سنة
فما فوق وارجو اعادة النظر في

مسألة السن للمصلحة العامة،
وان ت �ك��ون ال �ق��وان�ين امل��وض��وع��ة
متوافقة مع مجتمعنا.
 ع��ادل الخرافي :هذا القانوني ��رت� �ق ��ي ف� ��ي ال� � ��دول� � ��ة ،وم �س ��أل ��ة
ت� �ح ��دي ��د ال� �س ��ن اخ �ت �ل �ف��ت ع�ل�ي��ه
اراء وه� � ��و م ��رت� �ب ��ط ب��دس��ات �ي��ر
وات� �ف ��اق� �ي ��ات وم ��واث� �ي ��ق دول� �ي ��ة،
دور املؤسسات في الحدث فعال
مراكز تجمع الحدث في الداخلية
يجب مراعاتها وهي من الخطر
وجود الحدث مع الشخص غير
السوي.
تستطيع ان ت�ع�م��ل امل��ؤس�س��ة
االصالحية على حماية الحدث
م � � ��ن خ � �ل� ��ال ع � � � ��دم وض � � �ع� � ��ه م��ع
امل� �ج ��رم�ي�ن .وي �ن �ب �غ��ى ان ي �ك��ون
ه�ن��اك رق��ي ف��ي تعامل املؤسسة
االصالحية.
 م� �ب ��ارك ال �ح��ري��ص (امل� �ق ��رر):اللجنة عندما اجتمعت بحضور
اللجان الحكومية وجدنا خالفا
ع�ل��ى ال �س��ن ،امل �ش��روع ج��اء ب �ـ 16
سنة والنواب رأيهم االبقاء على
 18س�ن��ة ،ن�ح��ن ن�ن��اق��ش م�ش��روع
االح � ��داث ي �ت �ح��دث ع��ن امل �س��اء ل��ة
الجنائية للحدث وليس حقوق
ال �ط �ف��ل ،ق��ان��ون ال��رش��د  21سنة
والتوظيف  18سنة ليست حجة
على قانون االحداث.
وال � �ت � �ع ��دي ��ل ع� �ل ��ى ال � �س� ��ن ه��و
اك �ث��ر ال�ت�ع��دي�لات ج��وه��ري��ة فهل
سنصوت اليوم على التعديالت
ام ال هذا امر متروك للمجلس.
 وزي � � � � � � ��رة ال � � � � �ش� � � � ��ؤون :ه � ��ذاق��ان��ون جنائي يتكلم ع��ن البعد

التتمة ص07

العمر :المسؤولية
على الحكومة أكبر
من التشريع ويجب
أن تأتي بحل كامل
متكامل
الحريجي :الحدث
الجامح ضحية أكثر
من مجرم ووسائل
التعذيب ليست
طريقة للمعالجة
الحويلة :يجب أن
تكون هناك فرق
لمراقبة سلوك
الحدث بعد خروجه
من السجن
الصالح :القانون
يمثل اللؤلؤة التي
بدأها المجلس
في تشريعاته التي
يتزين بها
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الخرافي :على
المؤسسة
اإلصالحية حماية
الحدث من خالل
عدم وضعه مع
المجرمين
الحريص :التعديل
على السن هو أكثر
التعديالت جوهرية
حديث يجمع النائبني د.خليل عبدالله وخليل الصالح مع ياسر أبل

تتمة المنشور ص06
الجنائي وال يتكلم ع��ن تحديد
س � ��ن ال � �ط � �ف� ��ول� ��ة ال � � � ��ذي ح� ��ددت� ��ه
االت � �ف� ��اق � �ي� ��ات وق � ��ان � ��ون ال �ط �ف ��ل،
االح � �ص ��ائ � �ي ��ة 14097 ،16609
جريمة العامني املاضيني،530 ،
 490ج��ري �م��ة وه ��و اك �ث��ر م ��ن 16
هي االع��داد االكبر ولذلك ارت��أت
ال �ح �ك��وم��ة ان ت �ض �ع��ه  16س �ن��ة.
وس ��ن  16س �ن��ة ال ي �ت��رت��ب عليه
ام� ��ور أخ � ��رى .الن ه �ن��اك ق��وان�ين
اخ ��رى ت �ح��دده��ا ،وت �ش��اورت مع
كل االخوان االفاضل ووجدت انه
ال يتعارض مع القانون الدولي
ال��ذي ق��ال ان الطفل ال��ذي ارتكب
جريمة يعاقب.
 د .يوسف الزلزلة :نحن نريدمعرفة امل�س��وغ لقانوني لتقليل
ال �س��ن م��ن  18ال ��ى  16س �ن��ة ،فما
امل �ب��رر ال� ��ذي ي�ج�ع�ل�ك��م تخففون
ال �س��ن ال �ق��ان��ون �ي��ة ال� ��ى  16سنة
حتى يكون التصويت بناء على
معلومة.
 وزي � ��رة ال� �ش ��ؤون :االت�ف��اق�ي��ةال� ��دول � �ي� ��ة ه � ��ي ل� �ح� �ق ��وق ال �ط �ف��ل
والكويت اص��درت قانون الطفل
امل �ت �ف��ق م ��ع االت� �ف ��اق� �ي ��ات ،وع �ل��ى
م ��دى  3س �ن��وات االع � ��داد االك �ب��ر
امل �ض��اع �ف��ة ه ��ي م ��ن  16ال� ��ى 18
سنة.
 وزي � � � ��ر ال� ��داخ � �ل � �ي� ��ة ال �ش �ي��خمحمد ال�خ��ال��د :ال��وزي��رة شرحت
م��ا ف�ي��ه ال�ك�ف��اي��ة ون�ش�ك��ر اللجنة
التشريعية  18سنة يفتح بيتا
وع� �ن ��دخ (ل �ي �س��ن) وت �س �ع��ى ال��ى
خ� �ف ��ض س� ��ن ال� �ن ��اخ ��ب ال � ��ى ،18
وس ��ن  17 - 16ال �س��واد االع �ظ��م،
وال �ج��رائ��م ك�ث�ي��رة ف��ي امل �خ��درات

ف��ي  17 - 16وال �ت �ط��رف وغسيل
امل ��خ ،وه �ن��اك اب ي��ري��د م�ن��ا منع
ول ��ده م��ن ال�س�ف��ر الن ل��دي��ه علما
بأنه سينضم الى داعش ،ولذلك
ع� �ن ��دن ��ا رؤي� � � ��ة ل �ت �خ �ف �ي��ض س��ن
الحدث الى  16سنة.
 ص� � ��ال� � ��ح ع � � � ��اش � � � ��ور :ح �ج ��ةالحكومة لتخفيض سن الحدث
ل �ي �س��ت ق ��ان ��ون �ي ��ة وال � �ج� ��رائ� ��م ال
تستدعي تخفيض سن الحدث،
االح� � � �ك � � ��ام ق� ��اس � �ي� ��ة ف� � ��ي ب �ع��ض
القضايا ف��ي ق��وان�ين اخ��رى البد
م ��ن م �ع��رف��ة االس� �ب ��اب ون�ح�ل�ه��ا،
وبالنسبة للسفر فقانون الطفل

وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد

ي �ل��زم ال �ح �ك��وم��ة ب �م �ن��ع س �ف��ر اي
شخص اقل من  18سنة من دون
موافقة ولي امر املسافر منفردا.
ف�لاب��د ان ي�ك��ون ه�ن��اك اذن من
ول��ي االم ��ر ل�ك��ي ي�س��اف��ر م�ن�ف��ردا،
وال ��ى االن ل��م ار داع �ي��ا لتطبيق
ق��ان��ون االح� ��داث ع�ل��ى م��ن عمره
 16سنة.
 د .ي ��وس ��ف ال� ��زل� ��زل� ��ة :ك�ن��تم� �ع ��ارض ��ا ع� �ل ��ى ت �خ �ف �ي��ض س��ن
ال � �ح� ��دث ،ول� �ك ��ن ب �ع��دم��ا س�م�ع��ت
ال ��وزي ��رة ه �ن��د ال �ص �ب �ي��ح ووزي ��ر
ال� ��داخ � �ل � �ي� ��ة ،ف� ��ي ح� � ��دث ل� �ن ��ا م��ن
جرائم كانت لها دخل باالرهاب

ع�ن��دم��ا ت��رت�ب��ط ال�ق�ض�ي��ة ب��االم��ن
فليس هناك اي فائدة من قانون
يؤمن مصالح امن البلد.
ال ّ
اذا ك ��ان ��ت ال �ق �ض �ي��ة م��رت�ب�ط��ة
بأمن البلد اسحب التعديل ونقر
املادة كما جاء.
 مرزوق الغانم :سنبدأ باملوادثم تبدأ املناقشة على املواد.
 جمال العمر :مبررات الوزيرةووزي� � � ��ر ال ��داخ� �ل� �ي ��ة غ� �ي ��ر ك��اف �ي��ة
لخفض سن الحدث ،نحن نخلق
من هذه الفئة مجرمي املستقبل
لذلك الي��وج��د مبرر على ح��االت
فردية ان نتشدد في العقوبة.

الظفيري :مليارا دوالر مهددة
بالسرقة في مناقصة المطار
دع � � ��ا ال � �ن� ��ائ� ��ب د .م �ن �ص��ور
الظفيري الحكومة ال��ى ايقاف
اج � � � � ��راءات م �ن��اق �ص��ة م� �ش ��روع
امل� � �ط � ��ار س ��ري � �ع ��ا ل� ��وض� ��ع ح��د
ملحاولة االس�ت�ي�لاء ع�ل��ى اكثر
من ملياري دوالر معدة للسرقة
من وراء هذا املشروع.
وق��ال الظفيري ف��ي تصريح
ص�ح��اف��ي ان املناقصة تحمل
شبهة التعدي على امل��ال العام
ب � �ش � �ك� ��ل ص� � � � � ��ارخ وأص � �ب � �ح� ��ت
ن � �م� ��وذج� ��ا واض� � �ح � ��ا ل �ل �ف �س��اد
وال � � � � �خ � � � ��روج ع� � �ل � ��ى ال� � �ق � ��ان � ��ون
والتجاوز على املال العام.
وذك��ر ان الفساد ينخر هذه
امل �ن��اق �ص��ة ف ��ي ك ��ل م�ح�ط��ات�ه��ا

ن �ظ��را لوجود أدل � ��ة وب��راه�ي�ن
ت��ؤك��د وج��ود ت �ج��اوزات شابت
عملية الترسية.
وق� � � ��ال ال� �ظ� �ف� �ي ��ري ان م � ��ادة
االستجواب التي قدمها النائب
سعدون حماد مليئة بالوثائق
ال��رس�م�ي��ة ال�ت��ي ت��ؤك��د التالعب
في عملية الترسية االم��ر الذي
يستدعي ال�غ��اء ه��ذه املناقصة
واع��ادة طرحها من جديد وفق
ال� �ل ��وائ ��ح وال �ن �ظ ��م وب �ش �ف��اف �ي��ة
تضمن الحفاظ على املال العام.
واش��ار الى وج��ود تجاوزات
واض � �ح� ��ة ف� ��ي ه � ��ذه امل �ن��اق �ص��ة
الي� �م� �ك ��ن ت� �ب ��ري ��ره ��ا ن � �ظ� ��را مل��ا
ورد ف�ي�ه��ا م��ن ش�ب�ه��ات ت��زوي��ر

وم� �خ ��ال� �ف ��ة ال � � �ش� � ��روط ال �ف �ن �ي��ة
وامل �ب��ال �غ��ة ال �ك �ب �ي��رة ف ��ي ق�ي�م��ة
ال� �ت ��رس� �ي ��ة ال � �ت ��ي وص � �ل ��ت ال ��ى
مليار و 312مليون دينار.
وأش � � � ��ار ال� �ظ� �ف� �ي ��ري ال� � ��ى ان
اف �ض��ل خ �ي��ار ف��ي ال �ت �ع��ام��ل مع
ه � ��ذه امل �ن��اق �ص��ة ه ��و ال �غ��اؤه��ا
خ� �ص ��وص ��ا ان ه � �ن� ��اك ش ��رك ��ة
متضررة رفعت دعوى قضائية
ع �ل��ى وزارة االش � �غ ��ال ول�ج�ن��ة
املناقصات االمر الذي يستدعي
الغاء املناقصة واعادة طرحها
من جديد.

 ح � �م� ��ود ال� � �ح� � �م � ��دان :ت �ح �م��لاملسؤولية لجانب م��ن الشريعة
اإلس�ل�ام �ي��ة اس ��ام ��ة ب ��ن زي ��د ق��اد
الجيش وهو في سن  17فنرجو
من اولياء االمور تربية اوالدهم
التربية السليمة.
 عبدالحميد دشتي :مبرراتال �ح �ك��وم��ة غ �ي��ر م �ج��دي��ة ف�ي�ج��ب
التمعن بالقانون.
 ال� �غ ��ان ��م :ق� � ��راءة ال �ت �ع��دي�لاتومن ثم التصويت عليها.
 ال �ح��ري��ص :ه �ن��اك ت�ع��دي�لانعلى املادة رقم (.)1
 الغانم :التعديالن ه��ل قدماأثناء الجلسة أم قبلها.
 الحريص :أثناء الجلسة. ال �غ��ان��م :ي �ج��ب أخ ��ذ م��واف�ق��ةاملجلس.
(موافقة)
 الحريص :التعديالن بنفساملوضوعني وهو الحدث شخص
لم يتجاوز  16من عمره التعديل
هو  18عاما.
 وزي � � � � � � � ��رة ال � � � � �ش� � � � ��ؤون ه� �ن ��دالصبيح :هناك فقرات في املادة
اعترضت عليها الحكومة وهي
خاصة بقانون الطفل.
 ال � �غ� ��ان� ��م :ث � ��م أخ� � ��ذ م ��واف �ق ��ةامل� �ج� �ل ��س ب� ��ذل� ��ك امل� � ��واف� � ��ق ع �ل��ى
التعديلني يرفع يده.
 7م ��ن  32ع� ��دم م ��واف� �ق ��ة ع�ل��ى
التعديلني.
 ال � � �ح� � ��ري� � ��ص :ن� � �ع � ��م ال� �ب� �ن ��دالسادس من املادة االولى عليها
ت �ع��دي��ل وه � ��ي ش ��رط ��ة األح� � ��داث
ي� �ض ��اف ك �ل �م��ة ح �م ��اي ��ة وت �ك ��ون
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الصبيح :القانون
جنائي وال يتحدث
عن تحديد سن
الطفولة
الزلزلة :نريد
معرفة المسوغ
القانوني لتقليل
السن من 18
إلى  16سنة
الخالد :نسعى
لتخفيض سن
الناخب إلى  18بدال
من  21عاما
عاشور :حجة
الحكومة لتخفيض
سن الحدث ليست
قانونية والجرائم
ال تستدعي ذلك
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مطالب بفصل إدارة األحداث عن اإلدارة
العامة للمباحث الجنائية
تتمة المنشور ص07
شرطة حماية األحداث.
 ي ��وس ��ف ال ��زل ��زل ��ة :ن �ع��م ه��ذااالق � �ت� ��راح ان� ��ا ت �ق��دم��ت ب ��ه وه ��ذا
ك� ��ان اي �ض��ا اق� �ت ��راح االخ� � ��وة في
وزارة ال��داخ �ل �ي��ة وه ��ي ال�ش��رط��ة
ت �ك��ون ح�م��اي��ة ل�ل�اح ��داث وي�ج��ب
ت�ع��دي��ل امل�س�م��ى «ش��رط��ة حماية
االحداث».
 ال �غ��ان��م :ت��رف��ع ال�ج�ل�س��ة رب��عساعة للصالة ومن ثم نستكمل
الجلسة.
اس � �ت� ��أن� ��ف ال� ��رئ � �ي� ��س ال� �غ ��ان ��م
الجلسة في الساعة . 12.50
وت� �ل ��ا م � �ق� ��رر ال� �ل� �ج� �ن ��ة اح� �م ��د
ال �ق �ض �ي �ب��ي امل � � ��ادة االول � � ��ى ب�ع��د
التعديل بحذف عدد من البنود.
(موافقة عامة)
 أح� �م ��د ال �ق �ض �ي �ب��ي (م � �ق ��رر):تعديل بأن يكون املسمى مكتبة
ال �خ��دم��ة االج �ت �م��اع �ي��ة ب� ��دال م��ن
مكتب االرشاد االجتماعي.
(موافقة عامة على التعديل)
 س � � �ع � ��دون ح � � �م � ��اد :ن �ك �ت �ف��يب� � � �ش� � � �ه � � ��ادة امل� � � � �ي � �ل� ��اد وج � �م � �ي� ��ع
االث �ب��ات��ات ت�ع�ت�م��د ع�ل��ى ش�ه��ادة
امليالد في السن.
 -ي��وس��ف ال��زل��زل��ة :حتى ال��ذي

الحمدان :على
أولياء األمور تربية
أوالدهم التربية
السليمة
دشتي :مبررات
الحكومة غير
مجدية ويجب
التمعن بالقانون
أمني السر عادل الخرافي

ماعنده شهادة يذهب الى تقدير
السن.
 ع �ب��دال �ل��ه ال �ت �م �ي �م��ي :ال �س��نيجب ان يذكر بالتقرير  15سنة
ميالدية.
 محمد الهدية :شهادة امليالديعتد بها لتحديد السن.
 -س� �ع ��دون ح� �م ��اد :ال �ك��وي �ت��ي

حمود الحمدان

شهادة امليالد فقط.
 ي ��وس ��ف ال ��زل ��زل ��ة :ي �ج��ب أاليزيد عن  18سنة وال يتعدى 21
سنة والداخلية هم األعرف.
 ه�ن��د ال�ص�ب�ي��ح :ال�ت��رب�ي��ة هيامل��ؤس �س��ات ال �ع�لاج �ي��ة ال نعني
بها السجن.
 -يوسف الزلزلة :رأي الوزيرة

ص � �ح � �ي� ��ح ول � � �ك� � ��ن ال� � �خ� � �ط � ��أ ف ��ي
ال�ص�ي��اغ��ة ق��د ي�ف�ه��م م�ن�ه��ا ش��يء
آخر.
 أح� �م ��د ال �ق �ض �ي �ب��ي (م � �ق ��رر):م� �ك� �ت ��ب ال � �خ� ��دم� ��ة االج �ت �م ��اع �ي ��ة
والنفسية بدال من مكتب االرشاد
االج �ت �م��اع��ي وه ��و ت�ع��دي��ل م�ق��دم
من الدكتور عودة الرويعي.

 خليل عبدالله :تعديل يجعلك �ل �م��ة االن � �ح� ��راف ف �ق��ط م ��ن دون
حاالت االنحراف.
 ع � ��ودة ال ��روي� �ع ��ي :ال �ت �ع��دي��له��و األص ��ح وال يمكن أن نشمل
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هل التزمت اللجنة بقرارات ولوائح الخدمة المدنية؟

الزلزلة يسأل العلي عن تسكين المناصب
اإلشرافية في التجارة والصناعة
وج ��ه ال �ن��ائ��ب ي��وس��ف ال��زل��زل��ة
ع � � ��ددا م� ��ن االس� �ئ� �ل ��ة ال� � ��ى وزي� ��ر
ال �ت �ج��ارة وال �ص �ن��اع��ة د.ي��وس��ف
العلي جاء فيها:
 ص��درت م��ؤخ��را ع��دة ق��راراتاداري ��ة لتسكني بعض املناصب
االش��راف �ي��ة ب ��ال ��وزارة ون �م��ى ال��ى
علمنا ب��أن ال��وزارة شكلت لجنة
ملقابلة املتقدمني لهذه املناصب
لذا:
أرج��و ت��زوي��دي ب�ق��رار تشكيل
ه ��ذه ال�ل�ج�ن��ة وم �ع��اي �ي��ر اخ�ت�ي��ار
اع � �ض� ��ائ � �ه� ��ا وارج � � � � ��و ت � ��زوي � ��دي
ب ��أس� �م ��اء اع � �ض ��اء ه � ��ذه ال�ل�ج�ن��ة
ومسمياتهم ال��وظ�ي�ف�ي��ة وارج��و
ت � � ��زوي � � ��دي ب� ��ال � �س � �ي� ��رة ال� ��ذات � �ي� ��ة
الع � �ض� ��اء ه� � ��ذه ال �ل �ج �ن ��ة م�ب�ي�ن��ا

ف�ي�ه��ا اآلت� ��ي :امل ��ؤه�ل�ات العلمية
ال� �ح ��اص ��ل ع �ل �ي �ه��ا اع� �ض ��اء ه��ذه
ال� �ل� �ج� �ن ��ة وت� ��اري � �خ � �ه� ��ا وم � �ك� ��ان
ال � � �ح � � �ص� � ��ول ع � �ل � �ي � �ه� ��ا ون� �س� �خ ��ة
م�ن�ه��ا ت��اري��خ ال�ت�ع�ي�ين وال �ت��درج
الوظيفي ،وه��ل ال�ت��زم��ت اللجنة
ب�ق��رارات ولوائح دي��وان املخدمة
املدنية لتسكني هذه الشواغر؟
وه� ��ل ه �ن��اك م �ع��اي �ي��ر م �ح��ددة
الخ �ت �ي��ار امل��رش �ح�ين للمناصب
االشرافية عند مقابلتهم؟ ارجو
تزويدي بنسخة منها.
وه� � ��ل ت �ع �ت �م��د ال� �ل� �ج� �ن ��ة ع �ل��ى
ال� �ت� �ص ��وي ��ت الخ � �ت � �ي� ��ار امل ��رش ��ح
ل� �ل� �م� �ن� �ص ��ب؟ واذا ل� � ��م ت �ع �ت �م��د
ال� � �ت� � �ص � ��وي � ��ت وم � � � � ��ا ه� � � ��ي ال � �ي� ��ة
االختيار؟

وه��ل تمت االستعانة بديوان
ال � �خ� ��دم� ��ة امل� ��دن � �ي� ��ة ل� �ل� �ت ��أك ��د م��ن
االل � � � �ت� � � ��زام ب � � �ش� � ��روط ال �ت �س �ك�ي�ن
ل�ه��ذه ال��وظ��ائ��ف؟ ارج��و ت��زوي��دي
بنسخة من هذه الشروط.
ه��ل ت��م ال �ط �ل��ب م��ن امل�ت�ق��دم�ين
ل �ه��ذه امل �ن��اص��ب ك�ت��اب��ة ب�ح��ث او
ت�ص��ور ع��ن املنصب امل��رش��ح له؟
ارج ��و ت��زوي��دي ب�ن�س��خ ع��ن ه��ذه
ال�ب�ح��وث او ال �ت �ص��ورات لجميع
امل� �ت� �ق ��دم�ي�ن ان وج � � � ��دت .وك �ي��ف
ت ��م ت�ق�ي�ي�م�ه��ا م ��ن ق �ب��ل ال�ل�ج�ن��ة؟
ارجو تحديد املدة الزمنية التي
اع�ط�ي��ت ل�ل�ج�ن��ة ح�ت��ى ت �ق��رأ ه��ذه
ال �ب �ح��وث ل�ت�ق�ي�ي�م�ه��ا ك �م��ا ارج ��و
ت ��زوي ��دي ب�ت�ق�ي�ي��م ك��ل ع�ض��و من
اع � �ض� ��اء ل �ج �ن��ة االخ � �ت � �ي� ��ار ل�ك��ل

مرشح على حده وارجو تزويدي
بعدد البحوث التي قدمت للجنة
وتاريخ تقديمها وارجو تحديد
ت��اري��خ ان�ع�ق��اد اللجنة م��ع بيان
اسباب تقديم البحث لكل مرشح.
ون �م ��ى ال� ��ى ع �ل �م �ن��ا ان ب�ع��ض
ال�ب�ح��وث ال�ت��ي ت�ق��دم ب�ه��ا بعض
املتقدمني للجنة كانت عن ادارة
م�ع�ي�ن��ة وع �ن��دم��ا وق ��ع االخ �ت �ي��ار
عليه ت��م تسكينه بمكان وادارة
اخ � ��رى غ �ي��ر ال � ��ذي ق� ��دم ت �ص��وره
او ب �ح �ث��ه ع �ن��ه ارج� � ��و ت ��زوي ��دي
ب �ن �س �خ��ة م ��ن ه � ��ذه ال� �ب� �ح ��وث او
التصور ان وجد كما أرجو بيان
م��ا اذا ك��ان ه��ذا االج� ��راء مطابق
ل �ل �م �ع��اي �ي��ر او ال� �ل ��وائ ��ح وارج� ��و
تزويدي بتقييم هذا البحث من

قبل اعضاء اللجنة كل على حده
كما ارج��و تحديد امل��دة الزمنية
ل�ت�ق�ي�ي��م ه� ��ذا ال �ب �ح��ث وه� ��ل ك��ان
بحثا واحدا او اكثر؟
ارجو تزويدي باسماء جميع
امل �ت �ق��دم�ي�ن ل� �ه ��ذه امل� �ن ��اص ��ب م��ع
سيرتهم الذاتية ان وجدت مبينا
فيها اآلتي:
ت� � ��اري� � ��خ ال � �ت � �ع � �ي �ي�ن وامل � ��ؤه � ��ل
ال � � ��دراس � � ��ي وت � ��اري� � �خ � ��ه وم � �ك� ��ان
ال � � �ح � � �ص� � ��ول ع � �ل � �ي� ��ه وال � � � �ت� � � ��درج
ال��وظ �ي �ف��ي وال �ت �ق��اري��ر ال�س�ن��وي��ة
مبينا فيها تقاييم االداء الخر
سنتني.

الصبيح :هناك
فقرات في المادة
األولى اعترضت
عليها الحكومة
والخاصة بقانون
الطفل
التميمي :السن
يجب أن يذكر
بالتقرير  15سنة
ميالدية
الهدية :شهادة
الميالد يعتد بها
لتحديد السن
الزلزلة :يجب أال
يزيد السن عن 18
وال يتعدى  21سنة

مضبطة

aldostoor

الخميس  07صفر  19 . 1437نوفمبر 2015

09

المجلس يستهل جلسته أول ديسمبر
بتقريري الداوكيميكال وأدفانتج

الموافقة على المداولة األولى لقانون األحداث
م

االسم

1

أحمد الري

2

أحمد الجسار

3

أحمد القضيبي

4

أحمد مطيع

5

أنس الصالح

✓

6

بدر العيسى

✓

7

جابر املبارك

8

جمال العمر

✓

9

حمدان العازمي

✓

10

حمد الهرشاني

ه ��ذه ال �ت �ش��ري �ع��ات ال �ت��ي نتعهد
ب� ��إص� ��دار ل��وائ �ح �ه��ا ال �ت �ن �ف�ي��ذي��ة
ح � �ت� ��ى ن� �ن� �ف ��ذه ��ا ل� ��رف � �ع� ��ة دول� � ��ة
الكويت عاليا ونشكر كل اللجان
وه� � ��ذه ب� ��داي� ��ة ج� �ي ��دة م� ��ن ح�ي��ث
ان �ج��از جميع ال�خ�ط��ط م��ا يوكد
التعاون املوجود بني السلطتني.
 عبدالحميد دش �ت��ي :عندماأجد تعارضا مع القانون الدولي
وأرى امل � � ��زاي � � ��دات وال � �ب � �ع ��د ع��ن
ال �ق��ان��ون االن �س��ان��ي ال ��دول ��ي فال
بد من ان اشيد بالجهد املبذول
الخ� � ��راج ال� �ق ��ان ��ون ب� �ه ��ذا ال�ش�ك��ل
ألننا راعينا الطفل.
 ك � ��ام � ��ل ال� � �ع � ��وض � ��ي :ي ��رج ��ىامل ��واف� �ق ��ة ع �ل��ى س �ح��ب ال �ت �ق��ري��ر
التاسع من جدول االعمال ملزيد
م��ن ال ��دراس ��ة وال �خ��اص ب��إن�ش��اء
قالدة قائد االنسانية.

11

حمود الحمدان

12

خالد الجراح

13

خلف دميثير

✓

14

خليل الصالح

✓

15

خليل عبدالله

16

راكان النصف

48

17

روضان الروضان

49

محمد الخالد

18

سعد الخنفور

✓

50

محمد طنا

19

سعدون حماد

✓

51

محمد العبدالله

20

سعود الحريجي

✓

52

محمد الهدية

21

سلطان الشمري

53

محمد الجبري

✓

شركة ادفانتج

22

سلمان الحمود

54

محمد الرشيدي

✓

23

سيف العازمي

55

محمد الحويلة

✓

24

صالح عاشور

56

مرزوق الغانم

✓

25

صباح الخالد

✓

57

منصور الظفيري

26

طالل السهلي

✓

58

نبيل الفضل

✓

27

عادل الخرافي

✓

59

هند الصبيح

✓

28

عبدالحميد دشتي

✓

60

ياسر أبل

✓

29

عبدالرحمن الجيران

61

يعقوب الصانع

30

عبدالله التميمي

✓

62

يوسف الزلزلة

✓

31

عبدالله الطريجي

✓

63

يوسف العلي

✓

32

عبدالله العدواني

✓

النتيجة
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تتمة المنشور ص08
جميع االنحرافات في القانون.
 ه�ن��د ال�ص�ب�ي��ح :ل�ي��س لديناأي م � �ش � �ك � �ل ��ة ع� � �ل � ��ى ال � �ت � �ع ��دي ��ل
واالن �ح��راف��ات ال يمكن حصرها
وهي متطورة.
 م� �ب ��ارك ال �ح ��ري ��ص (م� �ق ��رر):متمسكني بصياغة املادة.
 ه �ن��د ال �ص �ب �ي��ح :االن� �ح ��رافيعني جريمة وفق القانون وهل
ش ��رب االرج �ي �ل��ة ي�ع�ت�ب��ر ج��ري�م��ة
وفقا للقانون.
(موافقة على التعديل).
وان �ت �ق��ل امل �ج �ل��س ل�ل�ت�ص��وي��ت
ع�ل��ى م �ش��روع ب �ق��ان��ون االح ��داث
وجاءت النتيجة كالتالي:
موافقون  - 38غير موافقني - 7
ممتنع  - 2الحضور .47
موافقة على املشروع بقانون
بمداولته االولى.
 م � �ب� ��ارك ال � �ح� ��ري� ��ص :ج�م�ي��عامل �ل ��اح � � �ظ� � ��ات س� � �ت � ��ؤخ � ��ذ ب �ع�ي�ن
االع �ت �ب��ار وال� �ح ��دث ت �ت��داخ��ل به
امور كثيرة ونحن نحترم جميع
امل�ل�اح �ظ��ات وس �ن��أخ��ذ ب �ه��ا ق��در
االمكان.
 نبيل ال�ف�ض��ل :نشكر جميعم� � ��ن ش � � � ��ارك ب� ��ال � �ق� ��ان� ��ون وب� � ��ذل
مجهود على ذلك.
 يوسف الزلزلة :تحدثنا عندور وزارة التربية وكذلك االعالم
ويجب عليهم االخذ بمالحظات
حول االحداث والقضية وليست
م � �ح� ��اك � �م� ��ات ب� � ��ل ش � � ��يء ص ��ال ��ح
ومكتب االنماء االجتماعي عليه
دور كبير.
 ع�ب��دال�ح�م�ي��د دش �ت��ي :واالنه� �ن ��اك ق ��وان�ي�ن ت �ش �م��ل ال �ف �ت��رات

العمرية وال�ق��ان��ون ف��ي مداولته
االول��ى رائ��ع ويغطي م��ا نحتاج
اليه واع��داد ال��دورات حتى آلباء
االحداث.
ن �ح��ن ام� � ��ام ق ��ان ��ون ح �ض��اري
ل� �ح� �م ��اي ��ة اط � �ف� ��ال � �ن� ��ا وال� �ل� �ج� �ن ��ة
ال �ت �ش��ري �ع �ي��ة ب ��ذل ��ت ال �ك �ث �ي��ر م��ن
الجهد وكل الشكر للحكومة.
 فيصل ال��دوي �س��ان :ال�ق��ان��ونرائ� � ��ع ج � ��دا ل �ك��ن ن �ع �ت��رض ع�ل��ى
ت� �ح ��دي ��د س � ��ن وت� �ح� �ف� �ظ ��ت ع �ل��ى
ال� �ت� �ع ��دي ��ل ل� �ك ��ن ه � ��ل ال �ح �ك��وم��ة
م �س �ت �ع��دة ف ��ي امل �ح��اف��ل ال��دول �ي��ة
للدفع عن هذا التعديل .القانون
ردة ح �ض��اري��ة .وم ��ا ي �ح��دث من
تشريد للطفولة ال ينبغي معه
ت�ج��ري��م ال �ح��دث .وم ��ا دم ��ت على
رأس هذا املجلس فالكويت كلها
راضية االخ الرئيس.
 وزي � � � � ��رة ال� � � �ش � � ��ؤون :ن �ش �ك��رال �ل �ج �ن��ة ال �ت �ش��ري �ع �ي��ة وامل �ج �ل��س
ورئاسة املجلس وجميع النواب
وم�لاح �ظ��ات��ه ال �ج��دي��رة وت �ع��اون
امل� �ج� �ل ��س م � ��ع ال� �ح� �ك ��وم ��ة ان �ه��ى
ج �م �ي��ع ال �ت �ش ��ري �ع ��ات امل �ط �ل��وب��ة
ب �ح �ق��وق االن� �س ��ان م �ن �ه��ا ال�ط�ف��ل
وح � �ق� ��وق االن� � �س � ��ان وان � �ه� ��ت ك��ل
ال � �ق� ��وان �ي�ن امل� �ط� �ل ��وب ��ة ف� ��ي خ�ط��ة
ال �ت �ن �م �ي��ة وم� �ن� �ه ��ا امل� �ه� �م ��ة ال �ت��ي
ت �خ��دم ج�م�ي��ع ش ��رائ ��ح امل�ج�ت�م��ع
م��ن الطفل او امل�س��ن والحضانة
ال�ع��ائ�ل�ي��ة وال �ح �ض��ان��ة ال�خ��اص��ة
وكلها تصب في خدمة املجتمع
من طفل الى مسن الى مجهولي
االبوين.
ونشكر كل مساهمات النواب
ف ��ي ك ��ل ت �ل��ك امل� �ش ��اري ��ع وات� �ق ��دم
ب��ال�ش�ك��ر ل��رئ��اس��ة امل �ج �ل��س على
ادارة الجلسات وان�ج��اح اص��دار

غير
موافق
موافق

غير
موافق
موافق

ان �ت �ق��ل امل �ج �ل��س ال ��ى م�ن��اق�ش��ة
ت�ق��ري��ر لجنة ح�م��اي��ة امل ��ال ال�ع��ام
بشأن شركة ادفانتج.
 م � � ��رزوق ال� �غ ��ان ��م :ت�س�ت�ك�م��لامل �ن��اق �ش��ة ال �ج �ل �س��ة امل �ق �ب �ل��ة ف��ي
.12/1
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ممتنع

م

االسم

✓

33

عبدالله املعيوف

34

عدنان عبدالصمد

35

عسكر العنزي

✓

36

علي العبيدي

✓

37

علي العمير

✓

38

عودة الرويعي

✓

39

عيسى الكندري

40

فارس العتيبي

41

فيصل الدويسان

42

فيصل الشايع

✓

43

فيصل الكندري

✓

44

كامل العوضي

✓

45

ماجد موسى

46

ماضي الهاجري

47

مبارك الخرينج
مبارك الحريص

✓
✓

✓
✓

✓

✓

✓

✓

ممتنع

✓

✓
✓

✓
✓
✓
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2
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aldostoor

الخميس  07صفر  19 . 1437نوفمبر 2015

الحدث المنحرف بين السابعة والسادسة عشرة وارتكب فعال يعاقب عليه القانون

قانون األحداث 69 :مادة تستحدث
ضمانات أخالقية وأمنية
تتمة المنشور ص09

ال يسأل جزائيا
الحدث الذي لم
يبلغ من العمر
 7سنوات كاملة
وقت ارتكاب أي
واقعة تشكل
جريمة

وف�ي�م��ا ي�ل��ي ن��ص م �ش��روع ال�ق��ان��ون
بعد التعديالت التي أقرت في الجلسة
وال � �ت� ��ي اع �ت �م ��ده ��ا م �ج �ل��س األم � � ��ة ف��ي
املداولة األولى ويحتوي على  69مادة
تتضمن استحداث ضمانات أخالقية
وأمنية للحدث.
مادة أولى
يعمل ب��أح�ك��ام ال�ق��ان��ون امل��راف��ق في
شأن األحداث
مادة ثانية:
تحال بحالتها الى محاكم االحداث
امل�ن�ش��أة وف�ق��ا الح�ك��ام ال�ق��ان��ون امل��راف��ق
كافة الدعاوى والطلبات املنظورة امام
محكمة االح��داث املنشأة وفقا الحكام
القانون رق��م  3لسنة  1983املشار اليه
والتي اصبحت من اختصاص محاكم
االح � � � ��داث ع �ل��ى ان ت �س �ت �م��ر م�ح�ك�م�ت��ا
االستئناف والتمييز في نظر الطعون
امل �ن �ظ��ورة ام��ام�ه��ا ق�ب��ل ال�ع�م��ل ب��أح�ك��ام
ه��ذا القانون وتلتزم بتطبيق احكامه
فيما هو اصلح للحدث.
مادة ثالثة:
ي�ل�غ��ى ال �ق��ان��ون رق ��م  3ل�س�ن��ة 1983
امل� �ش ��ار ال �ي��ه وك� ��ل ن ��ص ي �ت �ع��ارض مع
احكام القانون املرافق.
مادة رابعة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء
 كل فيما يخصه  -تنفيذ هذا القانونوينشر ف��ي الجريدة الرسمية ويعمل
به بعد سنة من تاريخ صدوره.
قانون األحداث
الباب األول
أحكام عامة
مادة 1
ي �ق �ص��د ب��ال �ك �ل �م��ات وامل �ص �ط �ل �ح��ات
ال�ت��ال�ي��ة ف��ي ح�ك��م ه��ذا ال�ق��ان��ون املعنى
املبني قرين كل منها:
 - 1ال �ح��دث :ك��ل ش�خ��ص ل��م ي�ج��اوز
السادسة عشرة من عمره.
 - 2ال �ح��دث امل �ن �ح��رف :ك��ل م��ن اكمل
السنة السابعة من عمره ولم يتجاوز
ال�س��ادس��ة عشرة وارت�ك��ب فعال يعاقب
عليه القانون.
 - 3ال�ح��دث امل�ع��رض ل�لان�ح��راف :كل
حدث يوجد في احدى الحاالت اآلتية:
أ  -اذا خ��ال��ط املنحرفني او املشتبه
بهم او الذين اشتهر عنهم سوء السيرة
او انضم لجماعات ارهابية او متطرفة.
ب  -اذا ك��ان سيئ السلوك او مارقا
م��ن سلطة اب��وي��ة او متولى رعايته او

حديث نيابي خالل الجلسة

وصيه او من سلطة امة في حالة وفاة
وليه او غيابه او عدم اهليته.
ج  -اذا وج � ��د م �ت �س��وال وي� �ع ��د م��ن
اعمال التسول ع��رض سلع او خدمات
تافهة او استجداء االحسان والصدقة
بأي وسيلة كانت مما ال يصلح موردا
جديا للعيش.
د  -اذا ك��ان مصابا بمرض جسدي
او ع �ق �ل��ي او ن �ف �س��ي او ض �ع��ف عقلي
وذل��ك على نحو ي��ؤث��ر ف��ي ق��درت��ه على
االدراك او االختيار بحيث يخشى منه
على سالمته او سالمة الغير.
هـ  -التشبه بالجنس اآلخر واعتناق
اف � �ك� ��ار وم� �ع� �ت� �ق ��دات م �ت �ط��رف��ة ك �ع �ب��دة
الشيطان والتطرف الديني.
 - 4محكمة األحداث :املحكمة املنشأة
وف �ق��ا الح �ك��ام ه ��ذا ال �ق��ان��ون وتختص
بنظر قضايا األحداث.
 - 5نيابة األحداث :نيابة متخصصة
مكلفة بالتحقيق والتصرف واالدع��اء
ف� � ��ي ق � �ض� ��اي� ��ا ال � �ج� � �ن � ��اي � ��ات وال � �ج � �ن ��ح
ال �ت��ي ي��رت�ك�ب�ه��ا االح � ��داث وغ �ي��ره��ا من
االختصاصات املبينة في هذا القانون.
 - 6ش��رط��ة حماية االح ��داث :شرطة
م �ت �خ �ص �ص��ة ت� �ق ��وم ب �م �ن��ع وم �ك��اف �ح��ة
االح� � � ��داث واج� � � ��راء ال �ت �ح ��ري ع ��ن ه��ذه
ال� �ج ��رائ ��م وج �م ��ع االس� � �ت � ��دالالت ع�ن�ه��ا
وضبطها وتنفيذ االح�ك��ام وال �ق��رارات
املتعلقة باالحداث وحراسة مؤسسات
الرعاية االجتماعية.
 - 7مؤسسات الرعاية االجتماعية
ل�ل�اح��داث :ك��ل م��ؤس�س��ة تكلف م��ن قبل
وزارة ال �ش ��ؤون االج �ت �م��اع �ي��ة وال�ع�م��ل
ب��اس �ت �ق �ب��ال االح� � � ��داث امل �ح �ك ��وم ع�ل�ي��م
وغيرهم من االحداث املطلوبة ايداعهم
وتصنيفهم وتوزيعهم على مؤسسات
االي � � ��داع امل �ن��اس �ب��ة م ��ن ح �ي��ث ال�ج�ن��س

وال�س��ن وطبيعة االن �ح��راف واملستوى
ال �ع �ق �ل��ي س� ��واء ك ��ان االي� � ��داع ب��أم��ر من
امل �ح �ك �م��ة او م ��ن غ �ي��ره��ا م ��ن ال �ج �ه��ات
املختصة وفقا الحكام هذا القانون.
وتشمل على االخص ما يلي:
أ  -م��رك��ز االس �ت �ق �ب��ال :امل �ك ��ان ال ��ذي
يستقبل االحداث املعرضني لالنحراف
للتحفظ عليهم مؤقتا لدراسة احوالهم
وايوائهم حتى تتوافر البيئة املالئمة
ل �خ��روج �ه��م او ان �ت �ق��ال �ه��م مل��ؤس �س��ات
الرعاية اوااليداع.
ب  -دار امل�لاح�ظ��ة :امل�ك��ان ال��ذي يتم
فيه احتجاز االحداث الذين يقل سنهم
ع��ن خ�م��س ع�ش��رة س�ن��ة وت ��رى النيابة
ال �ع��ام��ة او م�ح�ك�م��ة االح � ��داث اي��داع�ه��م
ف�ي�ه��ا م��ؤق�ت��ا ب �غ��رض ال�ت�ح�ف��ظ عليهم
ومالحظتهم لحني الفصل في امرهم.
ج  -املؤسسات العقابية :املكان الذي
ي �ج��ري ف�ي��ه ت�ن�ف�ي��ذ ال �ع �ق��وب��ات امل�ق�ي��دة
ل�ل�ح��ري��ة امل �ح �ك��وم ب �ه��ا ع �ل��ى االح � ��داث،
وي � �ص ��در ب�ت�ن�ظ�ي�م�ه��ا ق� � ��رار م ��ن وزي ��ر
الشؤون االجتماعية والعمل باالنفاق
مع وزير الداخلية.
د  -دار ال�ض�ي��اف��ة :امل �ك��ان ال ��ذي يتم
فيه اي��واء االح��داث الذين تأمر النيابة
او تحكم املحكمة او تقرر لجنة رعاية
االح � � � ��داث ب �ت �س �ل �ي �م �ه��م ال �ي �ه ��ا ك �ع��ائ��ل
م��ؤت �م��ن او ي �ت �ق��دم��ون ل �ه��ا م ��ن ت�ل�ق��اء
انفسهم او من خالل ذويهم لحاجتهم
امل��اس��ة ل �ه��ذه ال��رع��اي��ة وي�س�ف��ر البحث
االج�ت�م��اع��ي ع��ن وج��وب قبولهم حتى
تتوفر لهم الظروف املالئمة العادتهم
للمجتمع ،ويجوز ان تقبل الدار حاالت
االيداع ملن انهوا فترة التدبير املحكوم
ب� �ه ��ا ول� � ��م ي� �ت ��م ع�ل�اج� �ه ��م اج �ت �م��اع �ي��ا
وت��أه �ي �ل �ه��م واع� ��داده� ��م ل�ل�ان��دم��اج في
امل �ج �ت �م��ع ال �خ ��ارج ��ي ،وذل� ��ك ف ��ي ض��وء

بحث اجتماعي شامل يعده املختصون
وفقا الحكام هذا القانون.
هـ دار االيداع:
امل � �ك� ��ان ال� ��ذي� ��د ي � � ��ودع ب� ��ه االح � � ��داث
املحكوم بايداعهم بها ،وتتولى اعادة
تأهيلهم اجتماعيا واعدادهم لالندماج
ف��ي ب�ي�ئ��ة ص��ال�ح��ة ث��م م�ت��اب�ع�ت�ه��م بعد
خ��روج �ه��م م ��ن خ �ل�ال ب ��رام ��ج ال��رع��اي��ة
ال�لاح �ق��ة ض�م��ان��ا لتكيفهم م��ع البيئة
الجديدة.
ويراعى في الدار املخصصة لالناث
ان يكون العاملون فيها واملشرفون بها
م��ن ال�ن�س��اء ك�م��ا ي��راع��ى ان ت�ت��وف��ر بها
االشتراطات والرعاية املناسبة لهم.
و  -م �ك��ات��ب امل ��راق� �ب ��ة االج �ت �م��اع �ي��ة
وال��رع��اي��ة ال�ل�اح �ق��ة :م �ك��ات��ب ح�ك��وم�ي��ة
او اه �ل �ي��ة ت �ك �ل��ف م ��ن وزارة ال �ش ��ؤون
االج�ت�م��اع�ي��ة وال �ع �م��ل ب��دراس��ة ح��االت
االح � � � � � � ��داث امل � �ن � �ح� ��رف�ي��ن وامل � �ع� ��رض�ي��ن
لالنحراف وتقديم التقارير االجتماعية
عنهم الى الجهات املختصة او بتنفيذ
متطلبات االختبار القضائي واالفراج
تحت شرط او االفراج النهائي وتشمل
االح ��داث امل�ح��ول�ين م��ن املحكمة او من
النيابة العامة او م��ن الشرطة او دور
املالحظة.
وي�خ�ت��ص امل�ك�ت��ب ب��اج��راء ال�ب�ح��وث
االج�ت�م��اع�ي��ة ل�ل�اح ��داث ق�ب��ل تقديمهم
للمحاكمة وتقدم املقترحات التي تكفل
عالجهم بعد ان�ت�ه��اء م��دد ال�ت��داب�ي��ر او
ال�ع�ق��وب��ات امل�ن�ص��وص عليها ف��ي ه��ذا
ال �ق��ان��ون وال �ت �ع��اون م��ع م�ك��ات��ب العمل
وم �ج��االت ال�ت�ش�غ�ي��ل ف��ي ال�ب�ي�ئ��ة لفتح
مجاالت تشغيل االحداث.
ز  -م �ك �ت��ب ال� �خ ��دم ��ة االج �ت �م��اع �ي��ة
والنفسية :مكتب ينشأ بوزارة الشؤون
االج �ت �م��اع �ي��ة وال �ع �م ��ل ي �ت��ول��ى اع � ��داد

دورات للتوعية واالرش��اد االجتماعي
ألول �ي ��اء ام� ��ور االح � ��داث امل �ن �ح��رف�ين او
امل� �ع ��رض�ي�ن ل�ل��ان � �ح� ��راف ال� ��ذي� ��ن ت��أم��ر
م �ح �ك �م��ة االح� � � � ��داث س � � ��واء م� ��ن ت �ل �ق��اء
ذاتها ه��ذه ال��دورات الجهات املختصة
بوزارة الشؤون االجتماعية والعمل او
الجهات الحكومية او االهلية املعنية
وي� �ح ��دد وزي � ��ر ال� �ش ��ؤون االج �ت �م��اع �ي��ة
وال� �ع� �م ��ل اخ� �ت� �ص ��اص ��ات ه � ��ذا امل �ك �ت��ب
وتبعيته الفنية واالدارية.
ح  -م � ��راق � ��ب ال � �س � �ل� ��وك :اخ �ص ��ائ ��ي
او ب ��اح ��ث اج �ت �م��اع��ي ي �ل �ح��ق ب�م�ك�ت��ب
املراقبة االجتماعية والرعاية الالحقة
للقيام بمتطلبات االختبار القضائي
والبحث االجتماعي وتقديم التقارير
وال� � ��دراس� � ��ات ع� ��ن االح � � � ��داث ل �ل �ج �ه��ات
املختصة ،وال�ق�ي��ام بمتطلبات االف��راج
الشرطي وتنفيذ التدابير التي تعهد
اليه بها محكمة االحداث وفقا الحكام
هذا القانون.
ط  -لجنة رعاية االحداث :لجنة دائمة
ت�ش��رف ع�ل��ى رع��اي��ة االح� ��داث وحماية
م �ص��ال �ح �ه��م وي � ��راع � ��ى ف� ��ي ت�ش�ك�ي�ل�ه��ا
تمثيل العنصر القضائي والقانوني
وال� ��دي � �ن� ��ي وال� �ن� �ف� �س ��ي واالج� �ت� �م ��اع ��ي
واالم �ن��ي ،وي�ص��در بتشكيلها ق��رار من
وزير الشؤون االجتماعية والعمل.
 - 8م�ت��ول��ي ال��رع��اي��ة :االب او ال�ج��د
او االم او ال��وص��ي ،وك��ل ش�خ��ص سلم
ال�ي��ه ال �ح��دث بحكم او ب �ق��رار م��ن جهة
االختصاص.
مادة 2
ال ي �س��أل ج��زائ �ي��ا ال �ح ��دث ال � ��ذي لم
ي�ب�ل��غ م��ن ال�ع�م��ر س�ب��ع س �ن��وات ك��ام�ل��ة
وق��ت ارت�ك��اب اي واق�ع��ة تشكل جريمة
يعاقب عليها القانون.

مادة 3
ي� �ع� �ت ��د ف � ��ي ت � �ح ��دي ��د س � ��ن ال � �ح ��دث
بشهادة امل�ي�لاد الرسمية او اي اثبات
ش �خ �ص��ي رس � �م ��ي آخ � � ��ر ،ول �ل �م �ح �ك �م��ة
ف ��ي ج�م �ي��ع االح� � ��وال ان ت��أم��ر ب��إح��ال��ة
ال �ح��دث ال ��ى ال�ج�ه��ة ال�ط�ب�ي��ة املختصة
لتقدير سنه ،وتحسب السن بالتقويم
امليالدي.
مادة 4
تختص لجنة رع��اي��ة االح ��داث بما
يلي:
 - 1ال �ن �ظ��ر ف ��ي م �ش �ك�ل�ات االح � ��داث
املعرضني لالنحراف واالم��ر بايداعهم
في اماكن الرعاية املناسبة.
 - 2م�ت��اب�ع��ة ت��أه�ي�ل�ه��م وتشغيلهم
واع� ��ادت � �ه� ��م ل �ل�ان � �خ ��راط ف� ��ي امل �ج �ت �م��ع
وت�ل�ب�ي��ة اح�ت�ي��اج��ات�ه��م ب��ال�ت�ن�س�ي��ق مع
الجهات املختصة.
 - 3ال �ط �ل ��ب م� ��ن امل �ح �ك �م��ة ب ��اع ��ادة
النظر في التدابير الصادرة منها ضد
الحدث.
 - 4اص��دار ال�ق��رارات باتخاذ تدابير
تسليم الحدث ملتولي رعايته او لعائل
مؤتمن او الح��دى م��ؤس�س��ات الرعاية
االجتماعية ل�لاح��داث او املستشفيات
ال� �ع�ل�اج� �ي ��ة امل� �ت� �خ� �ص� �ص ��ة ،وذل� � � ��ك ف��ي
حاالت تعرض الحدث لالنحراف وفقا
للشروط املبينة في هذا القانون.
الباب الثاني
التدابير والجزاءات العقابية
مادة 5
اذا ارتكب الحدث الذي اتم السابعة
ول��م يكمل ال�خ��ام�س��ة ع�ش��رة م��ن العمر
ج��ري �م��ة ي �ح �ك��م ع �ل �ي��ه ب��أح��د ال �ت��داب �ي��ر
التالية:
 - 1التسليم.
 - 2االلحاق بالتدربي املهني.
 - 3االلتزام بواجبات معينة.
 - 4االختبار القضائي.
 - 5االي � � ��داع ف ��ي اح � ��دى م��ؤس �س��ات
الرعاية االجتماعية.
 - 6االي� � ��داع ف��ي اح ��د امل�س�ت�ش�ف�ي��ات
العالجية املتخصصة.
وال ي �ح �ك��م ع �ل��ى ه� ��ذا ال� �ح ��دث ب��أي
ع�ق��وب��ة او ت��دب�ي��ر م�ن�ص��وص عليه في
ق��ان��ون آخ ��ر ع ��دا م��ا ي�ق�ض��ي ع�ل�ي��ه من
ع �ق ��وب ��ات ت �ب �ع �ي��ة .ف � ��اذا ك� ��ان ل ��م ي�ب�ل��غ
السابعة من عمره فال يتخذ في شأنه
اال ت��دب�ي��ر التسليم اواالي � ��داع ف��ي اح��د
امل�س�ت�ش�ف�ي��ات ال�ع�لاج�ي��ة وامل��ؤس �س��ات
االج� �ت� �م ��اع� �ي ��ة امل �ت �خ �ص �ص ��ة ب �ح �س��ب
الحالة.
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ال حكم باإلعدام أو المؤبد على الحدث
و 15عاما أقصى العقوبات
تتمة المنشور ص10
مادة 6
ي �ك��ون ت�س�ل�ي��م ال �ح ��دث ال ��ى م�ت��ول��ي
رع��اي �ت��ه ،ف ��اذا ل��م ت�ت��واف��ر ف��ي اي منهم
ال�ص�لاح�ي��ة ل�ل�ق�ي��ام ب�ت��رب�ي�ت��ه س�ل��م ال��ى
ش� �خ ��ص م ��ؤت� �م ��ن م� ��ن اق � ��ارب � ��ه او م��ن
غيرهم يتعهد بتربيته وحسن سيره
وس �ل ��وك ��ه او ال� ��ى اس � ��رة م ��وث ��وق ب�ه��ا
يتعهد عائلها بذلك.
واذا ك ��ان ال �ح��دث ذا م��ا او ك ��ان له
من يلزم قانونا باالنفاق عليه وطلب
ممن حكم بتسليمه اليه تقرير نفقةله
وجب على املحكمة ان تعني في الحكم
ب��ال �ت �س �ل �ي��م امل �ب �ل��غ ال� � ��ذي ي �ح �ص��ل م��ن
م ��ال ال �ح ��دث او م ��ا ي �ل��زم ب ��ه امل �س��ؤول
ع ��ن ن �ف �ق�ت��ه ش ��رع ��ا وذل � ��ك ب �ع��د اع�ل�ان��ه
بالجلسة املحددة ومواعيد اداء النفقة،
وي �ت��م تحصيلها ب��ال�ط��ري��ق امل �ق��رر في
قانون املرافعات املدنية والتجارية.
وي�ك��ون الحكم بتسليم ال�ح��دث الى
غير امللتزم باالنفاق عليه ملدة ال تزيد
على ثالث سنوات.
مادة :7
ي � �ج � ��ب اي � � � � � ��داع ال� � � �ح � � ��دث امل � �ع � ��رض
لالنحراف في االماكن املناسبة املعدة
الستقباله بمعرفة الجهات املختصة
بوزارة الشؤون االجتماعية والعمل.
وع�ل��ى لجنة رع��اي��ة الح ��داث ع��رض
الحدث املعرض لالنحراف على نيابة
االحداث لتقديمه للمحكمة اذا اقتضت
مصلحته ذل��ك وللمحكمة ان تقرر في
شأن الحدث احد التدابير اآلتية:
 - 1تسليمه ملتولي رعايته ،ف��اذا لم
تتوافر فيه الصالحية للقيام بتربيته،
سلم لعائل مؤتمن مع اخ��ذ التعهدات
الالزمة بجميع األحوال.
 - 2اي� ��داع� ��ه ف ��ي اح � ��دى م��ؤس �س��ات
الرعاية االجتماعية لالحداث.
 - 3توجيه االنذار الى متولي رعايته
كتابة ،ملراقبة حسن سيره وسلوكه في
املستقبل.
 - 4االلحاق بالتدريب املهني.
 - 5االي ��داع ف��ي اح��دى املستشفيات
العالجية املتخصصة.
ويجوز للجنة رعاية االحداث اتخاذ
احد هذه التدابير دون قرار من املحكمة
(اذا رأت ال�ل�ج�ن��ة ان م�ص�ل�ح��ة ال�ح��دث
تتطلب ذلك) ،كما تكون لها تعديله بما
يتفق وحالة الحدث وذلك بعد اخذ رأي
مراقب السلوك.
مادة 8
ي � �ك � ��ون ال � �ح � �ك ��م ب� ��ال � �ح� ��اق ال � �ح ��دث
بالتدريب املهني بأن يتم الحاقه بأحد

يجوز للمحكمة
تسليم الحدث
إلى متولي رعايته
للتحفظ عليه
ينتهي التدبير حتما
ببلوغ المحكوم
عليه سن الحادي
والعشرين
الوزير ياسر أبل والنائبان الفضل والزلزلة خالل الجلسة

امل��راك��ز او املعاهد املتخصصة او احد
املصانع او املتاجر او املزارع املختصة
بذلك التي تقبل تدريبه وبما يتناسب
مع ظروف الحدث وبما ال يعيق انتظام
الحدث في التعليم االس��اس��ي ،وتحدد
املحكمة في حكمها م��دة لهذا التدبير
ال تجاوز ثالث سنوات.
مادة 9
ي �ك��ون ال�ح�ك��م ب��ال��زام ال �ح��دث ب��أح��د
الواجبات التالية:
 - 1ح �ظ��ر ارت� �ي ��اد االم ��اك ��ن امل�ش�ت�ب��ه
فيها.
 - 2حظر مصاحبة املشردين او من
اش �ت �ه��ر ع�ن�ه��م ب �س��وء ال �س �ي��رة وف �س��اد
االخالق.
 - 3الحضور في اوقات محددة امام
جهات تحددها املحكمة ،على اال تقل
م��دة االل��زام ع��ن  6اشهر وال تزيد على
 3سنوات.
مادة 10
ي �ت��م االخ� �ت� �ب ��ار ال �ق �ض��ائ��ي ب��وض��ع
ال� �ح ��دث ف ��ي ب �ي �ئ �ت��ه ال �ط �ب �ي �ع �ي��ة ت�ح��ت
ال � �ت� ��وج � �ي� ��ه واالش� � � � � � � � ��راف م � � ��ع ق� �ي ��ام ��ه
ب��ال��واج �ب��ات ال �ت��ي ت �ح��دده��ا امل�ح�ك�م��ة
والتي يقترحها مراقب السلوك وذلك
ملدة ال تزيد على سنتني.
وع� � �ل � ��ى م� � ��راق� � ��ب ال � �س � �ل � ��وك ت �ن �ف �ي��ذ
م�ت�ط�ل�ب��ات االخ �ت �ب��ار ال �ق �ض��ائ��ي وف�ق��ا
ل � �ق ��رار م �ح �ك �م��ة االح � � � ��داث وام�ل�اح �ظ��ة
املحكوم عليه وتقديم التوجيهات له
وملتولي رعايته والقائمني على تربيته
وع�ل�ي��ه ان ي��رف��ع ال��ى محكمة االح ��داث
تقارير دوري��ة م��رة كل ثالثة اشهر عن
ال �ح��دث ال ��ذي ي�ت��ول��ى ام ��ره واالش� ��راف
عليه.

فاذا فشل الحدث في االختبار عرض
االم��ر على املحكمة لتتخذ ما ت��راه من
ال�ت��داب�ي��ر االخ ��رى املناسبة امل �ق��ررة في
املادة  5من هذا القانون.
مادة 11
ي �ك ��ون ال �ح �ك��م ب� ��اي� ��داع ال� �ح ��دث ف��ي
اح��دى مؤسسات الرعاية االجتماعية
ال�ت��اب�ع��ة ل� ��وزارة ال �ش��ؤون االجتماعية
وال �ع �م ��ل واذا ك � ��ان ال� �ح ��دث م ��ن ذوي
االعاقة او االحتياجات الخاصة يكون
االي � � ��داع ف ��ي م �ع �ه��د م �ن��اس��ب ل�ت��أه�ي�ل��ه
او اح � � ��دى امل �س �ت �ش �ف �ي ��ات ال �ع�ل�اج �ي��ة
امل �ت �خ �ص �ص ��ة وت� � �ح � ��دد امل� �ح� �ك� �م ��ة ف��ي
حكمها مدة االي��داع على اال تزيد على
ع �ش��ر س� �ن ��وات ف ��ي ج ��رائ ��م ال �ج �ن��اي��ات
وخ �م ��س س� �ن ��وات ف ��ي ال �ج �ن��ح وث�ل�اث
سنوات في حاالت التعرض لالنحراف
وي�ج��ب ع�ل��ى امل��ؤس�س��ة ال�ت��ي اودع بها
ال�ح��دث ان ت�ق��دم للمحكمة ت�ق��ري��را عن
ح��ال�ت��ه وس �ل��وك��ه ك��ل س�ت��ة اش �ه��ر على
االكثر لتقرير املحكمة ما تراه في شأنه
على ضوء تقرير مراقب السلوك.
مادة 12
ي �ك��ون ال �ح �ك��م ب ��اي ��داع ال �ح��دث اح��د
امل�س�ت�ش�ف�ي��ات ال �ع�لاج �ي��ة امل�ت�خ�ص�ص��ة
التي تتناسب وحالته املرضية وسنه
ويتلقى فيها العناية التي تدعو اليها
حالته.
وتتولى املحكمة الرقابة على بقائه
تحت العالج في فترات دورية ال يجوز
ان ت��زي��د اي م�ن�ه��ا ع �ل��ى س �ن��ة ي�ع��رض
عليها خالل تقارير االطباء وللمحكمة
تسليمه ملتولي رعايته اذا ثبت لها ان
حالته تسمح ب��ذل��ك واذا بلغ املحكوم
عليه سن الحاديث والعشرين وكانت

حالته تستدعي اس�ت�م��رار ع�لاج��ه يتم
نقله الى احدى املستشفيات العالجية
املتخصصة لعالج الكبار.

ال�ت�ن�ف�ي��ذ ب�ط��ري��ق االك � ��راه ال�ب��دن��ي على
املحكوم عليهم الخاضعني الحكام هذا
القانون الذين ل يتجاوز عمرهم ست
عشرة سنة كاملة وقت التنفيذ.
وال ت�خ��ل االح �ك��ام ال�س��اب�ق��ة بسلطة
امل�ح�ك�م��ة ف��ي تطبيق اح �ك��ام امل� ��واد 81
و 82و 83من قانون الجزاء في الحدود
امل� �س� �م ��وح ب �ت �ط �ب �ي �ق �ه��ا ق ��ان ��ون ��ا ع�ل��ى
الجريمة التي وقعت من الحدث.
مادة 16
ي �ج��وز مل�ح�ك�م��ة االح � ��داث ف�ي�م��ا ع��دا
ال�ج��رائ��م ال�ت��ي ت�ك��ون عقوبتها االع��دام
او ال �ح �ب ��س امل� ��ؤب� ��د ب � ��دال م� ��ن ت��وق �ي��ع
العقوبات املنصوص عليها في امل��ادة
السابقة وفي الجرائم التي يجوز فيها
ال�ح�ب��س ان ت�ح�ك��م ع�ل��ى ال �ح��دث باحد
التدابير املنصوص عليها في البنود
 4و 5و 6من املادة  5من هذا القانون.

مادة 15
ال ي �ح �ك��م ب � ��االع � ��دام وال ب��ال �ح �ب��س
املؤبد على الحدث.
واذا ارت � �ك� ��ب ال � �ح� ��دث ال � � ��ذي اك �م��ل
الخامسة عشرة ول��م يجاوز السادسة
ع� �ش ��رة م� ��ن ال �ع �م ��ر ج �ن ��اي ��ة ع�ق��وب�ت�ه��ا
االع��دام او الحبس امل��ؤب��د ،بحكم عليه
ب��ال �ح �ب��س م � ��دة ال ت ��زي ��د ع �ل��ى خ�م��س
عشرة سنة واذا ارتكب الحدث جريمة
عقوبتها الحبس امل��ؤق��ت يحكم عليه
ب��ال�ح�ب��س م��دة ال ت �ج��اوز ن�ص��ف الحد
االقصى املقرر قانونا للجريمة.
وال يعاقب ال�ح��دث ب��ال�غ��رام��ة س��واء
اق�ت��رن��ت ه��ذه ال�ع�ق��وب��ة بالحبس او لم
ت�ق�ت��رن اال ب�م��ا ال ي �ج��اوز ن�ص��ف الحد
االقصى للغرامة املقررة للجريمة التي
ارتكبها الحدث.
وال يجوز في حالة الحكمة بالغرامة

مادة 17
ي �ج ��ري ت �ن �ف �ي��ذ ال �ع �ق��وب��ات امل �ق �ي��دة
للحرية امل�ح�ك��وم بها على ال�ح��دث في
امل ��ؤس� �س ��ات ال �ع �ق��اب �ي��ة ف � ��اذا ب �ل��غ س��ن
الحادية والعشرين تنفذ عليه العقوبة
او املدة الباقية منها في احد السجون
العامة على ان يكون التنفيذ في مكان
منفصل عن االماكن املخصصة لباقي
املسجونني وي�ج��وز اس�ت�م��رار التنفيذ
عليه ف��ي امل��ؤس�س��ة العقابية الخاصة
باالحداث اذا لم يكن هناك خطورة من
ذلك وكانت املدة الباقية ال تجاوز ستة
أشهر.

مادة 13
اذا ارتكب الحدث الذي لم تبلغ سنه
عمس ع�ش��رة سنة ع��دة ج��رائ��م لغرض
واح��د بحيث ارتبطت بعضها ببعض
ارت�ب��اط��ا ال يقبل ال�ت�ج��زئ��ة او اذا ك��ون
الفضعل ال��ذي ارت�ك��ب ج��رائ��م متعددة
وجب الحكم بتدبير واحد مناسب ،كما
يتبع ذلك اذا ظهر بعد الحكم بالتدبير
ان الحدث ارتكب جريمة اخرى سابقة
او الحقة على ذلك الحكم.
مادة 14
ي �ن �ت �ه ��ي ال � �ت ��دب � �ي ��ر ح� �ت� �م ��ا ب �ب �ل��وغ
املحكوم عليه سن الحادي والعشرين.

مادة 18
اذا اق�ت�ض��ت م�ص�ل�ح��ة ال�ت�ح�ق�ي��ق او
م�ص�ل�ح��ة ال �ح��دث ال ��ذي ب�ل��غ ال�خ��ام�س��ة
ع �ش��رة م ��ن ع �م��ره وارت� �ك ��ب ج �ن��اي��ة او

جنحة تقتضي حبسه احتيطيا جاز
ال�ح�ب��س اح�ت�ي��اط�ي��ا مل ��دة ال ت��زي��د على
اسبوع من تاريخ القبض عليه ويجب
ع��رض��ه ع�ل��ى م�ح�ك�م��ة االح � ��داث للنظر
في تجديدها ملدة او ملدد اخرى بما ال
يجاوز ثالثة أشهر.
وال يحبس احتياطيا الحدث الذي
ل ��م ي �ب �ل��غ خ �م��س ع �ش��رة س �ن��ة وي �ج��وز
ال �ل �ن �ي��اب��ة ال �ع��ام��ة اي ��داع ��ه اح � ��دى دور
امل �ل�اح � �ظ ��ة وت� �ق ��دي� �م ��ه ع� �ن ��د ك � ��ل ط�ل��ب
اذا ك��ان��ت ظ � ��روف ال ��دع ��وى ت�س�ت��دع��ي
التحفظ عليه على اال تزيد مدة االيداع
ع�ل��ى اس �ب��وع م��ن ت��اري��خ ضبطه م��ا لم
تأمر املحكمة مدها وفقا لحكم الفقرة
السابقة.
ويجوز ب��دال من االي��داع املنصوص
عليه في الفقرة السابقة االمر بتسليم
ال� �ح ��دث ال ��ى م �ت��ول��ي رع��اي �ت��ه ع �ل��ى ان
ي �ل �ت��زم ب �ت �ق��دي �م��ه ع �ن��د ط �ل �ب��ه ب�م�ع��رف��ة
النيابة او املحكمة ويعاقب كل من يخل
بهذا االل�ت��زام بغرامة ال تجاوز مائتي
دينار عن كل مرة يخل فيها التزامه.
ك �م��ا ي �ج��وز مل�ح�ك�م��ة االح� � ��داث عند
النظر في مد ق��رار الحبس او التحفظ
االم � � ��ر ب �ت �س �ل �ي��م ال � �ح� ��دث ال � ��ى م �ت��ول��ي
رع��اي �ت��ه ل�ل�ت�ح�ف��ظ ع�ل�ي��ه وت �ق��دي �م��ه كل
طلب.
مادة 19
يتولى مراقب السلوك االشراف على
تنفيذ التدابير املنصوص عليها في
امل� ��ادة  5م��ن ه ��ذا ال �ق��ان��ون وم�لاح�ظ�ت��ه
املحكومة عليهم بها وي�ج��ب عليه ان
يرفع تقريرا الى محكمة االحداث والى
لجنة رعاية االح��داث عن الحدث الذي
يتولى االشراف على سلوكه.
مادة 20
ع�ل��ى م�ت��ول��ي ال��رع��اي��ة اب�ل�اغ م��راق��ب
ال� �س� �ل ��وك ف ��ي ح ��ال ��ة م � ��وت ال � �ح ��دث او
مرضه او تغيير سكنه او غيابه دون
اذن وكذلك عن اي طارئ آخر يطرأ عليه
وذل��ك خ�لال اسبوعني من تاريخ علمه
ب��ذل��ك وي�ع��اق��ب ه��ذا امل �س��ؤول ع��ن ع��دم
االب �ل�اغ ف��ي امل�ي�ع��اد ب�غ��رام��ة ال ت�ج��اوز
مائتي دينار.
مادة 21
اذا خ ��ال ��ف ال � �ح ��دث ح �ك��م ال �ت��دب �ي��ر
املفروض عليه بمقتضى احد البنود 3
و 4و 5و 6من امل��ادة  5من هذا القانون
فللمحكمة بعد سماع اقواله ان تحكم
باطالة مدة التدبير بما ال يجاوز نص
الحد االقصى املقرر له او ان تستبدل
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للحدث أو لمتولي
رعايته الحق في
توكيل محام
للدفاع عنه في
مرحلتي التحقيق
والمحاكمة

به تدبيرا اخر يتفق مع حالة الحدث.
مادة 22
ل �ل �م �ح �ك �م��ة ب �ع ��د اط�ل�اع� �ه ��ا ع�ل��ى
ال�ت�ق��اري��ر امل�ق��دم��ة ال�ي�ه��ا م��ن م��راق��ب
ال �س �ل��وك وف �ق��ا ل �ل �م��ادة  19او ب�ن��اء
على طلب نيابة االح ��داث او لجنة
رع ��اي ��ة االح � � ��داث او ال� �ح ��دث نفسه
او م� ��ن م �ت ��ول ��ي ال ��رع ��اي ��ة ان ت��أم��ر
ب��ان�ه��اء التدبير او بتعديل نظامه
او ب��اب��دال��ه ،م��ع م��راع��اة ح�ك��م امل��ادة
 14م ��ن ه � ��ذا ال� �ق ��ان ��ون واذا رف��ض
ه ��ذا ال�ط�ل��ب ف�لا ي �ج��وز ت�ج��دي��ده اال
ب �ع��د م �ض��ي ث�ل�اث ��ة اش �ه ��ر ع �ل��ى ك��ل
م ��ن ت ��اري ��خ رف �ض ��ه ،وي �ك ��ون ال�ح�ك��م
ال �ص��ادر ف��ي ه ��ذا ال �ش��أن غ�ي��ر ق��اب��ل
للطعن فيه.
مادة 23
اذا ض� �ب ��ط ال � �ح� ��دث ف� ��ي ح ��ال ��ة م��ن
ح � ��االت ال �ت �ع ��رض ل�ل�ان� �ح ��راف ان � ��ذرت
نيابة االحداث من تلقاء نفسها او بناء
ع �ل��ى ط �ل��ب م��ن ل�ج�ن��ة رع��اي��ة االح� ��داث
متولى رعايته كتابة ملراقبة سلوكه في
املستقبل ،ويجوز على هذا االنذار امام
م�ح�ك�م��ة االح � ��داث خ�ل�ال خ�م�س��ة عشر
يوما من تاريخ تسلمه ،ويتبع في نظر
ه ��ذا ال�ت�ظ�ل��م وال �ف �ص��ل ف�ي��ه االج � ��راءات
امل �ق��ررة ل�ل�ط�ع��ن ف��ي االوام � ��ر ال�ج��زائ�ي��ة
يكون الحكم غير قابل للطعن.
وي�ع��اق��ب ب�غ��رام��ة ال تقل ع��ن مائتي
دينار وال تزيد على الف دينار كل من:
 اه �م ��ل ب �ع��د ان � � ��ذاره وف �ق ��ا ل�ل�ف�ق��رةال�س��اب�ق��ة م��راق�ب��ة ال �ح��دث وت��رت��ب على
ذل� ��ك ت �ع��رض��ه ل�ل�ان �ح ��راف م� �ج ��ددا ف��ي
احدى الحاالت املبينة في املادة االولى
من هذا القانون.
 س�ل��م ال�ي��ه ال�ح��دث واه�م��ل ف��ي اداءاح��د واجباته قبله اذا ترتب على ذلك
ارت � �ك� ��اب ال � �ح ��دث ج��ري �م��ة او ت �ع��رض
لالنحراف باحدى الحاالت املبينة في
املادة االولى من هذا القانون.
مادة 24
ملحكمة االح��داث في جميع االحوال
سواء من تلقاء ذاتها او بناء على طلب
نيابة االحداث او لجنة رعاية االحداث
اص� � � ��دار ق � � ��رار ب � ��ال � ��زام م �ت ��ول ��ي رع ��اي ��ة
الحدث املنحرف او املعرض لالنحراف
بحضور ال��دورات التي ينظمها مكتب
الخدمة االجتماعية والنفسية وتحدد
امل �ح �ك �م��ة م� ��دة ال � � ��دورة ب �ع��د اخ� ��ذ رأي
م��راق��ب ال�س�ل��وك وف �ق��ا ل�ل�م��واع�ي��د التي
يحددها ويعاقب متولي الرعاية الذي
يتخلف دون ع��ذر مقبول ع��ن حضور
ال� � �ن � ��دوات او ال� � � � ��دورات امل � �ش ��ار ال �ي �ه��ا
ب �غ��رام��ة م��ال �ي��ة ال ت �ق��ل ع��ن خمسمائة
دينار وال تزيد على ألف دينار.

الظفيري والعدواني والبراك خالل الجلسة

مادة 25
ف �ي �م��ا ع� ��دا االب ��وي ��ن او االج � � ��داد او
االزواج يعاقب بالحبس م��دة ال تزيد
على ثالث سنوات وبغرامة ال تقل عن
مائتي دينار وال تزيد على الف دينار
او ب��اح��دى ه��ات�ين ال�ع�ق��وب�ت�ين ك��ل من
اخ�ف��ى ح��دث��ا ح�ك��م بتسليمه لشخص
او لجهة طبقا الحكام ه��ذا القانون او
دفعه للقرار او ساعده على ذلك.
مادة 26
م��ع ع��دم االخ�ل�ال ب��اي عقوبة اخ��رى
اش��د منصوص عليها قانونا ،يعاقب
ب ��ال �ح �ب ��س م� � ��دة ال ت ��زي ��د ع� �ل ��ى ث�ل�اث
سنوات كل من عرض حدثا لالنحراف
او اعده لذلك او ساعده او حرضه على
سلوكها او سهلها له باي وجه ولو لم
تتحقق حالة التعرض لالنحراف فعال.
وتكون العقوبة الحبس مدة ال تزيد
على خمس سنوات اذا استعمل املتهم
م��ع ال�ح��دث وس��ائ��ل اك��راه او تهديد او
كان من اصوله او من متولي رعايته او
مسؤول عن تربيته او مالحظته او كان
مسلما اليه بمقتضى القانون او كان
خادما عند اي ممن تقدم ذكرهم.
وف � ��ي ج �م �ي��ع االح� � � � ��وال اذا وق �ع��ت
الجريمة على اك�ث��ر م��ن ح��دث ول��و في
اوق��ات مختلفة كانت العقوبة الحبس
ملدة ال تزيد على سبع سنوات.
مادة 27
ي� �ج ��وز مل ��دي ��ر امل ��ؤس� �س ��ة ال �ع �ق��اب �ي��ة
امل� � � � ��ودع ب� �ه ��ا ال� � �ح � ��دث ال � � � ��ذي ت� �ج ��اوز
س �ن��ه خ �م��س ع� �ش ��رة س �ن��ة ول � ��م ي�ك�م��ل
ال �ح��ادي��ة وال �ع �ش��ري��ن ت�ك�ل�ي�ف��ه بالعمل
ف ��ي ال� �خ ��دم ��ات ال ��داخ �ل �ي ��ة ل�ل�م��ؤس�س��ة
ع �ن��د ت�ن�ف�ي��ذه ل�ع�ق��وب��ة ال �ح �ب��س ،م��ا لم
ي��ر ط�ب�ي��ب امل��ؤس �س��ة امل�خ�ت��ص اع �ف��اءه
من العمل فيها السباب صحية تدون
بملف التنفيذ الخاص به.

مادة 28
يراعى عند تشغيل الحدث املحكوم
عليه والذي يتمتع بمهارة فنية معينة
ان يكون تشغيله في االعمال والحرف
التي تناسب مهارته.

مادة 30
اذا تبني لطبيب املؤسسة العقابية
ان ه �ن ��اك ض � ��ررا ع �ل��ى ص �ح��ة ال �ح��دث
امل �ح �ك��وم ع�ل�ي��ه ن�ت�ي�ج��ة ت�ن�ف�ي��ذ ع�ق��وب��ة
ال � �ح � �ب ��س وج � � ��ب ع� �ل� �ي ��ه اب � �ل� ��اغ م ��دي ��ر
امل��ؤس �س��ة ال �ع �ق��اب �ي��ة ال� ��ذي ي�ط�ل��ب ال��ى
ن� �ي ��اب ��ة االح � � � � ��داث ع� � ��رض االم� � � ��ر ع �ل��ى
رئيس محكمة االحداث ليأمر بما يراه
مناسبا في شأن الحدث.

الباب الثالث
محكمة االحداث
مادة 33
ت �ن �ش��أ ب��امل �ح �ك �م��ة ال �ك �ل �ي��ة م�ح�ك�م��ة
اح ��داث تشكل م��ن اح��د رج ��ال القضاء
ال ت� �ق ��ل درج� � �ت � ��ه ع � ��ن وك � �ي� ��ل م �ح �ك �م��ة
ب��امل�ح�ك�م��ة ال�ك�ل�ي��ة وي �ع��اون��ه اث �ن��ان من
ال �ق �ض��اة وخ �ب �ي ��ران م ��ن االخ �ص��ائ �ي�ين
االج�ت�م��اع�ي�ين اح��ده�م��ا ع�ل��ى االق ��ل من
ال�ن�س��اء وي �ك��ون ح�ض��وره�م��ا اج ��راءات
املحاكمة وجوبيا وعلى الخبيرين بعد
بحث ظروف الحدث من جميع الوجوه
ت�ق��دي��م ت�ق��ري��ر للمحكمة وذل ��ك ق�ب��ل أن
تصدر املحكمة حكمها.
ويمثل النيابة العامة ف��ي املحكمة
اح ��د اع �ض��اء ن�ي��اب��ة االح � ��داث ،وت�ح��دد
دوائ��ر اختصاص كل محكمة في قرار
ان�ش��ائ�ه��ا وي �ص��در ب�ت�ع�ي�ين الخبيرين
امل �ش ��ار ال �ي �ه �م��ا ق� ��رار م ��ن وزي� ��ر ال �ع��دل
باالتفاق مع وزير الشؤون االجتماعية
وال� �ع� �م ��ل م� ��ن ب�ي��ن م� ��ن ت� �ت ��واف ��ر ف�ي�ه��م
ال � �ش� ��روط ال �ت ��ي ي �ص ��در ب �ه��ا ق � ��رار م��ن
االخ�ي��ر ويحلف الخبير قبل مباشرة
م� �ه ��ام وظ �ي �ف �ت��ه ي �م �ي �ن��ا ام� � ��ام ال ��دائ ��رة
االس �ت �ئ �ن��اف �ي��ة مل �ح �ك �م��ة االح� � � ��داث ب��ان
يؤدي عمله باالمانة والصدق.

مادة 31
تتم زي��ارة الحدث املحكوم عليه في
احد االماكن املخصصة للزيارة داخل
املؤسسة العقابية وال يجوز منع هذه
ال ��زي ��ارات الي س �ب��ب ي�ت�ع�ل��ق بسلوكه
داخل املؤسسة .ويصدر قرار من وزير
ال�ش��ؤون االجتماعية والعمل بتنظيم
قواعد زيارة االحداث واحوالها.

مادة 34
يتحدد اختصاص محكمة االحداث
ب��امل�ك��ان ال ��ذي وق �ع��ت ف�ي��ه ال�ج��ري�م��ة او
ت ��واف ��رت ف �ي��ه اح� ��دى ح� ��االت ال�ت�ع��رض
ل�ل�ان� �ح ��راف او ب ��امل� �ك ��ان ال � � ��ذي ض�ب��ط
ف�ي��ه ال �ح��دث او ال ��ذي ي�ق�ي��م ف�ي��ه ه��و او
متولي رعايته او وصيه او امه بحسب
االحوال.

مادة 32
ال ي �ج ��وز ت �ن �ف �ي��ذ ال �ع �ق��وب��ة امل �ق �ي��دة
ل �ل �ح ��ري ��ة ع� �ل ��ى ال � �ح � ��دث داخ� � � ��ل غ ��رف
الحبس االنفرادي.

مادة 35
تتبع امام محكمة االح��داث القواعد
واالج� � � � � ��راءات امل� �ن� �ص ��وص ع �ل �ي �ه��ا ف��ي
قانون االجراءات واملحاكمات الجزائية

مادة 29
ي �س �ت �ح��ق ال � �ح� ��دث امل� �ح� �ك ��وم ع�ل�ي��ه
ال ��ذي يقضي م��دة ال�ع�ق��وب��ة ف��ي اح��دى
املؤسسات اجرا عما يقوم به من اعمال
فنية او ان�ت��اج�ي��ة او خ��دم�ي��ة ويتحدد
اج��ره في كل منها وفقا للقواعد التي
ي �ص ��در ب �ه��ا ق � ��رار م ��ن وزي � ��ر ال �ش ��ؤون
االجتماعية والعمل وللحدث املحكوم
ع �ل �ي��ه ف� ��ي ه � ��ذه ال� �ح ��ال ��ة االن � �ف � ��اق م��ن
حصيلة اجره.

م��ا ل��م ت�ن��ص أح�ك��ام ه��ذا ال�ق��ان��ون على
خالف ذلك.
مادة 36
مل�ح�م�ك��ة االح� � ��داث س�ل�ط��ة ق�ض��ائ�ي��ة
ج��زائ �ي��ة ف ��ي ج �م �ي��ع ق �ض��اي��ا االح � ��داث
امل�ن�ح��رف�ين وس�ل�ط��ة والئ �ي��ة للنظر في
ظروف االحداث املعرضني لالنحراف.
وتختص هذه املحكمة دون غيرها
بالفصل في الجرائم املنصوص عليها
في املواد  18و 20و 23و 24و 25و 26من
هذا القانون.
مادة 37
ت �ع �ق��د ج �ل �س ��ات م �ح ��اك ��م االح � � ��داث
ف��ي ام��اك��ن منفصلة ع��ن أم��اك��ن انعقاد
جلسات املحاكم االخ��رى وت��زوي��د بما
يلزم من الوسائل التي تناسب طبيعة
املحاكمة وما يقتضيه حضور الحدث.
وللمحكمة عقد جلساتها باحدى
م� ��ؤس � �س� ��ات ال � ��رع � ��اي � ��ة االج� �ت� �م ��اع� �ي ��ة
ل�لاح��داث ال�ت��ي ي��ودع فيها ال�ح��دث اذا
رأت مقتضى لذلك.
مادة 38
ي� �ج ��ب ع� �ل ��ى امل �ح �ك �م ��ة ف � ��ي ح � ��االت
ال � �ت � �ع� ��رض ل�ل��ان � �ح� ��راف وف � � ��ي ج ��رائ ��م
ال� �ج� �ن ��اي ��ات وال� �ج� �ن ��ح وق � �ب ��ل ال �ف �ص��ل
ف��ي ام��ر ال �ح��دث ان تستمع ال ��ى اق��وال
م��راق��ب ال �س �ل��وك ب �ع��د ت�ق��دي�م��ه ت�ق��ري��را
ب�ح��ال��ة ال �ح��دث ي��وض��ح ال �ع��وام��ل التي
دف �ع �ت��ه ال � ��ى االن� � �ح � ��راف او ال �ت �ع��رض
ل��ه وم�ق�ت��رح��ات��ه الص�ل�اح��ه ك�م��ا ي�ج��وز
للمحكمة االستعانة برأي اهل الخبرة.
مادة 39
اذا تعدد املتهمون بارتكاب جناية
وك� ��ان ب�ي�ن�ه��م ح ��دث او اك �ث��ر واخ� ��رون
ت ��زي ��د س �ن �ه��م ع �ل��ى س ��ت ع� �ش ��رة س�ن��ة
اح�ي��ل الجميع ال��ى املحكمة املختصة

اصال على ان تطبق احكام هذا القانون
بالنسبة الى الحدث.
ويجب على املحكمة في هذه الحالة
ق �ب��ل ان ت �ص��در ح�ك�م�ه��ا ع �ل��ى ال �ح��دث
ان ت�ب�ح��ث ظ��روف��ه م��ن ج�م�ي��ع ال��وج��وه
ولها ان تستعني في ذلك بمن تراه من
ال �خ �ب��راء او م��راق �ب��ي ال �س �ل��وك بمكتب
املراقبة االجتماعية والرعاية الالحقة.
واذا تعدد املتهمون بارتكاب جنحة
غير مرتبطة بجناية او كان الحدث لم
يتم الخامسة ع�ش��رة م��ن ع�م��ره واتهم
بارتكاب جناية او جنحة وجب تقديم
ال �ح��دث ال ��ى م�ح�ك�م��ة االح � ��داث وي�ح��ال
االخرون على املحكمة املختصة.
مادة 40
ت �ج ��ري م �ح��اك �م��ة ال� �ح ��دث ف ��ي غ�ي��ر
عالنية وال ي�ج��وز ان يحضرها سوى
ال �ح��دث واق��ارب��ه وال�ش�ه��ود وامل�ح��ام�ين
وم� ��راق � �ب� ��ي ال � �س � �ل ��وك وم� � ��ن ت �ج �ي ��ز ل��ه
املحكمة الحضور باذن خاص.
وملحكمة االح��داث اعفاء الحدث من
ح �ض��ور امل �ح��اك �م��ة ب�ن�ف�س��ه واالك �ت �ف��اء
ب �ح �ض��ور م �ت��ول��ي رع ��اي� �ت ��ه او م �ح��ام
ن�ي��اب��ة ع�ن��ه ع�ل��ى ان ي�ح�ض��ر امل�ح��اك�م��ة
م ��راق ��ب ال �س �ل��وك ول�ل�م�ح�ك�م��ة ان ت��أم��ر
باخراج الحدث من الجلسة بعد سؤاله
او ب��اخ��راج اي م�م��ن ذك ��روا ف��ي الفقرة
االول��ى م��ن ه��ذه امل��ادة اذا رأت ض��رورة
لذلك وال يجوز في حالة اخراج الحدث
ان ت��أم��ر ب ��اخ ��راج م�ح��ام�ي��ه او م��راق��ب
السلوك كما ال يجوز للمحكمة الحكم
ب��االدان��ة اال بعد اف�ه��ام ال�ح��دث بما تم
في غيبته من اجراءات وفي هذه الحالة
يعتبر الحكم حضوريا.
مادة 41
ل �ل �ح��دث او مل �ت��ول��ي رع��اي �ت��ه ال �ح��ق
ف��ي ان ي��وك��ل محاميا ل�ل��دف��اع ع�ن��ه في
مرحلتي التحقيق واملحاكمة.
واذا ل��م ي �ت��م ت��وك �ي��ل م �ح��ام ل�ل��دف��اع
عنه وج��ب على النيابة او املحكمة ان
تنتدب له محاميا يقوم بهذه املهمة.
مادة 42
ال ت �س��ري اح �ك��ام امل� ��واد امل�ن�ص��وص
عليها في قانون الجزاء على االح��داث
الخاضعني لهذا القانون.
مادة 43
ال تحسب اح �ك��ام محكمة االح ��داث
ض �م��ن ال �س��واب��ق ف��ي ص�ح�ي�ف��ة ال�ح��ال��ة
الجنائية وتصدر الصحيفة خالية من
هذه االحكام.
مادة 44
ي�ك��ون ال�ح�ك��م ال �ص��ادر ع�ل��ى ال�ح��دث
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مضبطة

حظر نشر وقائع التحقيق أو المحاكمة
لقضايا األحداث في وسائل اإلعالم
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يحظر على الصحف
والمطبوعات
ووسائل اإلعالم
المرئي والمسموع
واإللكتروني نشر
معلومات عن
قضايا األحداث

ب��اح��د ال�ت��داب�ي��ر امل�ن�ص��وص عليها في
املادة  5من هذا القانون واجب التنفيذ
فورا ولو كان قابال لالستئناف.
مادة 45
في جرائم الجنح وفي جرائم االذى
البليغ واالذى املفضي ال��ى عاهة التي
يرتكبها ال�ح��دث وال ت�ج��اوز عقوبتها
ال� �ح� �ب ��س مل� � ��دة ع� �ش ��ر س � �ن � ��وات ي �ج��وز
ل�ل�م�ج�ن��ي ع �ل �ي��ه ان ي �ع �ف��و ع ��ن ال �ح��دث
او ي�ت�ص��ال��ح م �ع��ه ق �ب��ل ص� ��دور ال�ح�ك��م
او ب �ع��ده .واذا رغ ��ب امل�ج�ن��ي ع�ل�ي��ه في
الصلح او العفو ع��ن ال�ح��دث املحكوم
ع�ل�ي��ه ب��ال�ح�ب��س او االي � ��داع ف��ي اح��دى
امل��ؤس �س��ات االج �ت �م��اع �ي��ة ب �ع��د ص��دور
ال�ح�ك��م ال�ن�ه��ائ��ي ب��ادان �ت��ه ف�ل��ه ان يقدم
طلبا بذلك ال��ى املحكمة التي اص��درت
الحكم لتنظر فيه وفقا للفقرة السابقة.
وف��ي كل االح��وال يترتب على قبول
ال �ص �ل��ح او ال �ع �ف��و وم � ��ا ي �ت��رت��ب ع�ل��ى
ال �ح�ك��م ب��ال �ب��راءة م��ن اث� ��ار وي �ف��رج عن
الحدث فورا.
مادة 46
ي�ج��وز ملحكمة االح� ��داث ،ب�ن��اء على
طلب نيابة االح� ��داث ،ان ت��وق��ف ك��ل او
ب�ع��ض س�ل�ط��ات م�ت��ول��ي رع��اي��ة ال�ح��دث
في االحوال اآلتية:
 - 1اذا ح �ك��م ن �ه��ائ �ي��ا ع �ل��ى م�ت��ول��ي
ال��رع��اي��ة ف��ي جريمة اغ�ت�ص��اب او هتك
عرض او زنا او جريمة مخلة بالشرف
واالمانة او بالحبس او في اي جريمة.
 - 2اذا عرض للخطر صحة الحدث
او سالمته او اخالقه او تربيته بسبب
س� ��وء امل �ع��ام �ل��ة او ن�ت�ي�ج��ة ل�لاش�ت�ه��ار
بفساد السيرة.
 - 3اذا حكم ب��اي��داع الحدث دارا من
دور الرعاية االجتماعية وفقا الحكام
هذا القانون.
ف � � ��اذا ق� �ض ��ت امل �ح �ك �م��ة ب ��ال� �ح ��د م��ن
الرعاية طبقا للفقرة السابقة اسندت
م�ب��اش��رة ح�ق��وق ال��رع��اي��ة ال�ت��ي حرمت
متوليها منها الى احد اقاربه اآلخرين
او ال � ��ى ش �خ��ص م��ؤت �م��ن او ال � ��ى دار
ال��رع��اي��ة االج�ت�م��اع�ي��ة ال �ت��ي ي ��ودع بها
الحدث.
مادة 47
ت � �ت ��ول ��ى ش� ��رط� ��ة االح� � � � � ��داث ع ��رض
الحدث املنحرف املتهم بارتكاب جناية
او جنحة ع�ل��ى ن�ي��اب��ة االح� ��داث وال�ت��ي
ت �خ �ت��ص وح ��ده ��ا ب �م �ب��اش��رة ال��دع��وى
ال � �ج� ��زائ � �ي� ��ة وال� �ت� �ح� �ق� �ي ��ق وال� �ت� �ص ��رف
واالدعاء فيها.
مادة 48
ي�ج��وز استئناف االح�ك��ام ال�ص��ادرة
من محكمة االحداث ،عدا االحكام التي

مطيع وطنا والعازمي والعمر يتابعون الجلسة

تصدر بتسليم الحدث لوالديه او ملن له
الوالية عليه ،فال يجوز استئنافها اال
لخطأ في تطبيق القانون او بطالن في
الحكم او في االجراءات اثر فيه.
مادة 49
ي�ك��ون استئناف االح �ك��ام ال�ص��ادرة
م � ��ن م �ح �ك �م ��ة االح� � � � � ��داث ام � � � ��ام دائ � � ��رة
اس �ت �ئ �ن��اف �ي��ة او اك �ث��ر ت �خ �ص��ص ل��ذل��ك
باملحكمة الكلية.
وت � �ش � �ك ��ل ال � � ��دائ � � ��رة االس �ت �ئ �ن ��اف �ي ��ة
برئاسة مستشار وعضوين آخرين كل
منهما بدرجة ال تقل عن وكيل محكمة.
وي � � �ع� � ��اون امل� �ح� �ك� �م ��ة خ � �ب � �ي� ��ران م��ن
االخ� �ص ��ائ� �ي�ي�ن االج� �ت� �م ��اع� �ي�ي�ن ي �ك��ون
احدهما من النساء على االق��ل على اال
يكون اي منهما قد سبق له االشتراك
في نظر الدعوى في مرحلتها االولى.
مادة 50
ي� ��رف� ��ع االس � �ت � �ئ � �ن ��اف ال � � ��ى ال � ��دائ � ��رة
االستئنافية بطلب م��ن ال�ح��دث او من
يوكله او من يمثله قانونا او من نيابة
االح��داث ،س��واء كانت الجريمة جناية
او جنحة.
مادة 51
ال ينفذ اي تدبير اغفل تنفيذه ملدة
سنة كاملة من يوم النطق به اال بقرار
ج��دي��د ي �ص��در م��ن امل�ح�ك�م��ة ب �ن��اء على
ط �ل��ب ن �ي��اب��ة االح � � ��داث ب �ع��د اخ� ��ذ رأي
مراقب السلوك.
مادة 52
ي �خ �ت��ص رئ �ي ��س م �ح �ك �م��ة االح � ��داث
التي يجري التنفيذ ف��ي دائرتها دون
غ �ي��ره ب��ال�ف�ص��ل ف��ي ج�م�ي��ع امل �ن��ازع��ات
واص � ��دار ال� �ق ��رارات واالوام� � ��ر املتعلقة
بتنفيذ االح �ك��ام ال �ص��ادرة وف �ق��ا لهذا
القانون.

مادة 53
ينشأ لكل ح��دث محكوم عليه ملف
للتنفيذ يضم اليه ملف املوضوع تودع
ف �ي��ه ج�م�ي��ع االوراق امل�ت�ع�ل�ق��ة بتنفيذ
ال�ح�ك��م ال �ص��ادر ع�ل�ي��ه وي�ث�ب��ت ف�ي��ه ما
ي �ص��در ف��ي ش ��أن ال�ت�ن�ف�ي��ذ م��ن ق� ��رارات
واوام � ��ر واح� �ك ��ام .وي �ع��رض ه ��ذا امل�ل��ف
ع �ل��ى رئ �ي��س امل �ح �ك �م��ة ق �ب��ل ات �خ ��اذ اي
قرار او اج��راء مما نص عليه في املادة
السابقة.
مادة 54
يقوم رئيس محكمة االحداث او من
ينيبه من خبيري املحكمة بزيارة دور
املالحظة ومؤسات الرعاية االجتماعية
ل�ل�اح ��داث وم ��راك ��ز وم �ع��اه��د ال�ت��أه�ي��ل
امل � �ه � �ن ��ي وامل� �س� �ت� �ش� �ف� �ي ��ات ال �ع�ل�اج �ي ��ة
امل�ت�خ�ص�ص��ة وغ �ي��ر ذل ��ك م ��ن ال�ج�ه��ات
املعنية باالحداث وذلك كل ثالثة اشهر
على االقل ،ويأمر باتخاذ ما يراه الزما
من االجراءات ملصلحة الحدث.
مادة 55
ي �ج��ري ت�ن�ف�ي��ذ االح� �ك ��ام وال �ت��داب �ي��ر
ال �ص��ادرة م��ن محكمة االح� ��داث او من
ل �ج �ن��ة رع ��اي ��ة االح � � ��داث وف �ق��ا الح �ك��ام
قانون االجراءات واملحاكمات الجزائية
فيما لم يرد فيه نص هذ القانون.
مادة 56
اذا رأت امل�ح�ك�م��ة ان ح��ال��ة ال �ح��دث
ال� �ب ��دن� �ي ��ة او ال �ع �ق �ل �ي ��ة او ال �ن �ف �س �ي��ة
ت �س �ت��دع��ي ف �ح �ص��ه ق� �ب ��ل ال� �ف� �ص ��ل ف��ي
ال��دع��وى ،ق��ررت وضعه تحت املالحظة
ف��ي اح��د االم��اك��ن املناسبة للمدة التي
تلزم لذلك ،ويوقف السير في الدعوى
الى ان يتم هذا الفحص.
مادة 57
اذا وق � ��ع ال �ف �ع��ل امل � �ك ��ون ل�ل�ج��ري�م��ة

تحت تأثير م��رض عقلي او نفسي او
ضعف عقلي افقد الحدث ال�ق��درة على
االدراك واالختيار او كان وقت الجريمة
م�ص��اب��ا ب�ح��ال��ة م��رض�ي��ة اض�ع�ف��ت على
نحو جسيم ادراك��ه او حرية اختياره،
ح �ك��م ب ��اي ��داع ��ه اح� ��د امل �س �ت �ش �ف �ي��ات او
امل ��ؤس � �س ��ات ال �ع�ل�اج �ي ��ة امل �ت �خ �ص �ص��ة
وي�ت�خ��ذ ه ��ذا ال�ت��دب�ي��ر وف �ق��ا ل�لاوض��اع
امل � �ق� ��ررة ف ��ي ه � ��ذا ال� �ق ��ان ��ون اي� �ض ��ا مل��ن
ي �ص��اب ب ��اح ��دى ه� ��ذه ال� �ح ��االت اث �ن��اء
التحقيق او بعد صدور الحكم.
مادة 58
ك ��ل اج � ��راء ي��وج��ب ال �ق��ان��ون اع�لان��ه
الى الحدث وكل حكم يصدر في شأنه،
يجب اب�لاغ��ه ال��ى متولي رع��اي�ت��ه ،وله
ان يباشر ملصلحة الحدث طرق الطعن
املقررة في هذا القانون.
مادة 59
ال يجوز االدع��اء املدني امام محاكم
االحداث.
مادة 60
اذا حكم على متهم بعقوبة باعتبار
ان سنه بلغ الخامسة عشرة من عمره
ثم ثبت ب��أوراق رسمية ان��ه لم يبلغها
رفعت نيابة االحداث االمر الى املحكمة
التي اص��درت الحكم الع��ادة النظر فيه
وفقا للقانون.
واذا ح�ك��م ع�ل��ى امل�ت�ه��م ب��اع�ت�ب��ار ان
سنه ج��اوز السادسة عشرة م��ن عمره
ثم ثبت ب��أوراق رسمية ان��ه لم يبلغها
رفعت النيابة العامة االمر الى املحكمة
التي اص��درت الحكم الع��ادة النظر فيه
والقضاء بالغاء حكمها واحالة االوراق
الى نيابة االحداث للتصرف فيه.
وف ��ي ك��ل م��ن ال �ح��ال �ت�ين ال�س��اب�ق�ت�ين
ي� �ج ��ب وق� � ��ف ت �ن �ف �ي��ذ ال� �ح� �ك ��م وي� �ج ��وز
ال �ت �ح �ف��ظ ع �ل��ى امل� �ح� �ك ��وم ع �ل �ي��ه ط�ب�ق��ا

للمادة  18من هذا القانون.
واذا ح �ك��م ع �ل��ى م �ت �ه��م ب��اع �ت �ب��اره
حدثا ثم ثبت بأوراق رسمية انه جاوز
السادسة عشرة من عمره يجوز للنيابة
العامة ان ترفع االمر الى املحكمة التي
اص��درت الحكم لتعيد النظر فيه على
النحو املبني في الفقرات السابقة.
الباب الرابع
اإلفراج تحت شرط
مادة 61
ي � �ج� ��وز اإلف � � � � ��راج ت� �ح ��ت ش � � ��رط ع��ن
ال � � �ح� � ��دث امل � �ن � �ح � ��رف امل � �ح � �ك � ��وم ع �ل �ي��ه
ب��ال �ح �ب��س وذل� � ��ك اذا ك � ��ان ق ��د ام �ض��ى
نصف امل��دة املحكوم بها عليه ،ومتى
ك��ان��ت التقارير املوضعة عنه بمعرفة
مكتب امل��راق�ب��ة االج�ت�م��اع�ي��ة وال��رع��اي��ة
ال�لاح�ق��ة تتوقع ان ي�ك��ون سلوكه بعد
االفراج عنه حسنا.
وي� �ك ��ون االف � � ��راج ت �ح��ت ش� ��رط امل ��دة
الباقية من العقوبة.
مادة 62
ي �ق��دم ط �ل��ب االف � ��راج ت �ح��ت ش��رط
الى نيابة االحداث من الحدث او من
متولي رعايته وتتحقق النيابة من
توافر الشروط املنصوص عليها في
امل��ادة السابقة على ض��وء التقارير
امل�ق��دم��ة م��ن امل��ؤس�س��ة العقابية عن
ال� �ح ��دث امل �ح �ك��وم��ة ع �ل �ي��ه ،ول �ه��ا ان
ت �ض��ع ه � ��ذا ال � �ح ��دث ت �ح��ت اش � ��راف
مراقب السلوك املختص.
مادة 63
اذا ساء سلوك الحدث املفرج عنه
خالل املدة التي افرج عنه فيها وذلك
بناء على تقرير من مراقب السلوك
او م �ك �ت ��ب امل� ��راق � �ب� ��ة االج �ت �م��اع �ي��ة
وال��رع��اي��ة ال�لاح �ق��ة اص � ��درت ن�ي��اب��ة
االحداث قرارا باعادته الى املؤسسة
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العقابية ليمضي امل��دة ال�ت��ي كانت
باقية من الحكم وقت االفراج عنه.
مادة 64
اذا لم يبلغ االفراج تحت شرط حتى
انقضاء مدته اصبح االفراج نهائيا.
الباب الخامس
أحكام ختامية
مادة 65
يعفى ال�ح��دث او م��ن يمثله قانونا
م��ن اداء اي رس ��وم او م �ص��اري��ف ام��ام
ج�م�ي��ع امل �ح��اك��م ف ��ي ال ��دع ��اوى امل�ق��ام��ة
طبقا لهذا القانون.
مادة 66
ت�ط�ب��ق االح �ك��ام ال � ��واردة ف��ي ق��ان��ون
الجزاء وقانون االج��راءات واملحاكمات
الجزائية املشار اليه فيما لم يرد بشأنه
نص في هذا القانون.
مادة 67
يحظر ع�ل��ى ال�ص�ح��ف وامل�ط�ب��وع��ات
ووس� ��ائ� ��ل االع �ل ��ام امل ��رئ ��ي وامل �س �م��وع
وااللكتروني نشر معلومات عن قضايا
االح� ��داث تتضمن اس �م��اء امل�ت�ه�م�ين او
صورهم سواء قبل او اثناء املحاكمة او
بعد صدور الحكم عليهم.
كما يحظر نشر وقائع التحقيق او
املحاكمة لقضايا االح��داث او ملخص
عما تم فيهما.
وي� �ج ��وز ن �ش��ر م �ل �خ��ص ع ��ن ال�ح�ك��م
دون االش ��ارة الس��م ال�ح��دث او لقبه او
صورته.
وي� �ع ��اق ��ب امل � �س� ��ؤول ع ��ن ال �ن �ش��ر او
االذاع� � ��ة او ال �ب��ث ع��ن م�خ��ال�ف��ة ال�ح�ظ��ر
املبني في هذا امل��ادة بغرامة ال تقل عن
أل� ��ف دي� �ن ��ار وال ت� �ج ��اوز خ �م �س��ة آالف
دينار.
مادة 68
ي �ص��در ب��اخ �ت �ي��ار م��راق �ب��ي ال�س�ل��وك
وت �ح��دي��د ال� �ش ��روط ال ��واج ��ب ت��واف��ره��ا
ف � �ي � �ه� ��م ق � � � � � ��رار م � � ��ن وزي � � � � � ��ر ال � � �ش� � ��ؤون
االجتماعية والعمل.
ويحلف مراقب السلوك قبل مزاولة
ع �م �ل��ه ي �م �ي �ن��ا ام � ��ام م �ح �ك �م��ة االح � ��داث
ب��أن ي��ؤدي واج �ب��ات وظيفته باالمانة
والصدق.
مادة 69
ي�ص��در وزي ��ر ال �ش��ؤون االجتماعية
وال �ع �م ��ل ال� � �ق � ��رارات ال�ل��ازم� ��ة ل�ت�ح��دي��د
وتنظيم مؤسسات الرعاية االجتماعية
امل �ن �ص��وص ع�ل�ي�ه��ا ف ��ي ه ��ذا ال �ق��ان��ون،
وت � �ح� ��دي� ��د م � �ق� ��اره� ��ا وت� �ع� �ي�ي�ن ون � ��دب
العاملني فيها.
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زار معرض األسبوع الكويتي في القاهرة

الصانع يؤكد عمق العالقات
الكويتية-المصرية
أك��د وزي��ر ال�ع��دل وزي��ر االوق��اف
وال� � �ش � ��ؤون االس�ل�ام� �ي ��ة ال �ك��وي �ت��ي
ي �ع �ق��وب ال �ص��ان��ع ع �م��ق ال �ع�لاق��ات
الكويتية-املصرية على املستويني
الرسمي والشعبي.
وأش��ار الصانع ف��ي تصريحات
للصحافيني عقب زي��ارت��ه وال��وف��د
امل� ��راف� ��ق ل� ��ه ال �ل �ي �ل��ة ق �ب ��ل امل��اض �ي��ة
معرض االس�ب��وع الكويتي الثامن
ف��ي ال �ق��اه��رة (ال �ك��وي��ت ف��ي م�ص��ر)
الى ما تحمله املشاركة من معاني
االخ � � � ��وة وال � �ع �ل�اق� ��ة ال ��وث� �ي� �ق ��ة ب�ين
البلدين والشعبني الشقيقني.
وأش� ��اد ب�ت�ن�ظ�ي��م امل �ع��رض ال��ذي
ت� �ض ��م أج �ن �ح �ت��ه ن� �ح ��و  70ش��رك��ة
ومؤسسة كويتية ومصرية تمثل
القطاعني ال�ع��ام وال �خ��اص ف��ي كال
البلدين مشددا على دور املعارض
ف � ��ي ت� �ع ��زي ��ز ال � �ع�ل��اق� ��ات ال �ع��رب �ي��ة
وتطويرها.
ووص � � ��ل ال � ��وزي � ��ر ال� �ص ��ان ��ع ال ��ى
القاهرة مساء أم��س االول لترؤس
وف ��د ال �ك��وي��ت امل �ش ��ارك ف��ى ال� ��دورة
( )31مل�ج�ل��س وزراء ال �ع��دل ال�ع��رب
واج� �ت� �م ��اع ��ات امل �ك �ت ��ب ال �ت �ن �ف �ي��ذي
للمجلس
ومن ناحية اخرى اكد مشاركون
في املعرض اهمية التنسيق الدائم
وال � �ت� ��واص� ��ل امل �س �ت �م��ر ب�ي��ن م�ص��ر
ودول ��ة ال�ك��وي��ت ف��ي ك��اف��ة امل�ج��االت
واالصعدة.
وقالت مدير عام مكتب الشهيد
وك �ي��ل م�س��اع��د ب��ال��دي��وان االم �ي��ري
ف��اط�م��ة اح �م��د االم �ي��ر ف��ي تصريح
لوكالة االنباء الكويتية (كونا) ان
امل�ش��ارك��ة ف��ي مثل ه��ذه الفعاليات
ت��دع��م ال�ع�لاق��ات ال��راس�خ��ة القائمة
بني البلدين في كافة املجاالت.
م � � ��ن ج� �ه� �ت� �ه ��ا ق � ��ال � ��ت م� ��راق � ��ب
العالقات العامة في ديوان الخدمة

الجار اهلل يجتمع
مع القائمين بأعمال
سفارتي ليبيا واليمن

الجارالله مستقبال القائم بأعمال سفارة ليبيا

الصانع خالل زيارة معرض األسبوع الكويتي بالقاهرة

امل��دن �ي��ة ران �ي��ا ال �ك��وح ف��ي تصريح
م�م��اث��ل ل �ـ (ك ��ون ��ا) ان امل �ش��ارك��ة في
امل � �ع� ��رض ت ��ؤك ��د اه� �م� �ي ��ة ورس � ��وخ
ال� � �ع �ل��اق � ��ات ال� �ك ��وي� �ت� �ي ��ة امل� �ص ��ري ��ة
وال �ح��رص على اس�ت�م��رار التعاون
بني البلدين في كافة املجاالت
وب � � � � ��دوره ق� � ��ال رج� � ��ل االع � �م� ��ال
الكويتي رئيس مجلس ادارة شركة
(فيب كابيتال) وهو احد املشاركني
ف� ��ي االس� � �ب � ��وع ال� �ك ��وي� �ت ��ي ال �ث��ام��ن
ب ��ال �ق ��اه ��رة ع �ب��دال �ل��ه ال� �ش ��اه�ي�ن ان
ع��دد الشركات الكويتية املوجودة
بالسوق املصرية وصل حتى شهر
ابريل املاضي الى نحو  979شركة
باجمالي رؤوس اموال بلغت نحو
سبعة مليارات دوالر امريكي.
واوض � � � � ��ح ال � �ش� ��اه�ي��ن ان ع �ق��د
االس �ب��وع ال�ك��وي�ت��ي ف��ي م�ص��ر على
مدار ثماني سنوات متتالية كانت
ل ��ه ب�ص�م��ة اي �ج��اب �ي��ة ف ��ي اس �ت �م��رار
االستثمار الكويتي بمصر والذي
يشهد نموا ملحوظا وغير منقطع.
وي� � �ش � ��ارك ف� ��ي االس� � �ب � ��وع ال� ��ذي

افتتحه وزي��ر ال�ت�ج��ارة والصناعة
امل� �ص ��ري ط � ��ارق ق��اب �ي��ل ن �ي��اب��ة عن
رئ �ي��س ال� � ��وزراء ش��ري��ف اس�م��اع�ي��ل
وس�ف�ي��ر دول ��ة ال �ك��وي��ت ل ��دى مصر
سالم الزمانان ورئيس (مجموعة
ال � �ج� ��اب� ��ري� ��ة ل � �ل � �م � �ع� ��ارض) اح� �م ��د
اس �م��اع �ي��ل ب�ه�ب�ه��ان��ي اك �ث��ر م��ن 70
شركة ومؤسسة مصرية وكويتية
من القطاعني الحكومي والخاص
في كال البلدين.
م��ن جانب آخ��ر أك��د وزي��ر العدل
وزير األوقاف والشؤون االسالمية
ي �ع �ق��وب ال �ص��ان��ع أه �م �ي��ة ت�ض��اف��ر
ال � �ج � �ه ��ود ال� �ع ��رب� �ي ��ة واالس �ل�ام � �ي ��ة
ملواجهة الفكر املتطرف واالرهاب.
وأش� � � � ��ار ال � ��وزي � ��ر ال � �ص� ��ان� ��ع ف��ي
ت�ص��ري��ح ل��وك��ال��ة األن �ب��اء الكويتية
(ك ��ون ��ا) ع �ق��ب ل �ق��ائ��ه م�ف�ت��ي ال��دي��ار
امل� �ص ��ري ��ة ال ��دك� �ت ��ور ش ��وق ��ي ع�ل�ام
ال��ى أهمية االستفادة من امل��وروث
ال � �ش� ��رع� ��ي ال� �ك� �ب� �ي ��ر ل � � � ��دار االف � �ت� ��اء
املصرية واألزهر الشريف في نشر
وسطية وسماحة االسالم.

وش � � � � ��دد ع � �ل � ��ى ح � � � ��رص وزارة
األوق � � � ��اف ع �ل��ى ت �ع��زي��ز ال �ت �ع��اون
م��ع دار االف �ت ��اء امل �ص��ري��ة واألزه� ��ر
الشريف في هذا الشأن.
وح��ول تجديد الخطاب الديني
مل ��واج� �ه ��ة األف� � �ك � ��ار امل� �ت� �ط ��رف ��ة ق ��ال
الوزير الصانع ان الكويت ومصر
"ف �ك��ره �م��ا دائ� �م ��ا وس� �ط ��ي" م�ع��رب��ا
ع��ن أم �ل��ه ب ��أن ي �ك��ون ه �ن��اك تقريب
وتوحيد للخطاب الديني ف��ي ظل
ال �ظ��روف الصعبة ال�ت��ي تواجهها
املنطقة والتركيز على كيفية الحد
من الفكر املتشدد واالرهاب.
م � ��ن ج� �ه� �ت ��ه أك � � ��د م� �ف� �ت ��ي م �ص��ر
ال��دك�ت��ور ش��وق��ي ع�لام ف��ي تصريح
مماثل ل(كونا) أهمية زيادة أوجه
التعاون بني البلدين واستمرارها
ف� ��ي ش� �ت ��ى امل� � �ج � ��االت الس� �ي� �م ��ا م��ا
يتعلق بالفكر والخطاب الديني.

اج �ت �م��ع ن��ائ��ب وزي � ��ر ال �خ��ارج �ي��ة
خ��ال��د ال �ج��ارال �ل��ه ام� ��س م ��ع ال �ق��ائ��م
بأعمال س�ف��ارة ليبيا ل��دى الكويت
عبدالعالي أنور املرتضى.
وت��م خ�ل�ال ال�ل�ق��اء ب�ح��ث ع��دد من
أوجه العالقات الثنائية بني البلدين
إضافة إل��ى ت�ط��ورات األوض��اع على
الساحتني اإلقليمية والدولية.

ك�م��ا اج�ت�م��ع ال �ج��ارال �ل��ه ف��ي وق��ت
الح� ��ق م ��ع ال �ق��ائ��م ب��أع �م��ال س �ف��ارة
ال�ج�م�ه��وري��ة اليمنية ل��دى الكويت
محمد صالح البري.
وت��م خ�ل�ال ال�ل�ق��اء ب�ح��ث ع��دد من
أوجه العالقات الثنائية بني البلدين
إضافة إل��ى ت�ط��ورات األوض��اع على
الساحتني اإلقليمية والدولية.

السكنية :توزيع ٪ 43.1
من قسائم المطالع
أعلنت املؤسسة العامة للرعاية
السكنية أن نسبة القسائم الحكومية
في مشروع جنوب املطالع اإلسكاني
التي تم توزيعها بلغت  43.1في املئة
م��ن ال �ع��دد اإلج �م��ال��ي  12177وح��دة
ل�ل�خ�ط��ة اإلس �ك��ان �ي��ة ق �ص �ي��رة األج ��ل
للسنة املالية .2016-2015
وق � � ��ال � � ��ت امل � ��ؤس � � �س � ��ة ف � � ��ي ب � �ي ��ان
صحافي ام��س إن إجمالي القسائم
الحكومية املوزعة حتى اليوم بلغت
 5247ق�س�ي�م��ة ح�ك��وم�ي��ة وال�ق�س��ائ��م
التي لم يتم توزيعها باملشروع بلغ
نحو  6930قسيمة.
م��ن جهة أخ��رى طالبت املؤسسة

ال�ع��ام��ة للرعاية السكنية املواطنني
امل � �خ � �ص � ��ص ل � �ه � ��م ش � �ق � ��ق ب �م �ج �م��ع
ال �ص ��واب ��ر وال ��ذي ��ن ص � ��درت بحقهم
ق � � ��رارات ن �ق��ل إل� ��ى ش �ق��ق ب��دي �ل��ة ف��ي
م�ن�ط�ق��ة ش �م��ال غ ��رب الصليبيخات
إلى مراجعتها.
وق � � ��ال � � ��ت امل � ��ؤس � � �س � ��ة ف � � ��ي ب � �ي ��ان
ص �ح��اف��ي ام � ��س إن � ��ه ي �ت��وج��ب ع�ل��ى
املواطنني مراجعة إدارة التخصيص
أث�ن��اء ال��دوام الرسمي لتسلم بطاقة
دخول القرعة على الشقق الحكومية
في منطقة شمال غرب الصليبيخات
اع � �ت � �ب ��ارا م� ��ن  24إل � ��ى  26ن��وف �م �ب��ر
الجاري.

الكويت :ضرورة مواجهة النزاعات عبر أدوات مجلس األمن
أك � ��د م � �ن ��دوب ال �ك ��وي ��ت ال� ��دائ� ��م ل��دى
االمم املتحدة السفير منصور العتيبي
ض ��رورة م��واج�ه��ة ال �ن��زاع��ات وال �ح��روب
ال�ت��ي يشهدها العالم م��ن خ�لال تفعيل
أدوات مجلس االمن وآلياته.
وق��ال السفير العتيبي ام��ام مجلس
االم��ن امس أثناء مناقشة قضايا االمن
والتنمية واالسباب الجذرية للنزاع.
واض � ��اف ان ال �ط��ري��ق ل �ل �س�لام ليس
مستقيما ب��ل م�ت�ع��دد وم�ت�ش��اب��ك بعدة
عناصر حيث فتحت أجندة التنمية ملا

بعد عام  2015آفاقا جديدة في الطريق
ل �ت �ح �ق �ي��ق ال � �س �ل�ام م �ش �ب��را ال � ��ى وج ��ود
ت��راب��ط وث�ي��ق م��ا ب�ين ال �س�لام والتنمية
ح �ي��ث ال س�ل�ام دون ت�ن�م�ي��ة وال تنمية
دون سالم .
وق� � � ��ال ان ال � �ع ��ال ��م ي �ش �ه ��د ن� ��زاع� ��ات
وح ��روب ��ا أط��راف �ه��ا ت�ن�ظ�ي�م��ات متطرفة
ت� �ه ��دف إل � ��ى ج ��ر ال � � ��دول وامل �ج �ت �م �ع��ات
إل� � ��ى ال� �ف ��وض ��ى ل �ت �ح �ق �ي��ق م �ص��ال �ح �ه��ا
وأولوياتها عبر تكتيكات خبيثة.
وأض��اف ان مناطق كثيرة من العالم

ت�ش�ه��د ن ��زاع ��ات وح ��روب ��ا أك �ث��ر تعقيدا
وترابطا وتشابكا مما كانت عليه في
ال �س��اب��ق ح�ي��ث زاد ع ��دد ه ��ذه ال �ح��روب
األهلية من اربعة ح��روب إل��ى  11حربا
منذ عام .2008
وأوض ��ح العتيبي ان مفهوم ال�ن��زاع
أو ال�ح��رب ل��م يعد كما ك��ان ف��ي السابق
مقتصرا على مواجهات ما بني دولتني.
واكد وجوب النظر في مسألة نشوب
ال �ن��زاع��ات ع�ب��ر أدوات وآل �ي��ات وق��ائ�ي��ة
ل�ت�ف��ادي االث ��ار السلبية الناجمة عنها

ف ��ي ظ ��ل ت ��ده ��ور م �ن��اخ ال �س�ل�ام واالم ��ن
وع��دم االس�ت�ق��رار مشيرا ال��ى وج��ود 60
مليون شخص م�ش��رد أو الج��ئ بسبب
تلك النزاعات والحروب.
وذك� � ��ر ان ت �ل��ك ال � �ن ��زاع ��ات أدت ال��ى
ارت� �ف ��اع ك �ب �ي��ر ف ��ي ح �ج��م االح �ت �ي��اج��ات
االن �س��ان �ي��ة ل �ع ��ام  2015إل� ��ى أك �ث ��ر م��ن
 20م �ل �ي ��ار دوالر أم ��ري� �ك ��ي الف� �ت ��ا ال ��ى
وج � � ��ود  128أل� � ��ف ش� �خ ��ص ض� �م ��ن 39
ب�ع�ث��ة س�ي��اس�ي��ة وع�م�ل�ي��ة ح�ف��ظ ال�س�لام
ف��ي مناطق مختلفة م��ن العالم بتكلفة

تفوق  8مليارات دوالر امريكي سنويا
لتمويل تلك البعثات.
ودعا السفير العتيبي مجلس االمن
ال��ى تفعيل األدوات املتاحة ل��ه وتنفيذ
ما هو منصوص عليه في امليثاق ملنع
نشوب النزاعات.

السفير منصور العتيبي
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الحمود :معرض الكويت للكتاب
تظاهرة مهمة في خريطة الثقافة العربية
أك��د وزي��ر اإلع�ل�ام وزي��ر الدولة
ل �ش��ؤون ال �ش �ب��اب رئ �ي��س املجلس
الوطني الثقافة والفنون واآلداب
ال� �ش� �ي ��خ س� �ل� �م ��ان ص � �ب� ��اح س ��ال ��م
ال � �ح � �م� ��ود ال � �ص � �ب� ��اح أن م �ع ��رض
ال� �ك ��وي ��ت ل �ل �ك �ت��اب ي �ع ��د ت �ظ��اه��رة
ث � �ق ��اف � �ي ��ة م� �ه� �م ��ة ف� � ��ي ال� �خ ��ري� �ط ��ة
الثقافية للعالم العربي.
جاء ذلك في كلمة ألقاها الشيخ
س� �ل� �م ��ان ال � �ح � �م ��ود م �م �ث�ل�ا راع � ��ي
املعرض سمو الشيخ جابر مبارك
ال �ح �م��د ال �ص �ب��اح رئ �ي��س مجلس
ال� ��وزراء ف��ي اف�ت�ت��اح ال� ��دورة ال �ـ 40
للمعرض ال ��ذي يستمر ح�ت��ى 28
نوفمبر الجاري.
وقال إن املعرض قدم مساهمات
أدب� �ي ��ة وث �ق��اف �ي��ة م �ه �م��ة وي�ش�ت�م��ل
على العديد من األنشطة الثقافية
واألدب � �ي� ��ة امل �ص��اح �ب��ة ال �ت��ي ت�ع��زز
ج� �ه ��ودن ��ا ل �ن �ش��ر ال �ل �غ��ة ال �ع��رب �ي��ة
وتعزيز ثقافة القراءة في املجتمع
وأم��ل أن يكمل امل�ع��رض جهود
م� � �ع � ��ارض ال � �ك � �ت ��ب ال � �ع ��رب � �ي ��ة ف��ي
إيصال رسالتها األدبية والثقافية
للمجتمع الس �ي�م��ا أن �ن��ا ف��ي أش��د
الحاجة إلى تعزيز دور الثقافة في
تنوير الشعوب وتوعيتها بمقابل
م��ا ت�ع��رض ل��ه العالم م��ن هجمات
م ��ن ال� �ظ�ل�ام ال �ف �ك ��ري ال �ب �ع �ي��د ع��ن

وزير االعالم يفتتح معرض الكويت للكتاب

سماحة كل ما ع��رف من إنسانية
ومن األديان.
وج��ال الشيخ سلمان وبرفقته
وزي��ر اإلع�لام والثقافة والسياحة
ال �ص ��وم ��ال ��ي م �ح �م��د ع� �ب ��دي ح�ي��ر
وع ��دد م��ن س �ف��راء ال ��دول الشقيقة
والصديقة املعتمدين ل��دى البالد
في املعرض.

وت� �ش ��ارك ف ��ي م �ع��رض ال�ك��وي��ت
للكتاب  508دور نشر من العديد
م ��ن ال � � ��دول ال �ع��رب �ي��ة واألج �ن �ب �ي��ة
إض � � ��اف � � ��ة إل � � � ��ى م� � �س � ��اه� � �م � ��ات م��ن
ه�ي�ئ��ات دب�ل��وم��اس�ي��ة وم��ؤس�س��ات
ثقافية ومراكز أبحاث ودور نشر
إلكتروني.
وي � �ض� ��م امل� � �ع � ��رض ف � ��ي دورت � � ��ه

ال� �ح ��ال� �ي ��ة أك� �ث ��ر م� ��ن ع� �ش ��رة آالف
ع �ن ��وان ج��دي��د ف ��ي ش �ت��ى م�ن��اح��ي
األدب وال �ث �ق��اف��ة وال �ف �ك��ر وال�ش�ع��ر
والتراث والعديد من كتب التراجم.
م� ��ن ج� �ه ��ة اخ � � ��رى أك� � ��د ال �ش �ي��خ
س� �ل� �م ��ان ص� �ب ��اح س ��ال ��م ال �ح �م��ود
ال � �ص � �ب� ��اح أن وح � � � ��دة ال� �ش� �ع ��وب

النواف يبحث ومسؤول
عسكري قطري تعزيز التعاون
بحث نائب رئيس األركان العامة
ل�ل�ج�ي��ش ال �ف��ري��ق ال ��رك ��ن ع�ب��دال�ل��ه
ال�ن��واف الصباح مع قائد الحرس
األميري القطري اللواء الركن هزاع
بن خليل الشهواني أهم املواضيع
ذات االه� �ت� �م ��ام امل �ش �ت��رك الس�ي�م��ا
املتعلقة بالجوانب العسكرية.
وق � � ��ال � � ��ت م � ��دي � ��ري � ��ة ال� �ت ��وج� �ي ��ه
املعنوي والعالقات العامة بوزارة
ال��دف��اع ف��ي ب �ي��ان ص�ح��اف��ي ال�ي��وم
ان ن��ائ��ب رئ �ي��س األرك� ��ان استقبل
ال � �ل� ��واء ه� � ��زاع ب ��ن خ �ل �ي��ل وال ��وف ��د
املرافق له بمناسبة زيارته للبالد
وذلك لحضور حفل تخريج تمرين
(دس�م��ان  )1املشترك ب�ين الحرس
األم� � � �ي � � ��ري ال � �ك� ��وي � �ت� ��ي وال� � �ح � ��رس
األميري القطري.
ون��اق��ش ال �ج��ان �ب��ان أه ��م األم ��ور
واملواضيع ذات االهتمام املشترك
الس � �ي � �م� ��ا امل� �ت� �ع� �ل� �ق ��ة ب ��ال � �ج ��وان ��ب

ال � �ع � �س � �ك� ��ري� ��ة وس� � �ب � ��ل ت� �ط ��وي ��ره ��ا
وتعزيزها.
واش� ��اد ال �ف��ري��ق ال��رك��ن عبدالله
ال �ن��واف بعمق ال�ع�لاق��ات األخ��وي��ة
وال �ت �ع��اون امل�س�ت�م��ر ب�ي�ن ال�ب�ل��دي��ن
الشقيقني.

على صعيد اخ��ر بحث الشيخ
س� �ل� �م ��ان ص� �ب ��اح س ��ال ��م ال �ح �م��ود
ال � � �ص � � �ب� � ��اح م� � � ��ع وزي � � � � � ��ر اإلع � �ل � ��ام
وال�ث�ق��اف��ة وال�س�ي��اح��ة ال�ص��وم��ال��ي

م�ح�م��د ع �ب��دي ح �ي��ر س �ب��ل ت�ع��زي��ز
التعاون الثنائي إعالميا وثقافيا
وسياحيا وتبادل الخبرات وذكر
ب�ي��ان ص�ح��اف��ي ل ��وزارة اإلع�ل�ام ان
ال�ش�ي��خ س�ل�م��ان ال�ح�م��ود اك��د دع��م
دول � � ��ة ال� �ك ��وي ��ت ل ��رس ��ال ��ة اإلع �ل��ام
والثقافة والسياحة في جمهورية
ال�ص��وم��ال الشقيقة مل��ا تمثله من
رسالة تنويرية إلنتاج فكر وطني
م �خ �ل��ص وج � ��اد ي �ع �م��ل ع �ل��ى ن�ب��ذ
أفكار العنف والتطرف واإلرهاب.
ودع ��ا ال�ش�ي��خ س�ل�م��ان ال�ح�م��ود
األش � �ق� ��اء ف ��ي ال� �ص ��وم ��ال ح�ك��وم��ة
وش � �ع � �ب� ��ا وم � ��ؤس� � �س � ��ات ث �ق ��اف �ي ��ة
ح �ك��وم �ي��ة وم��دن �ي��ة إل ��ى امل �ش��ارك��ة
ف� ��ي أن �ش �ط ��ة اح �ت �ف��ال �ي��ة ال �ك��وي��ت
(عاصمة للثقافة اإلسالمية لعام
 )2016م ��ن ج��ان �ب��ه أع� ��رب ال��وزي��ر
ح �ي��ر ع ��ن ب ��ال ��غ س �ع��ادت��ه ب ��زي ��ارة
ال� �ك ��وي ��ت وع� � ��ن خ� ��ال� ��ص ام �ت �ن ��ان
الشعب والحكومة ف��ي الصومال
لدولة الكويت ولسمو أمير البالد
ال �ش �ي��خ ص� �ب ��اح األح � �م ��د ال �ج��اب��ر
ال�ص�ب��اح (ق��ائ��د العمل اإلن�س��ان��ي)
على املساعدات الكويتية السخية
وال� ��دع� ��م ال �س �ي��اس��ي ال�ل�ام� �ح ��دود
ل� � �ب �ل��اده ل � �ل � �خ� ��روج م � ��ن األزم� � � ��ات
السياسية واالقتصادية واألمنية
التي تتعرض لها.

الهالل األحمر يجهز قافلة
مساعدات لقطاع غزة

الفريق الركن عبدالله النواف الصباح مع قائد الحرس األميري القطري

ح�ض��ر ال�ل�ق��اء س�ف�ي��ر ق�ط��ر ل��دى
ال� �ب�ل�اد ح �م��د ب ��ن ع �ل��ي آل ح �ن��زاب
فيما حضر م��ن الجانب الكويتي
م � �ع� ��اون رئ � �ي ��س االرك� � � � ��ان ل�ه�ئ�ي��ة
العمليات وال�خ�ط��ط ال �ل��واء الركن
أحمد عبدالوهاب العميري وآمر

وال� � �ت� � �ف � ��اف� � �ه � ��ا ح � � � ��ول ق � �ي� ��ادات � �ه� ��ا
وت �م �س �ك �ه��ا ب �ث��واب �ت �ه��ا ال��وط �ن �ي��ة
ي �م �ث��ل ح ��ائ ��ط ال� �ص ��د ض ��د ك ��ل م��ا
ي�ح��اك ل�لأم��ة العربية .ون�ق��ل بيان
صحافي لوزارة اإلعالم عن الشيخ
س �ل �م��ان ال �ح �م��ود ت �ش��دي��ده خ�لال
استقباله الخبير العسكري ومدير
م��رك��ز ال� ��دراس� ��ات االس�ت��رات�ي�ج�ي��ة
ل�ل�ق��وات املسلحة امل�ص��ري��ة سابقا
ال �ل��واء ح�س��ام ال��دي��ن س��وي�ل��م على
ض� ��رورة م �ح��ارب��ة ال�ف�ك��ر امل�ت�ط��رف
وال� � �ت � ��وع� � �ي � ��ة ب � ��رس � ��ال � ��ة اإلس � �ل� ��ام
الحقيقية من وسطية فكر ومنهج
وقبول لالخر وغرسها في عقول
ال �ن��اش �ئ��ة وال �ش �ب��اب م �ن��ذ ن�ع��وم��ة
أظفارهم.
ك� �م ��ا ال� �ت� �ق ��ى ال� �ش� �ي ��خ س �ل �م��ان
ال�ح�م��ود امل��دي��ر اإلق�ل�ي�م��ي للشرق
االوس � � � � � ��ط ب� �م� �ن� �ظ� �م ��ة ال� �س� �ي ��اح ��ة
الدولية عمرو عبدالغفار وتناول
اللقاء بحث كيفية االستفادة من
خبرات منظمة السياحة العاملية
في تطوير الحركة السياحية في
الكويت.
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ال �ح ��رس االم� �ي ��ري ال �ع �م �ي��د ال��رك��ن
ف�ه��د ال��زي��د وم�س��اع��د آم��ر ال�ح��رس
االم � � �ي� � ��ري ال� �ع� �ق� �ي ��د ال � ��رك � ��ن ح �م��د
الصالح.

أعلنت جمعية الهالل االحمر
ال� �ك ��وي� �ت� �ي ��ة ت �ج �ه �ي��ز ق ��اف� �ل ��ة م��ن
امل� �س ��اع ��دات اإلن �س��ان �ي��ة ل�لأش �ق��اء
الفلسطينيني في قطاع غزة سيتم
إدخالها إلى هناك بعد فتح معبر
رفح البري بالتعاون مع السلطات
املصرية.
وق� � � ��ال رئ � �ي� ��س م� �ج� �ل ��س إدارة
ال�ج�م�ع�ي��ة ال��دك �ت��ور ه�ل�ال ال�س��اي��ر
ل��وك��ال��ة األن �ب��اء ال�ك��وي�ت�ي��ة (ك��ون��ا)
امس إن املساعدات تشمل خمسة
آالف سلة غدائية و  10آالف حقيبة
م ��درس� �ي ��ة و آالف امل �س �ت �ل��زم��ات
الصحية و  10آالف بطانية الفتا
إل��ى أن الجمعية ت��واك��ب ال��وض��ع
ف��ي ال�ق�ط��اع ب�م��زي��د م��ن امل �ب��ادرات
اإلنسانية.
وب�ي�ن ال �س��اي��ر أن ه ��ذه ال�ل�ف�ت��ة
وامل ��واق ��ف اإلن�س��ان�ي��ة ت��أت��ي بدعم
م� ��ن س� �م ��و أم � �ي� ��ر ال � �ب�ل��اد ال �ش �ي��خ
ص �ب��اح األح �م��د ال �ج��اب��ر ال�ص�ب��اح
لدعم األشقاء في قطاع غزة
وم� � ��ن ن ��اح� �ي ��ة اخ� � � ��رى وزع � ��ت
الجمعية امس مساعدات اغاثية

شملت  1400حصة غذائية ومواد
تنظيف على أس��ر س��وري��ة نازحة
في مناطق مختلفة في لبنان.
وق� � ��ال م ��وف ��د ال �ج �م �ع �ي��ة اح �م��د
الفقعان لوكالة االن�ب��اء الكويتية
(ك��ون��ا) ان��ه ت��م ت��وزي��ع  300حصة
غ ��ذائ� �ي ��ة و 300ح �ص��ة م� ��ن م� ��واد
ال �ت �ن �ظ �ي��ف ع �ل��ى ع � ��دد م ��ن األس ��ر
ال �س��وري��ة ال �ن��ازح��ة ف��ي ب �ل��دة (ق��ب
الياس) في منطقة البقاع إضافة
إل� ��ى ت ��وزي ��ع  400ح �ص��ة غ��ذائ �ي��ة
و 400ح�ص��ة م��ن م ��واد التنظيف
على عدد من النازحني السوريني
في بلدة (دده) شمالي لبنان.
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بدء فعاليات مهرجان الموروث
الشعبي في قرية صباح األحمد
ان� �ط� �ل� �ق ��ت م � �س � ��اء ام � � ��س االول
ف � �ع� ��ال � �ي� ��ات م� � �ه � ��رج � ��ان امل � � � � ��وروث
الشعبي للعام الحالي باقامة قرعة
منافسات مسابقة االغنام في قرية
ص� �ب ��اح االح � �م� ��د ال� �ت ��راث� �ي ��ة وس ��ط
حضور الفت من مربي االغنام في
الكويت ودول الخليج.
وق� � � ��ال ع� �ض ��و ال� �ل� �ج� �ن ��ة ال �ع �ل �ي��ا
ل� � �ل� � �م� � �ه � ��رج � ��ان ورئ� � � � �ي � � � ��س ل� �ج� �ن ��ة
مسابقات األغنام سيف الشالحي
ف��ي ت�ص��ري��ح ل �ـ ك��ون��ا ان مسابقات
هذه الفئة ستبدأ بإقامة منافسات
م� ��زاي� ��ن (ال � �ف � �ح� ��ول ال � �ش� ��ام� ��ي) م��ن
ن��وع امل��اع��ز ع�ل��ى ان ت�ق��ام مسابقة
(م� � ��راح ال� �ش ��ام ��ي) ال� �ي ��وم ع �ل �م��ا ان
ك �ل �ت��ا امل �س��اب �ق �ت�ي�ن س�ت�خ�ص�ص��ان
للكويتيني.
واض � � � � ��اف ان م � �ن ��اف � �س ��ات ه ��ذا
ال �ن��وع ستستمر ب��إق��ام��ة مسابقة
(فردي الشوام) و(الخمش جذعات
ل � �ل � �ش ��وام) ل �ن �ف��س ال �ف �ئ ��ة وال �ل �ت�ي�ن
س �ت �ك��ون��ان م �ف �ت��وح �ت�ين ل�ل�ج�م�ي��ع

نادي باسل
الصباح يشارك
في بطولة
ريد بول دريفت
ي �ش��ارك وف ��د ن� ��ادي ب��اس��ل
ال� � �س � ��ال � ��م ال� � �ص� � �ب � ��اح ل� �س� �ب ��اق
السيارات وال��دراج��ات النارية
ف � ��ي ب� �ط ��ول ��ة (ري� � � ��د ب� � ��ول ك ��ار
ب� ��ارك دري� �ف ��ت) ال �ع��امل �ي��ة ال�ت��ي
ت�س�ت�ض�ي�ف�ه��ا إم � ��ارة أب��وظ�ب��ي
ب � �م � �ش� ��ارك� ��ة ع� � � ��دد ك� �ب� �ي ��ر م��ن
امل � �ت � �س� ��اب � �ق�ي��ن م � � ��ن م �خ �ت �ل��ف
أن� �ح ��اء ال� �ع ��ال ��م .وق � ��ال رئ �ي��س
ال��وف��د وم��دي��ر لجنة الحلبات
وال �س ��رع ��ة ف ��ي ال� �ن ��ادي ن ��واف
ال �ص �ف��ي ل �ـ ك��ون��ا ق�ب�ي��ل ت��وج��ه
الوفد إل��ى دب��ي إن التصفيات
التأهيلية ستقام ال�ي��وم على
أن تنطلق منافسات البطولة
الرسمية والنهائية غدا.

انطالق مسابقة الشيخ
مبارك الحمد للتميز الصحفي

بوابة قصر نايف

ف �ي �م��ا ت �خ �ت �ت��م م� �ن ��اف� �س ��ات امل ��اع ��ز
ال �ش��ام��ي ب��إق��ام��ة م �س��اب �ق��ة ال�ف�ح��ل
الشامي وانتاجه يوم االحد املقبل.
م��وض �ح��ا ان ع � ��دد امل �ش��ارك�ي�ن
ف��ي م�س��اب�ق��ات ف�ئ��ة االغ �ن��ام وص��ل
إل ��ى ن�ح��و  1100م �ش��ارك وس�ت�ق��ام
املنافسات في القرية الواقعة عند

ال �ك �ي �ل��و  59ع �ل��ى ط��ري��ق ال �س��امل��ي.
ي� ��ذك� ��ر ان م� �س ��اب� �ق ��ات امل� �ه ��رج ��ان
ت�ض��م اي �ض��ا اض��اف��ة ل�ف�ئ��ة االغ �ن��ام
م� � �س � ��اب� � �ق � ��ات ال � � �ص � � �ق� � ��ور (ج� � �م � ��ال
وس��رع��ة وه� ��دد وط �ل��ع وج��رن��اس)
وك��ذل��ك مسابقات خ��اص��ة للحمام
وم �س��اب �ق��ات ال �ف��روس �ي��ة امل�خ�ت�ل�ف��ة

(س ��رع ��ة وج �م ��ال وق � ��درة وت�ح�م��ل)
اض ��اف ��ة ال � ��ى م �ن��اف �س��ات امل� � ��وروث
ال�ب�ح��ري ال�ت��ي ستقام ف��ي دواوي��ن
ال �ص �ي��ادي��ن ب��ال��وط �ي��ة وال�ف�ن�ط��اس
ورأس الساملية.

دش ��ن ب��رن��ام��ج إدارة امل�ن��اط��ق
ال �س��اح �ل �ي��ة ف� ��ي م �ع �ه��د ال �ك��وي��ت
ل�ل�أب �ح ��اث ال �ع �ل �م �ي��ة أول ع��وام��ة
بحرية ذك�ي��ة ف��ي امل�ي��اه الكويتية
وت�ت�م�ي��ز ب �ق��درت �ه��ا ع �ل��ى التقييم
وال��رص��د ال�ف��وري ملختلف عوامل
البيئة البحرية.
وق � � ��ال امل� ��دي� ��ر ال � �ع� ��ام ل�ل�م�ع�ه��د
ال��دك �ت��ور ن��اج��ي امل�ط�ي��ري ل �ـ كونا
ان ال �ع ��وام ��ة ال��ذك �ي��ة ه ��ي األول� ��ى
من نوعها على مستوى الكويت
وت� �ع ��د إض ��اف ��ة م �م �ت ��ازة ل� �ق ��درات
امل � �ع � �ه ��د ف � ��ي رص � � ��د امل� �ع� �ل ��وم ��ات
البيئية على املستوى الخليجي.
وأض ��اف امل�ط�ي��ري أن للعوامة
دورا في نمذجة بعض املعلومات
امل� �ه� �م ��ة ف � ��ي م � ��ا ي �ت �ع �ل ��ق ب �م �ي��اه
الخليج ودرج��ة ح��رارت��ه وارتفاع
األمواج واالوكسجني املذاب التي
تفيد في حاالت الطوارئ.
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داخ�ل�ي��ة ت�ق��وم ب��إرس��ال ال�ب�ي��ان��ات
لخادم املعهد كل  15دقيقة.
ب � � � ��دوره ق� � ��ال م ��دي ��ر ب��رن��ام��ج
إدارة املناطق الساحلية باملعهد
ال��دك�ت��ور تنسبونج بوكافانيش
إن البرنامج يقوم حاليا بمشاريع
بحثية مهمة منها م�ش��روع آث��ار
ت�ج�ف�ي��ف األه� � ��وار ع �ل��ى ج��زي��رت��ي
(وربة وبوبيان) ومشروع تقدير
نسبة ال��رس��وب�ي��ات ال�س�ن��وي��ة في
مرسى جزيرة (فيلكا) ومشروع
االدارة املتكاملة ملنطقة السواحل
ب ��ال � �ك ��وي ��ت وم � � �ش� � ��روع (دراس � � � ��ة
التأثير املحتمل لسيناريوهات
مختلفة ل �ح��دوث ت�س��ون��ام��ي في
منطقة السواحل الكويتية.

جريـدة برلمانيـة يوميـة

ولفت إلى أن العمل املشارك يشترط أال
ي�ك��ون س�ب��ق ن�ش��ره ف��ي وس��ائ��ل اإلع�ل�ام
قبل ت��اري��خ  1يناير  2015أو سبقت له
امل�ش��ارك��ة ف��ي مسابقات مشابهة داخ��ل
الكويت وخارجها كما ينبغي أن تكون
لغته العربية وأال تقل كلماته عن 400
ك �ل �م��ة مل �ح ��رري (ك ��ون ��ا) و 600مل �ح��رري
ال�ص�ح��ف وامل �ج�ل�ات ال�ك��وي�ت�ي��ة ع�ل��ى أن
ي�ك��ون متعلقا ب��ال�ش��أن ال�ك��وي�ت��ي وغير
خاضع ألي مساءلة قانونية.

• محمد مجبل عبدالله املوايجي العازمي 68 ،عاما( ،شيع) ،الظهر ،ق ،6ش،6
م ،26تلفون.55291234 ،55737787 :
• ن��ورة محمد ال��رت�ي�ب��ان العجمي ،أرم�ل��ة/ف�ه�ي��د محمد ال�خ�ل�ي��وي 73 ،عاما،
(شيعت) ،رجال :الرقة ،ق ،7طريق  ،5م ،161تلفون ،55444673 :نساء :الرقة ،ق ،4شارع
املخفر ،م ،8تلفون.60066797 :
• حمد سعود سالم الدواي 52 ،عاما( ،شيع) ،رجال :الصباحية ،ق ،2الشارع التاسع،
م ،98تلفون ،97454500 :نساء :فهد األحمد ،ق ،4ش ،406م ،15تلفون.99746347 :
• ناصر حمد ناصر ال�ب��در 84 ،ع��ام��ا( ،ش�ي��ع) ،رج��ال :دي��وان ال�ب��در ،القبلة ،ش��ارع
الخليج العربي ،تلفون ،22464888 :نساء :الخالدية ،ق ،1ش ،9م ،33تلفون.24811382 :
• خلود فيصل جاسم اب��و عجل 19 ،عاما( ،شيعت) ،رج��ال :سلوى ،ق ،1شارع
املتنبي ،م ،19تلفون ،99648813 :نساء :سلوى ،ق ،1ش ،3م.18
• وسمية حمد املزرم ،زوجة/مرزوق مفرج الطمار العميرة 85 ،عاما( ،شيعت)،
رجال :الرميثية ،ق ،3شارع أحمد بن حنبل ،م ،222تلفون ،99268858 :نساء :الرميثية،
ق ،3شارع أحمد بن حنبل ،ج ،36م.223
• ناصر عبدالعزيز حسن صرخوه 68 ،عاما( ،شيع) ،الرميثية ،ق ،10حسينية
العترة الطاهرة ،تلفون.99309594 :
• منيرة محمد سالم الفراس ،أرملة /عبدالله عبدالرحمن العجمي 83 ،عاما،
(تشيع  9صباح اليوم الخميس بمقبرة صبحان) ،رجال :القصور ،ق ،1ش،38
م ،67تلفون ،99113655 :نساء :صباح السالم ،ق ،9ش ،4ج ،3م.54

مواقيت الصالة
الفجر
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رئيس التحرير

عالم علي الكندري

تصدر عن األمانة العامة لمجلس األمة الكويتي

أيمن العلي

الوفيات

تدشين أول عوامة بحرية ذكية
في المياه الكويتية
م ��ن ج��ان �ب��ه ق � ��ال ال� �ب ��اح ��ث ف��ي
برنامج إدارة السواحل الدكتور
ي ��وس ��ف ال �ع �س �ي��ري إن ال �ع��وام��ة
ت ��رص ��د ال� �ع ��وام ��ل ال �ب �ي �ئ �ي��ة ع�ل��ى
أع� � �م � ��اق م �خ �ت �ل �ف ��ة داخ � � � ��ل ج ��ون
ال�ك��وي��ت وي�ت��م إرس ��ال املعلومات
وال �ب �ي��ان��ات إل ��ى ك�م�ب�ي��وت��ر داخ��ل
امل� �ع� �ه ��د ل �ت �ح �ل �ي �ل �ه��ا ودراس� �ت� �ه ��ا
وربطها بنموذج رقمي.
م� ��ن ج �ه �ت��ه أك� � ��د م� ��دي� ��ر إدارة
العمليات في مركز أبحاث البيئة
وال � �ع � �ل� ��وم ال �ح �ي ��ات �ي ��ة امل �ه �ن��دس
ف �ي �ص��ل ال �ح �ل �ي��ل أن امل �ع �ه��د أع��د
وط � �ب � ��ق ن � �ظ � ��ام م� ��راق � �ب� ��ة ف ��وري� ��ة
باستخدام تكنولوجيا ذكية يتم
ربطها بالعوامة البحرية تتنبأ
وت ��رص ��د ال �ع ��وام ��ل ال �ب �ح��ري��ة في
منطقة ج��ون ال�ك��وي��ت ولفت إلى
أن العوامة م��زودة بنظام تحديد
امل� ��واق� ��ع (ج � � ��ي.ب � � ��ي.اس) وذاك� � ��رة

بدأت امس فعاليات ال��دورة الثامنة
ملسابقة الشيخ م�ب��ارك الحمد الصباح
ل�ل�ت�م�ي��ز ال �ص�ح �ف��ي ال �ت��ي ت �ق��ام ك ��ل ع��ام
برعاية ودعم سمو الشيخ جابر املبارك
الحمد الصباح رئيس مجلس ال��وزراء
وتستمر في استقبال املشاركات حتى
 18فبراير .2016
وك �ش��ف رئ �ي��س ال�ل�ج�ن��ة أي �م��ن العلي
ف� � ��ي م� ��ؤت � �م� ��ر ص � �ح� ��اف� ��ي ع� � �ق � ��ده ب �م �ق��ر
لـ كونا امس عن بشرى سارة قامت بها
امل�س��اب�ق��ة ه ��ذا ال �ع��ام ع�م�لا بتوجيهات
راع� �ي� �ه ��ا س �م��و ال �ش �ي��خ ج ��اب ��ر امل� �ب ��ارك
الحمد الصباح رئيس مجلس ال��وزراء
وتتمثل في مضاعفة قيمة كل الجوائز
امل�خ�ص�ص��ة ل�ل�ف��ائ��زي��ن م��ن ف�ئ�ت��ي ع�م��وم
ال�ص�ح��اف�ي�ين وال �ش �ب��اب ل�ت�ص�ب��ح قيمة
جائزة املركز األول  1500دينار والثاني
 1250دينارا والثالث  1000دينار.
وقال إن املسابقة التي تحمل دورتها
ال�ح��ال�ي��ة ش �ع��ار (م �ع��ا إلع�ل�ام م �س��ؤول)
ت �ح �م��ل راي � � ��ة اإلب� � � � ��داع ال � �ت ��ي ي� �ج ��ب أن
يستظل بها العمل الصحفي ال�خ�لاق.
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