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اشاد النائب سالم النمالن بسمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر 
احملمد الهتمامه بالثروة احليوانية 
وتذليل الصعوبات التي تواجه رعاة 
االغنام واالبل ومربي االبقار، مشيرا 
الى ان دعم هؤالء هو حماية لألمن 
الغذائي ودعم للسوق احمللي والذي 
يشهد ارتفاعا غير مقبول السعار 
اللحوم، خاصة ان موسم االعياد 
على االبواب. واضاف النمالن ان 
سمو رئيس مجلس الوزراء حريص 

على ابنائه لذا فان تدخل س����موه 
ازال معاناة مربي املاشية ويخفف 
عنهم االرتفاع غير املبرر السعار 
االعالف بعد ان وصلت الى اسعار 
ال ميك����ن القبول بها اال ان تراجع 
اسعار الشعير والذرة وباقي املواد 
العلفية بنسب تراوحت بني %37 
املاشية  و51.4% مما يجعل مربي 
يصرفون النظر عن هجرتهم الى 
الدول املجاورة التي تدعم اعالفها. 
وشكر النمالن العاملني في الهيئة 

العامة للزراعة على تنفيذ توجيهات 
سمو رئيس الوزراء حول استغالل 
الوفر احملقق باملبلغ املخصص لدعم 
االعالف في تخفيض س����عر بيع 
العلف املدعوم في اجراء اقتصادي 
الهدف منه التأثير ولو بصورة غير 
مباشرة على تخفيض اسعار بيع 
اللحوم املنتجة محليا النخفاض 
التربية بخفض  تكلفة عملي����ات 
اسعار بيع العلف كاحد مكونات 

كلفة عمليات االنتاج.

النمالن: دعم مربي األغنام 
واإلبل لحماية األمن الغذائي

خالل إجابته عن سؤال النائب الطبطبائي

الفهد: »الرعاية السكنية« أعدت برنامجًا إلنجاز 
الوحدات السكنية على األراضي المخصصة لها

قال نائب رئيس الوزراء للشؤون االقتصادية 
ووزير الدولة لشؤون التنمية ووزير الدولة 
لشؤون اإلسكان الشيخ أحمد الفهد ان املؤسسة 
العامة للرعاية السكنية أعدت برنامجا زمنيا 
طموحا مكثفا إلجناز الوحدات السكنية على 
األراضي التي خصصت لها، وذلك بالس���رعة 
واالسلوب الذي يتوافق مع القوانني واللوائح 

املنظمة لطرح وتنفيذ املشاريع. 
جاء ذلك ردا على سؤال من النائب د.وليد 
الطبطبائي بشأن اإلجراءات التنظيمية املتخذة 
داخ���ل مؤسس���ة الرعاية الس���كنية لتطوير 

عملها.
وأكد الفه���د انه مت تش���كيل جلنة متابعة 
تنفيذ خطة املؤسسة للتنمية، مشيرا الى ان 

اللجنة عقدت 78 اجت���ماعا من��ذ تش���كيله��ا حتى 
ت��اريخه.  وقد ساهمت وبشكل فعال في حل كثير 
من املعوقات التي تعت���رض أعمال بعض اإلدارات 

األحمد ومدينة جابر األحمد، مضيفا كما كان 
للجن���ة دور فعال في التنس���يق بني اإلدارات 
الفنية في املؤسسة لإلسراع بإعداد املستندات 
الفنية لطرح اعمال تنفيذ الطرق الرئيس���ية 
في مشروع مدينة جابر األحمد وكذلك الطرق 
الرئيسية والقسائم السكنية في مشروع شمال 

غرب الصليبخات. 
اما فيما يخ���ص تولي املؤسس���ة اعتماد 
مخططات أعمالها التنظيمية وفق معايير بلدية 
الكويت، فقد مت مؤخرا تشكيل جلنة العتماد 
املخططات التنظيمية للقطاعات السكنية وغير 
السكنية )استثماري، جتاري، صناعي... إلخ(، 
والتي ميثل البلدية فيها عضوان، حيث تتوقع 
املؤسسة ان يتم اعتماد املخططات التنظيمية 
بوتيرة أس���رع مما سبق نظرا لإلجراءات الطويلة 
التي تس���تغرقها البلدية واملجلس البلدي باعتماد 

املخططات.

الفنية باملؤسسة وكان لها دور بارز وفعال في طرح 
مش���اريع مدينة صباح األحمد واعتماد املخططات 
التنظيمية للضواحي السكنية في مدينتي صباح 

د.محمد العفاسيد. روال دشتي

 د.وليد الطبطبائيالشيخ أحمد الفهد

تخضع إلشراف وزير الشؤون وتتكون من مجلس إدارة يمثل الوزارة المختصة وغرفة التجارة واتحاد العمال ويعمل لمدة 3 سنوات

إنشاء مؤسسة عامة مستقلة الستقدام العمالة الوافدة إلصدار تصاريح العمل وُيحظر 
تقاضي أي مبالغ من العمال مقابل تشغيلهم أو استبقائهم سواء بطريق مباشر أو غير مباشر

ال يجوز تش�غيل النس�اء أي�ًا كان�ت أعمارهن 
في الفترة ما بين العاش�رة مس�اء والس�ابعة صباحًا

ال ي�ج��وز إنهاء خ�دم�ة الع�امل بسب�ب 
نش�اطه النقابي أو المطالبة بحقوقه المش�روعة

أحالت جلنة الشؤون الصحية واالجتماعية والعمل تقريرها 
التكميلي األول عن التعديالت املقدمة من بعض األعضاء على 
مشروع القانون في شأن العمل في القطاع األهلي، والذي سبق 
أن أقره املجلس في مداولته األولى بتاريخ 2009/8/19 واحملددة 
له جلسة 17 اجلاري الجراء املداولة الثانية على مشروع القانون 
وس���بق ان قدمت اللجنة خالل دور االنعقاد السابق تقريرها 
األول عن مشروع القانون املقدم من احلكومة بشأن العمل في 
القطاع األهلي، حيث قرر املجلس تأجيل نظر املداولة الثانية 

وتعديالتها الى بداية دور االنعقاد العادي الثاني.
وقد حدد فريق عمل حتدي���د األولويات )في مذكرته التي 
أقرها املجلس( 17 اجلاري موعدا الجراء املداولة الثانية على 
مش���روع القانون املذكور. وقد عقدت اللجن���ة لهذا الغرض 
اجتماعا في 11 نوفمبر اجلاري اس���تكملته باجتماع في اليوم 
التالي نظ���رت خاللهما التعديالت املقدمة من بعض األعضاء 
على مش���روع القانون املذكور وذلك بحضور كل من: جمال 
الدوسري الوكيل املساعد للشؤون القانونية بوزارة الشؤون 
االجتماعية والعمل، ود.زكي السليمي مستشار قانوني بوزارة 
الشؤون االجتماعية والعمل، ومحمد عبداهلل خليل مستشار 
قانوني مبكتب وزير الشؤون االجتماعية والعمل، واألزهري 
فوزي مستشار قانوني بوزارة الشؤون االجتماعية والعمل، 
وبعد املناقشة وتبادل وجهات النظر انتهت اللجنة بإجماع آراء 
أعضائها احلاضرين الى تعديل بعض مواد مشروع القانون 

املعروض كالتالي:
مؤسسة عامة

مادة 9: تنشأ مؤسسة عامة مستقلة خالل ستة شهور من 
تطبيق هذا القانون، تسمى املؤسسة العامة الستقدام العمالة 
الوافدة، تكون لها الش���خصية املعنوية، وتخضع إلش���راف 
وزير الشؤون االجتماعية والعمل وتتحمل الدولة املصاريف 

التأسيسية لهذه املؤسسة.
ويكون للمؤسسة مجلس ادارة يشكل برئاسة ممثل وزارة 
الشؤون االجتماعية والعمل ويضم في عضويته ممثال لكل من 
غرفة جتارة وصناعة الكويت واالحتاد العام لعمال ومستخدمي 
الكويت، ويصدر بتعيينهم قرار من الوزير املختص بناء على 
ترش���يحات اجلهات التي ميثلونها ملدة ثالث س���نوات قابلة 
للتجدي���د ملرة واحدة ما لم يفقدوا صفاتهم قبل ذلك ويتولى 
ادارة املؤسسة مدير عام ويكون له نائب أو أكثر من الكويتيني 
ويصدر بتعيينهم وحتديد مخصصاتهم قرار من الوزير املختص 

وذلك ملدة خمس سنوات قابلة للتجديد ملرة واحدة.
وتتولى املؤسس���ة دون غيرها إصدار التصاريح الالزمة 
ألصح���اب األعمال للحصول على العمالة الوافدة من اخلارج 
أو الداخل، طبقا للخبرات والتخصصات املصرح باستخدامها، 
ويحظ���ر تقاضي أي مبال���غ من العمال مقابل تش���غيلهم أو 

استبقائهم سواء بطريق مباشر أو غير مباشر.
وتتولى املؤسسة جميع االجراءات اإلدارية اخلاصة بالعمالة 
الوافدة واستخراج تصاريح االقامة والعمل نيابة عن صاحب 
العمل ويصدر الوزير املختص القرارات واللوائح الالزمة لتنظيم 

العمل باملؤسسة بناء على اقتراح مجلس ادارة املؤسسة.
م���ادة 10: يحظر على صاحب العمل تش���غيل عمال ما لم 
تأذن له���م اجلهة املختصة بالعمل لديه ويصدر الوزير قرارا 
باالجراءات واملستندات والرسوم التي يتعني استيفاؤها من 
صاحب العمل، وفي حالة الرفض يجب ان يكون قرار الرفض 

مسببا.
وال يجوز ان يكون سبب الرفض مقدار رأس املال وإال كان 

القرار باطال بطالنا مطلقا وكأنه لم يكن.
وال يجوز لصاحب العمل ان يستقدم عماال من خارج البالد 
أو ان يستخدم عماال من داخل البالد ثم يعمد الى عدم تسليمهم 
العمل لديه أو يثبت عدم حاجته الفعلية لهم. ويتكفل صاحب 
العمل مبصاريف عودة العام���ل الى بلده، وفي حالة انقطاع 
العام���ل عن العمل والتحاقه بالعمل لدى الغير يتكفل األخير 

مبصاريف عودة العامل إلى بلده.
م���ادة 17 : يلتزم التلميذ املهني والعامل املتدرب بأن يعمل 
بع���د انتهاء مدة تعليمه أو تدريبه ل���دى صاحب العمل ملدة 

خاللها ويس���تحق العامل اجازة عن كسور السنة بنسبة ما 
قضاه منها في العمل ولو كانت السنة االولى من اخلدمة.

مادة 75: للعامل الذي أمضى 3 س���نوات متصلة في خدمة 
صاحب العم���ل احلق في إجازة مدفوعة األجر مدتها 15 يوما 
ألداء فريضة احلج ش���ريطة أال يك���ون قد أدى الفريضة قبل 

ذلك.مادة 76
للعامل في حالة وف���اة احد اقاربه من الدرجتني األولى أو 
الثانية احلق في اجازة باجر كامل بحد اقصى ثالثة ايام وفقا ملا 

يقرره صاحب العمل على أال تخصم من اجازته السنوية.
وللمرأة العاملة املسلمة التي يتوفى زوجها احلق في اجازة 
عدة بأجر كامل ملدة واحد وعشرين يوما من تاريخ الوفاة ولها 
احلق في اجازة دون اجر ملدة ال تتجاوز اربعة اشهر من تاريخ 
انتهاء االجازة املذكورة ش���ريطة موافقة صاحب العمل، وفي 
ح���ال عدم موافقة صاحب العمل عليها يلتزم االخير بتنظيم 
دوام املرأة املس���لمة التي يتوفى زوجها بحيث تكون ساعات 
عمله���ا بني الثامنة صباحا واخلامس���ة عصرا وذلك مع عدم 

االخالل باحكام املادة 63 من هذا القانون.
مادة 96: 1- يحدد التقرير الطبي الصادر من الطبيب املعالج 
او ما قررته جلنة التحكي���م الطبي عن حالة العامل املصاب 
مسؤولية اصحاب االعمال السابقني ويلزم هؤالء كل بنسبة 
املدة التي قضاها العامل في خدمته اذا كانت الصناعات واالعمال 

التي ميارسونها مما ينشأ عنها املرض املصاب به العامل.
2- يتقاضى العامل او املس���تحقني م���ن بعده التعويض 
املنصوص عليه في املادة 93 من املؤسسة العامة للتأمينات 
االجتماعية او شركة التأمني املؤمن لديها بحسب االحوال ولكل 
منهما الرجوع الى اصحاب االعمال الس���ابقني في التزاماتهم 

املنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه املادة.
تكوين النقابات

مادة 98: جلميع العمال الكويتيني احلق في ان يكونوا فيما 
بينهم نقابات ترعى مصاحلهم وتعمل على حتسني حالتهم املادية 
واالجتماعية ومتثلهم في كل االمور اخلاصة بهم والصحاب 

االعمال حق تكوين احتادات لهم لذات االهداف.
مادة 101: على مجلس االدارة املنتخب ان يودع خالل خمسة 
عش���ر يوما من تاريخ انتخابه اوراق تأس���يس املنظمة لدى 

الوزارة.
وتثبت الشخصية االعتبارية للمنظمة اعتبارا من تاريخ 
صدور قرار الوزير باملوافقة على انشائها بعد ايداع االوراق 
كاملة ومستوفاة لدى الوزارة، وللوزارة ارشاد وتوجيه املنظمة 
نحو تصحيح اجراءات تأسيسها واستيفاء اوراق التأسيس 
قبل اش���هارها، فاذا لم تقم الوزارة بالرد خالل خمس���ة عشر 
يوم���ا من تاريخ ايداع االوراق تثبت الش���خصية االعتبارية 

للمنظمة بقوة القانون.
اتحادات

املادة 105: للنقابات املشهرة وفقا الحكام هذا الباب ان تكون 
فيم���ا بينها احتادات ترعى مصاحلها املش���تركة ولالحتادات 
املش���هرة وفقا الحكام هذا القانون ان تكون فيما بينها احتادا 
عام���ا على أال يكون هناك اكثر من احت���اد عام واحد لكل من 
العمال وارباب العم���ل ويتبع في تكوين االحتادات واالحتاد 

العام ذات االجراءات اخلاصة بتكوين النقابات.
مادة 107: يجوز حل منظمات اصحاب االعمال والعمال حال 
اختياريا بقرار يصدر من اجلمعي���ة العمومية طبقا للنظام 
االساسي للمنظمة ويتحدد مصير اموال النقابة بعد تصفيتها 
طبقا للقرار الذي تتخ���ذه اجلمعية العمومية في حالة احلل 
االختياري، كما يجوز حل مجل���س ادارة املنظمة عن طريق 
اقام���ة دعوى من الوزارة امام احملكم���ة الكلية لتصدر حكما 
بحل مجلس االدارة اذا قام بعم���ل يعتبر مخالفا الحكام هذا 
القانون والقوانني املتعلقة بحفظ النظام العام واآلداب ويجوز 
استئناف حكم احملكمة خالل 30 يوما من تاريخ صدوره لدى 

محكمة االستئناف.
مادة 148: يصدر الوزير اللوائح والقرارات الالزمة لتنفيذ 
هذا القانون خالل ستة اشهر من تاريخ نشر هذا القانون في 

اجلريدة الرسمية وبالتشاور مع اصحاب العمل والعمال.

مماثلة ملدة التلمذة أو التدريب 
وبحد أقصى خمس سنوات، 
فإذا أخل به���ذا االلتزام كان 
العمل ان يس���ترد  لصاحب 
منه املصروفات التي حتملها 
في سبيل تعليمه أو تدريبه 
بنس���بة ما تبقى م���ن املدة 
الواج���ب قضاؤها في العمل 

ويس���تثنى من ذلك حاالت التلمذة والتدريب التي ال جتاوز 
مدتها ثالثة أشهر.

الفصل الرابع في تشغيل النساء

مادة 21: ال يجوز تشغيل النساء أيا كانت أعمارهن في أي 
منش���أة صناعية عامة كانت أو خاصة، أو في أي من فروعها 
في الفترة ما بني العاشرة مساء والسابعة صباحا ويستثنى 
من ذلك املنش���آت التي ال يستخدم فيها سوى أفراد من نفس 

األسرة، وساعات العمل خالل شهر رمضان املبارك.
كما يستثنى من تطبيق أحكام هذه املادة احلاالت اآلتية:

أ – إذا حدث في أي مؤسس���ة توقف عن العمل لم يكن في 
املستطاع التنبؤ به وليس من طبيعته ان يتكرر.

ب – إذا اقتضى العمل استعمال مواد أولية أو مواد في طور 
املعاجلة وتكون عرضة للتلف الس���ريع، وكان العمل الليلي 

ضروريا للمحافظة على املواد املذكورة من خسارة محققة.
ج – النس���اء الالتي يش���غلن مناصب ادارية مسؤولة وال 

يؤدين أعماال يدوية.
وتستحق املرأة العاملة في كل احلاالت املذكورة ضعف اجر 

مثيلتها التي تقوم بنفس العمل خالل الفترة الصباحية.
مادة 22: مع مراعاة احكام املادة السابقة يحظر تشغيل املرأة 
في األعمال اخلطرة أو الشاقة أو الضارة صحيا، ويصدر بتحديد 
تلك األعمال واجلهات قرار من وزير الشؤون االجتماعية والعمل 
بعد التشاور مع اللجنة االستشارية لشؤون العمل واملنظمة 

املختصة والتنسيق مع مؤسسة التأمينات االجتماعية.
مادة 24: يجب منح املرأة العاملة س���اعتني للرضاعة أثناء 
العمل وفقا للش���روط واألوضاع التي يحددها قرار الوزارة، 
ويجب على صاحب العمل إنشاء دور حضانة لألطفال أقل من 
4 س���نوات في مراكز العمل التي يزيد عدد العامالت بها على 

50 عاملة أو يتجاوز عدد العاملني بها 200 عامل.
مادة 45: ال يجوز إنهاء خدمة العامل بسبب نشاطه النقابي 
أو بس���بب املطالبة أو التمتع بحقوقه املشروعة وفقا ألحكام 
القانون، كما ال يجوز إنهاء خدمة العامل بس���بب اجلنس أو 

األصل أو الدين.
مادة 51: مع مراعاة احكام املادة 44 من هذا القانون يستحق 
العامل مكافأة نهاية اخلدمة املنصوص عليها في املادة السابقة 
كاملة في األحوال التالية: أ � اذا انتهى العقد من جانب صاحب 
العمل. ب � اذا انتهت مدة العقد احملدد املدة دون ان يتم جتديده. 
ج � اذا انته���ى العقد طبقا ألحكام املواد 47 و48 و49 من هذا 
القانون. د � اذا أنهت العاملة العقد من جانبها بسبب زواجها 

خالل سنة من تاريخ الزواج.
مادة 52: يستحق العامل نصف مكافأة نهاية اخلدمة املنصوص 
عليه���ا في املادة 50 اذا قام بإنه���اء العقد غير محدد املدة من 
جانبه، وكانت مدة خدمته ال تقل عن ثالث سنوات ولم تبلغ 
خمس سنوات فإذا بلغت مدة خدمته خمس سنوات ولم تبلغ 
عشر سنوات اس���تحق ثلثي املكافأة. واذا بلغت مدة خدمته 

عشر سنوات يستحق املكافأة كاملة.

الباب الرابع في نظام وظروف العمل

الفصل األول: في األجر
مادة 54: يقصد باألجر ما يتقاضاه العامل من أجر أساسي 
أو ينبغ���ي ل���ه ان يتقاضاه لقاء عمله وبس���ببه مضافا اليه 
جميع العناصر املنصوص عليها في العقد أو لوائح صاحب 

العمل.
ودون االخالل بالعالوة االجتماعية وعالوة األوالد املقررتني 
وفقا للقانون رقم 19 لسنة 2000، املشار اليه يدخل في حساب 
األجر ما يتقاضاه العامل بصفة دورية من عالوات أو مكافآت 

أو بدالت أو منح أو هبات أو 
مزايا نقدية.

وإذا حدد أجر العامل مبقدار 
حصة من صافي األرباح فيجب 
ان يتضمن العقد حتديد أجر 
شهري يتقاضاه العامل على 
حس���اب حصت���ه املذكورة 
ويراعى في حتديده أجر املثل 
وفقا لعرف املهنة فإذا لم حتقق املنشأة ربحا أو كانت حصة 
العام���ل من صافي األرباح أقل من هذا األجر الش���هري اعتبر 
األجر الشهري احملدد حقا للعامل وسقط حقه في حصته من 

صافي ارباح السنة املالية املعنية.
مستحقات العاملين

املادة 56: يتعني على صاحب العمل الذي يس���تخدم عماله 
وفقا ألحكام هذا القانون، ان يدفع مستحقات العاملني لديه في 
حس���اباتهم لدى املؤسسات املالية احمللية وان ترسل صورة 
من الكش���وف املرسلة لتلك املؤسسات بهذا الشأن الى وزارة 
الشؤون االجتماعية والعمل، ويصدر قرار من مجلس الوزراء 
بناء على عرض وزيري الشؤون االجتماعية والعمل واملالية 
بتحديد تلك اجلهات وقواعد املعاملة اخلاصة بهذه احلسابات 
من حيث املصروف���ات والعموالت واإلجراءات التنظيمية في 

هذا الشأن.
مادة 63: مع عدم اإلخالل بأحكام املادة 20 من هذا القانون ال 
يجوز تشغيل العامل اكثر من 48 ساعة اسبوعيا او 8 ساعات 

يوميا اال في احلاالت املنصوص عليها في هذا القانون.
وتكون س���اعات العمل في شهر رمضان املبارك 36 ساعة 

اسبوعيا.
ويجوز إنقاص ساعات العمل في األعمال املرهقة او املضرة 

بالصحة او لظروف قاسية وذلك بقرار يصدر من الوزير.
مادة 67: اإلجازات الرس���مية املق���ررة للعامل بأجر كامل 

هي:
أ � يوم رأس السنة الهجرية � يوم واحد

ب � يوم اإلسراء واملعراج � يوم واحد
ج � عيد الفطر السعيد � يومان

د � وقفة عيد األضحى املبارك � يوم واحد
ه� � عيد األضحى املبارك � يومان

و � املولد النبوي الشريف � يوم واحد
ز � اليوم الوطني 25 فبراير � يوم واحد
ح � يوم التحرير 26 فبراير � يوم واحد

ط � يوم رأس السنة امليالدية � يوم واحد
وإذا اس���تدعت ظروف العمل تشغيل العامل في احد هذه 

األيام قرر له اجر مضاعف عنه مع تعويضه بيوم بديل.
مادة 68: مع مراعاة حكم املادة 23 من هذا القانون للعامل 

احلق في اإلجازات املرضية اآلتية خالل السنة:
عشرة أيام � بأجر كامل

عشرة أيام � بثالثة أرباع األجر
عشرة أيام � بنصف األجر

عشرة أيام � بربع أجر
ثالثني يوما � دون أجر

ويثبت املرض الذي يقتضي اإلجازة بش���هادة من الطبيب 
الذي يعينه صاحب العمل او الطبيب املس���ؤول في الوحدة 
الصحية احلكومية، فإذا وقع خالف في شأن استحقاق اإلجازة 

او مدتها فإن شهادة الطبيب احلكومي تكون هي املعتمدة.
أما ما يخص األمراض املس���تعصية فتس���تثنى بقرار من 

الوزير املختص، يحدد فيه نوع هذه األمراض.

الفصل الثالث اإلجازات السنوية مدفوعة األجر

م���ادة 69: للعامل احلق في اجازة س���نوية مدفوعة األجر 
مدتها 15 يوما عن الس���نة االولى ال تستحق اال بعد قضائه 9 
أشهر على األقل في خدمة صاحب العمل، و21 يوما ملن أمضى 
في اخلدمة مدة ال تقل عن سنتني وال جتاوز 5 سنوات، ومدة 
شهر ملن جاوزت خدمته 5 سنوات، وال حتسب ضمن االجازة 
السنوية ايام العطل الرسمية وايام اإلجازات املرضية الواقعة 

قدم النائب حسني احلريتي اقتراحا برغبة بشأن 
انشاء عدد 2 دوار بش���ارع املسجد االقصى الذي 
يفصل بني منطقة الرميثية ومنطقة سلوى، وانشاء 

دوار بشارع املخفر مبنطقة سلوى.

الحريتي إلنشاء دوار
 في منطقة سلوى

الدقباسي للساير: هل توجد آلية
الختيار أعضاء بعثة الحج؟

الدقباس����ي  النائب علي  وجه 
سؤاال لوزير الصحة د.هالل الساير 
طلب فيه تزويده بقائمة تضم أسماء 
وجنسيات ووظائف أعضاء بعثة 
احلج للعام احلالي 2009 وقائمة 

تضم أسماء وجنسيات ومكافآت 
ووظائف أعض����اء بعثة احلج في 
العامني املنصرم����ني؟ وهل توجد 
آلية الختي����ار أعضاء بعثة احلج 
وما اجلهة احملددة في الوزارة التي 

تتولى مهمة االختيار بني املتقدمني 
للمشاركة في هذه البعثة؟ وبالنسبة 
لغير الكويتي����ني يرجى تزويدي 
بصورة من قرار تعيينهم بالوزارة 

ومسمياتهم الوظيفية؟


