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صاحب السمو األمير خالل لقائه الشيخ جابر املبارك والفريق صالح احلميضي

د. موضي احلمود

متاضر السديراوي

محمد السلمان

رئيس »الفتوى والتشريع«: نشرت وقائع عن »التربية« تشكل سلوكًا ينطوي على مخالفات لقانون الجزاء

ولي العهد التقى النائب األول والحمود والحميضي

يعقد في مسقط 7 ـ 8 مارس المقبل ويشاركها السديراوي والرشيد

األمير استقبل ولي العهد والمبارك والحميضي
استقبل صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
االحمد بقصر بيان صباح امس سمو ولي العهد 

الشيخ نواف االحمد.
كما استقبل صاحب الس���مو االمير الشيخ 
صب���اح االحمد بقصر بيان صباح امس النائب 
االول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ 
جابر املبارك حيث قدم لس���موه الفريق صالح 
مش���اري احلميضي وذلك مبناسبة ترقيته الى 

رتبة فريق.
من جهة اخرى استقبل سمو ولي العهد الشيخ 
نواف االحمد في ديوانه بقصر بيان صباح امس 
النائب االول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع 
الشيخ جابر املبارك، حيث قدم لسموه الفريق 
صالح مشاري احلميضي وذلك مبناسبة ترقيته 
الى رتبة فريق، كما اس���تقبل سموه املستشار 

بالديوان االميري الشيخ احمد احلمود.

مجلس الوزراء يحيل إحدى الصحف اإللكترونية إلى النيابة العامة

وزيرة التربية تترأس وفد الكويت لمؤتمر وزراء التعليم العرب

 الكويت واليابان توقّعان اتفاقية تجنب االزدواج الضريبي
وّقعت الكويت واليابان بصورة نهائية اتفاقية جتنب 
االزدواج الضريبي ومنع التهرب املالي فيما يتعلق بالضرائب 
على الدخل بني الدولتني مدتها خمس سنوات. وقالت وزارة 
املالية في بي���ان صحافي امس ان وكيل ال���وزارة خليفة 
حمادة مثل الكويت في التوقيع فيما مثل السفير الياباني 
لدى الكويت ماساتوشي موتو بالده. واضافت الوزارة ان 
املفاوضات بشأن االتفاقية بدأ في عام 1993 حيث تضمنت 
املفاوضات منذ بداية اجلولة األول���ى العديد من اللقاءات 
التمهيدية واجلوالت التفاوضية الرس���مية. واوضحت ان 
االتفاقية تهدف الى تخفيف العبء الضريبي على املستثمر 
الكويتي في اخلارج وعلى املس���تثمر األجنبي في الكويت 
تشجيعا لتبادل انتقال رأس املال واالستثمارات املرغوب فيها. 

وتقرر هذه االتفاقية خضوع املستثمر لضريبة واحدة على 
نشاطه وأرباحه بحيث ال يخضع للضريبة على ذات األرباح 
مرتني كما هو احلال ألرباح األسهم والفوائد واالتاوات بجانب 
ضمان أفضل معاملة ضريبية متنحها الدولة املتعاقدة وفقا 
ملبدأ عدم التمييز في املعاملة الضريبية. وتهدف الى ازالة 
العوائق املالية الت���ي ميكن أن تقيد حركة رؤوس األموال 
والتبادل التجاري بني الكويت واليابان من خالل عدم ازدواجية 
الضرائ���ب في الدولتني على األموال واألفراد. وتعتبر تلك 
االتفاقية واحدة من أهم االتفاقيات التي وقعتها الكويت ملا 
فيها من إعفاءات وتخفيضات ضريبية على االستثمارات أو 
األعمال التجارية سواء في الكويت أو في اليابان. وتشمل 
االتفاقية مادة متعلقة باملنش���أة الدائمة حيث تنص »على 

اعتبار موقع البناء أو تشييد مشروع أو جتميع أو تركيب 
منش���أة دائمة اذا اس���تمرت هذه األنشطة أكثر من فترة 9 
شهور«. كما تش���مل االتفاقية املادة العاشرة التي تتعلق 
بارباح األسهم والتي تنص »على فرض ضريبة أرباح األسهم 
بنسبة 5% على املساهمات التي تزيد على 10% وفرض ضريبة 
بنس���بة 10% على احلاالت األخرى«. وفي املادة 11 اخلاصة 
بالفوائد مت حتديد بعض املؤسس���ات والهيئات احلكومية 
العفائها من ضريبة فوائد القروض الناجتة عن نش���اطها 
االستثماري في اليابان وهي بنك الكويت املركزي والهيئة 
العامة لالستثمار ومؤسسة البترول الكويتية واملؤسسة 
العامة للتأمينات االجتماعية والصندوق الكويتي للتنمية 

االقتصادية العربية.

مريم بندق
في اطار االجراءات التي وعد 
مجلس الوزراء بتنفيذها تفعيال 
لقان���ون املطبوع���ات والنش���ر 
واف���ق املجل���س ممثال ب���ادارة 
الفتوى والتش���ريع على احالة 
الى  احدى الصحف االلكترونية 
املوافقة  العامة. وجاءت  النيابة 
بناء على الشكوى املرفوعة من 
وزارة التربية واملتضمنة ان هذه 
الصحيفة دأب���ت على التعرض 
لبع���ض املوضوع���ات املتعلقة 
بش���ؤون ال���وزارة بالتحريض 
واالساءة لعمل املؤسسات الرسمية 
وكذل���ك للقائمني عليها مبا ينال 
من هيبة الدولة ويؤثر سلبا على 
حسن سير العمل وذلك من خالل 
الوقائع املرفقة مع الشكوى وطلب 
الوزارة الرأي ح���ول االجراءات 

الواجب اتخاذها حيال املقاالت التي 
الوزارة  تنشر بالصحيفة حول 

وقيادييها.
وحصلت »األنباء« على صورة 
من اخلطاب املعتمد من رئيس ادارة 

الفتوى والتشريع واملوجه لوزيرة 
العالي  التعليم  التربية ووزيرة 
ان  د.موضي احلمود واملتضمن 
الوقائع املشار اليها � محل الشكوى 
� تشكل ان صح وقوعها سلوكا 

.2011/2010
قررت: أوال: ضم األسماء التالية 

للجان املقابالت:

ينطوي عل����ى مخالفات لقانون 
اجلزاء مم����ا يدخل التحقيق فيه 
من اختصاص النيابة العامة او 
االدارة العام����ة للتحقيقات على 
النح����و املوضح، لذل����ك نرى ان 
النيابة العام����ة او االدارة العامة 
للتحقيقات هي اجلهة املختصة 
ببحث الشكوى املشار اليها على 

النحو املوضح باالسباب.
واس����تند رئي����س »الفتوى 
والتشريع« الشيخ محمد السلمان 
الى املادة 53 من املرسوم بقانون 
رقم 23 لسنة 1990 بشأن تنظيم 
القضاء معدال بالقانون رقم 10 لسنة 
1996 والتي تنص على انه »متارس 
النياب����ة العام����ة االختصاصات 
املخولة لها قانونا ولها احلق في 
رفع الدعوى اجلزائية ومباشرتها 
مع عدم االخ����الل بحكم املادة 9 

من قانون االجراءات واحملاكمات 
اجلزائية او اي امر في القانون« 
كم����ا تنص امل����ادة 54 م����ن ذات 
املرس����وم بالقانون املش����ار اليه 
على ان����ه »تتولى النيابة العامة 
حتقيق الدع����وى اجلزائية وفقا 
الحكام املادة السابقة، ويجوز لها 
ان تندب مأموري الضبط القضائي 

لهذا التحقيق«.
وتبني من سياق هذه النصوص 
ان النيابة العامة هي االمينة على 
العمومية وهي املخولة  الدعوى 
قانون����ا بالتحقي����ق واالتهام في 
املواد اجلزائية، مع عدم االخالل 
باالختصاص املعقود لالدارة العامة 
للتحقيق����ات بخصوص اجلنح، 
وبن����اء على ذلك كلف����ت الوزارة 
االدارة القانونية لتحريك الدعوى 

اجلزائية ضد الصحيفة.

ضياء فهد املسلم
صالح عبداللطيف علي

ثالث����ا: اضافة جلن����ة مقابلة 
املرش����حني لتولي وظيفة موجه 
فني جتليد: سميرة احمد ذكر اهلل، 
دالل احمد السنان، عبداهلل محمد 

املنصور، هناء سعود املطيري.
واعتمدت احلمود ضم د.خالد 
الرش����يد � القائم بأعمال الوكيل 
املس����اعد للتخطيط واملعلومات 
وتسميته نائبا لرئيس جلنة ادخال 
التعليم االلكتروني في التعليم.

وبناء على القرار الوزاري رقم 
)2009/427( واخل����اص بصرف 
مكاف����أة اعضاء جل����ان تصحيح 
امتحانات النقل من الصف السادس 

الى الصف الثاني عشر.
وكتاب الوكيل املساعد للتعليم 
العام رق����م 359 واخلاص بطلب 
تعديل ما جاء في البند ثالثا فقرة 

.5
أصدرت قرارا تضمن:

أوال � تعديل ما جاء في البند 
ثالثا فق����رة 5 من القرار الوزاري 
رقم 2009/427 واس����تبدال اللغة 
الفرنسية  اللغة  االجنليزية بدل 

لتصبح العبارة كالتالي:
ذات  الدراس����ية  املج����االت 
اللغة   � العربية  الورقتني )اللغة 
االجنليزية( يكون التصحيح فيها 

مدة يومني.
ثانيا: يعمل بهذا القرار اعتبارا 

من العام الدراسي 2010/2009.
وقبلت الوزيرة الدعوة املوجهة 
من مدير عام االدارة العامة ملراكز 
االطفال والفتيات � املجلس األعلى 
لشؤون االسرة، حلضور انشطة 
مهرجان الشارقة القرائي الثالث، 
التي عقدت في الفترة من 14 إلى 
15 فبراير 2010 الش����ارقة � دولة 

اإلمارات العربية املتحدة.
وأوفدت متاضر السديراوي، 
ولطيفة بوحيمد في مهمة رسمية 
من 2010/2/13 وانتهت 2010/2/16 
شاملة يومي السفر على أن تتحمل 

الكويت نفقات السفر واإلقامة.

جميلة علي احمد الصديقي
غدنانة محمد الهندي

نادية عبداحلميد الصفار
ليلى روحي ناطق

محمد جنيب علي محروس
شريفة علي عبداهلل

حسن سعد املجمد
حنان حبيب بوخمسني

يحيى حسن عرفة
فهد إبراهيم املياس

حسن نوح املهنا
جميلة عبداهلل الشريف

صبر سمير العنزي
حصة حمد الرومي

مرمي عيد املهندي
محمد غامن الرشود
محمد جاسم العلي

مريم بندق
تترأس وزيرة التربية ووزيرة 
التعليم العالي د.موضي احلمود 
وف����د الكويت حلض����ور املؤمتر 
السابع لوزراء التربية والتعليم 
العرب خ����الل الفترة من 7 الى 8 
مارس املقبل والذي يعقد مبسقط 
تلبية للدعوة املوجهة من املدير 
الع����ام للمنظمة العربية للتربية 

والثقافة والعلوم.
نص قرار الوزيرة: أوال: يشكل 
الكويت املشارك في املؤمتر  وفد 
املذكور برئاس����تنا وعضوية كل 
من: متاضر الس����ديراوي � وكيل 

وزارة التربية:
د.خالد الرشيد الوكيل املساعد 
للتخطيط واملعلومات )املكلف( 
ش����يخة الغمالس مراقب مبكتب 

وزير التربية.
ثانيا: تستغرق املهمة الرسمية 
للوف����د الفترة من 6 الى 9 مارس 

2010 شاملة يومي السفر.
ثالثا: تكلف يسرى العمر املدير 
العام ملنطقة الفروانية التعليمية 
بحضور اجتم����اع اخلبراء الذي 
يعقد مبسقط قبل املؤمتر املذكور 
وتستغرق مهمتها الرسمية الفترة 
من 3 الى 6 مارس 2010 ش����املة 

يومي السفر.
رابعا: على جميع اجلهات العلم 

والعمل مبوجبه.
واستجابة للدعوة املقدمة من 
املركز العربي للبحوث التربوية 
لدول اخلليج حلضور االجتماعات 
اخلاصة بتحديد »دور وس����ائل 
اإلعالم في خدمة اللغة العربية« 
التي عقدت في مدينة دبي خالل 

الفترة )15 � 2010/2/17(.
وبن����اء على ترش����يح وكيل 
الوزارة بتاريخ 2010/2/9 واعتمادنا 

لهذه املهمة قررت احلمود:
أوال: ايفاد كل من بدر الديحاني 
وصالح املاجدي في مهمة رسمية 
حلض����ور االجتماع����ات اخلاصة 
بتحديد دور وس����ائل اإلعالم في 
خدمة اللغة العربية مبدينة دبي � 

دولة اإلمارات العربية املتحدة خالل 
الفترة من 2010/2/14 إلى 2010/2/18 

شاملة يومي السفر.
ثانيا: يتحم����ل املركز العربي 
التربوية لدول اخلليج  للبحوث 
نفقات االستضافة وتتحمل الكويت 

نفقات السفر.
ثالث����ا: عل����ى جمي����ع جهات 
االختصاص العلم والعمل مبوجب 

هذا القرار.
وفي قرار آخ����ر للوزيرة جاء 
احلاق����ا بالقرار رق����م 2009/461 
بتاريخ 2009/12/31 والقرار الوزاري 
رقم 2010/42 بشأن مقابالت الترقي 
لتولي شغل الوظائف التعليمية 
االشرافية مبدارس التعليم العام 
ورياض االطفال للعام الدراس����ي 

معرض للمشاريع التطويرية المتميزة
في التعليم بـ »صفية بنت عبدالمطلب« 2 مارس

مناطق األحمدي والعاصمة وحولي تحتفل باألعياد الوطنية

بتوجيه من مدير عام منطقة االحمدي التعليمية 
طلق الهيم وبرعاية وحضور وكيلة وزارة التربية 
متاضر السديراوي، تنظم املنطقة معرضا تربويا 
للمشاريع التطويرية في التعليم والتي نفذت على 
ارض الواقع. ويأتي املعرض الذي يقام بثانوية صفية 
بنت عبداملطلب مبنطقة املنقف اجلديد باش��راف 
مراقبة التعليم الثانوي مبنطقة االحمدي وفاء االستاذ 

حيث سيتم عرض جميع املشاريع املصنفة من قبل 
جلنة تربوية واحلائزة على درجة االمتياز واملقدمة 
من الطلبة واملعلمني ومديري املدارس ومساعديهم 
بهدف تعميم الفائدة على مستوى مدارس وزارة 
التربية. هذا ووزعت مراقبة التعليم الثانوي وفاء 
االس��تاذ دعوات حلضور االفتتاح الذي س��يقام 

صباح الثالثاء الثاني من مارس املقبل.

قال مدير منطقة األحمدي التعليمية طلق الهيم 
ان جميع مدارس املنطقة ستشارك في احتفاالت 
العيد الوطني وذك��رى التحرير من خالل تنظيم 
أنش��طة ومسابقات وبحوث عن الكويت ونشأتها 

لتعزيز روح الوالء واالنتماء لدى الطلبة.
واضاف الهيم ل� »كونا« انه سيتم تنظيم مسيرة 
وطنية ومهرجان حتت شعار »مسيرة وطن« تنطلق 
اليوم اخلميس ويشارك فيها أهالي األحمدي بالتعاون 

مع وزارة الداخلية.
كما حتتفل م��دارس املناطق التعليمية التابعة 

لوزارة التربية بالعيد الوطني وذكرى التحرير بتقدمي 
أنشطة مدرسية وعروض فنية بهاتني املناسبتني 
الوطنيتني. وقالت مديرة منطقة حولي باإلنابة نوال 
اخلضيري ان االحتفاالت بدأت منذ ال� 29 من الشهر 
املاضي مبش��اركة الطلبة من األش��بال والكشافة 

واملرشدات في رفع العلم باحملافظة.
من جانبها قالت مديرة منطقة العاصمة باإلنابة 
رقية غلوم ان برامج االحتفاالت تركز على تعزيز 
القيم التربوية في نفوس أبناء الكويت وترس��يخ 

حب الوطن من خالل األنشطة املدرسية.

رئيس الوزراء التقى
نائب وزير الخزانة األميركي

استقبل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
ناصر احملمد امس وبحضور نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح 
ووزير النفط ووزير االعالم الشيخ احمد العبداهلل 
ووزير املالية مصطفى الشمالي، استقبل نائب 
وزير اخلزانة في الوالي���ات املتحدة االميركية 
نيل وولن والوفد املرافق له مبناس���بة زيارته 
للبالد، حضرت املقابلة سفيرة الواليات املتحدة 

االميركية لدى الكويت ديبورا جونز.

وزير الديوان التقى القناعي
ومستشار الحسن بن طالل

استقبل وزير شؤون الديوان االميري الشيخ 
ناصر صباح االحمد بقصر بيان صباح امس سفيرنا 
لدى اجلمهورية اللبنانية الشقيقة عبدالعال القناعي، 
كما اس���تقبل مبكتبه في قصر بيان صباح امس 
اللواء احمد جويبر مستشار صاحب السمو امللكي 
االمير احلسن بن طالل حيث سلمه رسالة خطية 
من س���موه تتعلق بالعالقات الثنائية بني اململكة 
االردنية الهاشمية الصديقة والكويت وسبل تنمية 

اوجه التعاون بني البلدين في املجاالت كافة.


