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مجلس وزراء العدل العرب يبحث 
االتجار بالبشر والقرصنة البحرية

القاهرةـ  كونا: يعقد مجلس وزراء العدل العرب دورته الـ 26 يوم 
االثنني املقبل مبقر جامعة الدول العربية لبحث عدد من القضايا اخلاصة 
بتعزيز التعاون العربي في مجال مكافحة اإلرهاب ومكافحة القرصنة 

البحرية وتطوير أنظمة العدالة وتطوير آليات عمل املجلس.
وذكر بيان صحافي لإلدارة القانونية باجلامعة أمس ان االجتماع 
سيسبقه اجتماع املكتب التنفيذي ملجلس وزراء العدل العرب األحد 
املقبل في دورته الـ 45 للتحضير الجتماعات املجلس على املستوى 
الوزاري. ويناقش وزراء العدل عددا من القضايا منها ملف مكافحة 
اإلرهاب واجلهود املبذولة لتنفيذ االتفاقية العربية ملكافحة اإلرهاب 
وفقا لآللية التنفيذية لالتفاقية وسبل تعزيز التعاون العربي والدولي 

في مجال مكافحة اإلرهاب.
ويبحث املجلس مقترحا من الســـودان بإنشاء آلية متخصصة 
ملكافحة االجتار بالبشر وإشكالية تسليم واسترداد املجرمني واحملكوم 
عليهم الى جانب دراســـة مقترحات من العراق بشأن إعداد مشروع 
قانون عربي موحد للمعاقني وعقد ندوة علمية حول تأثير اإلرهاب 

على السياحة.
ويناقش املشـــاركون مقترحات مينية حول إعداد اتفاقية عربية 
لتنظيم زراعة األعضاء البشرية ومنع االجتار فيها ومشروع اتفاقية 
عربية ملنع االستنساخ البشري وكذلك توحيد التشريعات العربية 

في مجال مكافحة الفساد وحقوق الطفل.
ويدرس املجلس أيضا مكافحة جرائم املخدرات املرتكبة بواسطة 
شبكة االنترنت ومكافحة تبييض األموال الى جانب مناقشة بروتوكول 

عربي حول مكافحة القرصنة البحرية.
وذكر البيان ان كبار املســـؤولني فـــي وزارات العدل والداخلية 
سيعقدون اجتماعا السبت املقبل لإلعداد لالجتماع الوزاري املشترك 
ملجلسي وزراء العدل والداخلية العرب الذي سيعقد في مقر اجلامعة 

العربية في 21 من الشهر اجلاري.

مجلس الوزراء: االلتزام بتوجيهات األمير في تطبيق القانون بكل حزم
تغليظ غرامات »المطبوعات « و»المرئي«: الحد األدنى 50 واألقصى 200 ألف دينار

أعرب عن أسفه إزاء األحداث التي صاحبت التجمعات غير القانونية التي شهدتها البالد مؤخراً

دعوة وس�ائل اإلع�الم المختلف�ة لتفعيل دعوة صاحب الس�مو لنب�ذ اإلثارة والش�حن والتحري�ض وتكريس دوره�ا اإليجابي لتحقيق االس�تقرار
تعديل بعض أحكام مش�روعي قان�ون المرئي والمس�موع والمطبوعات  والنش�ر ورفعها لصاحب الس�مو تمهيداً إلحالتها إل�ى مجلس األمة
تخصي�ص 4 ماليي�ن دين�ار لدعم األعالف ومس�اعدة مرب�ي المواش�ي واألغن�ام والموافقة على تأس�يس ش�ركة مس�اهمة لتنفيذ م�دن للعمال

د.محمد البصيري وروضان الروضان والشيخ جابر اخلالد وأحمد الهارون خالل اجللسة مصطفى الشمالي ود.موضي احلمود ود.فاضل صفر ود.بدر الشريعان خالل اجللسة

استقبل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد 
في قصر الســــيف امس رئيس جهاز االمن الوطني الشيخ 
محمد اخلالد يرافقه كل من الشيخ صباح شمالن عبدالعزيز 
الصباح ونبيل شــــعيب املزيد مبناسبة تعيينهما وكيلني 

مساعدين في جهاز االمن الوطني.
واســــتقبل سمو الشــــيخ ناصر احملمد رئيس مجلس 
الوزراء في قصر الســــيف امس الرئيــــس التنفيذي لدار 
الصياد اللبنانية بسام ســــعيد فريحة والوفد املرافق له 

مبناسبة زيارته للبالد.
كما اســــتقبل سمو الشيخ ناصر احملمد رئيس مجلس 
الوزراء في قصر السيف امس وبحضور نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح وزيرة 
الدولة لشؤون االمن ومكافحة االرهاب في اململكة املتحدة 
البارونة بولني نيفيل جونز والوفد املرافق لها مبناســــبة 
زيارتها للبالد. حضر املقابلة املستشار بديوان سمو رئيس 
مجلس الوزراء فيصل احلجي ووزير التجارة والصناعة 
احمد الهارون والوكيل املساعد بديوان سمو رئيس مجلس 

الوزراء الشيخ فهد جابر املبارك.

رئيس الوزراء التقى الخالد والشمالن 
والمزيد وفريحة ونيفيل جونز

العقبات واملشاكل وتسويتها 
ومعاجلتهـــا وفـــق األطـــر 
القانونية ووضـــع احللول 
املناســـبة لهذه الفئة ملا فيه 

مصلحة البالد.

الـــى توجيهاته وإرشـــاداته 
لوضع احللول والتشريعات 
والقـــرارات املعتمدة في هذا 
الشأن بالتنسيق مع اجلهات 
املعنية واحلـــث على تذليل 

امس اجتمـــاع مجلس إدارة 
اجلهـــاز املركـــزي ملعاجلة 
اوضاع املقيمني بصورة غير 
قانونية برئاسة الشيخ جابر 
املبارك حيث مت االســـتماع 

النائـــب األول  اســـتقبل 
لرئيس مجلس الوزراء ووزير 
الدفاع الشـــيخ جابر املبارك 
أمس سفير جمهورية آرمينيا 
الصديقة لدى الكويت السفير 

فادي تشارتشو غليان.
اللقـــاء تبادل  ومت خالل 
األحاديث الودية بني اجلانبني 
ومناقشـــة املواضيـــع ذات 
االهتمام املشترك وبحث أوجه 
التعاون وسبل تعزيز العالقات 
بني دولة الكويت وجمهورية 
آرمينيا الصديقة ومناقشـــة 
آخر املستجدات على الساحتني 

االقليمية والدولية.
حضر اللقاء رئيس هيئة 
مكتـــب النائب األول لرئيس 
مجلس الوزراء ووزير الدفاع 

الفريق صالح احلميضي.
مـــن جانـــب آخـــر عقد 

النائب األول اجتمع مع الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع البدون

الشيخ جابر املبارك مترئسا اجتماع مجلس اإلدارة

مريم بندق
علمت »األنبـــاء« ان مجلس 
الوزراء اعتمد مشـــروع قانون 
املطبوعـــات والنشـــر واملرئي 
واملســـموع وأحاله إلى مجلس 

األمة.
وكشـــفت مصادر مطلعة ان 
املشروع ينص على تغليظ عقوبة 
الغرامات املالية، حيث تتراوح في 
قضية اإلساءة إلى الذات اإللهية 
بني 100 و200 ألف دينار، والذات 
األميرية بني 50 و100 ألف دينار، 
وحدد مشـــروع القانون عقوبة 
احلبس، واإلعالنات التجارية بني 

10 و50 ألف دينار.
وكان مجلس الوزراء قد عقد 
اجتماعه األســــبوعي مساء امس 
األول في قصر الســــيف برئاسة 
سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 

ناصر احملمد.
وقــــال وزير الدولة لشــــؤون 
مجلس الوزراء روضان الروضان 
في تصريح صحافي عقب االجتماع 
ان املجلــــس اطلــــع في مســــتهل 
أعمالــــه على الرســــائل املوجهة 
لســــمو رئيس مجلــــس الوزراء 
من كل من ديكران ساركيســــيان 
ـ رئيس وزراء جمهورية أرمينيا 
ومن دليتا محمــــد دليتا ـ رئيس 
وزراء جمهورية جيبوتي الشقيقة 
ومن نيكا جيلوريـ  رئيس وزراء 
جورجيا وقد تعلقت الرسائل بسبل 
دعم التعاون املشترك في مختلف 
املجاالت وامليادين في ظل الروابط 

الطيبة القائمة مع الكويت.
وعبر مجلس الوزراء عن عظيم 
تقديــــره وارتياحــــه للتوجيهات 
التي تفضل بها صاحب  السامية 
السمو األمير الشيخ صباح االحمد 
مــــن أجــــل احملافظة علــــى األمن 
واالســــتقرار في البالد ومواجهة 
مظاهر جتاوز القانون والفوضى 
واالنفالت واملساس مبقومات األمن 
الوطني، مؤكدا أن هذه التوجيهات 
احلكيمة تعكس حرص سموه على 
الوطن واستقراره باعتباره  أمن 
الركيزة األساســــية ألي مجتمع 
وتقدمه وازدهاره وتترجم اإلميان 
الصــــادق بالنهــــج الدميوقراطي 
الدستور  وااللتزام اجلاد بأحكام 
والقانون. كما نوه مجلس الوزراء 
مبا تفضل به صاحب السمو األمير 
خــــالل لقائه صبــــاح امس األول 
برؤساء حترير الصحف احمللية 
من تأكيد على التمسك بالدستور 
والتزام اجلميــــع باتباع القنوات 
الدستورية والقانونية الصحيحة 
في التعامل مع مختلف أوجه اخللل 
واخلروج عن األطر القانونية ان 
وجدت وأن يكون ذلك حتت قبة 
الدســــتور  البرملان وحتت مظلة 
والقانون وفي كنف قضائنا الشامخ 

النزيه.
ودعا مجلس الوزراء وســــائل 
اإلعالم املختلفة لتحمل مسؤوليتها 
في تفعيل دعوة صاحب الســــمو 

اإلثارة  فــــي نبذ مظاهــــر  األمير 
والشــــحن والتحريض وممارسة 
دورهــــا االيجابــــي فــــي تكريس 
أجواء االســــتقرار ومد جســــور 
احملبة والتآلف بني أبناء املجتمع 
الكويتي وتقوية أسباب تالحمه 
ووحدتــــه الوطنية فــــي مواجهة 
مختلف التحديات وتوجيه الطاقات 
البناء  واالمكانات نحو منطلقات 
والتنمية ومعاجلة قضايا املواطنني 

وحتقيق آمالهم وتطلعاتهم.
وفي هذا الصدد فقد عبر مجلس 
الوزراء عن عميق األلم واألسف إزاء 
األحداث التي صاحبت التجمعات 
غير القانونية التي شهدتها البالد 
مؤخرا، مؤكدا أن اجلهات املعنية 
في طــــور اســــتكمال التحقيقات 

ألمر ولي األمــــر وااللتزام الكامل 
الســــامية بتطبيق  بتوجيهاتــــه 
القانون بكل حزم على كل مظاهر 
العبث واإلخالل باألمن واشــــاعة 
الفوضى لتظل الكويت كما عرفت 
دائما واحة األمن واالستقرار لكل 
من يستظل بسمائها ويعيش على 
أرضها الكرمية، سائلني املولى عز 
وجل أن يحفظ الكويت وأهلها من 

كل سوء ومكروه.
كما استعرض املجلس توصيات 
جلنة الشــــؤون القانونية بشأن 
مشــــروع قانــــون بتعديل بعض 
القانون رقم )61( لســــنة  أحكام 
2007 بشأن اإلعالم املرئي واملسموع 
ومشــــروع قانون بتعديل بعض 
أحكام القانون رقم )3( لسنة 2006 

للوقوف علــــى جميع التجاوزات 
القانونية التي شهدتها تلك األحداث 
وســــيتم التعامل معها بكل جدية 
وموضوعية في اطار ما تنص عليه 

أحكام الدستور والقانون.
كما ســــجل املجلــــس تقديره 
ألبنائنا رجال األمن وما يقومون به 
من جهود مخلصة من أجل احملافظة 
على األمن وتطبيق القانون على 
اجلميع وتأمني مقومات األمن واألمان 
في البالد، داعيا جميع املواطنني 
الكرام لتجســــيد روح املسؤولية 
الوطنيــــة والتعاون املأمول ألداء 
واجباتهم ومسؤولياتهم على النحو 

املنشود.
هذا وقد أكــــد مجلس الوزراء 
معاني الوالء والســــمع والطاعة 

في شأن املطبوعات والنشر وقرر 
اعتمادهما ورفعهما لصاحب السمو 
األمير متهيدا إلحالته الى مجلس 

األمة.
واســــتعرض املجلــــس كذلك 
توصيات اللجنة في شأن مشروع 
قانون باملوافقة على اتفاقية بني 
حكومة الكويت وحكومة جمهورية 
تركيا للتشجيع واحلماية املتبادلة 
لالستثمارات ومشــــروع قانون 
باملوافقة علــــى اتفاقية تعويض 
عن الضرر الذي تلحقه الطائرات 
باألطراف الثالثة واتفاقية التعويض 
عن الضرر الــــذي يلحق بأطراف 
ثالثة والنــــاجت عن أفعال التدخل 
غير املشروع والتي تشمل الطائرات 

والوثيقة اخلتامية املرفقة بهما.

وقرر املجلــــس املوافقة عليها 
الســــمو األمير  ورفعها لصاحب 

متهيدا إلحالتها ملجلس األمة.
وبناء على أمر صاحب السمو 
األمير فقد اعتمد املجلس تخصيص 
مبلغ 4 ماليني دينار لدعم األعالف 
ومساعدة مربي املواشي واألغنام 
وكلــــف وزارة املاليــــة والهيئــــة 
العامة لشــــؤون الزراعة والثروة 
السمكية بالتنسيق في شأن تنفيذ 
هذا القرار. ثم اطلع املجلس على 
توصيات اللجنة بشــــأن مشروع 
مرسوم بإصدار الالئحة التنفيذية 
للقانون رقم )40( لسنة 2010 في 
شــــأن تأسيس شــــركة مساهمة 
كويتية أو أكثر تتولى وفقا لنظام 
البناء والتشغيل والتحويل للدولة 

القيام بتصميم وتنفيذ وتشغيل 
وصيانة مدن للعمال ومشــــروع 
مرسوم باملوافقة على اتفاق خدمات 
جوية بني حكومة الكويت وحكومة 
الشــــرقية  جمهورية األورغواي 
ومشروع مرسوم باملوافقة على 
اتفاق انشاء جلنة مشتركة للتعاون 
بني حكومــــة الكويــــت وحكومة 
غوايانا التعاونية ومشروع مرسوم 
باملوافقــــة على اتفــــاق للتعاون 
التجــــاري بني حكومــــة الكويت 
وحكومة اململكة املغربية ومشروع 
مرسوم باملوافقة على اتفاقية بني 

حكومــــة الكويت وحكومة هونغ 
كونــــغ اإلقليــــم االداري اخلاص 
جلمهورية الصني الشعبية للتعاون 
االقتصادي والفني ومشروع مرسوم 
باملوافقة على مذكرة تفاهم بشأن 
الرياضي بني  التعاون في املجال 
الهيئة العامة للشباب والرياضة 
في حكومة الكويت ووزارة الثقافة 
والرياضة والسياحة في حكومة 
جمهورية كوريا ومشروع مرسوم 
باملوافقة علــــى مذكرة تفاهم بني 
اململكة  الكويت وحكومة  حكومة 
املتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا 
الشمالية بشــــأن تعزيز التعاون 
والتنســــيق فــــي املجــــال األمني 
ومشروع مرسوم باملوافقة على 
بروتوكول تعديل اتفاق التعاون 
االقتصادي بني الكويت وجمهورية 
البرازيل االحتادية. وقرر املجلس 
املوافقة على مشروعات املراسيم 

ورفعها لصاحب السمو األمير.
كما بحث املجلس شؤون مجلس 
األمة واطلــــع بهذا الصــــدد على 
املوضوعات املدرجة على جدول 

أعمال جلسة مجلس األمة.
ثم بحــــث املجلس الشــــؤون 
التقارير  السياســــية في ضــــوء 
املتعلقة مبجمل التطورات الراهنة 
الســــاحة السياســــية على  على 

الصعيدين العربي والدولي.
ومبناســــبة الذكــــرى الـــــ 39 
البحرين  الوطني ململكــــة  للعيد 
الشــــقيقة يتقدم مجلس الوزراء 
التهانــــي والتبريكات  بخالــــص 
للشيخ حمد بن عيسى آل خليفة 
ملــــك مملكة البحرين وللشــــعب 
البحريني الشقيق، متمنيا للمملكة 
 الشقيقة مزيدا من التقدم واالزدهار
والرخاء في ظل قيادته احلكيمة.


