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تتقدم ب�سادق �لعز�ء و�ملو��ساة �إىل

عـائلـــة املشعـــــان الگــــرام

لـوفاة �ملغفـور لــه بـاإذن �هلل تعـالـى 

�صــالــح خالـــد املشعـــــان

تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وأسگنه فسيح جناته
وألهم آله وذويه الصبر والسلوان

ص���در مرس���وم بتعيني 
عبزالعزيز احمد الشراح سفير 
دولة الكويت لدى جمهورية 
نيجيريا االحتادية باالضافة 
الى عمله سفيرا لدولة الكويت 

لدى جمهورية الكاميرون.
كما صدر مرسوم بتعيني 
الشيخ عبداهلل احمد احلمود 

الصباح مدي���را عاما للهيئة 
العام���ة للبيئة بدرجة وكيل 

وزارة.
وكذلك صدر مرسوم بتعيني 
ممثلي اجلهات احلكومية في 
عضوية مجلس ادارة الهيئة 
العامة للقوى العاملة جاء في 

نصه:

يعني عض���وا في مجلس 
العمة للقوى  الهيئ���ة  ادارة 
العاملة عن اجلهات احلكومية 

كل من:
الل���واء م���ازن ج���راح   -1
محمد الصب���اح ممثل وزارة 

الداخلية.
2- عبداهلل صالح العويص 

التج���ارة  وزارة  ممث���ل 
والصناعة.

3- بدر عبداجلابر الشراد ممثل 
مؤسسة البترول الكويتية.

4- فوزي محمد املجدلي ممثل 
برنامج اع���ادة هيكلة القوى 
التنفيذي  العاملة واجله���از 

للدولة.

صدر مرسوم بتعيني ثالث 
شخصيات اعضاء في املجلس 
األعلى للبيئة وجاء في نصه: 
يعني عضوا في املجلس األعلى 
للبيئة ملدة اربع س���نوات كل 

من: 
1- د.إبراهيم الدعيج الصباح 
� عض���و اجلمعي���ة الكويتية 

حلماية البيئة.
2- أمثال األحمد اجلابر الصباح � 

رئيس مركز العمل التطوعي.
3- د.جاسم محمد البشارة.

كما صدر مرسوم بتعيني 
اعض���اء في املجل���س األعلى 
للهيئة العامة لش���ؤون ذوي 
االعاقة جاء فيه: يعني عضوا 
في املجلس األعلى للهيئة العامة 
لشؤون ذوي االعاقة ملدة اربع 

سنوات كل من:
1- مهدي عوض صالح العازمي 

الرياضي  الكويت���ي  النادي   �
للمعاقني.

2- رح���اب محمد بورس���لي 
� اجلمعي���ة الكويتية ألولياء 

امور املعاقني.
3- د.ناهد عبدالرزاق العتيقي 

� وزارة الصحة.
4- د.هديل ياس���ني الفرس � 

وزارة الصحة.
كذلك صدر مرسوم بتعيني 

نواب ملدير عام مؤسسة املوانئ 
الكويتية جاء في نصه: يعني كل 
من املذكورين ادناه نائبا ملدير 
عام مؤسسة املوانئ الكويتية 

بدرجة وكيل وزارة مساعد.
1- وليد خليل ابراهيم التوم.
2- عدن���ان ج���واد محم���د 

الصايغ.
3- يحيى عبداخلضر حسن 

عبدال.

أعلن عميد خدمة املجتمع 
والتعليم املستمر في الهيئة 
التطبيقي  العامة للتعلي���م 
الرحيم  والتدري���ب د.عب���د 
التسجيل  الكندري أن بداية 
للفصل الربيعي للعام الدراسي 
2015/2014 سيكون اليوم األحد 
وسيمتد حتى يوم األربعاء 

املوافق 2015/1/14 من الساعة 
اخلامسة مساء وحتى الساعة 
الثامنة مس���اء وذلك في كل 
من عم���ادة خدم���ة املجتمع 
والتعلي���م املس���تمر باملقر 
الرئيسي للهيئة بالعديلية ق 
4 شارع سلطان الكليب مقابل 
الدائ���ري الثالث – مبنى رقم 

2 الدور األول � ثانوية جابر 
بن عبداهلل الصباح مقررات 
)بنني( اجلهراء � مدرسة كاظمة 
املتوس���طة )بنات( اجلهراء 
� ثانوي���ة املباركي���ة )بنني( 

الفروانية.
وأوضح د.الكن���دري أن 
رسوم البرامج رمزية تتراوح 

ما بني 20 و35 دينارا للبرنامج 
الربيعي  الفصل  الواحد وأن 
يتضم���ن العديد من البرامج 
احلرفية واملهني���ة وبرامج 
العل���وم اإلداري���ة واملالي���ة 
وبرامج اللغات، وبرامج العلوم 
الصحي���ة وبرامج الهوايات، 

وبرامج العلوم اإلنسانية.

صدر مرسوم بترقية 30 مستشارا إلى 
درجة وزير مفوض في وزارة اخلارجية، 

وفيما يلي األسماء:
شكري ناصر عبدالرحمن الشرمي  ٭

فايز مشاري محمد اجلاسم  ٭
عبدالوهاب عبداهلل الصقر  ٭

نصار عبدالرحمن جاسر املطيري  ٭
ضرار ناصر ابراهيم التويجري  ٭

مساعد صالح احمد الذويخ  ٭
نبيل راشد خلف الدخيل  ٭

سميح عيسى جوهر حيات  ٭

محمد حسني محمد الفيلكاوي  ٭
منصور سعد سليمان العليمي  ٭

محمد عبداهلل عواد اخلالدي  ٭
يوسف محمد جاسم املسكتي  ٭

فيصل ابراهيم سليمان الهولي  ٭
صالح مبارك مصلح املطيري  ٭
عيسى يوسف خليل الشمالي  ٭

فهد مشاري سفاح املطيري  ٭
صالح علي صالح الصقعبي  ٭
بسام محمد مبارك القبندي  ٭

سليمان عبداهلل محمد العوضي  ٭

ذياب فرحان ضيف اهلل الرشيدي  ٭
جاسم ابراهيم جاسم الناجم  ٭

جاسم محمد عبداهلل البديوي  ٭
عمر سليمان عثمان القناعي  ٭

ناصر عبداهلل احمد الهني  ٭
طالل منصور خلف الهاجري  ٭

خالد يتيم بردي الفضلي  ٭
عيادة مبرد عوض السعيدي  ٭
صادق محمد صالح معرفي   ٭

رمي محمد خالد اخلالد  ٭
عبدالناصر محمد حجي بوخضور  ٭

تعيني الشراح سفيرًا غير مقيم في الكاميرون وعبداهلل احلمود 
مديراً لهيئة البيئة وممثلني للجهات احلكومية في »القوى العاملة«

تعيني أعضاء في »األعلى للبيئة« و»ذوي اإلعاقة« ونواب ملدير »املوانئ«

اليوم بداية التسجيل في برامج عمادة املجتمع بـ»التطبيقي« 

ُّوا إلى وزير مفوض في »اخلارجية« أسماء 30 مستشاراً رُق

املناطق البحرية للكويت: 12 ميالً عرض البحر اإلقليمي
ص���در مرس���وم بش���أن 
البحرية  املناط���ق  حتدي���د 
لدولة الكويت، وجاء املرسوم 
متماش���يا مع أحكام اتفاقية 
األمم املتحدة لقانون البحار، 
حيث تضمنت املادة األولى منه 
تعريفا للكلمات والعبارات 
الواردة به. في املادة الثانية 
مت حتدي���د ضوابط خطوط 
القاعدة التي يتم على أساسها 
قياس البحر االقليمي للكويت، 
الثالثة من  املادة  فيما بينت 
املرس���وم ما يتعلق باملياه 

الداخلية للبالد.
وح���ددت امل���ادة الرابعة 
عرض البحر االقليمي للكويت 
مبس���افة 12 ميال بحريا يتم 
القاعدة  قياسها من خطوط 
الرئيس���ي واجلزر  البر  في 

الكويتية.
املادة اخلامس���ة  حددت 
من املرس���وم نطاق املنطقة 
املتاخم���ة والوالي���ة الت���ي 
متارسها الكويت عليها، فيما 
حددت املادة السادسة األمور 
املتعلقة باملنطقة االقتصادية 
اخلالصة للكويت والتي تقع 
مباشرة وراء بحرها االقليمي، 
الس���ابعة  املادة  وحتدث���ت 
عن منطقة اجل���رف القاري 
واحلقوق والصالحيات التي 
متارسها الكويت عليها. وفيما 

يلي نص املرسوم:

مادة أولى

ف���ي تطبيق أح���كام هذا 
املرس���وم تك���ون للكلمات 
والعبارات التالية املعنى املبني 

قرين كل منها:
القاعدة: خطوط  خطوط 
األساس التي يبدأ منها قياس 
البح���ر االقليم���ي واملناطق 
البحرية األخرى لدولة الكويت 
والتي حتدد وفقا ألحكام املادة 

الثانية من هذا املرسوم.
جزي���رة: كل منطقة من 
اليابس���ة تكون���ت طبيعيا 
املي���اه، ويظهر  وحتيط بها 
سطحها فوق املاء عند متوسط 

املد العالي.
البارز عن اجلزر  النتوء 
املنخف���ض: كل منطق���ة من 
اليابس���ة تكون���ت طبيعيا 
وحتي���ط بها املي���اه، ويبرز 
سطحها فوق املاء عند اجلزر 
املنخف���ض، وتغمر عند املد 

العالي.
امليل البحري: وحدة قياس 
تبلغ ألف وثمامنائة واثنني 

وخمسني مترا.

مادة ثانية

حتدد خطوط القاعدة كما 
يلي:

أ � اذا كان س���احل الب���ر 
الرئيس���ي أو ساحل جزيرة 
كويتية مواجها للبحر متاما، 
فإن خ���ط القاعدة يكون هو 
خط أدنى انحسار املاء على 

طول الساحل.
ب � اذا كان هن���اك ميناء 
على الساحل فإن أبعد نقطة 
للمنشآت الثابتة للميناء من 
ناحية البحر تعتبر جزءا من 

الساحل.
ج � اذا كان هن���اك نتوء 
من األرض يبرز عند اجلزر 
املنخفض وال يبعد عن البر 
أو ع���ن جزيرة  الرئيس���ي 
كويتية مبا ال يزيد على اثني 
عشر ميال بحريا، فإن احلافة 
اخلارجية لذلك النتوء تعتبر 

خط القاعدة.
د � يك���ون خ���ط القاعدة 
خلليج الكويت، الذي تعتبر 
مياهه مياها داخلية، هو خط 
إغالق اخللي���ج، وذلك على 
النحو احملدد في امللحق الثالث 
من القانون رقم 12 لسنة 1964 

املشار اليه.

مادة ثالثة

الداخلي���ة لدولة  املي���اه 
الواقعة  املي���اه  الكويت هي 
أو أي  الرئيسي  البر  باجتاه 
جزيرة كويتية من خطوط 

القاعدة.

مادة رابعة

يحدد عرض البحر االقليمي 
لدولة الكويت مبسافة اثني 
عشر ميال بحريا مقيسة من 
خطوط القاعدة اخلاصة بالبر 
الرئيسي واجلزر الكويتية.

وفي حال���ة تداخل مياه 
الكويتي  البح���ر االقليم���ي 
القي���اس  وطبق���ا لقواع���د 
املبينة في هذا املرسوم، مع 
مياه البح���ر االقليمي لدولة 
أخرى مج���اورة أو مقابلة ال 
يوجد اتفاق بينها وبني دولة 
الكويت بشأن حتديد احلدود 
البحرية، فإن خط الوسط هو 
احلد اخلارجي للبحر االقليمي 

لدولة الكويت.

مادة خامسة

لدول���ة الكوي���ت منطقة 
متاخم���ة مالصق���ة لبحرها 
االقليمي متتد ملس���افة اثني 
عش���ر ميال بحريا من احلد 
اخلارجي للبح���ر االقليمي 
لدول���ة الكويت متارس فيها 
الوالية القضائية وحق الرقابة 
والسيطرة وتوقيع العقوبات 
ف���ي حال���ة خ���رق القوانني 
واللوائح الس���ارية في دولة 
الكويت املتعلقة باألمن والبيئة 
واملالحة واجلمارك والضرائب 

والهجرة والصحة.
وفي حال تداخل املنطقة 
املتاخم���ة لدولة الكويت مع 
املنطقة املتاخمة لدولة أخرى 
مج���اورة أو مقابلة ال يوجد 
اتفاق بينها وبني دولة الكويت 
بشأن حتديد احلدود البحرية، 
فإن خط الوس���ط هو احلد 
املتاخمة  اخلارجي للمنطقة 

لدولة الكويت.

مادة سادسة

تكون لدولة الكويت منطقة 
اقتصادية خالصة تقع مباشرة 
وراء بحرها االقليمي ومالصقة 
له ومتتد إلى احلدود البحرية 
مع الدول املجاورة واملقابلة 
لدولة الكويت، متارس فيها 
ذات احلق���وق والصالحيات 

التي متارس���ها ف���ي بحرها 
االقليمي فيما يتعلق باملوارد 
والثروات الطبيعية، باإلضافة 
الى احلق���وق والصالحيات 
املقررة باملادة 56 من اتفاقية 
األمم املتحدة لقانون البحار 

املشار إليها.
وفي حال عدم وجود اتفاق 
مع أي دولة مجاورة أو مقابلة 
بشأن حتديد احلدود البحرية 
فيكون خط الوسط هو احلد 
اخلارجي للمنطقة االقتصادية 

لدولة الكويت.

 مادة سابعة

اجل���رف الق���اري لدولة 
النحو  الكويت يك���ون على 
الوارد في املادة 76 من اتفاقية 
األمم املتحدة لقانون البحار 
املشار إليها، ومتارس فيه ذات 
التي  احلقوق والصالحيات 
متارسها في بحرها اإلقليمي، 
فيما يتعلق باملوارد والثروات 
الطبيعي���ة التي تقع على أو 
حتت قاع البحر أو في باطن 
األرض وكذلك جميع احلقوق 
الواردة بامل���ادة 77 من هذه 

االتفاقية.
وفي حال عدم وجود اتفاق 
مع اي دولة مجاورة أو مقابلة 
بشأن حتديد احلدود البحرية 
فيكون خط الوسط هو احلد 
اخلارجي للجرف القاري لدولة 

الكويت.

 مادة ثامنة

يلغى املرس���وم الصادر 
بتاريخ 17 ديسمبر 1967 املشار 
إليه، وكل حكم يتعارض مع 

أحكام هذا املرسوم.

المذكرة اإليضاحية

إن حتديد املياه اإلقليمية 
أو البحر اإلقليمي للدولة من 
املسائل التي أخذت حيزا من 
املناقشات في القانون الدولي 
وكانت محل نقاشات مطولة 
بالنظر ملصالح الدول ووضعها 
اجلغرافي وطبيعة شواطئها 
وممارساتها البحرية وقد لعبت 
قواعد العرف دورا كبيرا في 
التوصل لقواعد مت تقنينها في 
اتفاقية األمم املتحدة لقانون 
البحار لعام 1982 والتي وافقت 
عليها دولة الكويت بالقانون 

رقم 15 لسنة 1986.
وقد بينت املادة الثانية من 
الدولة  االتفاقية بأن سيادة 
الساحلية خارج إقليمها البري 
ومياهه���ا الداخلية متتد الى 
حزام بحري مالصق يعرف 
بالبح���ر اإلقليم���ي واحليز 
اجلوي الذي فوقه وإلى قاع 
البح���ر وباط���ن أرضه، كما 
قررت حق الدولة في ممارسة 
السيادة على بحرها اإلقليمي 
مبوجب أحكام هذه االتفاقية 
وغيرها م���ن قواعد القانون 
الدولي، وقررت املادة الثالثة 
منه���ا ان لكل دولة احلق في 
حتديد بحرها اإلقليمي مبسافة 
ال تتجاوز 12 ميال بحريا تقاس 
املقررة  من خطوط األساس 

وفقا ألحكام االتفاقية.

كما ق���ررت املادة الثانية 
منها ان املي���اه الواقعة على 
اجلان���ب املواج���ه للبر من 
خط األساس للبحر اإلقليمي 
تعتبر جزءا من املياه الداخلية 
للدولة، وان للدولة الساحلية 
ممارسة السيطرة على منطقة 
متاخمة لبحرها اإلقليمي من 
اجل من���ع خ���رق قوانينها 
وأنظمتها البحرية او الضريبة 
او املتعلقة بالهجرة او الصحة 
داخ���ل إقليمه���ا او بحره���ا 
اإلقليمي واتخاذ اإلجراءات ضد 
اي مخالفة للقوانني واألنظمة 
املذكورة أعاله حتدث داخل 
اقليمها أو بحرها اإلقليمي، 
اضافة ملا تقدم قررت االتفاقية 
حقوقا سيادية على املنطقة 
االقتصادية اخلالصة ومنطقة 
اجلرف القاري على التفصيل 

الوارد في هذه االتفاقية.
وقد عرفت اتفاقية األمم 
املتحدة لقانون البحار اجلزر 
في املادة 121 بأنها رقعة من 
األرض متكون����ة طبيعي����ا 
ومحاطة باملاء وتعلو عليه 
في حال����ة املد، ونصت على 
ان حتديد البح����ر اإلقليمي 
للجزيرة ومنطقتها املتاخمة 
ومنطقتها االقتصادية وجرفها 
القاري يك����ون وفقا ألحكام 
االتفاقية املطبقة على األقاليم 

البحرية.
أعد املرس����وم  لذلك فقد 
املعروض متماشيا مع أحكام 
اتفاقية األمم املتحدة لقانون 
البحار، حيث تضمنت املادة 
األولى منه تعريفا للكلمات 
والعبارات الواردة به، بينما 
حددت املادة الثانية ضوابط 
خطوط القاعدة التي يقاس 
على أساسها البحر اإلقليمي 
لدولة الكويت، وجاءت املادة 
الثالثة من هذا املرسوم لتبني 
ما يتعلق باملي����اه الداخلية 
لدول����ة الكويت، ام����ا املادة 
الرابعة فق����د حددت عرض 
البحر اإلقليمي لدولة الكويت 
مبسافة اثني عشر ميال بحريا 
تقاس من خط����وط القاعدة 
الرئيس����ي واجلزر  بالب����ر 
الكويتي����ة، وتكفل����ت املادة 
اخلامس����ة بتحدي����د نطاق 
املنطق����ة املتاخمة والوالية 
التي متارسها دولة الكويت 
املادتان  عليه����ا، وح����ددت 
السادسة والس����ابعة على 
التوالي ما يتعلق باملنطقة 
االقتصادية اخلالصة ومنطقة 
الق����اري واحلقوق  اجلرف 
والصالحيات التي متارسها 

دولة الكويت عليها.
مما تقدم يتبني ان املرسوم 
املرافق يأتي إلعمال ما ورد في 
اتفاقية األمم املتحدة لقانون 
البحار لع���ام 1982 واملوافق 
عليها بالقانون رقم 15 لسنة 
1986، واملرس���وم في مجمله 
ومفرداته يحافظ على سيادة 
دولة الكويت واحلقوق املقرر 
له���ا على املناط���ق البحرية 
للدولة في إطار من االلتزام 
مبا ورد في االتفاقية املشار 

إليها.

الرغبة األولى للتسجيل في »التربية األساسية« ثم »التكنولوجية« و»التجارية«

إلغاء قبول من سجل في »التطبيقي« 
ملن لم ينسحب من اجلامعة والتعليم العالي

صدور الالئحة التنفيذية لقانون املعامالت اإللكترونية

ثامر السليم

علم���ت »األنب���اء« من 
الهيئة  مصادر مطلعة في 
التطبيقي  العامة للتعليم 
ان إعالن أسماء  والتدريب 
املقبول���ني بش���كل أول���ي 
سيكون في منتصف يناير 
انه  الى  اجلاري، مش���يرة 
سيتم التباحث بشكل رسمي 
حول آلية إعالن األسماء في 
العليا للقبول فور  اللجنة 
االنتهاء من آلية فرز الطلبات 

بشكل نهائي.
وأوضح���ت املصادر ان 
الطلبة امللتحقني باجلامعة 
والتعلي���م العال���ي ول���م 
إلغاء  ينس���حبوا س���يتم 
قبولهم، إضاف���ة ملوظفي 

احلكومة الذين قدموا على 
القبول بال اجازة دراس���ية 
أيضا سيتم رفضهم حسب 
الشروط، وبينت املصادر 
املس���تحقني  الطلب���ة  أن 
س���يحصلون على أحقية 
القب���ول وف���ق الش���روط 

والنسب املعلنة.
الى ان  ولفتت املصادر 
موظفي القبول يعملون في 
الوقت الراهن على فرز أسماء 
الطلبة املستحقني للقبول 
حسب الشروط واللوائح في 
الفصل الدراسي الثاني في 
كليات ومعاهد الهيئة وجار 
الطلبات بشكل  حاليا فرز 
دقيق، وأوضحت املصادر أن 
اختبارات القدرات واملقابالت 
الشخصية في قطاع التدريب 

والكليات مت االنتهاء منها 
وج���ار العم���ل عل���ى فرز 
النتائج  املس���تحقني وفق 
التي جاءت لعمادة القبول 
والتس���جيل م���ن الكليات 

واملعاهد.
 وبين���ت املص���ادر أنه 
لوح���ظ ع���زوف الطلب���ة 
الكويتيني عن التسجيل في 
تخصص التمريض والعلوم 
الصحية، بينما كانت الرغبة 
األول���ى للطلبة الكويتيني 
لكلية التربية األساس���ية، 
وتلتها كلية التكنولوجية، 
ومن ثم الدراسات التجارية، 
وبعده���ا العلوم الصحية، 
وأخيرا التمريض، أما فيما 
يخص املعاهد فكانت الرغبة 
األولى لالتصاالت واملالحة، 

ومن ثم معهد الطاقة، والبقية 
للمعاهد األخرى.

الى أن  ولفتت املصادر 
التطبيقي يواجه مش���كلة 
حقيقية تتعلق باخلريجني، 
حيث يتم تخريج من 3000 
ال���ى 4500 طالب وطالبة، 
وهذا العدد ال يتناسب مع 
أعداد املقبولني، السيما أن 
الهيئة قبلت في الفصل األول 
نحو 12 ألف طالب وطالبة، 
وفي الفصل الثاني ستقبل 
من 5000 الى 6000 طالب، 
أي ان املجموع سيكون 18 
ألف طالب وطالبة، مبينة 
ان الهيئة في الوقت الراهن 
حتتضن نحو 58 ألف طالب 
وطالبة وه���ذا العدد كبير 

جدا.

ق���رار بالالئحة  ص���در 
التنفيذية للقانون »2014/20« 
في شأن املعامالت االلكترونية 
اشتمل على 30 مادة منظمة 

للمعامالت االلكترونية.
ونصت احدى مواد القانون 
فيما يتعلق بحفظ املستندات 
والسجالت االلكترونية على 
ان يتفق احلفظ مع متطلبات 
االنظمة واللوائح واالجراءات 
املتعلقة بحفظ الس���جالت 
والبيان���ات التقليدية، وان 
يتم حفظ السجالت الصادرة 

بطبيعتها وبكامل بياناتها 
االصلية وارشفتها وفق أي 
شكل من أش���كال البيانات 
التي ال تخل  االلكتروني���ة 
مبستوى السجل وجودته، 
وكذلك ان يتم وفق االنظمة 
او اللوائح او االجراءات أو 
االتفاقيات املبرمة بني طرفي 
التعامل االلكتروني، حتديد 
املدة الزمنية الواجبة لبقاء 
تلك السجالت واملستندات 

محفوظة خاللها.
كذلك يجب أن يتضمن 

االلكترون���ي  الس���جل 
التي حتدد هوية  البيانات 
السجل وارتباطه بالتعامل 
االلكترون���ي والس���جالت 

االلكترونية األخرى.
وفي مادة أخرى نصت 
التنفيذية على ان  الالئحة 
تلتزم اجله���ات التي تقوم 
بحفظ واسترجاع السجالت 
واملس���تندات االلكترونية 
في جميع االحوال، بتحديد 
صالحيات االطالع والتعامل 
مع الس���جالت واملستندات 

االلكتروني���ة للعاملني بها 
بناء على حاجة العمل، كما 
العاملني بها  تلزم جمي���ع 
باملعايي���ر املتعلقة بحماية 
اخلصوصية املعمول بها في 
تلك اجلهات وال يجوز االطالع 
عل���ى املعلومات والبيانات 
اخلاصة باملتعاملني إال من 
قب���ل املوظف���ني املختصني 

بتقدمي اخلدمات.

النص الكامل لالئحة التنفيذية   ٭
للقرار على موقع »األنباء«


