
االثنني ٧ سبتمبر ٢٠٢٠
احلياة تعود إلى الكويت04

(املرحلة الرابعة)

أوال ( اإليجارات العاصمة)

مكان وزمان االنعقادالهيئة القضائيةاليوم
قصر العدل (فترة ثانية)يوسف داود عبداهللا السلماناألحد
قصر العدل (فترة ثانية)عبدالرزاق حمد عبدالرزاق العثماناالثنني
قصر العدل (فترة ثانية)محمد فريد يوسف الوقيانالثالثاء
قصر العدل (فترة ثانية)د.فهيد عبداهللا حجرف العجمياألربعاء
قصر العدل (فترة ثانية)عبدالعزيز السيد يوسف الرفاعياخلميس

قصر العدل (فترة ثانية)بدر سليمان أدبيان سليمان املطيرياألحد
قصر العدل (فترة ثانية)أحمد علي أحمد الصدياالثنني
قصر العدل (فترة ثانية) عبدالعزيز محمد عبدالهادي املطيريالثالثاء
قصر العدل (فترة ثانية)مشعل يوسف عبداهللا العماراألربعاء
قصر العدل (فترة ثانية)باني عيد سيف اخلرينجاخلميس

قصر العدل (فترة ثانية)عبداهللا موسى محمد أبو علياناألحد
قصر العدل (فترة ثانية)صالح خالد صالح املزينياالثنني
قصر العدل (فترة ثانية)حمد أحمد خالد الوزانالثالثاء
قصر العدل (فترة ثانية)أحمد محمد خالد الدهيشياألربعاء
قصر العدل (فترة ثانية)مطلق عبداهللا مطلق املهملاخلميس

ثانيًا: إيجارات حولي

مكان وزمان االنعقادالهيئة القضائيةاليوم
محكمة حولي (فترة ثانية)يوسف عايض عياد الرشيدياألحد
محكمة حولي (فترة ثانية)عبدالعزيز عبدالرضا يعقوب كراشياالثنني
محكمة حولي (فترة ثانية)عبداهللا منير عبداهللا النوريالثالثاء
محكمة حولي (فترة ثانية)محمد مطلق حمود املطيرياألربعاء
محكمة حولي (فترة ثانية)عبداهللا محمد عبدالرحمن الرويحاخلميس

محكمة حولي (فترة ثانية)جابر معتق حمود محمد الضعينهاألحد
محكمة حولي (فترة ثانية)عبيد عوض مجبل العصيمياالثنني

محكمة حولي (فترة ثانية)طالل مرزوق عسكر املطيريالثالثاء
محكمة حولي (فترة ثانية)محمد سالم سعد الغريباألربعاء
محكمة حولي (فترة ثانية)فيصل راشد سالم احلربياخلميس

محكمة حولي (فترة ثانية)منيف نايف متروك املطيرياألحد
محكمة حولي (فترة ثانية)ناصر عيسى إبراهيم الشهاباالثنني
محكمة حولي (فترة ثانية)يوسف معجب العتيبيالثالثاء
محكمة حولي (فترة ثانية)يوسف أحمد علي عبداهللا السالحياألربعاء
محكمة حولي (فترة ثانية)محمد جاسم محمد الشهاباخلميس

محكمة حولي (فترة ثانية)أسعد طارق يوسف العمراألحد
محكمة حولي (فترة ثانية)مبارك خالد مبارك ناصر املنديلاالثنني
محكمة حولي (فترة ثانية)عبداهللا هاظل مبارك هاظل العتيبيالثالثاء
محكمة حولي (فترة ثانية)عبداهللا غازي عبيد السماراألربعاء
محكمة حولي (فترة ثانية)فهد سعيد محمد العوضياخلميس

محكمة حولي (فترة ثانية)د.محمد جاسم محمد الصايغاألحد

ثالثًا: إيجارات األحمدي

مكان وزمان االنعقادالهيئة القضائيةاليوم
محكمة األحمدي (فترة ثانية)أحمد طلق حميد العتيبياألحد
محكمة األحمدي (فترة ثانية)خالد وليد يوسف الصقراالثنني
محكمة األحمدي (فترة ثانية)فهد فيصل عبدالرحمن الصرعاويالثالثاء
محكمة األحمدي (فترة ثانية)بسام خليفة سلمان الغوينماألربعاء
محكمة األحمدي (فترة ثانية)عبداهللا عبدالهادي عبدالعزيز الهويدياخلميس

محكمة األحمدي (فترة ثانية)نايف فراج فهد غنيم املطيرياألحد
محكمة األحمدي (فترة ثانية)نصف عيسى نصف العصفوراالثنني
محكمة األحمدي (فترة ثانية)مهلهل عبدالعزيز مهلهل الياسنيالثالثاء
محكمة األحمدي (فترة ثانية)يوسف صبيح أحمد األصبحياألربعاء
محكمة األحمدي (فترة ثانية)عبداحملسن عبداهللا مساعد العجيلاخلميس

محكمة األحمدي (فترة ثانية)محمد عبداملنعم محمد العجيرياألحد
محكمة األحمدي (فترة ثانية)حسني حميد ناصر القالفاالثنني
محكمة األحمدي (فترة ثانية)مبارك خالد مبارك الوهيبالثالثاء
محكمة األحمدي (فترة ثانية)خالد أحمد عبدالوهاب البابطنياألربعاء
محكمة األحمدي (فترة ثانية)ناصر علي خلف احلقاناخلميس

رابعًا: إيجارات الفروانية

مكان وزمان االنعقادالهيئة القضائيةاليوم
محكمة الرقعي (فترة ثانية)عبداللطيف حمد عبداللطيف الهولياألحد
محكمة الرقعي (فترة ثانية)فهد عوض عايض الديحانياالثنني
محكمة الرقعي (فترة ثانية)فيصل راشد إسماعيل الياسنيالثالثاء
محكمة الرقعي (فترة ثانية)أحمد يوسف عبداهللا القصيمياألربعاء
محكمة الرقعي (فترة ثانية)سليمان عبداهللا أحمد بن يوسفاخلميس

محكمة الرقعي (فترة ثانية)عبداهللا خالد فيصل أحمد الهندياألحد
محكمة الرقعي (فترة ثانية)بدر رشيد حمد العنزياالثنني
محكمة الرقعي (فترة ثانية)عبدالرحمن خالد عبدالرحمن املجحمالثالثاء
محكمة الرقعي (فترة ثانية)د.بدر بندر ضيف اهللا الديحانياألربعاء
محكمة الرقعي (فترة ثانية)منصور طرجم حماد العجمياخلميس

محكمة الرقعي (فترة ثانية)سعد عمير سعد العجمياألحد
محكمة الرقعي (فترة ثانية)أحمد علي أحمد الصالحاالثنني
محكمة الرقعي (فترة ثانية)سالم عبدالعزيز سالم الرفاعيالثالثاء

خامسًا: إيجارات اجلهراء

مكان وزمان االنعقادالهيئة القضائيةاليوم
محكمة اجلهراء (فترة ثانية)محمد يوسف محمد اجلسمياألحد
محكمة اجلهراء (فترة ثانية)عبدالرحمن طارق ناصر  البعيجاناالثنني
محكمة اجلهراء (فترة ثانية)سلطان فيصل نغيميش الدويشالثالثاء
محكمة اجلهراء (فترة ثانية)وليد خالد محمد شاهني الربيعاألربعاء
محكمة اجلهراء (فترة ثانية)سالم عبدالعزيز سالم الرفاعياخلميس

قانون اإليجارات اجلديد: ال حكم بإخالء العقار 
في حال تعطيل األعمال بقرار من مجلس الوزراء

تسري أحكامه بأثر رجعي اعتباراً من ١٢ مارس املاضي

القانون نص على تشكيل دائرة إيجارات من قاٍض واحد للفصل في املنازعات املتعلقة باإليجارات أيًا كانت قيمتها والتعويضات املترتبة عليها

املستشار د. عادل بورسلي

حسابها اعتبارا من اليوم الذي 
يعينه مجلس الوزراء للعودة 
إلــى العمل، وتســري أحكام 
مشروع القانون بأثر رجعي 

من تاريخ ١٢ مارس ٢٠٢٠.
هذا وأصدر رئيس احملكمة 
الكليــة املستشــار د. عــادل 
بورسلي قرار رقم (٥٢) لعام 
٢٠٢٠ بإلغــاء جميــع دوائــر 
القائمــة بجميع  اإليجــارات 

احملافظات جاء فيه:
ـ مادة أولى: تلغى جميع 
القائمــة  دوائــر اإليجــارات 
بجميــع احملافظــات ( كلــي 

وجزئي).
ـ مادة ثانية: تنشأ دوائر 
اإليجارات الكلية على النحو 

املبني.
مــادة ثالثة: يكون انعقاد 
جميع جلسات دوائر االيجارات 
باحملافظات في الفترة الثانية 
التي تبدأ من الساعة احلادية 

عشرة صباحا.
مادة رابعة: يتولى املكتب 
الفني إحالة جميع القضايا 
املتداولة أمام دوائر االيجارات 
الكلية واجلزائية امللغاة الى 
دوائــر االيجــارات النظيرة 
املبينــة باجلداول الســابقة 
على أن تكون اجللسات في 
ذات األيام احملددة لالنعقاد 
قبل االلغاء كلما أمكن ذلك.

مادة خامسة: يسري هذا 
القرار اعتبارا من ٦/٩/٢٠٢٠ 
وُيخطر الزمالء املعنيون به.
علــى  سادســة:  مــادة 
إدارة الكتــاب اتخــاذ الالزم 
نحو تنفيــذ القرار وترتيب 
أمنــاء  القاعــات وتســمية 
الكودات  السر واســتحداث 
والرموز التكنولوجية بنظام 
املعلومات، وذلك بالتنسيق 
تكنولوجيــا  قطــاع  مــع 
املعلومات واإلدارات املختصة 

بالوزارة.
باجلداول التالية:

وقد جاء مشروع القانون 
بإضافــة فقــرة جديــدة إلى 
البنــد رقم ١ من املادة ٢٠ من 
املرســوم بالقانــون رقم ٣٥ 
لســنة ١٩٧٨ في شــأن إيجار 
العقــارات تقرر عــدم جواز 
احلكم بإخالء العني املؤجرة 
في حالة تخلف املستأجر عن 
سداد االجرة خالل الفترة التي 
يقرر مجلس الوزراء تعطيل 
أو وقــف العمــل خاللهــا في 
جميع املرافق العامة للدولة 
حماية لالمن أو السلم العام أو 
الصحة العامة التي تقتضيها 
املصلحة العليا للبالد، وتقوم 
احملكمــة املختصــة بتحديد 
طريقة سداد االجرة املتأخرة 
لصالح املؤجر ومدة التقسيط 
وقيمة كل قسط وفقا للحالة 
املالية للمستأجر وظروف كل 

دعوى.
كمــا اســتبدل مشــروع 
الفقرتــني  القانــون بنــص 
االولى والثانية من املادة ٢٤ 
من املرسوم بالقانون رقم ٣٥ 
لســنة ١٩٧٨ املشار إليه، بأن 
تشكل دائرة إيجارات من قاض 
واحد باحملكمة الكلية وتشتمل 
علــى غرفــة أو أكثر حســب 
احلاجــة، وذلــك للعمل على 
زيــادة عدد الدوائر املختصة 
بالفصل في املنازعات املتعلقة 
بااليجارات، أيا كانت قيمتها 
والتعويضــات املترتبة على 

هذه املنازعات.
وملــا كانت املــدة الزمنية 
بتوقف االعمــال أو تعطيلها 
غير محددة فقد رؤي إضافة 
مادة جديدة برقم (٢٦ مكررا 
د) إلــى املرســوم بالقانــون 
رقم ٣٥ لســنة ١٩٧٨ املشــار 
إليــه، تقــرر عدم احتســاب 
مدة التعطيل أو الوقف التي 
يقررها مجلس الوزراء ضمن 
املواعيد املنصوص عليها في 
هذا القانون، على أن يستأنف 

طارق عرابي - عبدالكرمي أحمد

صدر قانون رقم ١٥ لسنة 
٢٠٢٠ بتعديــل بعض أحكام 
املرســوم بالقانــون رقم ٣٥ 
لســنة ١٩٧٨ في شــأن إيجار 
العقارات، حيث متت إضافة 
فقــرة جديدة إلــى البند رقم 
١ مــن املادة ٢٠ من املرســوم 
بالقانون نصت على التالي:

«وفــي جميــع االحوال ال 
يجــوز احلكم بإخــالء العني 
املؤجرة إذا تخلف املستأجر 
عن سداد االجرة خالل الفترة 
التــي يقرر مجلــس الوزراء 
تعطيل أو وقف العمل خاللها 
في جميع املرافق العامة للدولة 
حماية لألمن أو السلم العام أو 
الصحة العامة والتي تقتضيها 
املصلحــة العليا للبالد، على 
أن حتدد احملكمة طريقة سداد 
املستأجر األجرة املتأخرة وفقا 

لظروف الدعوى».
الثانية من  املادة  ونصت 
القانون على أن يستبدل بنص 
الفقرتــني االول والثانية من 
املادة ٢٤ من املرسوم بالقانون 
رقــم ٣٥ لســنة ١٩٧٨ النص 

اآلتي:
«تنشــأ باحملكمــة الكلية 
دائــرة إيجــارات تشــكل من 
قــاض واحد، وتشــتمل على 
غرفة او أكثر حسب احلاجة 
تختص دون غيره بالفصل في 
املنازعات املتعلقة بااليجارات 
أيا كانت قيمتها والتعويضات 
املترتبة على هذه املنازعات».

أما املادة الثالثة من القانون 
فتضمنت إضافة مادة جديدة 
حتــت رقم (٢٦ مكررا د) إلى 
املرســوم بالقانــون رقم ٣٥ 

لسنة ١٩٧٨ نصها اآلتي:
«فــي االحــوال التي يقرر 
فيها مجلس الوزراء تعطيل 
أو وقــف العمل فــي املرافق 
العامة للدولة حماية لألمن أو 

السلم العام أو الصحة العامة 
والتــي تقتضيهــا املصلحة 
العليا للبالد، ال حتسب مدة 
التعطيــل أو الوقــف ضمــن 
املواعيد املنصوص عليها في 
هذا القانون، على أن يستأنف 
حسابها اعتبارا من اليوم الذي 
يعينه مجلس الوزراء للعودة 

إلى العمل».
ونصت املادة الرابعة من 
القانون علــى أن يبدأ تنفيذ 
العمل بــه اعتبارا من تاريخ 
١٢ مارس ٢٠٢٠، وينشــر في 

اجلريدة الرسمية.
املذكرة االيضاحية

وجـــاء فـــــي املذكــــرة 
االيضاحية للقانون رقم ١٥ 
لســنة ٢٠٢٠ بتعديل بعض 
أحكام القانون رقم ٣٥ لسنة 
١٩٧٨، أنــه نظــرا ملا متر به 
البالد حاليا من أزمة انتشار 
وباء كورونا، وما ترتب عليه 
مــن صــدور قــرار مجلس 
الــوزراء بتعطيــل املرافــق 
العامــة فــي الدولــة حماية 
لألمن والسلم العام والصحة 
العامــة، وأنه قد ترتب على 
ذلك تعطيل بعض االنشطة 
التجارية مما رؤي معه حماية 
املستأجرين املتضررين من 
هذه احلالة من احلكم عليهم 

بإخالء العقارات املؤجرة.

«الصحة» حتدد الوضع الوظيفي ملن لم يتمكنوا من العودة
حنان عبداملعبود ـ عبدالكرمي العبداهللا

تعكف وزارة الصحة حالياً على وضع آلية 
لتحديد الوضــع الوظيفي ملوظفيها الذين لم 
يتمكنوا من العودة خالل فترة أزمة ڤيروس 
كورونا. جــاء هذا نظرا لــورود العديد من 
االستفسارات من املناطق الصحية واإلدارات 
املركزية عن آلية التعامل مع املوظفني الذين لم 
يتمكنوا من العودة خالل فترة العطلة الرسمية 
والراحة التي كانت مقررة خالل فترة مواجهة 

ڤيروس كورونا وتوفيق وضعهم الوظيفي.
أعلنت وزارة الصحة تسجيل ٦١٩ إصابة 
جديدة مبرض كورونا املستجد (كوفيد ـ ١٩) 
خالل الـ ٢٤ ساعة املاضية، ليرتفع بذلك إجمالي 
عدد احلاالت املسجلة في البالد إلى ٨٩٥٨٢ حالة، 
في حني مت تسجيل ٤ حاالت وفاة إثر اصابتهم 
باملرض ليصبح مجموع حاالت الوفاة املسجلة 

حتى اليوم ٥٤٤ حالة.
وقال املتحدث الرســمي باســم الوزارة 
د.عبداهللا الســند إن من بني احلاالت السابقة 

التي ثبتت إصابتها حــاالت مخالطة حلاالت 
تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن مصدر 
العدوى وفحص املخالطني لها. وذكر أن اإلصابات 
توزعت حسب املناطق الصحية بواقع ١٨٢ حالة 
في منطقة حولي الصحية و١٢٨ حالة في منطقة 
األحمدي الصحية و١٢٨ حالة في منطقة العاصمة 
الصحية و١٠٨ حاالت فــي منطقة الفروانية 

الصحية و٧٣ في منطقة اجلهراء الصحية.
وبني أن عددا من يتلقى الرعاية الطبية في 
أقســام العناية املركزة بلغ ٩٤ حالة ليصبح 

بذلك املجموع الكلي جلميع احلاالت التي ثبتت 
إصابتها مبرض «كوفيد ـ ١٩» ومازالت تتلقى 

الرعاية الطبية الالزمة ٨٥١٧ حالة.
وأشار إلى أن عدد املسحات التي مت القيام 
بها خالل الـ ٢٤ ساعة املاضية بلغ ٣٠٩٣ مسحة، 

ليبلغ مجموع الفحوصات ٦٤٣٧٢٧ فحصا.
وكانت وزارة الصحة أعلنت شفاء ٦١٨ إصابة 
خالل الـ ٢٤ ساعة املاضية، ليبلغ مجموع عدد 
حاالت الشــفاء من مرض «كوفيد ـ ١٩»نحو 

٨٠٥٢١ حالة.

٦١٩ إصابة جديدة بـ «كورونا» وتسجيل ٤ حاالت وفاة


