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الضفيري: من أهم التحديات التقلبات املستمرة في األسواق النفطية وانخفاض أسعار النفط

الزميع: بعد األزمة إما أن نكون متفرجني على املتغيرات أو مبادرين بصنع مستقبل جديد

من احللول إقرار قانون الدين العام والسحب من بعض الصناديق وزيادة رسوم اخلدمات
اجلدعي: ضرورة تبني قواعد احلوكمة واالشتراك احلقيقي بني القطاعني العام واخلاص

الشبيب: التعديل التشريعي للمعاجلة يضّر باألجيال القادمة وكان األسلم الدخول في «دين عام»

العبيان: دور مهم للبرملان في معاونة احلكومة إليجاد بدائل للحّد من تداعيات األزمة االقتصادية 

السلطان: ضرورة تقدمي تسهيالت ضريبية عبر تعديل القوانني املعنية أو اللوائح التنفيذية

الداهوم: ضخامة اإلنفاق على املجال الصحي اضطرت بعض احلكومات لفرض رسوم جديدة

تفعيل أدوات الرقابة احلقيقية على العقود احلكومية وتبني سياسة جديدة لزيادة اإليرادات

«احلقوق» تستعرض سبل مواجهة مخاطر «كورونا» على النمو االقتصادي

آالء خليفة

حتت رعاية القائم بأعمال 
عميــد كلية احلقوق بجامعة 
الكويــت د.خالــد الضفيري، 
نظــم قســم القانــون العــام 
فــي الكلية مؤمتــر «القانون 
العــام في مواجهة التحديات 
االقتصادية»، والذي يقام على 
مدى يومني الثالثاء واألربعاء 

٢٧ و٢٨ اجلاري.
بدأ املؤمتر بجلسة افتتاحية 
أوضح فيها د.خالد الضفيري، 
أن املؤمتر يعد انعكاسا للعديد 
من التحديات الناجتة عن أزمة 
كورونا التي أحلت بدول العالم 
جميعا ومازالت مستمرة منذ 
العام املاضي. وذكر الضفيري 
أن املؤمتر يتنــاول ما ميكن 
أن يواجهــه القطــاع العــام 
فــي أي دولة مــن صعوبات 
وحتديات اقتصاديــة ملا لها 
من مخاطر ســلبية تؤثر في 

النمو االقتصادي للدولة.
وأشار الضفيري إلى أن من 
أهم التحديات واملخاطر التي 
لها تأثير مباشر على املوازنة 
العامة للكويت، وبالتالي على 
االقتصــاد الوطني يعود إلى 
التقلبات املستمرة في األسواق 
النفطية التــي نتج عنها مع 
بداية أزمة كورونا وانخفاض 
أسعار النفط املصدر األساسي 
ألكثر من ٩٠٪ مــن امليزانية 
العامــة للكويــت، وبالتالــي 
انخفاض إجمالي رصيد املالية 
العامة الســيما في ظل أزمة 
صحية عاملية مســارها غير 
واضح املعالم وقد تؤدي إلى 
العودة مجددا إلى فرض املزيد 
من القيــود واإلجراءات التي 
لها من التأثير املباشــر على 

االقتصاد الوطني.
وذكر أنه مت تناول وطرح 
بعض احللول احلكومية على 
املستوى احمللي للكويت لسد 
العجــز في امليزانيــة العامة 
للدولة، ومن تلك احللول إقرار 
قانون الدين العام والسحب 
من بعض الصناديق وتسييل 
بعــض أصــول الصنــدوق 
الســيادي وإقرار تشريعات 
ضريبية باإلضافة إلى زيادة 
الرسوم مقابل اخلدمات التي 

تقدمها الدولة.
السياسة الريعية

من ناحيته، أوضح القائم 
القانون  بأعمال رئيس قسم 
أن  العــام د.فــواز اجلدعــي 
املؤمتر يســلط الضوء على 
التحديــات االقتصادية التي 
تواجهها الكويت سواء بشكل 
عــام او مــن خــالل جائحــة 
كورونــا والتي بــرزت معها 
هــذه التحديــات بحيث فتح 
آفاق ملســألة كيفية املواجهة 

وتوقيتها.
وأفــاد بــأن االعتماد على 
النفــط بشــكل كبيــر بدون 
فتح آفاق أكبر ملصادر الدخل 
والركون إلى السياسة الريعية 
يجب أن يتم تعديله ملواجهة 
التحديات خاصة في ظل زيادة 
النمو السكاني واحلاجة خللق 
فــرص تعليميــة ووظيفية، 
مشــددا على ضــرورة تبني 
قواعد احلوكمة والشــفافية 
واالشتراك احلقيقي بني القطاع 
العام واخلاص دون أن يكون 
القطاع اخلاص قطاعا اتكاليا 
على التعاقدات احلكومية، كما 

صحية تلزم بالتباعد اجلسدي 
واإلغالق ما بني العام واجلزئي 
والعزل املناطقي داخل بعض 
الدول منذ بداية أواخر فبراير 
٢٠٢٠ واختلفــت سياســات 
الدول حولها بحسب كل دولة 

وتعاملها مع اجلائحة.
كمــا ذكــر د.عبدالعزيــز 
الشبيب أنه بعد تفشي الوباء 
ظهرت أزمة اقتصادية عاملية 
ما دفع الدول إلى املســارعة 
إليجــاد حلــول ومعاجلــات 
املالية والنقدية  لسياســتها 
واحلفاظ على دعم القطاعات 
االقتصادية داخل هذه الدول، 
الفتا إلى أن األزمة االقتصادية 
العامة  امليزانيــات  شــوهت 
للدول وبرز دور السياسات 
املالية والنقديــة، وكان ذلك 
الــدور واضحا للــدول التي 
عاجلت تلك التشوهات مثل 
الواليات املتحــدة األميركية 
واململكة املتحدة وبعض دول 
التعــاون اخلليجي،  مجلس 
وحتدث عن الدور املستخدم 
املالية والنقدية،  للسياسات 
مشــيرا إلى قطــاع أصحاب 
املشاريع الصغيرة واملتوسطة 
القطاعــات  الحــد  كمثــال 
املتضررة مرورا ببعض الدول 
االقتصادية الكبرى كالواليات 
املتحدة األميركيــة واململكة 

املتحدة.
وأشــار إلــى السياســات 

وذكــر أنه في الكويت مع 
األســف األجواء السياســية 
محتقنــة وتأخــرت الدولــة 
كثيــرا في إقرار حــزم مالية 
واقتصادية لدعم املشــاريع 
الصغيرة واملتوسطة، موضحا 
ان احلل الذي اتخذته الكويت 
مقارنة بالدول األخرى يعتبر 
حال غير مستدام وجتاوزناه 
بحلول غير مستدامة «حلول 

ترقيعية».
التعديــل  أن  وأضــاف 
التشــريعي أضــر باألجيال 
القادمة، وكان األسلم الدخول 
في دين عــام ويكون مصدة 
ماليــة ومنطقية لســد عجز 
املوازنة الواقــع في ميزانية 
٢٠٢٠، الفتا الى انه قد تواجهنا 

إشكالية في ميزانية ٢٠٢١.
وأفاد الشبيب بأن احلكومة 
الكويتيــة أقرت في حســاب 
العهد مبلغ ٥٠٠ مليون دينار، 
أي ما يعادل ١٫٦ مليار دوالر 

واحلســابات  امليزانيــات 
الشــؤون  اخلتاميــة وجلنة 
االقتصاديــة واملاليــة تلعب 
دورا بارزا فــي املجال املالي 
التشــريعي والرقابــي حتى 
يتسنى للبرملان بكامل هيئاته 
الوقوف علــى الوضع املالي 
للدولة، متابعا أنه في ظروف 
الرخاء االقتصادي تقوم اللجان 
املالية البرملانية بدور جوهري 
في تبصير أعضــاء البرملان 
بالوضــع املالي واالقتصادي 
ليتسنى لهم تقدمي مقترحات 
نيابية لصالح زيادة اإلنفاق 
العام وإقناع احلكومة باألرقام 
لقبولها، إال أنه قد متر البالد 
بأزمة اقتصاديــة تؤثر على 
القومــي اإلجمالــي  النــاجت 
وارتفاع األســعار وقد تصل 
بالبــالد إلى حد االنكماش أو 

الكساد االقتصادي. 
وشــدد علــى دور اللجان 
البرملانية املالية في معاونة 
احلكومة إليجاد بدائل للحد 
من تداعيات األزمة االقتصادية 
سواء على مستوى املقترحات 
أو عنــد مناقشــة  النيابيــة 
مشروع امليزانية العامة للدولة 
أو القتراح بدائــل لإليرادات 
العامة لتفادي تداعيات األزمة 
االقتصادية، مستشهدا بالنظم 
املالية املقارنة كما في فرنسا 
والواليات املتحــدة واململكة 
املتحدة للحد من آثار األزمة 
الصحيــة لكوفيــد-١٩ على 
املجال االقتصادي مقارنة بدور 
اللجــان البرملانية املالية في 
مجلس األمة الكويتي ســواء 
بالنســبة الســتحداث نظام 
ضريبــي أو اقتــراح قانــون 

للدين العام.
تسهيالت ضريبية

من جانبها، حتدثت أستاذة 
والقانــون  العامــة  املاليــة 
الضريبي املســاعد في كلية 
احلقــوق بجامعــة الكويــت 
د.سارة السلطان عن «غياب 
السياسة الضريبية في الكويت 
خالل جائحة كورونا»، الفتة 
إلى أن العديد من دول العالم 
واخلليــج قدمت تســهيالت 
ضريبية بهدف احلفاظ على 
النقدية  التدفــق والســيولة 
للشــركات لدعمهــا خــالل 
أزمة كورونــا الصحية وهو 
مــا يســاهم فــي إنقاذها من 
اإلفالس واحلفاظ على نشاطها 

االقتصادي.
 وفي املقابل، فإن الكويت 
لم تعدل قوانينها الضريبية 
لتقدمي تســهيالت للشركات. 
في حني اتخذت وزارة املالية 
إجــراء وقتيــا واحــدا، وهو 
متديد مواعيــد تقدمي اإلقرار 
الضريبي لضريبة الشركات 
وهو إجراء ال يهدف للحفاظ 
على السيولة النقدية الشركات 
ـ وهــو الهدف األساســي من 
اإلجراءات الوقتية الضريبية 
املتخــذة في غالبيــة الدول ـ 
بــل كان الهدف مــن اإلجراء 
هــو توضيــح أثــر تعطيــل 
الوزارات من شهر مارس إلى 
نهاية شــهر يونيو في سنة 
٢٠٢٠ علــى مواعيــد تقــدمي 
اإلقــرارات الضريبيــة ودفع 
الضريبة وإعطاء مهلة إضافية 
وجيــزة لتقــدمي اإلقــرارات، 
مضيفة أنه بعد مرور ســنة 
من بداية األزمة الصحية في 
الكويت، لم متنح الشــركات 

املالية والنقدية في دول مجلس 
التعاون اخلليجي ودعم قطاع 
أصحاب املشــاريع الصغيرة 
واملتوسطة املتضرر في ظل 
هذه اجلائحة كذلك، موضحا 
ان النفــط املمول الرئيســي 
للميزانيات اخلليجية قد تأثر 
في فترة اجلائحة مما أصاب 
امليزانيات اخلليجية بضربة 
مزدوجــة، وأن دول اخلليج 
العربــي اتخــذت سياســات 
ماليــة ونقديــة كان لها دور 
واضح في تعزيز امليزانيات 
اخلليجيــة ودعمــت قطــاع 
أصحاب املشــاريع الصغيرة 

واملتوسطة.
وأشــار الشــبيب إلى أن 
انكماشــا اقتصاديــا  هنــاك 
أصــاب العالم اجمع بنســبة 
٨٪ بحســب تقرير صندوق 
النقد الدولي، وهناك دولتان 
تقريبا منا اقتصادهما بنسبة 

٢٪ وهما الصني والهند.

أميركــي ملواجهــة تداعيــات 
كورونا ومت تأجيل األقساط 
املســتحقة علــى املتقاعدين 
واألقساط التجارية بشكل عام 
ملدة ٦ اشهر ومت متديها الحقا 

بقانون ملدة ٦ أشهر أخرى.
مــن ناحيــة أخــرى، ذكر 
الشبيب أن احلكومة الكويتية 
تأخــرت فــي دعم املشــاريع 
الصغيرة واملتوســطة حتى 
شــهر مــارس املاضــي ولــم 
تواكب الدول األخرى في دعم 
املشاريع الصغيرة واملتوسطة 
ولم يصبــح القطاع اخلاص 
محفزا وجاذبا لالستثمارات.

 دور البرملان

بدوره، قــدم عضو هيئة 
القانــون  التدريــس بقســم 
العام بكلية احلقوق د. أحمد 
العبيان ورقــة عمل بعنوان 
«دور اللجان املالية البرملانية 
فــي احلد من تداعيات األزمة 

االقتصادية».
وأوضح أن البرملان ميارس 
سلطته في إقرار مشروعات 
القوانني املالية املقدمة إليه من 
احلكومة كما هو احلال بالنسبة 
لقوانني امليزانية الســنوية، 
واحلســابات اخلتامية، التي 
تخضع ملناقشته قبل اعتمادها 
والتصريح للحكومة بتنفيذها. 
وأفاد العبيان بأن اللجان 
املاليــة البرملانية مثل جلنة 

أي تسهيالت ضريبية تهدف 
الســيولة،  إلــى أن توفيــر 
مشــددة على ضرورة تقدمي 
التسهيالت الضريبية وذلك 
بتعديــل القوانني الضريبية 

أو اللوائح التنفيذية.
«التعليم عن بعد»

وعقدت اجللســة الثانية 
من املؤمتر برئاسة د.فاطمة 
احملسن، وقدم خاللها د.فالح 
العازمي ورقــة عمل بعنوان 
«الســلطة التقديرية لإلدارة 
واختصاصهــا املقيد لإلنفاق 
التحديــات  العــام ملواجهــة 
االقتصاديــة»، وأشــار فيــه 
إلــى ان الســلطة التقديريــة 
لإلدارة ال تعــد خروجا على 
مبدأ املشروعية، فإن األعمال 
التي قامت بها وزارة التربية 
الكويتيــة كمســؤولة عــن 
إدارة املرفق العام التعليمية 
فــي الدولة باســتخدام نظام 
التعليم عن بعد TEAMS في 
حالة الضــرورة أو الظروف 
التي صاحبت  االســتثنائية 
جائحة Covid-١٩، فضال عن 
القرارات التي أصدرتها وزارة 
الصحة لذات الغرض، تخضع 
ألحــكام خاصــة عنــد رقابة 
القضاء عليهــا، تطبيقا ملبدأ 
«الضرورات تبيح احملظورات» 
على أن تقدر الضرورة بقدرها.

ولفت العازمي إلى ضرورة 
إعطاء اإلدارة قدرا من السلطة 
التقديرية في ظل املشروعية 
وااللتزام مبتطلباتها لتحقيق 
املصلحــة العامة ومتطلبات 
اإلنفاق العام وإشباع احلاجات 
العامة التعليمية والصحية في 
الكويت كأبرز املجاالت التي 
من شأنها مواجهة التحديات 

االقتصادية.
ضخامة اإلنفاق

ومن وزارة الداخلية شارك 
د.خالد الداهــوم بورقة عمل 
بعنــوان «فــرض الضرائب 
والرسوم ملواجهة التحديات 
الكويت»،  االقتصاديــة فــي 
أوضح من خاللها أن انتشار 
ڤيروس «كوفيد-١٩» واعتراف 
منظمة الصحة العاملية بأنه 
وباء أو جائحــة عاملية رتب 
قرينة مادية بحتة فرضت على 
الدولة تكثيف اجلهود لإلنفاق 
العام في املجال الصحي لتفادي 
انتشار الوباء واحملافظة على 
صحة املواطنني والنظام العام 

الصحي في الدولة.
وأفاد بأن أغلب احلكومات 
مبــدى ضخامــة  فوجئــت 
اإلنفاق علــى املجال الصحي 
التحديات االقتصادية  كأحد 
لتفادي تداعيــات الوباء مما 
اضطــر بعضها إلــى اللجوء 
لفكــرة اســتحداث ضرائــب 
جديدة وفرض رســوم على 
كل مــا يتعلق بتفــادي آثار 
الفيروس ومنها الكويت، مبا 
يثير تســاؤالت حــول مدى 
دستورية استحداث ضرائب 
ورســوم جديدة ملواجهة أي 
حتديات أو أزمات اقتصادية 
ومدى قانونية توزيع حصيلة 
تلــك الضرائــب والرســوم 
املستحدثة على اإلنفاق العام 
في ضوء املبادئ الدستورية 
الكويتية  العامــة  للميزانية 
واهمها قاعدة عدم تخصيص 
اإليرادات وقاعدة تخصيص 

النفقات.

عبر مؤمتر ينّظمه قسم القانون العام في الكلية على مدى يومني حتت عنوان «القانون العام في مواجهة التحديات االقتصادية»

د.عبدالعزيز الشبيب ود.جورجي ساري وإسراء القالفد.فاطمة احملسند.فواز اجلدعي

د.خالد الضفيري ود.فواز اجلدعي ود.جورجي ساري

د. منيرة النمشد.خالد الضفيري د.فالح العازمي

يجب تبني سياسات تشريعية 
اقتصاديــة واضحــة وذات 
منهجية واضحة ومتشي على 

هدى وهدف.
وأكــد اجلدعــي ضــرورة 
تفعيل أدوات الرقابة احلقيقية 
على العقود احلكومية وقيمة 
التعاقــدات ومــا هــو العائد 
احلقيقــي بحيــث ال تتجاوز 
هذه العقود القيمة احلقيقية 
من نــاجت التعاقدات، ويجب 
تبني سياســة جتعــل افراد 
الشــعب منتجني ومساهمني 
في اإليــرادات للدولة وكذلك 
من خالل تخفيــض النفقات 

التي ال داعي لها.
واقع جديد

من ناحيته، أوضح رئيس 
حترير مجلة احلقوق د.فهد 
الزميــع أن املؤمتــر ينعقــد 
فــي ظــل ظــروف اقتصادية 
اســتثنائية عامليــة ومحلية 
واصبحنا أمام سابقة عاملية 
فيما يتعلق بتدخل حكومات 
إلنقــاذ  اقتصاديــا  الــدول 
اقتصاداتهــا مــن خالل حزم 
اقتصاديــة غيــر مســبوقة، 
موضحا أن احلكومات قامت 
باستخدام صالحيات الضبط 
اإلداري بشكل غير مسبوق، 
باإلضافة إلى إصدار تشريعات 
تتعارض جملة وتفصيال مع 
مبادئ السوق احلر وبعضها 
وصل إلى مــا ميكن اعتباره 
بإعالن حالة طوارئ بشــكل 

أو آخر.
وأفــاد الزميــع بــأن هذه 
اجلائحة جعلتنا أمام توجهات 
قضائية وتدخالت وتعديالت 
تشريعية وتعديالت في كافة 
مجــاالت القانــون واملبادئ، 
النظريــات  أن  موضحــا 
القانونية أصبحت أمام حالة 
اختبار غير مسبوقة واجلائحة 
ستبني النظريات التي ستصمد 
وتلك التي ستعدل أو تلغى.

وقال: ال أعتقد أن املسألة 
ستنتهي عند هذا احلد واألمور 
لن تعود كما كانت قبل األزمة 
وسنكون أمام واقع جديد فكريا 
وعلى مســتوى السياســات 
العامــة في الــدول، الفتا إلى 
أن العالــم العربــي وحتديدا 
األكادمييــني أمام خيارين اما 
ان يكونوا متفرجني على تلك 
املتغيرات او انتهاز الفرصة 
باملشاركة في صنع املستقبل 

اجلديد،
مؤكــدا ان جميــع املبادئ 
التي نقوم بتدريســها حاليا 
في الكتب البد من مراجعتها 
والتعديل عليها مبا يتناسب 
مع الوضع اجلديد والبد من 
التركيز على دراسة القوانني 
املقارنــة ونقل املســتجدات 
واملناقشــات  التشــريعية 

الفكرية.
سياسات صحية

وانطلقت اجللسة األولى 
من املؤمتر برئاسة د.جورجي 
ســاري، وحتدث فيها أستاذ 
القانون االقتصادي املساعد 
بقسم القانون بكلية احلقوق 
بجامعة الكويت د.عبدالعزيز 
الشبيب عن اجلهود املقدمة من 
الدول في احلد من االنهيارات 
االقتصاديــة خــالل جائحــة 
كوفيد- ١٩ أنه منذ اإلعالن عن 
جائحة كورونا اتخذت أكثر من 
١٠٠ دولة حول العالم سياسات 

د.خالد الداهوم ود.منيرة النمش ود.فاطمة احملسن ود.فالح العازمي

تشريع واحد للعقوبات اإلدارية  ضمن رؤية متكاملة

رقابة إدارية حصيفة لتعزيز جهود مواجهة األزمة

ســلطت طالبة الدكتوراه في جامعة 
«باريسـ  بانتيون الســربون» إســراء 
القالف، الضوء على «العقوبات اإلدارية 
بني الواقع واملأمول: تطبيق على القطاع 
االقتصــادي»، وذكرت أنــه في العقود 
القانونية  النصــوص  األخيرة تزايدت 
املنظمة للعقوبات اإلدارية كسلطة استثنائية 
مينحها املشرع إلى بعض اجلهات اإلدارية 
في الدولة حيث تعتبر هذه العقوبات من 
التنظيمات القانونية املستحدثة، باإلضافة 
لكونها اســتثناء من األصل العام وهو 
توقيع اجلزاءات والعقوبات من قبل السلطة 

القضائية.

وتابعــت أن اجلهــة اإلدارية تقوم 
العقوبــات اإلدارية على  بتوقيع تلــك 
املتعاملني معها بهدف توجيه الســلوك 
وقمع بعــض التصرفات التي قد تؤدي 
النهيار نظم الدولة األساســية بناء على 
تفويض تشــريعي، موضحــا أن هذا 
النوع من العقوبــات ارتبط بالعديد من 
املجاالت واهمها املجال االقتصادي نظرا 
للمتطلبات اخلاصة لهــذا املجال والتي 
حتتاج للسرعة واالختصاص في اتخاذ 
القرارات اإلدارية، ملا قد يترتب عليه من 
أضرار كارثية تهز أحد أهم أركان الدولة 
وهي الركيزة االقتصادية التي تؤثر بشكل 

مباشر على دميومة الدول، إال أن املشرع 
الفرنسي والكويتي لم يتخذ مسلكا واضحا 
فيما يخص النظــام القانوني للعقوبات 
اإلدارية في تشريع واحد يشمل جميع 
اجلوانب املوضوعية واإلجرائية اخلاصة 
بهذا النوع من العقوبات فقد اقتصر الدور 
التشريعي مبنح اجلهات اإلدارية هذا النوع 
من العقوبات بتشــريعات مختلفة دون 
وجود رؤيــة متكاملة حول طبيعة هذه 
العقوبات وتقنــني نظامها القانوني مبا 
يتوافق مع طبيعتهــا اخلاصة ورمبا ال 
يخل باحلقوق املكفولة دستوريا واملبادئ 

القانونية األساسية.

قدمت عضو هيئة التدريس في كلية 
احلقوق د.منيرة النمش، خالل اجللسة 
الثانية من املؤمتر ورقة عمل بعنوان «نحو 
دور تنظيمــي فعال لإلدارة في املجال 
االقتصادي»، موضحة أن الدور التنظيمي 
لإلدارة في املجال االقتصادي ميثل وظيفه 
من وظائف السلطة العامة املقترنة بفكرة 
حترير األسواق والعوملة، الفتة إلى أن 
تغيير دور الدولة في االقتصاد، تأطيرها 
وتأصيلها في ضــوء التجارب الدولية 

قد يكون منفذا وســبيال حلل الكثير 
من املعضالت االقتصادية في الكويت. 
وأكــدت النمش أن للــدول متمثلة 
في اإلدارة االقتصادية دورا مهما في 
مواجهة التحــدي االقتصادي املرتبط 
بكلفة وتضخم القطــاع العام املرتبط 
باخلدمات العامة االقتصادية، األمر الذي 
يستوجب تفعيل دورها التنظيمي املهم 
في املوازنة ما بني املصالح املتعارضة في 
تلك القطاعات وذلك ابتداء عن طريق إعادة 

القطاعات بخصخصة اخلدمات  هيكلة 
االقتصادية وفرض املنافســة على كل 
شركة متارس نشاطا اقتصاديا، أيا كان 
طبيعتها ثم ضمان حق األفراد في اخلدمة 
من خالل إقرار مفهوم اخلدمة الشاملة، كل 
ذلك في ظل وجود رقابة إدارية حصيفة 
متمثلة في التنظيم املستقل من خالل 
السلطات اإلدارية املستقلة ووضع تشريع 
قانوني يحدد هذه الســلطات ومهامها 

واستقالليتها.

باقة شكر وتقدير
باقة ورد وشــكر وتقدير للباحث اإلعالمي بقســم 
العالقات العامة في كلية احلقوق مســاعد الوردان وإلى 
املوظفة النشيطة فّي احلواس، حلسن تعاونهما مع ممثلي 
وسائل اإلعالم في تغطية املؤمتر.. ولهم نقول «يعطيكم 

ألف عافية».

ملشاهدة الڤيديو


