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املستشار عادل الهويدي
وكيًال حملكمة التمييز

السماح للطلبة الكويتيني بااللتحاق
بجامعة Queen Margaret البريطانية

صدر مرسوم بتعيني املستشار عادل الهويدي وكيال 
مبحكمة التمييز. وجاء في املرسوم:

مادة أولى: ُيعني املستشار عادل عثمان عبداهللا علي الهويدي 
- وكيال مبحكمة التمييز اعتبارا من ١/١٠/٢٠٢٢.

مادة ثانية: على وزير العدل تنفيذ هذا املرسوم، وينشر في 
اجلريدة الرسمية.

أصــدر وزيــر التربية ووزيــر التعليم 
العالي والبحث العلمي د.حمد العدواني قرارا 
بشأن تسجيل والتحاق الطلبة الكويتيني 
Queen Margaret University فــي جامعــة

البريطانية.
وتضمن القرار:

مادة أولى: ُيضاف برنامج الدكتوراه تخصص 
Queen فــي جامعــة Aura& Oral Sciences

Margaret University, Edinburgh إلى برامج 
الدراسات العليا املنصوص عليها بالقرار 
الوزاري رقــم ٤٠/٢٠١٤ الصادر بتاريخ ١٧
فبراير ٢٠٢٠م، بشــأن القائمة املستحدثة 
ملؤسسات التعليم العالي التي ُيسمح للطلبة 
االلتحاق بها للدراسة ببرامج البكالوريوس 

والدراسات العليا في اململكة املتحدة.
مادة ثانية: يجب أن يتبع البرنامج الدراســي 
الذي ســيلتحق به الطلبة نظــام التعليم 
التقليدي، وأن تكون الدراسة بنظام احلضور 

املنتظم خالل األسبوع الدراسي.
مادة ثالثة: يجب أن يكون البرنامج الدراسي 
الذي ســيلتحق به الطلبة قــد اجتاز املدة 
الدراســية احملددة ملنح الدرجــة العلمية، 
وذلــك بتخريج الدفعة األولــى من الكلية 

التي تطرح هذا البرنامج.
مادة رابعة: يجــب مراعاة القــرارات املنظمة 
لاللتحاق ولنظام الدراســة في مؤسسات 
التعليم العالي خارج دولة الكويت، ويجب 
مراعاة أن تكون الدرجات العلمية قد استوفت 
متطلبات احلصول عليهــا وفقا للقرارات 
املنظمة لهــا الصادرة عــن وزارة التعليم 

العالي في دولة الكويت.
مادة خامســة: يســري هذا القرار اعتبارا من 
تاريخــه، وُيلغى كل نــص يخالف ما ورد 
بهذا القرار، وُينشر في اجلريدة الرسمية.

مادة سادســة: على جهات االختصاص العلم 
والعمل مبوجبه.

Aural Sciences في برنامج الدكتوراه تخصص

يوسف املزروعي
وكيًال لديوان احملاسبة

صدر مرســوم بتعيني يوســف املزروعي وكيال لديوان 
احملاسبة. وجاء في املرسوم:

مادة أولى: ُيعني يوســف إبراهيــم املزروعي - وكيال لديوان 
احملاسبة.

مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء إبالغ هذا املرســوم الى 
يوسف ابراهيم املزروعيمجلس األمة، وُيعمل به من تاريخ صدوره.

املستشار عادل الهويدي

إشهار مبرة الفضول اخليرية
أصدرت وزيرة الشــؤون االجتماعية 
والتنمية املجتمعية ووزيرة الدولة لشؤون 
املرأة والطفولة، رئيسة املجلس األعلى 
لشــؤون ذوي اإلعاقة مــي البغلي قرارا 

بإشهار مبرة الفضول اخليرية.
وجاء في القرار:

مادة أولى: تشهر مبرة الفضول اخليرية ملدة 
غيــر محدودة، وينشــر ملخص نظامها 

األساسي في اجلريدة الرسمية.
مادة ٢: ُيعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ 
نشره في اجلريدة الرسمية، وعلى جهات 

االختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به.
وتضمن النظام األساسي ملبرة الفضول 

اخليرية ما يلي:
قامــت وزارة الشــؤون االجتماعيــة 
بتســجيل مبــرة باســم مبــرة الفضول 
اخليرية ومقرها دولة الكويت، وذلك بهدف 
مســاعدة الفقراء واحملتاجني واملتعففني 
واأليتــام واألرامــل واملعاقني واملســنني 
ومســاعدة احملتاجني مــن املرضى بدفع 
رســوم اخلدمات الطبية أو العالجية أو 
إيفادهم خارج دولة الكويت بعد موافقة 
اجلهــة املعنية أو املســاهم فــي ذلك، ما 
لم تتكفل جهة رســمية بذلك ومســاعدة 
وعالج مدمني املخدرات ورعاية التائبني 
أو املساهمة في ذلك ومساعدة احملتاجني 
ألداء فريضة احلج والعمرة أو تســيير 
رحــالت لذلك وإنشــاء حلقــات حتفيظ 
القرآن والتعريف باإلســالم وفق الكتاب 
والُسنة أو املساهمة في ذلك وتقدمي املنح 

الدراسية ومساعدة طالب العلم احملتاجني 
وتقدمي مشــروع إفطار صائم في شــهر 
رمضان أو املســاهمة في ذلك والتعاون 
مع الهيئات واملؤسسات اخليرية في دولة 
الكويت وتبادل اخلبرات معها في مجال 
البر واخلير والنفع العام وتوثيق روابط 
القربى وصلة الرحم، وللمبرة القيام بأي 
نشاط آخر من أعمال البر أو النفع العام 
أو ما من شــأنه حتقيق الهدف العام لها، 
وذلك طبقا ملا يقرر مجلس اإلدارة وبشرط 

أال يتعارض ذلك مع أغراض املبرة.
واملؤسسون هم:

١ - عبداهللا جنم عبداهللا الزهاميل.
٢ - صالح رومي عواد الفضلي.

٣ - ابراهيم صالح دعسان الفضلي.
٤ - عوض يحيى عوض شالش.
٥ - بدر مسعد مزبان الزهاميل.

٦ - عبداهللا اجبير فهد العاردي.
٧ - عثمان شنيف عطيه الفضلي.

٨ - عبدالهادي فرحان خلف شاهر.
٩ - عادل عوض عودة شاهني.

١٠ - خضر راشد خضير الفضلي.
ويديــر شــؤون املبرة مجلــس إدارة 
مكون من ٩ أعضاء يتم اختيارهم مبعرفة 
اجلمعيــة العموميــة ملدة ســنتني قابلة 
للتجديد ملدد مماثلة وتبدأ السنة املالية 
للمبرة في األول مــن يناير من كل عام، 
وتنتهي في آخر ديسمبر فيما عدا السنة 
االولى، فتبدأ من تاريخ إشهارها وتنتهي 

في آخر ديسمبر من العام التالي.

الصويان: إبعاد ٢١ صيادًا ملخالفات بسيطة 
يغلق موسم امليد فعليًا قبل موعده

محمد راتب

أكــد رئيــس االحتــاد 
الكويتي لصيادي األسماك 
ظاهــر الصويــان أنــه مت 
إلــى  حتويــل ٢١ صيــادا 
اإلبعــاد من قبــل اجلهات 
املعنية بسبب وجود غزل 
أحــادي الشــعيرة معهــم 
على املراكب، رغم أنهم لم 
يكونوا فــي البحر وكانوا 
فــي محطة تعبئة الوقود، 
ولم يتم ضبطهم يصيدون 

بــه، مطالبا بتحويلهــم للجهات املختصة 
ومحاســبتهم علــى حمل الغــزل املمنوع 
ومعاقبتهم وفق القانون وليس إبعادهم.

وأضاف الصويان أن موسم صيد امليد 
انتهى فعليا بســبب املخالفات قبل انتهاء 
موعده األصلي في ١ ديسمبر، مناشدا سمو 
رئيس مجلس الوزراء بالنظر إلى مطالب 
الصيادين املستحقة ورفع الظلم عن هذه 
الطبقة الكادحة العاملة علــــى توفــــــير 

األمن الغذائي.
وتابــع: قطــاع الصيد 
يتعــرض لهــزة عنيفــة 
بســبب تعســف بعــض 
اجلهات، موضحا أن هناك 
مخالفات بسيطة من بعض 
الصيادين، لكن املؤســف 
أن يتــم إبعادهــم بدال من 
محاســبتهم، إذ إن إبعــاد 
عمالــة الصيد على خلفية 
بعض املخالفات البسيطة 
يتسبب في إغالق مواسم 
الصيد قبــل موعدها، كما 
يتسبب في قلة املنتج احمللي وعدم توافره.

ودعا املسؤولني إلى النظر لقطاع الصيد 
ومعاملته مثل باقي قطاعات األمن الغذائي، 
خاصــة أن ما يحدث يجعــل قطاع الصيد 
قطاعا طاردا للكوادر الوطنية، كما يجعل 
أصحاب رخص الصيد يعزفون عن مهنة 
الصيــد، الفتا إلى أن التعســف من بعض 
اجلهات ســيقضي على القطــاع، ويجعل 

مهنة الصيد في مهب الريح.

احتاد الصيادين يناشد رئيس الوزراء رفع الظلم عن الطبقة الكادحة

ظاهر الصويان

«األنباء» تنشر أسعار استغالل األراضي واألرصفة في ٣ موانئ: 
٢٠٠٠ دينار لرصيف اخلدمات البترولية سنويًا

أصدر وزيــر التجــارة والصناعة 
ووزيــر الدولــة لشــؤون االتصاالت 
وتكنولوجيا املعلومات رئيس مجلس 
إدارة مؤسســة املوانئ مازن الناهض 
قــرارا وزاريــا بشــأن تعرفة أســعار 
استغالل األراضي واألرصفة في موانئ 
الشــويخ والشعيبة والدوحة التابعة 
ملؤسســة املوانئ على أن يكون سعر 
املتر في أراضي املؤسســة من األرض 
الفضاء بـ ٢٠٠ فلس شهريا وفي املبنى 
املسقف أو املظالت بنصف دينار شهريا، 
أما املكاتب فتكلفة املتر ٣ دنانير شهريا 
واملستودعات املغلقة بدينار و١٠٠ فلس 

شهريا.
أما حول استغالل األرصفة فتبلغ 
تكلفة املتر الطولي للحوض املستقل 
للسفن ٢٥ دينارا ســنويا والرصيف 
املســتخدم لغرض جتاري ١٠٠ دينار 
سنويا والرصيف غير التجاري (خدمات 

بترولية) ٢٠٠٠ دينار سنويا.
وجاء في القرار:

بنــاء على مــا تقتضيــه املصلحة 
العامة:

مادة أولى

حتدد أســعار اســتغالل األراضي 
واألرصفة مبوانئ الشويخ والشعيبة 
والدوحة على النحو الوارد باجلدول 

املرفق بهذا القرار.
مادة ثانية

يصدر مدير عام مؤسســة املوانئ 
الكويتية القــرارات والنماذج الالزمة 

لتطبيق هذه األسعار.
مادة ثالثة

تلغى جميع القرارات الصادرة بشأن 
أسعار اســتغالل األراضي واألرصفة 
مبوانئ الشويخ والشعيبة والدوحة 

قبل تاريخ العمل بهذا القرار.
مادة رابعة

على اجلهــات املختصة - كل فيما 
يخصه - تنفيذ هذا القرار ويعمل به 
اعتبارا من تاريخ نشــره في اجلريدة 

الرسمية.

في الشويخ والشعيبة والدوحة.. و٢٠٠ فلس شهرياً ملتر األرض الفضاء.. ونصف دينار للمتر في املبنى املسقف 

تعديل الالئحة التنفيذية لقانون املساعدات العامة:
٣ آالف دينار إغاثة ملن تصيبه نكبة خاصة

أصدرت وزيرة الشؤون 
االجتـــــماعية والــــتنمية 
املجتمعيــة ووزيرة الدولة 
لشؤون املرأة والطفولة مي 
البغلي قرارا بتعديل بعض 
مواد الئحة قانون املساعدات 

العامة.
وتضمن القرار:

مادة أولى

تستبدل نصوص املواد 
(١٥، ٢٠، ٢٥، ٣٤، ٤٥) مــن 
(٤٤/أ)  الــوزاري  القــرار 
لسنة ٢٠٢١ املشار اليه أعاله 

بالنصوص التالية:
مادة ١٥

يحق ملــن تصيبه نكبة 
خاصــة أن يتقدم لــالدارة 
خالل ستة أشهر من احلادث 
بطلب احلصول على مساعدة 
إغاثة مبــا ال يتجاوز ثالثة 
آالف دينار كويتي (للحادث 
الواحد)، ويبني في طلبه ما 
أصابه من ضــرر مرفقا به 
تقرير مــن اجلهات املعنية 
البيانــات  كافــة  شــامال 
(وإحضار شــهادة أوصاف 
ورخصــة البنــاء الصادرة 
من بلدية الكويت) والوقائع 
التي تساعد على تقدير قيمة 
االضــرار التي حلقت به مع 

التقيد مبا يلي:
أ - متنــح املســاعدة ملالك 
العقــار إال اذا تنــازل عنها 

كتابة للمستأجر.
ب - فــي حالــة احلصــول 
على مساعدة من جهة أخرى 
يجوز منح املتضرر مساعدة 
بحد أقصى ٥٠٠ د.ك إذا رأت 

اللجنة حاجته الى ذلك.
ج - فــي حــال كان العقار 
املتضــرر مســجال باســم 

الزوجــني مبوجــب وثيقة 
التملك الصــادرة من ادارة 
التسجيل العقاري، يستلزم 
إلدارة  الطرفــني  حضــور 
الرعاية االسرية لتوقيعهما 
علــى تفويض مــن أحدهما 

لتسلم املبلغ.
ويجوز للجنة أن توصي 
بالقيــام بزيــارة ميدانيــة 
ملوقــع احلــادث اذا ارتــأت 
ذلك، ويصدر قــرار صرف 
املســاعدة بناء على موافقة 

جلنة املساعدات العامة.
مادة ٢٠

يجــب جتديد اســتمارة 
الفحــص الطبي ســنويا ما 
لم حتدد اجلهة الطبية مدة 
أقل إلعادة الفحص كشرط 
الستمرار صرف املساعدة، 
وتســتثنى احلــاالت غيــر 
القابلة للشفاء والدائمة من 
جتديــد اســتمارة الفحص 

الطبي.
مادة ٢٥

يشترط الستحقاق اليتيم 
املساعدة ما يلي:

أ - االنتظام بالدراســة في 
كل مراحلها.

ب - التســجيل لدى ديوان 
اخلدمــة املدنيــة أو الهيئة 
العامة للقوى العاملة، وفي 
حالة رفــض اليتيم للعمل 
أو عدم اســتكمال اجراءات 
التعيني، ال يستحق املساعدة.

ويستمر صرف املساعدة 
لليتيم حلني االلتحاق بعمل 
أو توافر مصدر رزق له أيهما 
أقرب، وفي حالة تعدد االيتام 
ينطبق عليهم ما يسري على 

االسرة من أحكام.
وفــي جميــع االحوال ال 

وتســبب بفعله فــي فقدان 
مصدر الدخل (االستقالة - 
االنقطاع عن العمل - .....)، 
ويستثنى من ذلك املتسبب 
بفعله في فقدان مصدر الدخل 

قبل ٢٠١٦/٩/١٨.
مادة ٤٥

يستثنى من شرط االقامة 
الستحقاق املساعدة احلاالت 

التالية:
١ - الطلبــة الدارســون في 
اخلارج للحصول على مؤهل 
دراسي بعد الثانوية العامة 
وأقاربهــم املرافقني لهم من 

الدرجة االولى.
البعثــات  أســر   -  ٢

الديبلوماسية.
٣ - املرضى الذين يتلقون 
العالج فــي اخلارج - ممن 
تســتدعي حالتهم مواصلة 
 - اخلــارج  فــي  االقامــة 

ومرافقوهم.
٤ - أبناء احلضانة العائلية 
والذيــن يرافقــون األســر 

احملتضنة لهم باخلارج.
٥ - املطلقة أو األرملة من غير 
كويتي واحلاضنة ألبنائها 
بحكم قضائي واملقيمة بدولة 

جنسية األبناء.
مادة ثانية

تضاف مادتان برقم (١٥
مكــررا، ١٥ مكــرر أ) للقرار 
الوزاري (٤٤/أ) لسنة ٢٠٢١

املشــار اليــه أعــاله يكون 
نصفهما على النحو التالي:

مادة ١٥ مكررا

في جميع األحوال يحق 
العامة  للجنــة املســاعدات 
أن تقرر قيمة مبلغ االغاثة 
حســب الضرر الواقع على 

يدمج ملف اليتيم ضمن ملف 
والدته املطلقة أو األرملة.

مادة ٣٤

يعتبر عاجــزا ماديا من 
تتوافر فيه الشروط التالية:

- أن يكــون ال دخــل له أو 
يقل دخله هو وأسرته عما 
كان يستحق حال تقاضيه 

املساعدة وفقا للقانون.
- ثبوت عدم قدرته على عمل 

آخر لزيادة دخله.
- أن يكون مــن ال دخل له 
مسجال لدى ديوان اخلدمة 
املدنيــة أو الهيئــة العامــة 
للقــوى العاملــة للحصول 
علــى وظيفــة، إال اذا ثبــت 
مبســتند رسمي رفض تلك 
اجلهات تسجيله لديها لعدم 
انطباق الشروط أو عدم إنهاء 
اجراءات تصديق الشــهادة 
مــن املكتب الثقافــي التابع 
لوزارة اخلارجية للخريجني 
من خــارج دولة الكويت أو 
مــن وزارة التعليم العالي، 
وتصرف املساعد ملن لم ينه 
إجراءات تصديق شهادته ملدة 
ثالثة أشــهر ويجوز للجنة 

حتديدها ملدة مماثلة.
- أال يكــون لديــه دخــل 

العقار وفق التالي:
- شقة - بحد أقصى ١٠٠٠

د.ك.
- دور - بحد أقصى ٢٠٠٠

د.ك.
- منــزل بالكامــل - بحــد 

أقصى ٣٠٠٠ د.ك.
مادة (١٥ مكررا أ)

للجنة املساعدات العامة 
رفــض الطلب فــي احلاالت 

التالية:
١ - اذا وقــع احلادث بفعل 
متعمد مبوجب تقرير قوة 

االطفاء العام.
٢ - اذا وقع احلادث بسبب 
اإلهمــال مثل (زيــادة حمل 
كهربــاء/ ســوء متديــدات 
كهربائيــة/ عبــث أطفــال) 
مبوجب تقرير قوة االطفاء 

العام.
العقــار غيــر  اذا كان   - ٣
مرخص جراء بناء مخالف 
لقرارات بلدية الكويت مثل 
(خيمة/ غرف كيربي/الخ).

٤ - اذا كان العقــار مؤمنــا 
عليه.

٥ - اذا تبني من خالل البحث 
امليداني ان صاحب احلادث ال 
يقيم بنفس عنوان احلادث.

٦ - أو أي حاالت اخرى ترى 
اللجنة عدم استحقاقها.

مادة ثالثة

يلغى كل نص يتعارض 
مع أحكام هذا القرار.

مادة رابعة

يعمل بهذا القرار اعتبارا 
من  تاريخ نشره باجلريدة 
الرســمية، وعلــى جهــات 
االختصــاص العلم وتنفيذ 

ما جاء به.

ً شروط الستحقاق اليتيم للمساعدة.. وحتديد العاجز ماديا

جدول أسعار استغالل األراضي واألرصفة في ميناء الشويخ – الشعيبة – الدوحة 

أوال: أسعار املؤسسة

طبيعة سداد األسعارالسعر د.كطبيعة االستغاللم
شهريا للمتر٠٫٢٠٠أرض فضاء/ الساحات املكشوفة١
شهريا للمتر٠٫٥٠٠مبنى مسقف/ مظالت/ املستودعات املفتوحة٢
شهريا للمتر٢مبنى٣
شهريا للمتر٣املكاتب٤
شهريا للمتر١٫١٠٠املستودعات املغلقة٥
شهريا للمتر٢وسائط تفريغ وحتميل البضائع السائبة٦

ثانيا: األرصفة

طبيعة سداد األسعارالسعر د.كطبيعة االستغاللم
سنويا٢٥املتر الطولي للحوض املستغل للسفن١
سنويا٥٠املتر الطولي للحوض من قبل احلوض اجلاف٢

الرصيف املستخدم بغرض جتاري بحري/ ٣
سنويا١٠٠رصيف خدمي

الرصيف التجاري غير املستخدم من قبل ٤
سنويا١٥٠املؤسسة

سنويا٢٫٠٠٠رصيف غير جتاري (خدمات بترولية)٥

سير ناقل (وسائط تفريغ وحتميل البضائع ٦
شهريا٢السائبة)

ثالثا: أحواض املراكب

طبيعة سداد األسعارالسعر د.كطبيعة االستغاللم
يومي٢٠من صفر إلى ٢٥ مترا١
يومي٢٥من ٢٥ مترا إلى ٥٠ مترا٢
يومي٣٠من ٥٠ مترا إلى ١٠٠ متر فأكثر٣

رابعا: األسعار واملساحات حسب كل فئة في حالة قيام املستثمر بالبناء

طبيعة االستغاللم
طبيعة سداد األسعار عن املتر شهريا

من صفر إلى 
١٠٫٠٠٠م٢

من ١٠٫٠٠٠م٢ إلى 
٥٠٫٠٠٠م٢

أكثر من ٥٠٫٠٠٠م٢

١٠٫٧٥٠٠٫٥٠٠مخازن١
٠٫٣٥٠٠٫٣٠٠٠٫٢٥٠مبنى مسقف/ شبرات٢
٢٫٠٠٠١٫٥٠٠١٫٠٠٠املكاتب٣
١٫٥٠٠١٫٢٥٠١٫٠٠٠مصانع٤
دينار للمتر املكعبصوامع٥

متنح املساعدة ملالك العقار إال إذا تنازل عنها كتابة للمستأجر ويجوز للجنةزيارة موقع احلادث

في جميع األحوال يحق للجنة املساعدات أن تقرر قيمة مبلغ اإلغاثة حسب الضرر الواقع على العقار 

٢٥ دينارًا سنويًا تكلفة استغالل املتر الطولي حلوض السفن و١٠٠ دينار للرصيف اخلدمي

٢٠ دينارًا يوميًا الستغالل أحواض املراكب حتى ٢٥ مترًا.. و ٣ دنانير شهريًا للمتر في املكاتب

مي البغلي


