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أصدر جتمع امليثاق الوطني بيانا مبناس����بة ذكرى والدة دستور الكويت جاء 6
فيه: نتقدم بالتهنئة والتبريك الى عموم الش����عب الكويتي وقيادته احلكيمة في 
ذكرى انبثاق هذا امليثاق الراسخ الذي ينظم عالقة الشعب بالسلطات ويضع املباني 
االساسية للمجتمع احلضاري السليم ودولة القانون املدنية وهي ميزة الشعوب 
التي حتترم نفس����ها وحتترم مواطنيها. ان دس����تورنا هو سورنا احلقيقي الذي 
يحصن شعبنا من الفوضى ونظامنا من العبث واننا اذ نصر عليه ونفخر به ال 
نقبل بأي محاولة عبث في نظام الدولة وتقويض حريات وحقوق املواطنني التي 

نص عليها هذا امليثاق الوطني من خالل جتاوزه او محاولة القفز عليه. ان الوثيقة 
الرصينة واملرجع االس����اس لنا جميعا حكومة وبرملانا وش����عبا ال نفرط فيه وال 
نتنازل عنه وال نساوم عليه. اننا ندعو االخوة واالخوات االفاضل اعضاء مجلس 
االمة ومجلس الوزراء الى وضع مصلحة الكويت نصب اعينهم والسعي الدؤوب 
نحو ما فيه منو ورقي هذا البلد املعطاء بشعبه ورجاالته وان ينأوا بأنفسهم عن 
الترهات والطرح الشخصاني املتردي وان يحترم اجلميع دستور البلد واالهداف 

الراقية التي من اجلها وضع. حفظ اهلل الكويت وشعبها من كل مكروه.

»الميثاق« يدعو النواب والوزراء للبعد عن الطرح الطائفي

الحويلة يشيد بقرار تعيين »البدون« في »التربية«
اش����اد مراقب مجلس االمة النائب د.محمد 
احلويلة بالقرار الذي اتخذته وزيرة التربية 
ووزيرة التعليم العالي د.موضي احلمود بتعيني 
مجموعة من البدون في وزارة التربية، حيث 
ان من ش����أن هذا القرار االنس����اني ان يساهم 
في حتريك املياه الراك����دة في قضية اخواننا 

واخواتنا البدون.
وش����دد د.احلويلة على ض����رورة طي هذا 
امللف واالعتماد على حلول منصفة لهذه الفئة 
التي نشأت ودرست وشبت وشابت على ارض 

الكويت ومتلك والء لهذه االرض وشعبها.

وطالب د.احلويلة كل اجلهات الرسمية في 
الدول����ة بان حتذو حذو وزارة التربية وتقوم 
بتعيني البدون في مرافقها، فهم اولى من الذين 
يتم استجالبها من اخلارج وال تستفيد منهم 
الدولة بش����يء، فمعظمهم مس����تحقاتهم يتم 
حتويلها للخارج وال يس����تفيد منها االقتصاد 

الكويتي.
واكد د.احلويلة انه سيتابع هذا امللف في 
جميع مراحل����ه حتى يصل اخواننا واخواتنا 
البدون لكل حقوقهم املدنية واالجتماعية ويتم 
رفع الظلم الذي عانوه لسنوات طويلة، لدرجة 

باتت منظمات حقوق االنسان الدولية تطالبنا 
بحل هذه القضية.

واختتم د.احلويلة تصريحه داعيا بعض 
االصوات النشاز او بعض االقالم العنصرية 
التي دأبت على مهاجمة البدون او تس����ميتهم 
باملتسللني الى الكف عن هذه النعرات النتنة التي 
ال ميكن ان تخدم االستقرار االمني االجتماعي 
للبلد، فاذا كان هناك بعض من البدون الذين 
اساءوا او استغلوا الوضع، وهم قلة، فإن السواد 
االعظم منهم عاش����ق لهذه االرض ومدين لها 

د.محمد احلويلةبوالئه وروحه وقد حان الوقت النصافهم.

د.ضيف اهلل بورمية

عسكر العنزي

الدقباسي  النائب علي  قدم 
اقتراح����ا برغبة أك����د فيه: أن 
الكويتيني  للقادة العسكريني 
في اجلهات الثالث: »الداخلية، 
الدفاع، واحلرس الوطني« دور 
مهم في حماية الوطن، وألنهم 
بذلوا كل ما في وسعهم من جهد 
وسهروا على راحة وحماية أبناء 
البلد وخدموا بإخالص وتفان 

هذا الوطن.
مضيف����ا: وقد كان����وا أثناء 
خدمته����م يتمتع����ون مبعاش 
وبدالت مرتفعة كانت تعينهم 
على مواجه����ة تكاليف احلياة 
الباهظة مب����ا يليق مبكانتهم 
االجتماعية، وعند تقاعدهم في 
الفترة ما بني 2004 - 2008 أي 
قبل فت����رة احلوافز التقاعدية 

حرموا من تل����ك البدالت، مما 
دعاه����م الى العم����ل في أعمال 
اخرى قد ال تلي����ق مبكانتهم 
االجتماعية، وال تنس����جم مع 
الطويلة، ولتعويض  خدمتهم 
الفرق من حيث الدخل الشهري 
ولتحسني مس����توى املعيشة 
ومتطلب����ات احلياة، ومن باب 
انصافهم ومساواتهم باخوانهم 
العسكريني الذين تقاعدوا بعد 

الفترة املذكورة.
وينص االقتراح على: منح 
املعاش االس����تثنائي وزيادة 
مكافأة االستحقاق التي تقررت 
اخيرا ملن يحالون الى التقاعد 
من العس����كريني ملن سبق ان 
تقاعد منه����م خالل الفترة من 
2004 - 2008، ولم يستفيدوا 

من تلك املزايا، وإعادة تسوية 
معاشاتهم التقاعدية على اساس 
عدم اسقاط البدالت التي كانوا 
اثناء  ف����ي  يحصل����ون عليها 
اخلدمة، م����ع مالحظة ان عدد 
الذين يستفيدون  العسكريني 
من هذا االجراء ال يتجاوز 220 
ضابطا في اجلهات العسكرية 

الثالث.
بأث����ر رجعي منذ  الصرف 
تاريخ التقاعد، ومنحهم ميزات 
مادية واجتماعية تتناسب مع 
مكانتهم كضب����اط متقاعدين 
وقادة عسكريني، وحتديد يوم 
في كل س����نة لتك����رمي جميع 
الضباط والقادة العس����كريني 
الس����ابقني ملا لهم م����ن مكانة، 

عرفانا مبا قدموه من عطاء.

وجه النائب الصيفي مبارك الصيفي س���ؤاال 
لنائب رئيس الوزراء ووزير اخلارجية الش���يخ 
د.محمد الصباح بشأن الصندوق الكويتي للتنمية 

العربية.
وقال الصيفي في سؤاله: يضطلع الصندوق 
الكويتي للتنمية االقتصادية العربية وفقا ألهدافه 
املعلنة بأغراض متعددة من اجل مساعدة الدول 
العربية والدول النامية في تطوير اقتصادياتها، 
متس���ائال: ما اآللية واملعايير التي مبوجبها يتم 
منح القروض للدول العربية والدول النامية، طالبا 
تزويده بعدد وأسماء الدول املستفيدة من خدمات 
الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية 
خالل السنوات الثالث املاضية، وكم قيمة املبالغ التي 
قدمها الصندوق كقروض ومنح وكفاالت لتمويل 
املشاريع التنموية في تلك الدول خالل السنوات 
الثالث املاضية؟ وآلية عمل الصندوق في متويل 
املشاريع اإلمنائية في الدول املستفيدة مع بيان 
أسماء الشركات واجلهات املنفذة لتلك املشاريع 
في كل دولة خالل السنوات الثالث املاضية، وهل 
هناك شركات كويتية قامت بتنفيذ مشاريع ممولة 
من الصندوق في الدول املس���تفيدة من خدماته؟ 
واذا كان اجلواب باإليجاب الرجاء تزويدي بأسماء 
هذه الشركات واملشاريع التي نفذها في تلك الدول 
خالل السنوات الثالث املاضية مع بيان قيمة متويل 
الصندوق لهذه املشاريع وعددها، وما حجم مساهمة 
الصندوق في رأسمال وإمداد مؤسسات التنمية 
بشكل عام؟ وما مساهمة الصندوق الكويتي للتنمية 
االقتصادية العربية في اجلهات التالية: الصندوق 
العربي لإلمناء االقتصادي واالجتماعي، املصرف 

العربي للتنمية االقتصادية في افريقيا، املؤسسة 
العربية لضمان االس���تثمار، الصندوق األفريقي 
للتنمية، البنك األفريقي للتنمية، مؤسسة التنمية 

الدولية، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية؟
كم���ا وجه الصيفي س���ؤاال لوزير الش���ؤون 
االجتماعية والعمل د.محمد العفاس���ي جاء فيه: 
في غض���ون عام 2008 مت إنش���اء وإجناز مبنى 
جمعية ابوحليفة التعاونية ومت تسليمه لوزارة 
الش���ؤون االجتماعية والعمل التخاذ االجراءات 
الالزمة ملمارس���ة النش���اط باجلمعية، وبتاريخ 
2008/11/20 اصدر وزير الشؤون االجتماعية والعمل 
قراره الوزاري بتعيني مجلس ادارة اجلمعية، وذلك 
وفق الصالحيات الواردة بالقرار، ثم صدر قرار 
وزاري آخر بتعيني مجلس ادارة ثان لذات اجلمعية، 
ومنذ تاريخ تسلم الوزارة ملبنى اجلمعية لم يتم 
البدء في ممارسة النشاط، وهذا ما يسبب الضرر 
بأموال املساهمني ويعيق تقدمي اخلدمات التعاونية 
باملنطقة، طالبا تزويده بتاريخ تس���لم الوزارة 
ملقر اجلمعية على وجه التحديد، وسبب تعيني 
أكثر م���ن مجلس ادارة للجمعية؟ وما االجراءات 
التي اتخذتها الوزارة من اجل ممارسة اجلمعية 
ألنشطتها؟ وما حالة املبنى احلالية؟ واجلهة التي 
تتولى حراسته وصيانته؟ وما سبب عدم مباشرة 
اجلمعية لنشاطها حتى اآلن؟ وما االعمال التي قام 
بها مجلسا اإلدارة األول والثاني؟ وهل مت صرف 
اي مبال���غ او امتيازات ألي من املجلس���ني ام ال؟ 
وفي احلالة األولى موافاتنا ببيان كامل عن ذلك، 
وما التاريخ احملدد الفتتاح اجلمعية؟ مع موافاتنا 

باملستندات اخلاصة بكل ما تقدم.

العنزي  النائب عسكر  قدم 
اقتراحا لتعديل قانون »نظام قوة 
الشرطة« جاء فيه: تنص املادة 
»71 مكرر« على انه يجوز ترقية 
ضباط الصف احلاصلني على 
شهادة الثانوية العامة او الذين 
يحصلون عليها اثناء اخلدمة الى 
رتبة رقيب اول ويجوز ترقية 
ضباط الصف احلاصلني على 
مؤهل علمي يستلزم احلصول 
عليه دراسة مدتها سنتان على 
األق����ل بعد الثانوية العامة الى 
رتبة وكيل ضابط، ويجوز بقرار 
من الوزير ترقية ضباط الصف 
الذين يحصل����ون على مؤهل 
جامعي او ما يعادله، لش����هادة 
يستلزم احلصول عليها دراسة 
مدتها 4 سنوات على األقل بعد 
الثانوية العامة الى رتبة مالزم، 
ويش����ترط في جميع احلاالت 
السابقة ان يكون قد مضى على 
بقاء ضباط الصف 10 سنوات 
على االقل في قوة الشرطة مع 

ش����هادات دراس����ية والتي يتم 
اثناء اخلدمة،  احلصول عليها 
الى 5 سنوات بدال من 10 سنوات 
بهدف تش����جيع ضباط الصف 
على احلصول على ش����هادات 
دراس����ية ترتقي بهم في مجال 
عملهم وتؤهله����م للترقية الى 
رتبة اعلى، األمر الذي ينعكس 
باإليجاب على تكوين شخصية 
افراد قوة الشرطة، وتخفيض 
املدة املتطلبة للترقية يساعد 

على حتقيق ذلك.
نص االقتراح: تعدل الفقرة 
االخيرة من املادة »71 مكرر« من 
القانون رقم 1968/23 لتصبح 
على النحو التالي: »ويشترط في 
جميع احلاالت السابقة ان يكون 
قد مضى على بقاء ضابط الصف 
5 سنوات على األقل في خدمة 
قوة الشرطة مع اجتياز دورة 
تدريبية يحدد مدتها وشروط 
االلتحاق بها واجتيازها بقرار 

من وكيل الوزارة«.

اجتياز دورة تدريب يحدد مدتها 
وشروط االلتحاق بها واجتيازها 
بقرار من وكيل الوزارة. ونظرا 
لطول فترة االنتظار املذكورة 
وع����دم معقوليته����ا واملبالغة 
فيها، واحلاج����ة الى تخفيض 
املدة الت����ي تقضي بخدمة قوة 
الش����رطة واملتطلب����ة لترقية 
ضباط الصف احلاصلني على 

الدقباسي إلعادة تسوية معاشات
العسكريين على أساس عدم إسقاط البدالت

تصرف بأثر رجعي من تاريخ التقاعد

بورمية: نحذر من تغريب التعليم
وال نريد إجبار الطلبة على مادة الموسيقى

استنكر النائب د.ضيف اهلل بورمية توجه وزارة التربية جلعل مادة 
املوسيقى إلزامية اساسية واجبار الطلبة على جلب االدوات املوسيقية، 
اضاف����ة الى ما يترتب على إلزامية املادة م����ن التكليف بعمل البحوث 
والواجبات. واعتبر بورمية ان هذا األمر مرفوض جملة وتفصيال حيث 
انه ال يتوافق مع مبادئ الشريعة االسالمية بل ويضرب في صميم الدين 
االس����المي احلنيف وهذا ما ال نقبله ابدا، وتساءل عن اصرار الوزيرة 
على جعل مادة املوس����يقى اجبارية واساسية هل تعتبره من التطوير 
في التعليم؟ واين الوزيرة من العلوم الشرعية وتفاصيلها؟ واين هي 
م����ن العلوم احلديثة املتطورة والتي تعود بالنفع على متعلمها مهنيا 
وتربويا؟ وحذر وزيرة التربية من محاولة تغريب التعليم، موضحا: 
لن نسمح مبخالفة الشرع وال تنس وزيرة التربية انها وزيرة في بلد 
يس����ير وفق دستور وان ما تدفع اليه الوزيرة يخالف روح نص املادة 
الثانية منه والتي تنص على ان دين الدولة هو االس����الم والش����ريعة 

االسالمية مصدر رئيسي للتشريع.

الصيفي يسأل وزير الخارجية
عن معايير منح القروض للدول العربية

عسكر: 5 سنوات بقاء ضابط الصف
في خدمة الشرطة بدالً من عشر

الصرعاوي: المحافظة
على الدستور واجب الجميع

النائب عادل الصرعاوي  قال 
ان احملافظ����ة على املكتس����بات 
الدستورية واجب اجلميع. جاء 

ذلك في بيان هذا نصه:
ب����كل اعت����زاز وتقدي����ر متر 
علين����ا ذكرى صدور الدس����تور 
ونحن نس����تذكر أولئ����ك الرجال 
االوائ����ل االفذاذ الذي����ن انتصروا 
للدميوقراطية وللمشاركة الشعبية 
الكويت  الدولة فانتصرت  إلدارة 
بصدور الدس����تور، تلك الوثيقة 
التي استطعنا بها بعد فضل اهلل 
مواجهة كل التحديات التي واجهت 
الكويت والكويتيني سواء حتديات 
خارجية أو داخلية يفرضها العراك 
اليوم����ي، حيث كان  السياس����ي 
الدستور دائما هو مالذنا وحصننا 
بعد اهلل. إن من يتصفح محاضر 
التأسيسي يلحظ حجم  املجلس 
اجلهد والعم����ل الذي بذله أولئك 
الرجال، حيث بعد البصيرة كان 
دائما حاضرا عند املناقشة وكانت 
الضمائر دائما يقظة ملا من شأنه 
الدميوقراطية  تكريس املمارسة 
وكان����ت النظرة للمس����تقبل هي 
هاجس����هم وكان هدفه����م دائم����ا 
التجارب  ايجابيات  اس����تخالص 
الدميوقراطي����ة األخرى وما كنت 
تعرف من هم باجلانب احلكومي 
ومن هم باجلانب الشعبي فاجلميع 
هم����ه الكويت فحت����ى اختالفهم 
سرعان ما يحس����م عند جلوئهم 
إلى رجل الدس����تور والذي دائما 
ينتصر للدميوقراطية وهو األمير 
السالم  الش����يخ عبداهلل  الراحل 
الصباح، طيب اهلل ثراه. إن متسكنا 
بالدستور نابع بالدرجة األولى من 
متسكنا باملشاركة الشعبية بإدارة 
شؤون الدولة منطلقني بذلك من 
سمو الدستور كونه اإلطار الذي 
نعمل من خالله وفق صالحيات 
دستورية محددة املعالم ملختلف 
السلطات وفق املقومات االساسية 

التي رسمها الدستور.
ان الدس����تور ومن����ذ صدوره 

قدم النواب م.ناجي العبدالهادي 
العوضي وعبدالرحمن  ود.اسيل 
العنجري ومسلم البراك ود.وليد 
الطبطبائي اقتراحا بقانون بشأن 
املدني����ة واالجتماعية  »احلقوق 
للطفل«. وتضمنت مواد القانون 
الذي يقع ف����ي 161 مادة: ان تكفل 
الدولة حماية الطفولة واالمومة، 
وترع����ى االطف����ال، وتعمل على 
تهيئة الظروف املناسبة لتنشئتهم 
التنشئة الصحيحة من كل النواحي 
في اط����ار من احلري����ة والكرامة 
االنسانية. كما تكفل الدولة، كحد 
ادنى، حق����وق الطفل الواردة في 
اتفاقية حقوق الطفل وغيرها من 
املواثيق الدولية ذات الصلة النافذة 
الكويت، ويقصد بالطفل في  في 
مج����ال الرعاية املنصوص عليها 
في هذا القانون، كل من لم جتاوز 
سنه الثماني عشرة سنة ميالدية 

كاملة.
وتثبت السن مبوجب شهادة 

امليالد أو البطاقة املدنية.
فاذا لم يوجد املستند الرسمي، 
قدرت السن مبعرفة املجلس الطبي 

العام.
كما نصت املواد على ان يكفل 
هذا القانون، على وجه اخلصوص، 

املبادئ واحلقوق اآلتية:
أ � حق الطفل في احلياة والبقاء 
والنمو في كنف اسرة متماسكة 
ومتضامنة وفي التمتع مبختلف 
التدابي����ر الوقائية، وحمايته من 
كل اش����كال العنف أو الضرر او 
االس����اءة البدنية او املعنوية او 
اجلنسية او االهمال او التقصير، او 
غير ذلك من اشكال اساءة املعاملة 

واالستغالل.
ب � احلماي����ة من أي نوع من 

انواع التمييز بني االطفال، بسبب 
محل امليالد أو الوالدين، أو اجلنس 
أو الدين أو العنصر، أو االعاقة، 
او أي وضع آخر، وتأمني املساواة 
الفعلية بينه����م في االنتفاع بكل 

احلقوق.
ج � ح����ق الطف����ل القادر على 
تكوين آرائه اخلاصة في احلصول 
على املعلوم����ات التي متكنه من 
تكوين هذه اآلراء والتعبير عنها، 
واالستماع اليه في جميع املسائل 
املتعلقة به، مب����ا فيها االجراءات 
القضائية واالدارية، وفقا ما يحدده 

القانون.
وتكون حلماية الطفل ومصاحله 
القرارات  ف����ي جمي����ع  االولوية 
املتعلق����ة بالطفولة  واالجراءات 
أيا كانت اجلهة التي تصدرها أو 

تباشرها.
ونص عل����ى انه للطفل احلق 
في نس����به الى والديه الشرعيني 
والتمتع برعايتهما، وله احلق في 
اثبات نسبه الشرعي اليهما بكل 
وسائل االثبات مبا فيها الوسائل 

العلمية املشروعة.
وعلى الوالدين ان يوفرا الرعاية 
واحلماية الضرورية للطفل، وعلى 
الدولة ان توفر رعاية بديلة لكل 
طفل حرم من رعاية أسرته، ويحظر 
التبني. لكل طفل احلق في ان يكون 
له اسم مييزه، ويسجل هذا االسم 
عند امليالد في سجالت املواليد وفقا 

ألحكام هذا القانون.
وال يج����وز ان يكون االس����م 
منطوي����ا على حتقي����ر أو مهانة 
لكرامة الطف����ل أو منافيا للعقائد 

الدينية.
لكل طف����ل احلق في ان تكون 
القانون  له جنسية وفقا ألحكام 

اخلاص باجلنسية الكويتية.

الحقوق الشرعية

ون����ص القان����ون: يتمتع كل 
طفل بجميع احلقوق الش����رعية، 
وعلى االخص حقه في الرضاعة 
واحلضان����ة وامل����أكل وامللب����س 
واملس����كن ورؤية والديه ورعاية 
اموال����ه وفق����ا للقوانني اخلاصة 
باالحوال الشخصية، ولكل طفل 
احلق في احلصول على خدمات 
الرعاية الصحي����ة واالجتماعية 
وعالج االم����راض، وتتخذ الدول 
كافة التدابير لضمان تتمتع جميع 
االطفال بأعلى مستوى ممكن من 
الصح����ة. وتكف����ل الدولة تزويد 
الوالدين والطفل وجميع قطاعات 
املجتمع باملعلومات االساس����ية 
الطفل وتغذيته  املتعلقة بصحة 
ومزايا الرضاعة الطبيعية ومبادئ 
حف����ظ الصحة وس����المة البيئة 
والوقاية من احلوادث، واملساعدة 
االفادة من ه����ذه املعلومات،  في 
الدولة للطفل، في جميع  وتكفل 
املجاالت، حق����ه في بيئة صاحلة 
وصحية ونظيفة، واتخاذ جميع 
التدابير الفعالة إللغاء املمارسات 
الض����ارة بصحته. م����ع مراعاة 
واجبات وحق����وق متولي رعاية 
الطفل وحقه ف����ي التأديب املباح 
شرعا، يحظر تعرض الطفل عمدا 
ألي ايذاء بدني ضار أو ممارس����ة 
أو غير مش����روعة، تكفل  ضارة 
الدولة اولوية احلفاظ على حياة 
الطفل وتنشئته تنشئة ساملة آمنة، 
وتكفل احترام حقوقه في حاالت 

الطوارئ والكوارث واحلروب.
كما ن����ص القانون على انه ال 
يجوز لغير االطباء البشريني مزاولة 

العام����ة للمعلومات املدنية خالل 
واحد وعش����رين يوما من تاريخ 

التبليغ بالوالدة.
املكلفون بالتبليغ  االشخاص 

عن الوالدة هم:
كان  اذا  الطف����ل  وال����د   -

حاضرا.
- والدة الطفل شريطة اثبات 
العالقة الزوجية على النحو الذي 

تبينه الالئحة التنفيذية.

- ولي األمر الشرعي.
- مديرو املستشفيات واملراكز 
الصحية واملؤسسات العقابية ودور 
الرعاية وغيرها من االماكن التي 

قد تقع فيها الوالدات.
ويس����أل عن عدم التبليغ في 
املواعيد املقررة املكلفون به، وال 
يجوز قب����ول التبلي����غ من غير 

االشخاص السابق ذكرهم.
ويجب على االطباء واملرخص 
لهن بالتوليد اعطاء ش����هادة مبا 
يجرونه من والدات تؤكد صحة 
الواقعة وتاريخها واسم ام املولود 
ونوع����ه، كما يجب عل����ى وزارة 
الصحة اصدار ش����هادات بنفس 
املضمون بعد توقيع شهادة الكشف 

الطبي للمولود.
ويجب ان يشتمل التبليغ على 

البيانات اآلتية:
- يوم الوالدة وتاريخها.

- نوع الطفل )ذكر أو أنثى( 
واسمه ولقبه.

الوالدي����ن ولقبهما  - اس����م 
وجنس����يتهما وديانتهما ومحل 

اقامتهما ومهنتهما.
- محل قيدهما اذا كان معلوما 

للمبلغ.
- اي بيان����ات اخرى يضيفها 
وزير الداخلية بقرار منه باالتفاق 

مع وزير الصحة والهيئة العامة 
للمعلومات املدنية.

وعل����ى وزارة الصحة اصدار 
شهادة امليالد على النموذج املعد 
لذلك عقب قيد الواقعة، وتس����لم 
ش����هادة ميالد الطفل االولى الى 
التحقق  املولود بعد  رب اس����رة 
من ش����خصيته، وحتدد الالئحة 
التنفيذية غيره من االش����خاص 
الذين ميكن تسليمهم شهادة امليالد، 
واذا توفي املولود قبل التبليغ عن 
والدته، وجب التبليغ عن والدته ثم 
وفاته اما اذا ولد ميتا بعد الشهر 
السادس من احلمل فيكون التبليغ 
مقصورا على وفاته، واذا حدثت 
واقعة امليالد في اثناء السفر الى 
اخلارج وج����ب التبليغ عنها الى 
السفارة او القنصلية الكويتية في 
اجلهة التي يقصدها املسافر او الى 
وزارة الصحة خالل ثالثني يوما من 
تاريخ الوصول بعد احضار جميع 
االثباتات اخلاصة بالوالدة من البلد 
ال����ذي ولد به املولود مصدقة من 
الكويتية،  القنصلية  او  السفارة 
واذا حدثت واقعة امليالد في اثناء 
العودة، كان التبليغ لوزارة الصحة 
الكويتية خالل واحد وعش����رين 

يوما من تاريخ الوصول.
كما ينص القان����ون على انه: 
على كل من عثر على طفل حديث 
الوالدة ان يسلمه فورا باحلالة التي 
عثر عليه بها الى احدى املؤسسات 
املعدة الستقبال االطفال حديثي 
الوالدة او الى اقرب قسم للشرطة 
والذي يجب عليه ان يرسله الى 
احدى تلك املؤسسات، وفي احلالة 
األولى يجب على املؤسسة اخطار 
قسم الشرطة املختص والذي بدوره 

يبلغ وزارة الصحة.

وعلى قسم الشرطة في جميع 
االحوال ان يحرر محضرا يتضمن 
البيانات اخلاصة بالطفل  جميع 
ومن عث����ر عليه ما ل����م يرفض 
االخي����ر ذلك، ثم يخطر القس����م 
اجلهة الصحية املختصة لتقدير 
سنه وتسميته تس����مية ثالثية 
واثبات بياناته في دفتر املواليد، 
وترس����ل اجلهة الصحية صورة 
احملضر وغيره م����ن االوراق الى 
وزارة الصحة خالل سبعة ايام من 

تاريخ القيد بدفتر املواليد.
وعلى وزارة الصحة قيد الطفل 
في سجل املواليد، واذا تقدم احد 
الوالدين الى قسم الشرطة باقرار 
بابوته او امومت����ه للطفل، حرر 
محضر بذلك تثبت فيه البيانات 
املنص����وص عليها ف����ي املادة 15 
من هذا القانون وترس����ل صورة 
م����ن احملضر الى الهيئ����ة العامة 
للمعلومات املدنية ووزارة الصحة 
خالل سبعة ايام من تاريخ حترير 

احملضر.

غذاء الطفل

وتناول القانون موضوع غذاء 
الطفل كالتالي: في تطبيق احكام 
هذا الفصل يقصد بالعبارات اآلتية 

املعنى املبينة قرين كل منها: 
بدائل لنب االم: أي غذاء يسوق 
او يعرض بأي شكل على انه بديل 

جزئي او كلي للنب األم:
- اغذية الرضع: أي بديل للنب 
األم يركب صناعيا، وفقا ملعايير 
دستور االغذية الدولي او احمللي 
للوف����اء باملتطلب����ات الغذائي����ة 
االعتيادية حتى السنة األولى من 
العمر ويكيف طبقا خلصائصهم 

الفسيولوجية.

مازال يواجه بعض التحديات من 
قصيري النظر ومن يضيق صدرهم 
باملشاركة الشعبية ولم يستوعبوا 
معاني الدستور ومضامينه فتجد 
صدورهم ضيقة دائما باستيعاب 
املمارس����ة الدميوقراطي����ة فه����م 
يعتقدون انهم مستهدفون وأنهم 
دائما يريدون الدميوقراطية على 
هواهم وال مت����س مصاحلهم فهم 
الدميوقراطية  يريدون تطبي����ق 
باجتاه اآلخري����ن أما هم فتجدهم 
يكرس����ون جل وقتهم لالنتقاص 
من الدميوقراطية ويستغلون كل 
فرصة لالنقضاض على الدستور 
ويعمل����ون بكل جهده����م للعمل 
على تفريغ الدستور من محتواه 
والشواهد على ذلك كثيرة إال أنهم 
دائم����ا ما يواجهون من الش����عب 
بكل صالبة، إننا في هذه املناسبة 
نطالب كل هؤالء بالكف عن محاولة 
اختبار مدى متسك الشعب الكويتي 
بالدستور والدميوقراطية، حيث انه 
متمسك بها وذلك من واقع جذورهما 
املتأصلة به ويكفيكم بذلك قراءة 
التاريخ. إن احملافظة على املكتسبات 
الدستورية واجب اجلميع وتقع 
على عاتق من ميارسها اآلن مبجلس 
األمة والشعب الكويتي بأسره حتى 
نسلمها للجيل القادم كما تسلمناها 
من اجليل السابق كونها إرثا ويجب 

احملافظة عليه.

مهنة التوليد بأي صفة، عامة كانت 
أو خاصة، اال ملن كان اسمها مقيدا 
بس����جالت املولدات أو مساعدات 
املولدات بوزارة الصحة بإشراف من 
االطباء املختصني. وعلى من رخص 
له مبزاولة مهنة التوليد ان يلتزم 
التي  مبباشرة مهنته بالواجبات 
يصدر بها قرار من وزير الصحة، 
وإال تعرض للمساءلة التأديبية. 
ولوزارة الصحة ان تقرر شطب اسم 
املرخص له من السجل أو حرمانه 
من مزاولة املهنة ملدة ال تزيد على 
أو  س����نة ألمور متس االستقامة 
الش����رف أو الكفاءة في مهنته أو 
اي مخالفة اخرى تتعلق مبزاولة 
املهنة. ملن رخص له مبزاولة مهنة 
التوليد، التظلم من القرار الصادر 
مبجازاته بشطب اسمه أو حرمانه 
من مزاولة املهنة خالل شهر واحد 
من تاريخ اخطاره بكتاب موصى 
عليه. وتفصل في التظلم جلنة من 
خمس����ة اعضاء يصدر بتشكيلها 
قرار من وزير الصحة برئاس����ة 
القطاعات االساسية  احد رؤساء 
بوزارة الصحة، على ان يكون من 

بني أعضائها املسؤول عن الشؤون 
القانونية بالوزارة. لوزير الصحة 
بناء على تقرير من االدارة الصحية 
املختصة ان يشطب اسم املرخص 
له مبزاولة املهنة من السجل اذا ثبت 
انه اصبح في حالة صحية ال تسمح 
له باالستمرار في ممارسة املهنة. 
دون االخالل بأي عقوبة اشد نص 
عليها قانون آخر يعاقب باحلبس 
مدة ال تزيد على ستة اشهر وبغرامة 
ال تقل عن خمسمائة دينار وال تزيد 
على خمسة آالف دينار أو بإحدى 
هاتني العقوبتني كل من زاول مهنة 
التوليد على وجه يخالف احكام 
هذا القانون، ويعاقب بالعقوبتني 

معا في حالة العودة.

قيد المواليد

القان����ون قضية قيد  وتناول 
التبليغ  املواليد كالتال����ي: يجب 
عن املواليد خالل واحد وعشرين 
يوما م����ن تاريخ حدوث الوالدة، 
ويك����ون التبليغ عل����ى النموذج 
املعد لذلك من قبل وزارة الصحة، 
وعلى وزارة الصحة ابالغ الهيئة 

عادل الصرعاوي

د. وليد الطبطبائيد. أسيل العوضي

في اقتراح بقانون »الحقوق المدنية واالجتماعية للطفل« قّدمه العبدالهادي والعوضي والعنجري والبراك والطبطبائي

يحظر تعرّض الطفل عمداً ألي إيذاء بدني ضار أو ممارسة غير مشروعة


