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قدم النائب ناجي العبدالهادي اقتراحا 6
برغبة جاء فيه: ملا كان مجلس الوزراء 
املوقر قد رفع بدوره اخلطة التنموية 
للدولة إلى مجلس األمة الذي أقره بعد 
ذلك، كان لزاما متابعة جدية تلك اخلطة 
ومدى تنفيذ ما جاء فيها، وفي ضوء ذلك 

محاسبة املسؤولني ومراقبتهم.

لذا فإنني أتقدم باالقتراح برغبة: ان 
تقوم األمانة العامة للتخطيط بإنشاء 
وحدات ملتابعة قياس مؤش���ر اخلطة 
التنموية في كل أجه���زة الدولة التي 
تقع على عاتقها تنفيذ اخلطة التنموية 
للدولة، وتقوم هذه الوحدات برفع تقارير 
دورية إلى األمانة العامة للتخطيط مبدى 

تنفيذ اخلطة وإعطاء تقارير أسبوعية 
بذلك وبناء على تلك التقارير يتم رفع 
تقارير دورية كل ثالثة أشهر من األمانة 
العامة للتخطيط إلى مجلس الوزراء 
حتى يتس���نى ملجلس الوزراء مراقبة 
املسؤولني وجديتهم في تنفيذ توصيات 

خطة الدولة.

العبدالهادي إلنشاء وحدات لمتابعة قياس خطة التنمية

اقتراح بقانون قدمه الحربش والصواغ والمسلم والطبطبائي وهايف

الصواغ يطالب »التربية«بتعيين 
حراس أمن وسالمة من النساء

هل تم تقليل نسبة القبول للبعثات الخارجية ؟

سأل الحمود عن عدد المقاعد المخصصة للبعثات

الصيفي يقترح إنشاء فرع للنادي العلمي 
في األحمدي ومبارك الكبير

معصومة إلعادة تشغيل مستوصف الرميثية
وتزويده باألجهزة والكوادر الطبية الالزمة

قدم النائب الصيفي مبارك الصيفي اقتراحا 
برغبة جاء فيه:

 من منطلق جديد نحو آفاق علمية وعملية 
جديدة تولدت فكرة انشاء فرع للنادي العلمي 
ف���ي منطق��ة االحم���دي ومب��ارك الكبير، وال 
يخف�����ى عل��ى احد ان الطفل هو المس���تقبل 
وكذلك الش���باب اذا ما توافرت لهم الظروف 

المناسبة.
 لذا البد من احتواء االطفال والشباب لتحقيق 

االستفادة العلمية من اوقات فراغهم واكتشاف 
قدراتهم ومواهبهم في المراحل العمرية المختلفة 
وكذلك البد من تشجيعهم على االنخراط في 
المجاالت العلمية التي تخدم مس���تقبل بلدنا 
وتشجيعهم ايضا على تنمية المهارات اليدوية 

وعلى العمل بروح الجماعة.
لذا فإنني اتقدم باالقتراح برغبة النش���اء 
فرع للنادي العلمي ف���ي محافظتي االحمدي 

ومبارك الكبير.

قدم���ت النائبة د.معصومة المبارك اقتراحا 
برغبة جاء فيه: لما كان مس���توصف الرميثية 
القديم الواقع في قطعة 7 يتمتع بمساحة تمكنه 
من اس���تيعاب اعداد كبيرة م���ن المراجعين، 
ولتخفيف الضغط على مس���توصف المنطقة 

الحالي وعلى مستشفى مبارك الكبير ايضا.
 ونظرا للكثافة السكانية الكبيرة في منطقة 

الرميثية، لذا فإنني اتقدم باالقتراح برغبة العادة 
تشغيل مستوصف الرميثية الواقع في قطعة 7 

وتزويده باالجهزة والكوادر الطبية الالزمة.
وفتح عيادات تخصصية في المس���توصف 
مثل عيادة االس���نان وعيادة العيون وغيرها 
من العيادات التخصصية التي يحتاجها سكان 

المنطقة.

قدم النائب فالح الصواغ 
اقتراح���ا برغب���ة طالب فيه 
التربية  بان تتعاق���د وزارة 
مع ش���ركات حراسة لتوفر 
حراس أمن وسالمة من النساء 
المؤهالت سواء من الجنسية 
الكويتية أو من جنس���يات 
عربية للقيام بحراسة مدارس 
البنات والم��دارس االبتدائية 
للبنين ذات االدارة المدرسية 

النسائية.
الدوام   خاصة في أوقات 
الرسمي منذ الساعة السادسة 
صباح���ا حت���ى الثانية بعد 

الظهر، وال مانع بعد ذلك من تسلم النوبة الثانية 
والثالثة ليال للحراس من الرجال.

كما وجه النائب الصواغ سؤاال لوزيرة التربية 
ووزيرة التعليم العالي د.موضي الحمود اكد 
فيه: ان االس���تثمار الحقيقي للدولة يكمن في 
مدى استثمارها للعناصر البشرية لديها، الن 

الشباب هم مستقبل الدول.
 ويقاس دائما مدى تقدم الدول بمدي تطور 
شبابها وتحصيلهم افضل الدرجات العلمية من 

افضل وارقى الجامعات بالعالم.
 وقد قام عدد من الدول الشقيقة المجاورة 
بمجلس التعاون الخليجي بزيادة اعداد طالبها 
الدارسين بالخارج حتى وصل عدد الطلبة في 
بريطانيا وحدها الى 40 ألف طالب وفي أميركا 

50 ألف طالب لدولة واحدة فقط.
 وأضاف وم���ن خالل الطفرة النفطية وهلل 
الحمد وارتفاع اسعار النفط وما لذلك من وفرة 
وهلل الحمد بميزاني���ة الدولة والتي نعتقد ان 
اس���تثمار جزء منها بالتعليم العالي من خالل 

زيادة اع��داد البعثات للدول 
والجامعات المتق��دمة بالع��الم 
ه��و جزء مهم ج���دا للدولة 

وتطورها.
وما لزيادة اعداد البعثات 
للحصول على الدرجات العلمية 
كالبكالوريوس  المختلف���ة 
والماجستير والدكتوراه من 
اهمية كبرى خاصة ان ذلك يتم 
برعاية الدولة وحرصها على 
متابعة ابنائها بالتحصيل من 
افضل وارقى واقوى الجامعات 
بالعالم، وحتى تحد الحكومة 
من مش���كلة حصول ابنائها 
على شهادات مشكوك بها ومن دول تعتبر من 
الدول المتأخرة قياس���ا مع باق���ي دول العالم 
المتطور، وحتى تحد الحكومة من هذه الظاهرة 
الس���لبية التي لن يتكبد ضرره���ا اال الكويت 

بالمستقبل.
وتساءل الصواغ عن عدد المقاعد المخصصة 
للبعثات الخارجية منذ عام 2006 وحتى تاريخه 

بالفصلين االول والثاني من كل عام.
 وهل تم زيادة هذه االعداد؟ وهل تم تقليل 

نسبة القبول للبعثات؟ 
وعدد الطلبة المس���جلين للدراسات العليا 
بالخارج والمبتعثين من وزارات الدولة المختلفة 
منذ عام 2006 حتى تاريخ ورود السؤال؟ وكم 
تبل���غ ميزانية البعثات في الس���نوات الثالث 

الماضية لكل سنة على حدة؟
 وك���م تبلغ اع���داد البعث���ات الداخلية في 
الجامعات الخاصة بالكويت لخريجي الثانوية 
العامة من الكويتيين والبدون ومن أم كويتية 

كل على حدة؟

الخليفة يدعو هيئة البيئة لتنظيم
جولة ميدانية في الجهراء

تعاني من تلوث خطير لقربها من المصانع والسكراب

ناشد النائب السابق محمد 
اخلليفة، النائب األول لرئيس 
مجلس الوزراء ووزير الدفاع 
رئيس املجلس األعلى للبيئة 
املبارك إصدار  الش���يخ جابر 
توجيهاته وتعليماته للهيئة 
العامة للبيئة بزيارة ميدانية 
حملافظة اجلهراء لالطالع عن 
ق���رب على مش���اكل احملافظة 

البيئية.
وبني اخلليف���ة ان محافظة 
اجلهراء تعاني من تلوث بيئي 
خطير مشابه ملا تعانيه منطقة 
املغفور له املرحوم الشيخ علي 
صباح السالم نظرا لقربها من 
املصانع والسكراب في منطقة 
أمغرة وكذلك حراج السيارات 
ومزارع الدواجن والتي تعاني 
منها بشكل خاص مدينة األمير 

الوالد الش���يخ سعد العبداهلل 
رحمه اهلل، فالقادم الى محافظة 
اجلهراء في فترة املساء يالحظ 
الدخان  تطاير األتربة وكثافة 
املنبعث من هذه املصانع ناهيك 

عن الرائحة املزعجة.
كما متنى اخلليفة من الشيخ 
جابر املبارك املشهود له بالوفاء 
بوعوده وسرعة اتخاذ القرارات 
التي تهم الصالح العام إصدار 
أوامره جله���ات االختصاص 
بنقل محرق���ة النفايات ومكب 
الس���وائل القريبة من املناطق 
السكنية )العيون والنسيم( الى 
منطقة بعيدة عن األماكن اآلهلة 
بالسكان حفاظا على صحة أهالي 
املنطق���ة. خصوصا ان البيئة 
الكويتية واحدة ال تتجرأ ففي 
كل مكان يوجد في الكويت من 
يعاني من وجود عوامل للتلوث 
تكون نتائجه مباشرة على من 
يقطنون هذه األماكن مس���ببة 
العديد من األمراض واألخطار 

الصحية.

نقابة العاملين في مجلس األمة
كّرمت الطلبة المتفوقين

بحضور األمين العام للمجلس

أعرب فيها عن شكره وتقديره 
لنقابة العاملين بمجلس األمة 
على جهودهم في خدمة موظفي 
المجلس متمنيا لهم المزيد من 

النجاح والتوفيق. 
وفي نهاية الحفل قام أمين 
عام مجلس األمة عالم الكندري 
بتوزيع الشهادات على الطلبة 

المتفوقين.

أقامت نقابة العاملين باألمانة 
العامة لمجلس األمة حفل تكريم 
للمتفوقين من أبناء العاملين 
فيه���ا وذلك في بي���ت األعمال 
الوطني���ة بحض���ور ورعاية 
األمين العام لمجلس األمة عالم 
الكندري ورئيس مجلس ادارة 
النقابة عبداهلل المطيري وأولياء 

أمور الطلبة المتفوقين.
ألقى رئيس النقابة عبداهلل 
المطيري كلمة بارك فيها للطلبة 
المتفوقين على جهودهم المثمرة 
وطموحهم اليانع الذي تشجعهم 
عليه نقابة العاملين متمنيا لهم 
ان يحصلوا على أعلى درجات 
التف���وق والنجاح في حياتهم 

العلمية والعملية.
 كما هنأ األمين العام لمجلس 
األمة بمناسبة تزكيته رئيسا 
لجمعية األمناء العامين العرب 
ش���اكرا له دعمه لتش���جيعه 

لألنشطة النقابية.
من جانبه ألقى الكندري كلمة 

محمد اخلليفة

قدم النواب د.جمعان احلربش 
وفالح الصواغ ود.فيصل املسلم 
ود.ولي����د الطبطبائ����ي ومحمد 
هاي����ف اقتراحا بقانون بش����أن 
رعاية وحضانة األيتام، وجاء في 

القانون:

مادة أولى

في تطبيق أحكام هذا القانون 
يقصد باملصطلحات التالية املعنى 

املبني قرين كل منها:
1 � اليتيم: من ولد في الكويت 
ألبوين مجهول����ني أو ألم كويتية 
ومجهول األب ومن في حكمه من 
احلاالت التي تقدرها جلنة رعاية 
وحضان����ة األيتام في اطار احكام 
الشريعة االس����المية، ويستثنى 
من ذلك األيتام اخلاضعون ألحكام 
القانون رقم 67 لسنة 1983 املشار 

اليه.
2 � دور الرعاية: الدور التابعة 
لوزارة الشؤون االجتماعية والعمل 

التي تتولى رعاية األيتام.
3 � احلضانة العائلية: احتضان 

احد األيتام.
4 � احملتضن: اليتيم الذي تتولى 

رعايته احدى األسر.
5 � األسرة احلاضنة: التي تتولى 

رعاية احد األيتام.
6 � اللجنة: جلنة رعاية وحضانة 

األيتام.
7 � الوزي����ر: وزير الش����ؤون 

االجتماعية والعمل.
8 � الوزارة: وزارة الش����ؤون 

االجتماعية والعمل.

مادة 2

ال����وزارة مس����ؤولية  تتولى 
رعاية وحضان����ة األيتام وتوفير 
حاجاتهم األساسية وتقدمي اخلدمات 
املنتظمة لهم الطبية والتأهيلية 
وخدمات العالج واالرشاد النفسي 
واالجتماعي والتربوي والعمل على 

حمايتهم من االنحراف.

مادة 3

حتدد الئحة النظام الداخلي لدور 
الرعاية االجراءات الالزمة لتسلم 
األيتام من اجلهات املختصة بالدولة 
وايوائهم، كما حت����دد االجراءات 
اخلاصة بقيد األيت����ام في الدور، 
ومتطلب����ات البحث ع����ن ذويهم، 
وجميع املستلزمات الالزمة ملباشرة 
الدور مسؤولياتها عن رعاية األيتام، 
كما تتضمن األحكام املتعلقة بإدارة 
الدور وسير العمل فيها وتنظيم 
خدماتها وبرامج عملها واملؤهالت 
الالزمة للعاملني فيها وش����روط 
االستعانة والتطوع من قبل القطاع 

اخلاص في تقدمي خدماتها.

مادة 4

تتخذ دور الرعاية الترتيبات 
الالزمة إلحل����اق األيتام مبراحل 
التعليم املختلفة واقامة البرامج 
املتخصصة مبا يكف����ل تأهيلهم 
لالندم����اج في املجتم����ع والعمل 

واالنتاج.

مادة 5

يستحق اليتيم مبلغا شهريا 
يدخر له ويودع في صندوق خاص 
يسمى صندوق االدخار، ويصدر 
الوزير قرارا يحدد قيمة هذا املبلغ 
وتنظيم الئحة الصندوق االجراءات 
اخلاصة بااليداع والس����حب منه 
وحقوق وواجب����ات األيتام جتاه 

املبالغ املدخرة.

مادة 6

يصدر الوزير قرارا بالضوابط 
والشروط الالزمة ملنح املؤسسات 
األهلية العاملة في مجال دعم األيتام 
صالحي����ة ايواء ورعاي����ة األيتام 
ومسؤولياتها وواجباتها في هذا 

الشأن.

مادة 7

يشترط في األسرة احلاضنة 
ان تكون اس����رة كويتية مسلمة 
تتكون من زوجني صاحلني ناضجني 
اخالقي����ا واجتماعيا، ويعتبر في 
حكم االس����رة الكويتية املتزوجة 

من غير كويتي.
ويجوز في حالة الضرورة التي 
تقدرها اللجنة ان يسمح باحلضانة 
للمرأة الكويتية غير املتزوجة او 
املطلقة او من توفي عنها زوجها 

او غاب عنها سنة فأكثر.
وللجنة ان تضيف شروطا او 
اج����راءات اخرى لضمان مصلحة 
احملتضن مبا ال يتعارض مع احكام 
ه����ذا القانون واحكام الش����ريعة 

االسالمية.

مادة 8

يصدر الوزير بناء على توصية 
اللجنة قرارا بالشروط واالوضاع 
اخلاصة بطلب احلضانة العائلية 
وشروط والتزامات االسرة احلاضنة 

واحوال إلغاء احلضانة.
وتوفر الدولة دعما ماليا ثابتا 
لالسرة احلاضنة، وحتدد الالئحة 
التنفيذية له����ذا القانون ضوابط 

الدعم املطلوب.

مادة 9

تنتهي احلضانة العائلية في 
احلالتني التاليتني:

1 - زواج البنت ودخول الزوج 
بها.

2 - بلوغ احملتضن سن الثامنة 
عشرة والتحاقه بعمل دائم او بلوغه 
سن الرشد مع خلوه من عوارض 

األهلية.
وفي جميع االحوال تقوم الوزارة 
بتقدمي الرعاية الالزمة للمحتضن 
بعد انتهاء احلضانة في احلاالت 

التي تستدعي ذلك.

مادة 10

يحظ����ر على اي اس����رة او اي 
شخص القيام بحضانة يتيم دون 

اتباع احكام هذا القانون.

مادة 11

للجنة ح����ق االش����راف على 
احملتضن طوال فترة احلضانة.

ويصدر بتنظي����م االجراءات 
املتعلقة باالشراف قرار من الوزير 

بناء على توصية اللجنة.

مادة 12

يع����اد احملتضن ال����ذي تلغى 
حضانته الى الوزارة، وعلى احلاضن 
ان يسلم احملتضن اليها فور اخطاره 

بقرار إلغاء احلضانة.
وللوزارة اتخاذ اي تدابير وقائية 
حلماية احملتضن الى حني صدور 
قرار بإلغاء احلضانة ولها في سبيل 
ذلك استالم احملتضن، وال يجوز 

للحاضن االمتناع عن تسليمه.

مادة 13

تشكل بقرار من الوزير جلنة 
تس����مى »جلنة رعاية وحضانة 
االيتام« يرأس����ها وكيل الوزارة، 
وتضم في عضويتها وكيل الوزارة 
املساعد املختص وممثلني لكل من 
الوزارات التالية: وزارة الداخلية، 
وزارة التربي����ة، وزارة االوق����اف 
والشؤون االسالمية، وزارة العدل، 
وزارة الصحة، وزارة املالية، الهيئة 
العامة لشؤون القصر، مكتب االمناء 
االجتماع����ي، وثالث����ة اعضاء من 
جمعيات النفع العام العاملة في 
مجال دعم الطفولة واالسرة ورعاية 
االيتام ترشحهم مجالس ادارة تلك 
اجلمعي����ات، وعضوين من أهالي 
احملتضنني، وتختار اللجنة من بني 
اعضائها من ممثلي الوزارات نائبا 
للرئيس ويجوز للجنة ان تستعني 
مبن تراه م����ن املختصني دون ان 

يكون له حق التصويت.

مادة 14

تخت����ص اللجنة باالش����راف 
والنظر في شؤون دور رعاية االيتام 
وشؤون احلضانة العائلية وعلى 

االخص:
1 - وضع واعتماد السياسات 
واخلطط والبرامج اخلاصة لدور 

الرعاية ومتابعة تنفيذها.
2 - وضع سياسة عامة لنظام 
احلضانة العائلي����ة تكفل رعاية 
احملتضنني وتنش����ئتهم تنشئة 

سليمة وتوفير احتياجاتهم.
3 - النظ����ر ف����ي البح����وث 
والدراسات والتوصيات التي تتعلق 
مبسائل االيتام واحلضانة العائلية 
التي ترفع اليها في اجلهات املختصة 
في الدولة واجلهات االهلية، وللجنة 
ان تطلب من هذه اجلهات ما تراه 
الزما من بحوث ودراسات، كما لها 
ان تتبادل املعلومات واخلبرات في 
مجاالت رعاية االيتام واحلضانة 
العائلي����ة مع اجله����ات املختصة 

احمللية والدولية.
4 - النظر والبت في التقارير 
الدورية التي ترفع اليها بش����أن 
مس����ار وبرامج واح����وال االيتام 

واحملتضنني.
5 - اعتماد السياسات والبرامج  

اخلاص����ة بدور اجله����ات االهلية 
واملتطوع����ني في رعاي����ة االيتام 

واحملتضنني.
6 - وض����ع اخلطط والبرامج 
املتكامل����ة والالزم����ة لتوفي����ر 
الكوادر احمللي����ة وتدريبها علميا 
وعمليا على وسائل رعاية االيتام 

واحملتضنني.
7 - قب����ول طلب����ات راغب����ي 

احلضانة العائلية او رفضها.
8 - متابعة الدعم املالي لالسرة 

احلاضنة.
9 - إلغاء ق����رارات احلضانة 

العائلية.
10 - البت في الش����كاوى التي 
تقدم بش����أن اخلط����ط والبرامج 
والقرارات اخلاصة برعاية االيتام 

واحلضانة العائلية.
11 - التنس����يق ب����ني الوزارة 
واجلهات املعنية في مجال رعاية 
االيتام واحلضانة العائلية وتختص 
اللجن����ة بالنظر في ش����ؤون من 
سبق احتضانهم عن غير طريق 
الوزارة وتطبق في شأنهم أحكام 

هذا القانون.
ويصدر الوزير قرارا بتنظيم 
عمل اللجنة وكيفية اصدار قراراتها 
وتنفيذها وتكون قرارات اللجنة 

نهائية.

مادة 15

مع عدم االخ����الل بأي عقوبة 
أشد نص عليها قانون آخر، يعاقب 
باحلبس مدة ال جتاوز ستة اشهر 
وبغرامة ال تزيد على خمس����مائة 
دينار أو بإحدى هاتني العقوبتني 
كل من خالف احكام املادتني 10 و12 
من هذا القانون ويعاقب بالعقوبة 
ذاتها كل من منع موظفي الوزارة 
املختصني م����ن القيام بواجباتهم 
املنصوص عليها في هذا القانون 

أو القرارات املنفذة له.

مادة 16

مع ع���دم االخالل بأي عقوبة 
أش���د نص عليها قان���ون آخر، 
يعاقب باحلب���س مدة ال جتاوز 
سنة وبغرامة ال جتاورز الف دينار 
أو بإح���دي هاتني العقوبتني كل 
شخص ألزم برعاية احد االيتام أو 
احد احملتضنني واهمل في القيام 
بواجباته في اتخاذ ما يلزم لتنفيذ 
هذه الواجبات أو امتنع عن القيام 
بها. وتكون العقوبة احلبس مدة ال 
جتاوز ثالث سنوات والغرامة التي 
ال جتاوز ثالثة آالف دينار أو احدى 
هاتني العقوبتني اذا ترتب على 
هذا االهمال إحلاق ضرر باليتيم 
أو احملتضن، واذا نش���أ عن ذلك 
وفاة اليتي���م أو احملتضن كانت 
العقوبة احلب���س مدة ال جتاوز 
خمس سنوات والغرامة التي ال 
جتاوز خمسة آالف دينار أو احدى 

هاتني العقوبتني.

مادة 17

يصدر الوزير اللوائح والقرارات 
الالزمة لتنفيذ احكام هذا القانون، 
وذلك خالل ثالثة اشهر من تاريخ 

العمل به.

مادة 18

يلغى املرسوم بالقانون رقم 82 
لسنة 1977 املشار اليه، ويستمر 
العمل باللوائ����ح والقرارات التي 
صدرت تطبيقا له مبا ال يتعارض 
مع أحكام هذا القانون الى ان تعدل 

أو تلغى وفقا ألحكامه.

مادة 19

على رئيس مجل����س الوزراء 
والوزراء � كل فيما يخصه � تنفيذ 

هذا القانون.
وجاء ف����ي املذكرة االيضاحية 

للقانون:
نصت املادة 9 من الدس����تور 
على أن »االسرة أساس املجتمع، 
قوامه����ا الدي����ن واالخالق وحب 
الوطن، يحف����ظ القانون كيانها، 
ويقوي أواصره����ا، ويحمي في 
ظلها االمومة والطفولة«، كما نصت 
املادة 10 منه على ان »ترعى الدولة 
النشء وحتميه من االس����تغالل 
وتقيه االهمال االدبي واجلسماني 

والروحي«.
وانبثاق����ا م����ن ه����ذه املبادئ 
االخالقية واالجتماعية التي يحرص 
دستور الكويت عليها كجزء من 
كيان املجتم����ع الكويتي كان هذا 
االقتراح بقانون للعمل على رعاية 
االيتام واالهتمام بهم وايوائهم في 

دور الرعاية.
فاالسرة هي البيئة االولى التي 
تتلقى الطفل وال توجد وسيلة ميكن 
ان حتل محل االس����رة الطبيعية 
املكتملة التكوين. لذا نص في هذا 
االقتراح على حضانة االيتام من قبل 
اسرة حاضنة تهتم باليتيم وترعاه، 
حيث يودع اليتيم في أسرة تتيح 
له فرصة احلياة السعيدة ويشعر 
فيها باحلب والعطف والطمأنينة 

التي يفتقدها.
فق����د تطرقت املادة االولى من 
هذا االقتراح بقانون الى التعريفات 
لكل م����ن اليتي����م ودور الرعاية 
واحلضان����ة العائلية واحملتضن 
واالسرة احلاضنة واللجنة والوزير 

والوزارة.
كما نظمت املواد من 2 الى 6 دور 
التابعة لوزارة الشؤون  الرعاية 
االجتماعية والعمل من حيث تولي 
الوزارة مسؤولية رعاية وحضانة 
االيتام وتوفير حاجاتهم االساسية، 
واتخاذ الترتيبات الالزمة إلحلاق 
اليتيم مبراحل التعليم املختلفة، 
واستحقاق اليتيم مبلغا شهريا.

أما املواد من 7 الى 11 فقد تناولت 
موضوع احلضانة العائلية بحيث 
اشترطت في االسرة احلاضنة أن 
تكون اسرة كويتية مسلمة ويعتبر 
في حكم االسرة الكويتية املتزوجة 
من غير كويتي. كما نظمت الشروط 
واالوضاع اخلاصة بطلب احلضانة 
االسرية التي يصدرها الوزير بناء 
على توصي����ة اللجنة. وتناولت 
موضوع انتهاء احلضانة العائلية، 
كما يكون للجنة حق االشراف على 

احملتضن طوال فترة احلضانة.
وأخي����را تطرقت املواد من 12 

الى 19 الى االحكام العامة.

د.جمعان احلربش

عبداهلل المطيري

د.وليد الطبطبائيد.فيصل املسلم 

راتب شهري لليتيم يُودَع بحسابه في صندوق خاص

فالح الصواغ

تنظم جريدة القب�س بالتعاون مع جمعية ال�صحافيني الكويتية دورة 

الأحد  ي��وم  من  اعتبارا  ال�صحافية  املهارات  تنمية  بعنوان  تدريبية 

املوافق 28 م������ار�س اىل يوم الأربع���اء املوافق 31 م������ار�س 2010 يحا�صر 

بجامعة  الإع��ام  كلية  ا�صتيفنز من  مارثا  الدكتورة  الربوفي�صورة  فيها 

ميزوري يف الوليات املتحدة الأمريكية .

وعلى الأخوة والأخوات الراغبني بامل�صاركة يف الدورة املذكورة مراجعة 

اخلا�س  النموذج  لتعبئة  الكويتية  ال�صحافيني  بجمعية  ال�صكرتارية 

بامل�صاركة اأو مراجعة جريدة القب�س بال�صويخ.

علما باأن مواعيد الدورة يوميا من ال�صاعة 10 �صباحًا اىل ال�صاعة 

12 ظهرًا مبقر اجلمعية وهي جمانية و�صوف يتم توفري ترجمة فورية 
ومنح �صهادة بعد انتهاء الدورة.

�إعـــــــالن

تنمية �ملهار�ت �ل�صحافية
دورة تدريبية بجمعية �ل�صحافيني �لكويتية

بالتعاون مع جريدة القب�س

""


