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أعل����ن رئيس مجل����س إدارة 
احتاد الطفل ألصحاب احلضانات 
اخلاصة د.محمد الرفاعي ان قانون 
احلضانات اخلاصة اجلديد اشتمل 
على 20 مادة مت رفعه الى مجلس 
األمة مؤخرا متهيدا ملناقشته ومن 

ثم إقراره.
وأوض����ح ان املادة األولى في 
القانون احتوت على تعريف دار 
احلضانة بأنها كل دار تنش����ئها 
ش����خصية طبيعية أو اعتبارية 
ذات اختصاص وذلك طبقا ألحكام 
هذا القان����ون مبوجب ترخيص 
بغرض استقبال أطفال وغيرهم 

من ذوي االحتياجات اخلاصة بأعمار معينة لرعايتهم 
والعناية بهم، مشيرا الى ان املادة الثانية تنص على 
انه تقسم دار احلضانة إلى مرحلتني: املرحلة األولى 
للفئة العمرية )من 6 ش����هور إلى س����نتني( وكذلك 
األطفال ذوو االحتياج����ات اخلاصة، حيث تخضع 
إلشراف ورقابة وزارة الشؤون االجتماعية والعمل 
املخول����ة مبنح الترخيص له����ذه الفئة، أما املرحلة 
الثانية للفئة العمرية )من س����نتني إلى 4 سنوات( 
تخضع ألشراف ورقابة وزارة التربية املخولة مبنح 

الترخيص لهذه الفئة.
وذك����ر ان املادة الثالثة تش����ير الى انه ال يجوز 
أنش����اء دار حضانة خاص����ة إال بعد احلصول على 
ترخيص بذلك من اجلهة املعنية، كما ال يجوز تأجير 
ترخيص دار حضانة للغير، الفتا الى ان املادة الرابعة 
تن����ص على انه ال يجوز منح ترخيص دار حضانة 
للجمعي����ات التعاونية وكل اجلمعيات القائمة على 
غير ذي اختص����اص على ان متنح تلك احلضانات 
التابعة لهذه الفئات واملرخصة ملدة سنتني لتعديل 
أوضاعه����ا، كما ال يجوز منح ترخيص دار حضانة 

للعاملني في القطاع احلكومي.
وعن املادة اخلامسة أشار الى انها تنص على انه 
إذا خالف املرخص له شروط منح الترخيص يتعني 
إخطاره بتالفي املخالفة خالل مدة ال تتجاوز الشهر 
من تاريخ اإلخطار وإال سحب ترخيصه وال يعاد إليه 
إال ف����ي حالة توقيعه على إقرار وتعهد بعدم تكرار 
املخالف����ة وفي حالة التكرار يلغى الترخيص، الفتا 
الى ان املادة السادسة تظهر تكوين الهيكل التنظيمي 
لدار احلضانة فيما يتعلق باملرحلة األولى من مديرة 
حضانة )كويتية اجلنسية ومربيات ومساعداتهم 
ومشرفة أو مشرف ذوي احتياجات خاصة: تخصص 
تربية خاصة وفيما يتعلق باملرحلة الثانية يشتمل 
الهي����كل التنظيمي على مدي����رة حضانة )كويتية 
اجلنسية( ومش����رفات تربويات ومساعداتهم ذوي 
اختص����اص وخبرة، ممن يجتازون الفحص الطبي 
والتأهيلي. وأشارت املادة السابعة الى انه تختص 
املنظمة القائمة )اجلهة املختصة( بوضع التصنيفات 
واملعايي����ر لدور احلضانة اخلاصة، وذلك من خالل 
ملحق لالئحة التنفيذية يكون الغرض منه تصنيف 
دور احلضانات اخلاصة حسب معايير ثابتة ولوائح 
تنظيمية وتنظيمات إدارية خاصة بهذا القطاع، الفتا 
الى ان املادة الثامنة تشير الى قيام اجلهة املختصة 
بإعداد برنام����ج تأهيلي موحد للحضانات اخلاصة 
)للفئة الثانية( مع اجلهة املعنية س����نويا يش����مل 

الس����لوكية والتأهيلية  القواعد 
لدور احلضانة وفي املادة التاسعة 
يلتزم افراد اجلهات املعنية الذين 
يقومون باإلشراف والرقابة على 
دار احلضانة بتدوين أس����مائهم 
ومالحظاتهم بالس����جل الرسمي 
للزائرين لدار احلضانة واملعتمد 
من اجلهة املختصة اما في املادة 
العاش����رة فتلتزم دار احلضانة 
بتركيب أجه����زة مراقبة مرئية 
تغطي املواقع احلساسة في دار 
احلضانة مع اتخاذ كل تدابير األمن 

والسالمة حلماية الطفل.
وذك����ر د.الرفاع����ي ان املادة 
احلادية عشرة تنص على انه ال يجوز توجيه األطفال 
سياس����يا أو عقائديا أو تعليمي����ا أو إلزاميا وذلك 
بهدف السيطرة على عقولهم ودفعهم إلى سياسات 
واجتاهات غير معنية بها دار احلضانة، كما ال يجوز 
اتباع منهج التعليم في دار احلضانة أو اس����تخدام 
أجهزة التلفاز والڤيديو لألطفال كما ال يجوز التعامل 
مع الطفل بقسوة أو فرضية أو ضربه أو تعنيفه وال 
يجوز اس����تقبال أطفال بدار احلضانة تقل أعمارهم 
عن ال� 6 ش����هور، كما ال يجوز عمل الرجال في دار 
احلضانة كمربيني ومساعديهم أو مشرفني تربويني 

ومساعديهم، إال لذوي االحتياجات اخلاصة.
ولفت الى انه مبوجب املادة الثانية عشرة مينع 
منعا باتا استقبال أطفال ألي غرض دون احلصول 
على ترخيص، مش����يرا الى انه ووفق املادة الثالثة 
عشرة يعاقب بالغرامة التي ال تقل عن األلف دينار 
وال تزيد على الثالثة آالف دينار كل من استقبل أطفاال 
دون ترخيص مخالفة الحكام هذا القانون وتضاعف 
العقوبة عند تكرار املخالفة، وتناط مسؤولية متابعة 
تطبي����ق ذلك إلى اجلهة املعنية، أم����ا املادة الرابعة 
عشرة فاشتملت على عقوبات بالغرامة التي ال تقل 
عن اخلمسة وعشرين دينارا وال تزيد على اخلمسني 
دين����ارا كل من نقل أطفاال ف����ي مركبة من والى دار 
حضانة خاصة تتراوح أعمارهم ما بني 6 أشهر إلى 
أربع س����نوات ما لم يعلق بش����كل بارز لوحة تفيد 

بوجود أطفال في املركبة.
واضاف ان املادة اخلامسة عشرة تضمنت ايضا 
عقوبات بالغرامة التي ال تقل عن خمسني دينارا وال 
تزيد على مائة دينار كل من نقل أطفاال في مركبة من 
وإلى احلضانة تتراوح أعمارهم بني 6 أشهر وأربع 
سنوات يشغلون املقاعد األمامية باملركبة مشيرا الى 
انه ووفق املادة السادسة عشرة يجوز منح ترخيص 
دار حضانة في املناطق النموذجية )السكن اخلاص( 
حلني تطبيق ما جاء في املادة الس����ابعة عشرة من 
هذا القانون، ويجوز منح ترخيص دار حضانة في 

املناطق التجارية واالستثمارية.
وتشير املادة الثامنة عشرة الى انه على جميع 
احلضانات القائمة قبل هذا القانون تعديل أوضاعها 
مبا ال يتعارض مع مواده مبهلة ال تتجاوز السنتني 
من تاريخ إصداره واال مت إلغاء الترخيص، اما املادة 
التاسعة عشرة فتنص على انه ال يجوز إغالق دار 
حضانة إال بقرار وزاري اما املادة العشرون فتكلف 
الوزراء � كل فيما يخصه � تنفيذ احكام هذا القانون 

وينشر في اجلريدة الرسمية.

د.محمد الرفاعيشيخة الغامن

 املخلفات متأل قاع جزيرة قاروهرفع مخلفات

الرفاعي: رفع قانون الحضانات الخاصة
إلى مجلس األمة لمناقشته وإقراره الغانم: »ستار اثليت« مشروع لدفع عجلة التنمية 

فريق الغوص يعلن البدء برفع المخلفات من قاع جزيرة »قاروه«

اعلن مسؤول العمليات البحرية في فريق الغوص 
وليد الش����طي عن بدء الفريق برف����ع املخلفات من قاع 
جزيرة قاروه جنوب بحر الكويت التي تس����بب دمارا 
للش����عاب املرجانية وتهدد الكائنات البحرية في احليد 

املرجاني.
وقال الشطي امس ان هذا املشروع يأتي ضمن جهود 

الفريق التطوعية في حماي����ة البيئة البحرية واجناز 
املشروع الوطني املتعلق برفع جميع املخلفات الضارة 

في الشعاب املرجانية في البالد.
من جانبه ذكر مسؤول املشاريع البيئية في الفريق 
محمود اشكناني ان الفريق يراقب عن كثب اوضاع الشعاب 
املرجانية وكائناتها وذلك بهدف حمايتها وتأهيلها واعداد 

البرامج التوعوية الالزمة لنشر الوعي البيئي لرواد البحر 
والعاملني فيه. وقال اشكناني ان احلياة البحرية تشكل 
دورات متصل����ة وان احلاق الضرر بأي جزء منها يؤثر 
بشكل مباش����ر على باقي الكائنات، موضحا ان الفريق 
يحاول ان يحمي الشعاب املرجانية التي تتأثر وتؤثر 

على البحر وكائناته.

صرحت الناشطة السياسية 
واملستشار االداري ومدير عام 
مركز الغامن لالستشارات اإلدارية 
الغامن بان مش���روع  ش���يخة 
س���تار اثليت الوطني والدولي 
للبطوالت واملس���ابقات يعتبر 
م���ن أكبر املش���اريع في العالم 
واضخمها على االطالق مشيرة  
الى انه يتكون من عدة مراحل 

متدرجة.
وكان���ت الغامن أع���دت هذا 
املشروع الكبير كمساهمة منها 
في دفع عجلة التنمية في الكويت 
وحتقيقا للرغبة األميرية السامية 
في جعل الكوي���ت مركزا ماليا 
بإيجاد مورد مس���اند للبترول 
باعتباره حزمة من املش���اريع 
املتكاملة التي تستفيد منها البالد 
وتنفع العباد رغم العروض التي 
تلقتها لبيعه كمكتب استشاري 

مما ينشئ جيال جديدا قادرا على 
العطاء وبعيدا عن التجمعات 
السياسية والتطرف واشتغاله 

مبا ينفعه وينفع وطنه.
وقالت الغ���امن: كانت هيئة 
الشباب في وقت سابق عدلت 

مهمته اعداد مثل هذه املشاريع 
وتنفيذه���ا، باالضافة الى انها 
ارادت تغيي���ر النظرة الضيقة 
ملفهوم الرياضة عامليا واحتكارها 
باس���تمرار جنومية األفراد في 
ش���تى الرياضات لزمن طويل 
وقلة اكتش���اف املواهب خاصة 
العاب ومس���ابقات س���تار  ان 
اثليت تفتح آفاقا جديدة وطرقا 
أخرى في اكتشاف املواهب عبر 
الوصول إليها في أماكنها خاصة 
الثالث بتفعيل  العالم  في دول 
االنشطة الرياضية فيها من خالل 
مسابقات ومنافسات ستار اثليت 

املتواصلة.
واكدت ان تفعيل هذه االنشطة 
الرياضية من شأنه خلق أجواء 
إلى  جديدة وصحية بالنسبة 
االطفال والشباب وغرس روح 
املنافسة وابراز املواهب لديهم 

عن رأيه���ا بع���دم رعاية هذا 
املشروع بعدما منحته الضوء 
االخضر، وتراجعت عن رعايته 
قبيل انطالقته بأيام والتي كان 
مقررا لها الثامن والعشرين من 
يونيو اجلاري مما حدا بالقائمني 
على امره ال���ى تأجيله لوقت 
الحق يحدد فيما بعد، وقد دفع 
موقف الهيئة السلبي الكثيرين 
للتساؤل عن اس���باب رفض 
مجلس ادارتها تبني رعايته على 
الرغم من الوعود التي قطعتها 
الهيئة برعاية املشروع واالبقاء 
على أوراقه داخل ادراج الهيئة 
طوال هذه الفترة واصدار قرار 
التوقيت  الرفض في مثل هذا 
ال���ذي تعتبره الغامن مقصودا 
والغرض من���ه تعطيل العمل 

في املشروع.
وقد حذرت الغامن من سلب 

هذا املشروع س���واء بطريقة 
مباش���رة أو غي���ر مباش���رة 
بحيث انه اصبح ملكا للمكتب 

االستشاري وليس لغيره.
وأكدت مجددا ان العمل على 
اجناح املش���روع يسير بخطى 
حثيثة بحيث س���يعلن قريبا 
ع���ن موعد انطالقة املش���روع 
الدول���ي والوطني الكبير الذي 
يش���رف الكويت وأهلها بعدما 
فتح ب���اب الرعاية له حتى من 
خارج الكويت باعتباره مشروعا 
دوليا ال حتده حدود جغرافية 
معينة، مش���اركة ومس���اهمة 
واشارت الغامن في ختام حديثها 
الى انهم على استعداد للرد على 
جميع االستفسارات من املشاركني 
واملهتمني والداعمني للرياضة من 
داخل وخارج الكويت على املوقع 

.www.starathletekuwait.com

أكدت أنها تسعى لتغيير النظرة الضيقة لمفهوم الرياضة
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عبداملجيد لل�ساعات

عبداملجيد لل�ساعات: الكويت ــ جممع الأوقاف

الدور الأر�سي ــ حمل 91 ــ 93

مقابل ال�سارع العام تلفون: 22430543 فاك�س: 22430544

عبدال�سمد لل�ساعات

الريا�س: 4706530 )9661+(

جـــــــدة: 6515177 )9662+(

الدمـــام: 8345716 )9663+(

ن�سرتي وندفع نقداً

ن�ستبدل القدمي باحلديث

ملجوهراتكم و�ساعاتكم الثمينة 

)جديدة ــ قدمية ـــ م�ستعملة(

للبيع بيت ا�ستثماري
دخل 1750 د.ك 3 اأدوار وربع

مطلوب بيوت
يف �سباح ال�سامل والقرين

مطلوب اأرا�سي للبيع
بال�سليبخات وغرناطة

مطلوب بيوت
يف القريوان وغرناطة

وال�سليبخات والدوحة

بيوت للبيع

مطلوب بيوت للبيع 
بالأندل�س

99070808

�سيانة التكييف املركزي
 غ�سالت- طباخات
- وحدات تكييف
خدمة 24 �ساعة

ثــاجــات - فــرايــزرات -بـــرادات 
نقل عف�ش

فك - نقل - تركيب

ن�ستري الأثاث الم�ستعمل
�شـركـة الإيـمــان

66518694

املتحدة
23717770

الصيانةاملهبولةامغرة

> اخلزانات مقاومة للبكتريا والفطريات والصدأ.

> اخلزانات متوفرة باحجــام مختلفـــة من 250 جالون  إلى 5000 جالون.

> نقوم بجميع أعمال الديكور )قبب - مظالت(.

ال�سركة املتحدة للفيربجا�س

245743402371777065999661

املتحدة
65999661

محالت + مكاتب + م�ساحات مفتوحة

60090669

سيـــــدتيللإيجار في ال�سالمية
مشاتل المسيلة للمقاوالت الزراعية

يمكنك االن تصميم 
38 د.ك شهريًاوإنشاء حديقتك بقسط 

بالتعاون مع

Tel.: 24751734 ,Fax: 24734868

ال�سنـاعـات البـال�ستيكـيـة

اخلزان كفــالـة

10 �سنوات

3 LAYER
3 طبقات

GAL-1000

الربيطاين  املجل�س  �سهادة  على  حا�سلة 

للمياه+ �سهادة الهيئة الوطنية ال�سحية الأمريكية

 99240067حممود - 99409350اإيــــاد
99029044 اأنـــور - 97390457اأحمد

24742623)

مارينا لل�ستليت
�سيانة - برمجة

خدمة 24 �ساعة

66630649 - 22629144

ا�ستراك
كاأ�س العالم

�سركةالفجرية الدولية لل�ستليت
تمديد ق�سائم وفلل �سكنية

الر�سيفر العجيب المتطور

لدينا ا�ستراك

كاأ�س العالم

22640704 - 66651495

�سيانة

2دينار

ت�سليح بكفالة
تكييف مركزي

ثاجات -غ�سالت
تلفزيون - �ستايت

55716553 - 99716558
�سركة هال العربية

خدمة 24 �ساعة

امل�سنع

99551000
الفحيحيل

23913320
مبـيعات

23912535
امـغـرة

24566606

كفالة 10 �سنوات

خزانات مكفولة �سحيًا - مانعة للطحالب - بانيوهات - ديكورات - عزل برك - مظات - 

�ساليهات - برادات + احوا�س �سباحة

7948 9919 - 4900 2481&كـلني رايـت

اخلدمة املتكاملة
لل�سـجـــاد والـــرخـــــام

تنظيف ال�سجاد من الأعماق

بفاعليـة �سبـيـهـة بالبخــار

للتخل�س من الأتربة والغبار

ــع ــي ــم ــل ـــي وت ـــل ج

الرخام واجلرانيت

املا�سية بالأقرا�س 

امـريـكـي- يـابـانـي-المــانـي
يوجــد فحـ�ص كمبيـوتر

24821446 - 24812446

مركز الليفان
المكائن والجيراتلبيع وتركيب

اللتزام بالتميز

لعاناتـــــــكـم

في دلـيـــل

2 4 8 3 0 8 0 5
2 4 8 3 0 3 2 2

24839402 - 24839403 - 24929233 -  24814483

پ اخلزان 3 -4 طبقات معزول م�سنوع من البويل اثيلني النقي.

قــــــطــــــعــــــة واحــــــــــــــــــــدة دون و�ـــــــــســـــــــات. اآلــــــــــــيــــــــــــًا  پ مـــــ�ـــــســـــنـــــع 

اأحــــــــــجــــــــــام خمــــتــــلــــفــــة مــــــــن 150 اإىل 5000 جـــــــالـــــــون. پ 

كــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــة عــــــــــــــــــــــــ�ــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــرون عـــــــــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــــــــًا. پ 

ــات المجانية ــدم ــخ ـــاأل عـــن ال ا�ـــس

رائد العزل المزدوج

برادة 

املقام

منتج كويتي 

وثمنه فيه

ت�شكيلة رائعة 
من

برادات املياه


