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أبدى اهتمامه باملوازنة بني مصلحة احلجيج وأصحاب احلمالت

تفقد مركز »صدى التعليمي« للتعرف على ما يقدمه من خدمات لضعاف السمع

وزير األوقاف: سأسعى إلقرار احتاد حلمالت احلج

الصانع: دور كبير لـ »الداخلية« في تنظيم احلسينيات.. وتسمية أمني عام األوقاف قريباً

بذوي االحتياجات اخلاصة.
من جهته���ا، قالت مديرة 
املركز وسن البدر ان املركز يقدم 
منظومة متكاملة ومتطورة من 
التعليمية املوجهة  اخلدمات 
ألطفال ضعاف السمع زارعي 
القوقع���ة من خ���الل تقدمي 
دورات وإرش���ادات ألولي���اء 
األمور ليتمكن���وا من تعزيز 
ابنائهم على اكتساب  قدرات 
امله���ارات اللغوية والكالمية 
الضروري���ة للنمو الطبيعي 
العقلي والفكري واكتس���اب 
السلوكيات والقيم السائدة في 
املجتمع، وذلك متهيدا لدمجهم 
في التعليم العام واختالطهم 
ف���ي املجتم���ع ليتمكنوا من 
حتقيق طموحاتهم واحالمهم، 
ولفت ال���ى أن اخلدمات التي 
تقدم لهم ه���ي توفير محيط 
وبيئة طبيعية وسمعية سليمة 
لألطفال ضعاف السمع زارعي 
القوقعة مماثلة لبيئة األطفال 
األس���وياء التي م���ن خاللها 
يس���تطيعون اكتساب اللغة 
والكالم عن طري���ق التفاعل 
والتج���ارب وتبادل اخلبرات 
الطبيعية ليكون أفضل مركز 
تعليمي تدريبي وفقا للمعايير 

العاملية في الكويت.

شرف لنا جميعا في بعثة 
احلج الكويتية«.

مطالب حمالت الحج

ع����رض نائب رئيس جلنة 
احلج احم����د الضويحي عددا 
من املطال����ب التي اجمع عليها 
أصحاب حمالت احلج الكويتية 
أهمه����ا: تس����ليم أراضي منى 
وعرفات إلى مكتب شؤون احلج 
مباشرة دون وسيط، وزيادة 
املساحة املخصصة في املشاعر 
املقدسة في منى وعرفة ومزدلفة 
وتسليمها للحمالت قبلها بوقت 
مبكر ال يقل عن ش����هرين من 

وقفة عرفة.
وتابع الضويح����ي معددا 
طلب����ات أصح����اب احلم����الت 
»بتفعيل تصاريح السكن من 
قبل مالك العقارات لدى مؤسسة 
الطوافة، وإلغاء عقد اإلعاشة 
وإلغ����اء تأمني النقابة وإضافة 

تصاريح إلداريي احلملة«.
وطالبت حمالت احلج أيضا 
ب�»عدم تكرار ما حصل في موسم 
حج 1436 هجرية بتوزيع أي 
زيادة إضافية في عدد احلجاج 

بالتساوي بني احلمالت«.
وفي وقت أشاد الضويحي 
من خالل عرض مطالب احلمالت 
»بنجاح جتربة شؤون القصر 
في منح مبلغ مقطوع للمستفيد 
كدعم له للتسجيل في أي حملة«، 
أكد أن »التجربة األخيرة للحج 
املنخفض التكاليف أثبتت عدم 
جدواها وفعاليتها ولم تص��ب 

الشريحة املطلوبة«.

الكويت بخير دائما. ولفت الى 
ان املركز

ليس للتقومي فقط وإمنا 
أن���ه قريبا  للتعلي���م وأرى 
سيكون كبيرا جدا وسندعمه 
بكل ما أوتينا من قوة سواء من 
خالل األمانة العامة لألوقاف 
أو من قبل احلكومة وسنرفع 
الوزراء  الى مجلس  تقريرنا 
لدعم هذا املرك���ز وغيره من 
التي تنهض  النوعية  املراكز 

أنه »شعر في زيارات سابقة 
بتميز حمالت احلج في خدمة 
حجاجه���ا ونتطلع لتقدمي 
مزيد من اخلدمات ألصحاب 

احلمالت واحلجاج«.
وقال الصانع انه وبعد 10 
أيام سنتعامل مع مقترحات 
قدمت إلينا وسنتواصل مع 
أصحاب احلمالت واحلجاج 
لتكون لدينا رؤية واضحة 
للمواسم املقبلة وسنستقبل 
النظ���ر املختلفة  وجه���ات 

حولها. 

أفضل الخدمات لضيوف 
الرحمن

ومن جهته، قال رئيس 
بعثة احلج الكويتية خليف 
األذين���ة »إن ما مييز بعثة 
احلج الكويتية هو الشراكة 
ب���ني البعثة وحمالت احلج 
واحلج���اج لتق���دمي أفضل 
اخلدمات لضيوف الرحمن«، 
مشيدا في هذا الصدد »باتصال 
الوزراء ونقل  سمو رئيس 
سؤال صاحب السمو األمير 
وسمو ولي العهد عن أحوال 
بعثة احلج واالطمئنان على 

حجاج الكويت«.
كما ثمن األذينة »جهود 
الوزير الصانع التي أشاد بها 
أصحاب احلمالت وسؤاله 
الدائم على مدار الساعة عن 
كل كبيرة وصغيرة والوقوف 
على أفضل االس���تعدادات 
خلدمة احلجي���ج«، معتبرا 
»خدم���ة ضي���وف الرحمن 

واكد الصانع ان هذا املركز 
فري���د من نوعه في الش���رق 
االوسط ولدينا مسؤولية كبيرة 
لدعم هذا املركز. وبالنس���بة 
ملكان ومساجد املركز، اكد ان 
هذه املساحة ال تتناسب مع 
املركز فيما يقدمه من  اهمية 
اعمال عظيمة وفريدة يقومون 
بها حيث ش���اهدمت بأعينكم 
كف���اءات وطني���ة متطوعة 
جتعلنا نفتخر بها وتؤكد ان 

الرحمن والتي كانت ذو جودة 
كبيرة«.

واستطرد قائال: »سننفذ 
كل ه���ذه املالحظ���ات التي 
اس���تمعنا لها وعلينا أمانة 
أن نلتم���س هموم أصحاب 
احلمالت ومالها وما عليها«، 
مؤك���دا عل���ى أن »القانون 
الذي  س���يطبق، والقانون 
اق���ر للح���ج س���يلبي كل 
االحتياج���ات ويقضي على 
جميع السلبيات«، الفتا إلى 

مش���يرا الى ان هذا املركز من 
املراكز املهمة في الكويت حيث 
يحتضن االطفال ضعاف السمع 
والذين كانوا من املمكن ان تظل 
االعاقة مالزمة للطفل طوال 
حياته لوال انشاء هذا املركز 
حيث نرى ان املركز يحتضن 
هؤالء االطفال بدال من عاملهم 
في اخلارج حيث ان كثيرا من 
األسر ال تستطيع عالج اطفالها 

خارج الكويت.

وغيرها من الطلبات«.
وفي حني لفت إلى أن »إقرار 
قانون احلج ساهم بشكل كبير 
في احلد م���ن احلمالت غير 
إلى تنظيم  املرخصة إضافة 
إلى  العمرة«، أشار  ش���ؤون 
أنه لم يكتف بالتقارير التي 
ترفع له بعد انتهاء موس���م 
احلج »وإمنا أشرفت شخصيا 
عليه خالل تواجدي في مكة 
وتفقدت وتأك���دت من حجم 
اجلهود املبذولة خلدمة ضيوف 

يعقوب الصان���ع ان الكويت 
سباقة في كثير من النواحي 
االنسانية واخليرية ومنها مركز 
التعليمي املتخصص  صدى 
لتعليم االطفال ضعاف السمع 

زارعي القوقعة.
انكم  وقال الصان���ع ارى 
تأثرمت مبا شاهدمتوه من اعمال 
السامية  الرسالة  كبيرة ذات 
العامة  التي تقدمه���ا االمانة 
لألوقاف، منها دعم هذا املركز، 

املبكر للح���ج وعقد اللقاءات 
مع السلطات السعودية إلقرار 
العديد من اآلليات اجلديدة كان 
لها اثر كبير في تهيئة األجواء 

املتميزة حلجاجنا«.
انه »من  واعتبر الصانع 
أبرز اآللي���ات التي أقرت هذا 
العام هي طل���ب زيادة عدد 
إل���ى 3250 وزيادة  احلجاج 
مس���احة األراض���ي حلجاج 
الكويت، باإلضافة إلى زيادة 
اإلداري���ني في احلمالت  عدد 

مقبلة على مشاريع كبرى، اكد 
الصانع ان الكفاءات الكويتية 
املوجودة في األمانة ونوابهم 
لن يعطل���وا عمل األمانة من 
االمن���اء املس���اعدين ونواب 
االمني الع���ام كلهم على قلب 
رجل واحد ويشتغلون كخلية 
نحل وبالتالي التسمية قريبة 

جدا.
وباملناسبة اكد وزير العدل 
واالوقاف والشؤون االسالمية 

أسامة أبوالسعود

الع���دل ووزير  أكد وزير 
األوقاف يعقوب الصانع أن 
»إنش���اء احتاد حمالت احلج 
حق قانون���ي ألصحاب هذه 
أنه  إلى  احلمالت«، مش���يرا 
سيسعى »إلقراره وسيكون 
هناك ممث���ال له���م«، مبديا 
»اهتمامه باملوازنة بني مصلحة 
احلجيج وأصحاب احلمالت 
وع���دم غلبة كف���ة على كفة 
أخرى«، مستدركا: »الشك أن 
هناك هاجسا من عملية ارتفاع 
أسعار احلج ونحن كحكومة 
نراع���ي وضع ح���د الرتفاع 

األسعار تلك«.
وخالل لقاء مفتوح أجراه 
مع أصحاب حم���الت احلج 
الكويتية أول من أمس حتت 
عنوان »شركاء في النجاح«، 
ق���ال الصان���ع: »هناك من ال 
يستطيع أن يؤدي الفريضة 
بسبب الغالء وبالتالي البد أن 
تكون األسعار مناسبة إلى حد 
معني ويجب مراعاة أصحاب 
الدخول املتدنية«، الفتا إلى أن 
»البعض ال يقبل أن يذهب ألداء 
الفريضة عن طريق الزكاة«، 
مش���يرا الى أنهم سيراعون 

ظروف اجلميع.
أكد  ومن ناحية أخ���رى، 
الصان���ع »ان موس���م احلج 
املاض���ي كان مميزا من خالل 
تق���دمي اخلدم���ات للحجاج 
وتوفير س���بل الراحة لهم«، 
الفت���ا إل���ى أن »االس���تعداد 

ليلى الشافعي

الع���دل ووزير  أكد وزير 
األوقاف والشؤون االسالمية 
يعقوب الصانع فيما يخص 
بصمة املؤذنني في املساجد ان 
التزام املؤذن بالبصمة يكون 
ملصلحة املس���جد واملصلني 
وان هن���اك بعض املؤذنني ال 
يتواجدون في املسجد، فيقوم 
احد املصل���ني باألذان لذا كان 
البد من تطبيق نظام البصمة 
ومعاقبة املخال���ف، وتعتبر 
مخالفت���ه جت���اوزا للقانون 
املعمول به في ديوان اخلدمة 

املدنية.
وعم���ا مت م���ن تنظي���م 
للحس���ينيات في محرم، قال 
خالل جولة تفقدية ملركز صدى 
التعليمي صباح امس للتعرف 
عل���ى ما يقدمه م���ن خدمات 
لالطفال ضعاف الس���ماع: ان 
الداخلي���ة عليها دور  وزارة 
كبير في تنظيم احلسينيات 
على ان تكون داخل احلسينية 
وليس خارجها وهم على قدر 

من املسؤولية.
وردا على سؤال حول موعد 
تس���مية األمني العام لألمانة 
العام���ة لألوقاف خاصة انها 

الوزير يعقوب الصانع وخليف األذينة ورومي الرومي مع احلضور خالل اللقاء

جولة داخل املركز   )احمد علي(الوزير يعقوب الصانع يستمع إلى شرح حول عمل املركز

يعقوب الصانع مصافحا طفلة داخل املركز لفتة أبوية من الوزير الصانع 

يعقوب الصانع متحدثا للزميلة ليلى الشافعي

درع تكرميية للوزير الصانع 

خليف األذينة وأحمد القراوي في مقدمة احلضور  )ريليش كومار(

أسعار التذاكر 

دمج احلمالت 
غير مفيد

حتدث عدد من أصحاب 
احلمالت عن ارتفاع أسعار 
تذاكر الطيران التي وصلت 

إلى 330 دينارا خالل موسم 
احلج وهو ما يزيد أكثر من 
4 أضعاف السعر الطبيعي، 

وكذلك مشاكل املطار 
ووصول احلقائب إلى محطة 
الشحن وليس سير احلقائب 

العادي. وطالبت احلمالت 
بدعم الوزير في إنشاء 

احتاد حمالت احلج وهو ما 
أيده الوزير، مشددا على 

انه حق لكل أصحاب مهنة 
واحدة في تأسيس احتاد 

يبحث مشاكلهم ويعمل على 
حلها ويحقق طموحاتهم.

د.وليد الكندري صاحب 
حملة د.وليد الكندري طالب 
بإستراتيجية وآلية واضحة 

في دمج احلمالت التي 
تعتبر غير مفيدة للحاج، 
مطالبا بفتح باب املنافسة 

لصالح احلجاج.

احلكومة تعمل
على وضع حد 
الرتفاع األسعار 

وسنراعي ظروف 
اجلميع

.. ومتحدثا إلى أخرى


