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الخرافي استقبل رئيس وزراء ألبانيا

الصيفي يثّمن جهود مدير عام
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي

من القيادات التربوية المشهود لها بالنزاهة والكفاءة

ثمن موافقة بنك التسليف على تقديم منحة 10 آالف دينار

الوعالن: ذوو االحتياجات الخاصة بحاجة لإلنصاف

»التشريعية« ناقشت منح الحصانة لعضو هيئة التدريس

بشخوص القضاة وكرامتهم من 
القاضي  خالل كيفية مخاصمة 
في حال وجود ظلم بني او خطأ 
فاحش مع االخذ باالعتبار مكانة 

وتقدير شخص القاضي.
واوض���ح د.الطبطبائ���ي ان 
اللجنة بحث���ت ايضا موضوعا 
يتعلق باقتراحات بشأن صحة 

التش���ريعية  اللجنة  وافقت 
البرملانية في اجتماعها »امس« 
على انشاء »ادارة االستشارات 
االس���رية« لتك���ون ضمن مواد 
قانون االحوال الشخصية وكذلك 
الطف���ل الصغير« لالب  »رؤية 
الصادر ل���ه حكم رؤيته وايضا 
اعطاء عضو هيئة التدريس في 
اجلامعة حصانة تكون مقتصرة 

على احلرم اجلامعي.
النائب  اللجن���ة  وقال مقرر 
الطبطبائي في تصريح  د.وليد 
للصحافي���ني ان اللجنة نظرت 
ع���ددا م���ن املواضي���ع ومنها 
املتعل���ق مبخاصمة  االقت���راح 
القضاة والتظل���م من القرارات 
القضائي���ة، الفتا الى ان اعضاء 
اللجنة بشأن هذا املقترح توصلوا 
الى حل وسط سيصاغ في اطار 
املخاصمة املشروعة دون املساس 

النس���ب عب���ر االخ���ذ بنتائج 
ال�  النووي  الفحص للحم���ض 
»DNA« كبديل الثبات النسب او 
الطعن به، مشيرا الى ان اللجنة 
ارتأت ان يحال املقترح الى ادارة 
االفتاء بوزارة االوقاف والشؤون 
االسالمية البداء الرأي الشرعي 
في مسألة هل يجوز االعتداد بال� 
»DNA« لنفي النسب ام يكتفى ب� 
»املالعنة«، كما جاء في الشريعة 
حتى تصل اللجن���ة الى احلكم 

املطلوب في هذا الصدد.
وبني د.الطبطبائي ان اللجنة 
وافقت على مادت���ني في قانون 
االح���وال الش���خصية تتعلقان 
بتهيئة االجواء املناسبة ل� »رؤية 
الصغير« من قبل والده اذا كان قد 
صدر له حكم بالرؤية تلزم بتوفير 
املكان والوقت املناسبني لتنفيذ 
اقتراح  الى  الرؤية اضافة  حكم 
بشأن انشاء »ادارة االستشارات 
االسرية« تكون ملزمة باالستشارة 
االسرية قبل توثيق الطالق لتكون 
ضمن نصوص قانون االحوال 
الشخصية من باب الصلح بني 
الزوجني متاش���يا مع ما حثت 
عليه شريعتنا السمحة فيما جاء 
بالقرآن الكرمي )ان يريدا اصالحا 
يوفق اهلل بينهما( والهدف من 
هذا التعديل تقليل حاالت الطالق.\ 
واشار د.الطبطبائي الى ان اللجنة 
لم توافق على مقترح انشاء دائرة 
احوال جعفرية باعتبار ان هذه 
االدارة متحققة وهي موجودة اآلن، 
الفتا الى ان اللجنة ناقشت ايضا 
مقترحا يتعلق باعطاء حصانة 
لعضو هيئة التدريس في اجلامعة 
بحي���ث ال يكون هناك ضبط او 
تفتيش او حتقيق الستاذ اجلامعة 
اال باذن خطي من النيابة العامة 
يخطر به مدير اجلامعة، ورأت 
اللجنة ان تقتصر احلصانة على 

احلرم اجلامعي فقط.

رحب النائب مبارك الوعالن مبوافقة بنك التسليف واالدخار على 
تقدمي منحة لذوي االحتياجات اخلاصة قدرها 10 آالف دينار وتخفيض 
القس���ط الشهري للقروض املمنوحة لهم الى 5% من اجمالي الراتب 
وبحد أقصى 50 دينارا، وزيادة سقف قرض البيع والتثمني الى 300 
ألف دينار، مشيرا الى ان هذه القرارات تعد خطوة أولى إلعطاء ذوي 
االحتياجات اخلاصة بعض حقوقهم املغيبة منذ س���نوات طويلة، 
مؤكدا ان هناك املزيد من املتطلبات التي يحتاجها ذوو االحتياجات 
اخلاصة. وقال الوعالن ف���ي تصريح صحافي ان ذوي االحتياجات 
اخلاصة يعانون منذ زمن من مش���كالت كثي���رة، ومع مرور الزمن 

تراكم���ت وأصبحت حلولها حتتاج الى جدية في التعامل، إلنصاف 
هذه الفئة وتخفيف املعاناة عنها.

وأشار الوعالن الى ان تقدمي منحة 10 آالف دينار زيادة على قيمة 
القرض اإلسكاني غير كافية ملساعدة ذوي االحتياجات اخلاصة في 
بناء السكن وفقا ملا يحتاجونه من مواصفات خاصة لسكنهم والتي 
عادة حتتاج الى تكاليف كبيرة وجتهيزات خاصة، الفتا الى ان إقرارها 
خطوة نحو االجتاه الصحيح مؤكدا ان هناك ما تنتظره من احلكومة 
ومن الدراس���ة التشريعية حلماية هذه الشريحة وتقدمي املزيد لهم 

في ظل غياب االهتمام بهذه الفئة املهمة في مجتمعنا.

اشاد النائب الصيفي مبارك 
التي يبذلها  الصيفي باجلهود 
مدير عام الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب د.يعقوب 
الرفاعي خلدمة التعليم العالي 
واالرتقاء باملؤسسات األكادميية 

في الهيئة.
وأك���د الصيفي في تصريح 
للصحافيني امس ان د.الرفاعي 
من القيادات التربوية املشهود 
لها بالنزاهة والكفاءة واالخالص، 
داعيا الى جتنيب املؤسس���ات 
التعليمية املختلفة الدخول في 
الصراعات السياسية ودهاليزها 

الصعبة.
وقال الصيفي ان التعلي���م مبختلف مراحله 
يحتاج الى بيئة هادئة حتى تسير العجلة بعيدا 
عن اجواء التسييس، مشددا على ضرورة احترام 
وتقدير كل القيادات املخلصة التي عملت بإخالص 

من اجل تطوير العملية التعليمية.

واشار الى ان االجنازات التي 
حتققت في عهد د.الرفاعي محل 
تقدير من كل العاملني في الهيئة 
العامة للتعليم التطبيقي، معربا 
عن أمله في استمرار هذه اجلهود 
الطيبة من أجل االرتقاء بالقدرات 

الطالبية.
وأثنى الصيفي ايضا على 
ب���ه مدير  ال���ذي يقوم  الدور 
الفهيد من  اجلامعة د.عبداهلل 

اجل خدمة التعليم العالي.
وأكد الصيف���ي ان د.الفهيد 
من الكفاءات التربوية املخلصة 
التي ساهمت بعد سنوات من 
العمل الطويل والشاق في ارساء معايير مهمة في 

مسيرة التعليم اجلامعي.
وشدد على اهمية اضفاء حالة من االستقرار 
في امليادين التعليمية والتربوية والذي من شأنه 
ايج���اد ارضية خصبة للعمل واالجناز مبا يخدم 

مؤسساتنا التعليمية في مختلف املواقع.

الرئيس جاسم اخلرافي مودعا د. صالح بريشا

استقبل رئيس مجلس االمة 
جاسم اخلرافي في مكتبه امس 
رئيس وزراء جمهورية البانيا 
املرافق  د.صالح بريشا والوفد 

له.
اللق���اء نائب رئيس  حضر 
مجلس االمة عبداهلل يوس���ف 
الرومي ورئيس جلنة الصداقة 
االلبانية   � الكويتية  البرملانية 
النائب د.وليد الطبطبائي والنائب 
حسني احلريتي ورئيس بعثة 
املرافقة للوفد الضيف  الشرف 
املستشارة في ديوان سمو رئيس 
الوزراء د.رشا الصباح وسفير 
الى  الكويت في بلغاريا احملال 
جمهورية البانيا احمد عبداهلل 

بوزبر.
اللق���اء بحث  جرى خ���الل 
آخر املستجدات على الساحتني 
االقليمية والدولية وسبل تعزيز 
البلدين  الثنائية بني  العالقات 
الصديقني على جميع املجاالت 

خاصة اجلانب البرملاني.

فيصل الدويسان ود. معصومة املبارك وحسني احلريتي ود. وليد الطبطبائي خالل االجتماع

مبارك الوعالن

الصيفي مبارك الصيفي

الزلزلة: »المالية« تقرّ الخطة السنوية نهاية األسبوع الجاري
الحكومة متعاونة وتبنت عدداً من المالحظات النيابية وتقدم أرقامها الحقاً

أكد رئيس اللجنة املالية البرملانية النائب د.يوس����ف 
الزلزل����ة ان اجتماع اللجنة امس ج����اء بخصوص نقاش 
احلكومة حول اخلطة السنوية، مشيرا الى ان هذه اخلطة 
كانت محل نقاش كبير منذ ان قدمت الى مجلس االمة من قبل 
جلنة امليزانيات. وبني الزلزلة ان احلكومة كانت متعاونة 
الى أبعد مدى خالل االجتماع وانه قدم اليها مجموعة من 
املالحظات وان احلكومة تبنتها. وكشف الزلزلة ان هناك 
لقاء آخر مع اجلان����ب احلكومي عند تقدميه مجموعة من 
األرقام املتعلقة باخلطة، الفتا الى ان اللجنة املالية اعطت 
احلكومة احلرية املطلقة في ان تأتي اليها متى انتهت من 

تقدير األرقام التي تدعم بها خطتها السنوية.
وأوضح الزلزلة انه متفائل من اقرار اخلطة الس����نوية 
نهاية االس����بوع اجلاري او مع بداية االسبوع املقبل متى 

جاءت بها احلكومة، مشيرا الى ان توجيهات اللجنة املالية 
واضح����ة في هذا اخلصوص وان احلكومة بدا عليها تقبل 

املالحظات التي وجهت اليه����ا بصدر رح��ب.
وتاب����ع الزلزلة مقدما أحر التع����ازي الى نائب رئيس 
مجلس ال����وزراء ووزير التنمية ووزير الدولة لش����ؤون 
االس����كان الشيخ احمد الفهد في وفاة جدته سائال اهلل عز 
وجل ان يحش����رها في زمرة النبيني واملؤمنني الصاحلني. 
وبني الزلزلة ان الش����يخ احمد الفهد حرص على حضور 
اجتماع اللجنة املالية حتى نهايته، بالرغم من وصوله نبأ 
وفاة جدته، س����ائال اهلل ان يتغمد الفقيدة برحمته ويلهم 

أهلها الصبر والسلوان.
وبني مقرر جلنة املالية واالقتصادية البرملانية النائب 
عبدالرحمن العنجري ان احلكومة ابدت مرونة امس خالل 

اجتم����اع اللجنة حول ما تقدم به اعضاء اللجنة وعدد من 
الن����واب من مالحظات على اخلطة الس����نوية املقدرة ب� 4 
مليارات دينار، داعيا احلكومة الى رفع يدها عن االقتصاد 

الذي ميثل 78% من الناجت القومي احمللي.
وقال العنجري في تصريح للصحافيني ان اللجنة طلبت 
من احلكومة كشفا تفصيليا للمشاريع التي تتضمنها اخلطة 
السنوية ليتس����نى لنا معرفة كلفة هذه املشاريع، مشددا 

على توضيح اجلدول الزمني لتنفيذ اخلطة.
وافاد العنجري ان االجتماع شهد تركيزا على اجلوانب 
احليوية والتي كان يحتل صدارتها التعليم ثم البنية التحتية، 
ويليها املش����اريع التي تهتم باالنسان كالصحة والسكن، 
وانتهى العنج����ري الى ان احلكومة وعدت بإعادة صياغة 

اخلطة السنوية وذلك استجابة ملالحظات اللجنة.

)متين غوزال(احمد السعدون وخالد السلطان والشيخ احمد الفهد ود. يوسف الزلزلة يتوسطهم املستشار املالي خالل اجتماع اللجنة


