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طالل اجلالل

الهاجري يقترح توفير درجات وظيفية 
ملترجمي لغة اإلشارة

قدم النائب ماضي الهاجري اقتراحا برغبة 
جاء في مقدمته: حيث ان لغة االشارة تشكل 

اهمية قصوى لألشخاص ذوي االعاقة 
ألنها السبيل الوحيد لتعاملهم وتواصلهم 

مع اآلخرين، خاصة في الوزارات واملصالح 
احلكومية، وملا كانت هذه الوزارات واملصالح 
تفتقد وجود مترجمي إشارة لذوي احلاجات 

اخلاصة وحتديدا الصم والبكم، وحتى 
ال يشعروا بأنهم غرباء في مجتمعاتهم 

بسبب جتاهل البعض لهم في املرافق العامة 
واإلدارات احلكومية بشكل يومي، يجب 

توفير درجات وظيفية ملترجمي لغة االشارة 
وشروط خدمة مناسبة جلذب اصحاب 

اخلبرة واملؤهالت لهذا املجال.
ونص االقتراح على: »أن يقوم ديوان اخلدمة 

املدنية باستحداث وتوفير درجات وظيفية 
ملترجمي لغة االشارة لألشخاص ذوي االعاقة 

وخاصة الصم والبكم، في كل الوزارات 
واملصالح احلكومية وتسكني األشخاص 

اصحاب اخلبرة والدراية في هذه الوظائف 
حتى يتسنى ألصحاب االحتياجات اخلاصة 

التعامل والتواصل مع مجتمعاتهم«.

ماضي الهاجري

د.عبدالرحمن  اجليران

شدد النائب د.عبدالرحمن  
اجليران على اننا اليوم بحاجة 
لتقييم جميع الدراسات التي 
أجنزها البنك الدولي او اي 
جهة خارجية ملعرفة وقياس 

مدى االستفادة منها.
ولفت الى ان استراتيجيات 
التعلي���م حدده���ا مجلس 
املع���ارف األول وتضمنت 
اه���داف واضحة  خمس���ة 
ومح���ددة فلس���نا بحاجة 
التي  الدولي  البنك  لوصايا 
ال تالم���س حاج���ة امليدان 

التربوي وال تراعي قدراته 
وأولوياته.

أما فيما يتعلق باستخدام 
التكنولوجيا العالية اجلودة 
واستغالل الوسائل احلديثة 
إليصال املعلومة وتبسيطها 
وتطوير الق���درات العقلية 
لدى الطالب والتدريب على 
التحليل والنقد واالستنباط 
بهدف الوصول الى احلل فهذه 
وهلل احلمد تخصصات علمية 
وكف���اءات وطنية اكادميية 
متوافرة وتفخر بهم جامعة 

الكويت واجلامعات اخلاصة 
واملعاه���د ومراكز االبحاث 
واالس���تراتيجية  العلمية 
وهي قادرة على القيام بهذه 
املسؤولية وتطوير منظومة 

التعليم.
وفي اخلتام، اشار النائب 
اجليران الى وجود قياديني 
تربويني بصدد احالتهم الى 
التقاعد وميك���ن ضخ هذه 
اخلبرات في املركز الوطني 
التعليم ومشاريع  لتطوير 

القياس والتقومي.

اجليران لالستعانة بالتربويني في  مركز  تطوير التعليم

عبداهلل التميمي

نبه النائب عبداهلل التميمي 
وزيرة الشؤون االجتماعية 
والعمل وزيرة الدولة لشؤون 
التخطيط هند الصبيح إلى 
ضرورة اتخاذ قرار صائب 
ومستحق بإعادة املساعدات 
املقتطعة من املرأة الكويتية 
األرملة واملطلقة واملتزوجة 

من غير الكويتي.
وقال إن الوزيرة السابقة 
اتخذت قرارا سابقا بتقليص 
هذه املس���اعدات، وهي بدل 
اإليج���ار وع���الوة األطفال 
وغيره���ا م���ن املس���اعدات 
املس���تحقة، وتش���ددت في 

إحضار ش���هادة عجز كلي 
للزوج غي���ر الكويتي وهذا 
أمر مخالف ل���روح القانون 

اخلاص بذلك. 
وأضاف التميمي أنه يقوم 
مبراجعة قانون املساعدات 
االجتماعية، والذي لم يجد 
فيه ما مينع من إعطاء املرأة 
الكويتية تل���ك البنود التي 
كفلها الدس���تور والقانون 
آنف الذكر لكنه س���يضطر 
إلى التشدد في تطبيق هذه 
اجلزئيات تش���ريعيا ما لم 
تس���تدرك الوزيرة الصبيح 
ذل���ك بق���رار وزاري يقلص 

معان���اة هذه الفئة من بنات 
الكويت باجلانب املعيشي في 

ظل ارتفاع األسعار.
وختم أن القصور الذي 
تواجهه املرأة الكويتية في 
وطنها من احلقوق املكفولة 
شرعيا وتشريعيا ال يجوز 
أن يستمر، متسائال اال يكفي 
انها حترم من اعطاء أبنائها أي 
حقوق تتمتع بها قريناتها في 
دول مجلس التعاون اخلليجي، 
في كافة املسائل اإلنسانية؟ 
وأنت وزيرة تطبقني الكثير 
من املعاني اإلنسانية في عملك 

الرسمي.

يدرس معاجلة الثغرات في قانون املساعدات االجتماعية وتشديده

التميمي إلعادة املساعدات املقتطعة من املرأة الكويتية 
األرملة واملطلقة واملتزوجة من غير كويتي

د.محمد احلويلة

سعدون حماد

النائ����ب د.محمد  أش����اد 
احلويلة عضو مجلس األمة 
وعضو البرملان العربي بنجاح 
مؤمتر املانحني الثالث لدعم 
الوضع االنساني في سورية 
والذي اس����تضافته الكويت 
برعاية ومببادرة كرمية من 
صاحب السمو األمير الشيخ 
صب����اح األحمد اس����تجابة 
لالحتياجات االنسانية امللحة 
لالجئني من جراء اس����تمرار 
األزمة السورية التي دخلت 
عامها اخلامس، مشيدا بقيمة 
التعهدات املقدمة م��ن الدول 
املانح�����ة والت����ي بلغ�����ت 
3.8 مليارات دوالر لدعم الوضع 

االنساني في سورية.
وهن����أ احلويلة صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد بنجاح أعمال املؤمتر 
الدولي الثالث للدول املانحة 
لدع����م الوض����ع االنس����اني 
في س����ورية، مشيدا بجهود 
صاح����ب الس����مو ف����ي دعم 
العمل االنس����اني واخليري 
ومبادرة س����موه الستضافة 
مؤمتر املانحني الثالث والتي 
تعكس حرص وإسهامات سمو 
األمير في شتى مجاالت العمل 
اإلنساني والتي عززت املكانة 
الدولية لدولة الكويت، كما 
ثمن احلويلة جهود س����مو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
جابر املبارك والنائب األول 

أشاد النائب سعدون حماد 
بجهود وزير الدولة لشؤون 
اإلسكان ياسر أبل، حيث بلغ 
عدد الوحدات السكنية التي 
مت توزيعه����ا خالل الس����نة 
املالية املاضية 12030 وحدة 
سكنية، ويعتبر هذا العدد رقما 
قياسيا بالنسبة للتوزيعات 
اإلسكانية للوحدات السكنية 

خالل السنوات املاضية.
وأضاف حماد: اننا كذلك 
نثمن تضافر وتوحيد جهود 
جميع العاملني في املؤسسة 
العامة للرعاية السكنية وبنك 
االئتمان الكويتي والتي أثمرت 

لرئيس مجلس الوزراء ووزير 
اخلارجية الشيخ صباح اخلالد 
ووزير الدولة لشؤون مجلس 
الوزراء الشيخ محمد العبداهلل 
ووكي����ل وزارة اخلارجي����ة 
خالد اجلاراهلل في التحضير 
والتنظيم الستضافة املؤمتر 

الدولي الثالث للمانحني.
وقال احلويلة إن مشاركة 
78 دولة و38 منظمة دولية 
في أعمال املؤمتر تؤكد على 
املكانة الكبيرة التي احتلتها 
دولة الكويت وش����عبها بني 
دول العالم واننا نعتز ونفخر 
بالدور اإلنساني اإلغاثي الذي 
تقوم به الكويت برعاية قائد 
العمل اإلنس����اني سمو أمير 
البالد الشيخ صباح األحمد 
لدعم األش����قاء في س����ورية 
من أج����ل تخفيف معاناتهم، 
فهذا ليس باألمر املستغرب، 
فهو ما جبلت عليه الكويت 
وأهلها، مؤكدا ضرورة إيصال 
هذه املساعدات ملن يستحقها 
ويحتاجها في داخل سورية 
وخارجها وفي أسرع وقت، 
وأن نس����تمر في الدعم الى 
أن يستقر الوضع بسورية 
الشقيقة.وأكد احلويلة أنه ال 
يوجد صاحب ضمير يقبل ما 
آلت إليه األمور في س����ورية 
فإن األزمة في سورية حرمت 
مليوني طفل سوري من حقوق 
التعليم، وشردت ما يقارب 12 

هذه النتائج امللموس����ة التي 
ستسهم بشكل كبير في حل 
ومعاجلة القضية اإلسكانية 
وحتقيق االستقرار والطمأنينة 

في نفوس املواطنني.
وزاد حماد: كما اننا نثني 
على جهود وزير الدولة لشؤون 
البلدية في توفير عدد كبير 
من األراضي وتسليمها للهيئة 
العامة للرعاية السكنية، ما 
ساهم بشكل كبير في إجناز 
وتنفيذ تلك الوحدات السكنية 

وحل القضية اإلسكانية.
وأكد حماد ان توفير الرعاية 
السكنية لألسر الكويتية يعتبر 

مليون شخص وعدد القتلى 
جتاوز 210 آالف قتيل، مشيرا 
الى أن أعداد الالجئني تتزايد 
بشكل مستمر مع زيادة سوء 
االوضاع في الداخل السوري 
وهذا يشكل ضغطا على الدول 
املستضيفة مما يتطلب تدخال 
دوليا من أجل تقدمي املساعدة 
وحترك عاجل إلنقاذ الشعب 
السوري من القتل والتشرد 
ومحاصرة هذا النظام الدموي 

املجرم الذي فقد شرعيته.
احلويل����ة  واختت����م 
تصريحه قائال: نشيد كذلك 
بإعالن املنظمات املانحة غير 
احلكومي����ة تعهداتها بتقدمي  
506 مالي����ني دوالر لدع����م 
الشعب السوري، ومن ذلك 
املبلغ نحو 90 مليونا مقدما 
من جمعيات وش����خصيات 
خيرية كويتية، حيث أعلنت 
13 جمعية وشخصية كويتية 
تعهداتها أمام املؤمتر الدولي 
الثالث للمنظم����ات املانحة 
غير احلكومية وبلغت قيمة 
التعهدات اخلليجية واإلسالمية 
والدولية في����ه نحو 418.05 
مليون دوالر لدعم الش����عب 
السوري وتلبية احتياجاته 
اإلنسانية املتزايدة في الفترة 
املقبلة، ونسأل اهلل عز وجل أن 
يعجل بفرج الشعب السوري 
وأن يكون هذا املؤمتر سببا في 

تخفيف آالمهم ومأساتهم.

من أهم مقومات االس����تقرار 
والعيش الكرمي للمواطنني، 
حيث أصبح توفير املسكن 
املناس����ب أهم ما يشغل بال 

املواطن في الوقت احلالي.
وطالب حماد وزير اإلسكان 
مبضاعفة اجله����ود املبذولة 
خالل الس����نة املالية املقبلة، 
وذلك لتقليص أعداد طلبات 
الرعاية الس����كنية وتوزيع 
وحدات سكنية ال يقل عددها 
عما مت توزيعه خالل السنة 
املالية املاضية الى ان نصل 
الى ح����ل ج����ذري للقضية 

اإلسكانية.

شاركت فيه 78 دولة و38 منظمة دولية

احلويلة يهنئ صاحب السمو بنجاح أعمال
مؤمتر املانحني لدعم الوضع اإلنساني في سورية

حماد: نشيد بجهود وزير اإلسكان في توزيع
12030 وحدة سكنية خالل السنة املالية املاضية

طالل اجلالل يطالب وزير الداخلية بإعفاء السوريني 
من غرامة تأخير جتديد اجلوازات

طالب النائب طالل اجلالل 
نائب رئيس الوزراء ووزير 
الداخلية الشيخ محمد اخلالد 
بإعفاء اجلالية السورية في 
التأخير  الكويت من غرامة 
املترتب���ة على تأخر جتديد 
جوازات الس���فر، فوضعهم 
يعتب���ر حالة اس���تثنائية 
الوق���ت  وانس���انية ف���ي 

نفسه.

وق���ال اجلالل ان في ظل 
ما يش���هده بلدهم من دمار 
شامل، فان ذلك يتطلب منا 
كدولة جبل اهلها على العمل 
االنساني بالوقوف بجانب 
اخواننا م���ن أبناء اجلالية 
السورية بالكويت، وتبسيط 
االج���راءات اخلاص���ة بهم، 
فتأخرهم في جتديد جوازات 

سفرهم ال ذنب لهم به.

وتابع اجلالل ان معاناة 
الشعب الس���وري الشقيق 
تس���تدعي منا الوقوف الى 
جانبهم في محنتهم السيما 
من يقيمون معنا، مش���يرا 
ال���ى ان الكوي���ت عرف���ت 
على مر العصور بأنها بلد 
اخلير والعطاء ومس���اعدة 

احملتاجني.
وقال اجل���الل في ختام 

تصريح���ه: كلي ثقة بتفهم 
صاحب اللمسات االنسانية 
الشيخ محمد اخلالد ألهمية 
اعفاء اجلالية السورية من 
غرامة تأخير جتديد جوازات 
س���فرهم واتخ���اذ االجراء 
املناس���ب لرفع املعاناة عن 
التي  ابناء ه���ذه اجلالي���ة 
تربطنا بها روابط العروبة 

واالسالم.

مبارك اخلرينج

توفر غطاء قانونياً ملالحقة مجرمي احلرب اإلسرائيليني

اجلالل: نهنئ قائد العمل اإلنساني
بنجاح املؤمتر الثالث للمانحني

اخلرينج يبارك قبول فلسطني عضواً في احملكمة اجلنائية الدولية

هنأ النائب طالل اجلالل قائد العمل 
اإلنساني صاحب السمو األمير الشيخ 

صباح األحمد بنجاح مؤمتر املانحني 
الثالث لدعم الشعب السوري والذي عقد 

في الكويت اول من امس، وجنح املؤمتر 
بفضل جهود صاحب السمو األمير في 

جمع 3.8 مليارات دوالر.

بارك نائب رئيس مجلس 
األمة مب����ارك اخلرينج قبول 
الكامل����ة لدول����ة  العضوي����ة 
فلسطني في احملكمة اجلنائية 
الدولية مقدما التهنئة للرئيس 
محمود عباس ابومازن وللقيادة 
الفلسطينية جاء ذلك في اتصال 
هاتفي مع سفير فلسطني في 
الكويت بأن هذه اخلطوة املباركة 
القضية  واملس����تحقة لدع����م 
الفلسطينية.وأكد اخلرينج ان 
وجود فلسطني عضو في احملكمة 

اجلنائية الدولية يساهم في حل 
كثير من مشاكل الفلسطينيني 
مع االحتالل الصهيوني  ويعمل 
على توفي����ر الغطاء القانوني 
والش����رعي ملالحق����ة مجرمي 
احل����رب اإلس����رائيليني الذين 
ارتكب����وا جرائم ح����رب جتاه 

الشعب الفلسطيني.
ومتنى اخلرينج ان تكون 
هذه اخلطوة مقدمة ألخذ الشعب 
الفلسطيني كامل حقوقه على 

ارضه.

وضعهم يعتبر حالة استثنائية وإنسانية في الوقت نفسه

العضوية في 
احملكمة الدولية 

خطوة مقدمة ألخذ 
الشعب الفلسطيني 

كامل حقوقه على 
أرضه

تتقدم ب�سادق �لعز�ء و�ملو��ساة �إىل

مسفر بن محمد بن شليويح
وعموم آل شليويح 

لـوفاة �ملغفـور له بـاإذن �هلل تعـالـى 

العم/ بداح بن حم�شن بن �شليويح

تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وأسگنه فسيح جناته
وألهم آله وذويه الصبر والسلوان


