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راكان النصف 

باملجتمع دمجهم  في  إيجابية  أدوارًا  يحقق  مبا 

الدالل يقترح توفير فرص وظيفية 
تتناسب مع طبيعة ذوي االحتياجات 

ريا�ض عواد

قال رئيس مجلس األمة مــرزوق الغامن 
إن اعــتــذار سمو الشيخ جابر املــبــارك عن 
التكليف برئاسة احلكومة اجلديدة حتى 
يتم إبراء ساحته أمام القضاء العادل خطوة 

جديرة بالثناء وسابقة محمودة.
وقال الرئيس الغامن في تصريح صحفي 

مبجلس األمة امس »أقدر متاما وأتفهم جيدا 
اعتذار سمو رئيس مجلس الــوزراء الشيخ 
جابر املبارك عن التكليف برئاسة احلكومة 

اجلديدة«.
واعتبر الغامن أنها خطوة جديرة بالثناء 
وسابقة محمودة بأن يعتذر مسؤول في 
منصب مهم وحساس مثل رئاسة الوزراء 

ـــراء ساحته أمــام  عــن التكليف وذلـــك إلب
القضاء الشامخ العادل.

وأعــرب الغامن عن شكره لسمو الشيخ 
جابر املبارك على كل ما قدمه خالل فترة 
ــوزراء وعلى هذا املوقف  رئاسة مجلس ال
ــراء ساحته أمام  الراقي بــأن يصر على إب
القضاء العادل قبل أن يتولى أي مسؤولية 

تنفيذية.
وقال الغامن » تعاملت مع سمو الشيخ 
جابر املــبــارك طــوال الفترة السابقة في 
مجلس الــــوزراء، وأقـــول لــه شكرا يــا أبو 

صباح وأمتنى لك كل اخلير والتوفيق«.
وردا على سؤال صحفي حول اإلجراءات 
التي ستتخذ في حــال قبول اعــتــذار سمو 
الشيخ جابر املبارك عن رئاسة احلكومة 
ــامن »ســتــكــون هناك  ــغ اجلـــديـــدة، قـــال ال
مــشــاورات جديدة وتكليف رئيس وزراء 
جديد، وأتوقع أن تتم دعوتنا يوم غد أو بعد 
غد وجترى املشاورات مع حضرة صاحب 

السمو«.
من جهة اخرى بعث رئيس مجلس األمة 
مـــرزوق الــغــامن امــس ببرقية تهنئة إلى 
رئيسة البرملان - ساييما في جمهورية 
التفيا أنارا مورنييس وذلك مبناسبة العيد 

الوطني لبالدها.
كما استقبل رئيس مجلس األمة مرزوق 
الغامن في مكتبه رئيس مجموعة البنك 
االســالمــي للتنمية الدكتور بندر حجار 
والوفد املرافق له وذلــك مبناسبة زيارته 

للبالد.
وحضر اللقاء النائب عسكر العنزي، 
واألمـــن الــعــام ملجموعة البنك االسالمي 
للتنمية الدكتور غسان البابا، واملدير العام 
ــي للتنمية  ــالم لــصــنــدوق التضامن اإلس

الدكتور وليد الوهيب
ــة مــرزوق  كما بعث رئيس مجلس األم
ــى رئيس  ــس ببرقية تهنئة إل الــغــامن ام
املجلس الوطني في إمارة موناكو ستيفان 
فاليري وذلك مبناسبة العيد الوطني لبالده 

ويستقبل رئيس مجموعة البنك االسالمي للتنمية

الوطني بالعيد  التفيا  جمهورية  في  نظيرته  هنأ 

الغامن: اعتذار املبارك عن التكليف سابقة محمودة

مرزوق الغامن متحدثا لالعالم

النصف يشارك في االجتماع 
البرملانات  لرؤساء  التحضيري 

بجنيف الدولية 
 يشارك وكيل الشعبة البرملانية النائب راكــان النصف في أعمال االجتماع 
التحضيري الثاني لرؤساء البرملانات الدولية املقرر عقده في مدينة جنيف 

السويسرية.
وكــان النصف قد توجه فجر امس الى جنيف للمشاركة في االجتماع الذي 

سيعقد يومي 18 و 19 نوفمبر اجلاري

أعلن النائب محمد الدالل عن تقدمي 3 
اقتراحات برغبة لتوفير فرص وظيفية 
ــع طبيعة شــريــحــة ذوى  تتناسب م
االحتياجات اخلاصة من أصحاب الهمم 
ومبا يحقق أدوار إيجابية في دمجهم 

باملجتمع .
 وجاء في مقدمة االقتراحات ما يلي: 

لذوي االحتياجات اخلاصة دور في 
دعم املجتمع والدولة ، وكفل الدستور 
الــكــويــتــي والــتــشــريــعــات القانونية 
وبــاألخــص قــانــون حقوق األشخاص 
ذوي اإلعــاقــة احلــقــوق الواجبة لدعم 
برامج ذوي االحتياجات اخلاصة من 

ذوي الهمم .
ــد قــامــت كــل مــن الهيئة العامة   وق
لشؤون اإلعاقة وبالتعاون مع معهد 
البناء البشري وجمعية املنابر القرآنية 
واحتاد املصارف الكويتية واَخرين من 
جهات وشخصيات عامة كان لهم دور 
ممتاز وإيجابي في إيجاد فرص وظيفية 
ذوي االحتياجات اخلاصة وباألخص 
في عدد من البنوك واملصارف الكويتية 
التي ساهم بعضها مشكوراً ومقدراً 
في توظيف عدد من أصحاب الهمم في 
البنوك في وظائف تتناسب مع ظروفهم 
اخلاصة وكانت جتربة ناجحة للعديد 

منهم ساهم ذلك في دمج هذه الشريحة 
املهمة باملجتمع.

 ونظراً لنجاح اخلطوات التي قامت 
بها الهيئة الــعــامــة لــشــؤون اإلعــاقــة 
ومعهد البناء البشري وجمعية املنابر 
القرآنية في هذا االجتاه ما يتطلب معه 
تعميم هذه اخلطوات على جهات أخرى 
في الدولة والقطاع اخلاص وبذل جهود 
ــداد أكبر من ذوى الهمم  أكبر لدمج أع
أصحاب ذوي االحتياجات اخلاصة في 
قطاعات أخــرى من القطاع احلكومي 

والقطاع اخلاص.
ونص االقتراح األول على ما يلي: 

 » قيام وزارة الصحة بدعم توظيف 
ذوي االحتياجات اخلاصة في قطاعات 
الــوزارة وكذلك بتبني ودعم اخلطوات 
التي يقوم بها كــل مــن الهيئة العامة 
لشؤون اإلعاقة ومعهد البناء البشري 
وجمعية املنابر القرآنية لتوفير فرص 
وظيفية في املستشفيات والعيادات 
واملراكز الصحية العاملة في القطاع 
اخلاص في وظائف وأعمال تتناسب مع 
طبيعة تلك الشريحة ومبا يحقق أدوار 

إيجابية في دمجهم باملجتمع ».
 ونص االقتراح الثاني على ما يلي:

ــن خالل  ـــالم وم  » قــيــام وزارة اإلع
املــجــلــس الــوطــنــي للثقافة والــفــنــون 

واآلداب واملكتبة الوطنية )املكتبات 
الــعــامــة( فــي املناطق السكنية بدعم 
اخلطوات التي يقوم بها كل من الهيئة 
العامة لشؤون اإلعاقة ومعهد البناء 
الــبــشــري وجمعية املــنــابــر القرآنية 
ــرص وظيفية فــي املكتبات  لتوفير ف
العامة وفي غيرها من الوظائف التي 
يتولى شؤونها املجلس الوطني للثقافة 
والفنون واآلداب واجلــهــات التابعة 
ــالم وفــي وظائف وأعمال  لـــوزارة اإلع
تتناسب مــع طبيعة تلك الشريحة 
ومبا يحقق أدوار إيجابية في دمجهم 
باملجتمع ».  ونــص االقــتــراح الثالث 
على مــا يــلــي:  » قيام وزارة التربية 
والتعليم بتوظيف ذوي االحتياجات 
اخلاصة في قطاعات الـــوزارة وكذلك 
ومن خالل املجلس األعلى للجامعات 
وكــذلــك قطاع التعليم اخلــاص بدعم 
اخلطوات التي يقوم بها كل من الهيئة 
العامة لشؤون اإلعاقة ومعهد البناء 
البشري وجمعية املنابر القرآنية لتوفير 
فرص وظيفية في اجلامعات اخلاصة 
واملــدارس اخلاصة واملراكز التعليمية 
اخلاصة لتوفير فرص وظيفية تتناسب 
مع طبيعة شريحة ذوي االحتياجات 
اخلاصة من أصحاب الهمم ومبا يحقق 

أدوارا إيجابية في دمجهم باملجتمع

محمد الدالل


