
استقبل ص��اح��ب السمو أمير 
البالد الشيخ صباح األحمد بقصر 
بيان صباح أمس سمو ولي العهد 
ال��ش��ي��خ ن����واف األح��م��د اجل��اب��ر 

الصباح.
 ك��م��ا اس��ت��ق��ب��ل س��م��وه رئيس 
مجلس األم���ة م����رزوق ال��غ��امن . 
واستقبل سموه سمو الشيخ جابر 

املبارك رئيس مجلس الوزراء.
 كما استقبل سموه النائب األول 
لرئيس مجلس ال���وزراء ووزي��ر 

اخلارجية الشيخ صباح اخلالد.
واستقبل صاحب السمو أمير 
البالد الشيخ صباح األحمد رئيس 
م��ج��ل��س األم����ة م�����رزوق ال��غ��امن 
وأعضاء اللجنة التنفيذية للشعبة 

البرملانية
واستقبل صاحب السمو أمير 
البالد الشيخ صباح األحمد وزير 
النفط ووزي���ر ال��ك��ه��رب��اء وامل��اء 

عصام امل��رزوق و أعضاء اللجنة 
الوزارية املعنية مبراقبة تطبيق 
خفض اإلنتاج في منظمة ال��دول 
امل��ص��درة للنفط )اوب����ك( وذل��ك 
مبناسبة انعقاد اجتماعات اللجنة 

بدولة الكويت.
 ك��م��ا اس��ت��ق��ب��ل س��م��وه وزي���ر 
التربية ووزي��ر التعليم العالي 
ال��دك��ت��ور محمد ال��ف��ارس ،حيث 
ق���دم ل��س��م��وه ال��وك��ي��ل امل��س��اع��د 
للتعليم اخلاص والنوعي الدكتور 
عبداحملسن احل��وي��ل��ة والوكيل 
املساعد في الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي وال��ت��دري��ب املهندس 
ط��ارق العميري وذل��ك مبناسبة 

تعيينهما مبنصبيهما اجلديدين.
 وحضر املقابلتني نائب وزير 
شؤون الديوان األميري باإلنابة 

الفريق م. خالد 
م��ن جهة أخ��رى بعث صاحب 

السمو أمير البالد الشيخ صباح 
األحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس 
محمد عبداحلميد رئيس جمهورية 
بنغالديش الشعبية الصديقة عبر 
فيها س��م��وه ع��ن خ��ال��ص تهانيه 
مبناسبة العيد الوطني لبالده 
متمنيا لفخامته دوام الصحة 
وال��ع��اف��ي��ة وللبلد ال��ص��دي��ق كل 

التقدم واالزدهار.
 وبعث سمو ولي العهد الشيخ 
ن��واف األحمد ببرقية تهنئة إلى 
الرئيس محمد عبداحلميد رئيس 
جمهورية بنغالديش الشعبية 
الصديقة ضمنها سموه خالص 
تهانيه مبناسبة العيد الوطني 
ل��ب��الده متمنيا لفخامته موفور 

الصحة والعافية.
 كما بعث سمو الشيخ جابر 
امل��ب��ارك رئ��ي��س مجلس ال���وزراء 

ببرقية تهنئة مماثلة.
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 »4 »السكنية« توزع بطاقات قرعة الدفعة التاسعة من قسائم املطالع »إن 
 وزعت املؤسسة العامة للرعاية السكنية أمس األحد بطاقة 
دخول قرعة الدفعة التاسعة من القسائم احلكومية في مشروع 
مدينة جنوب املطالع )إن 4( على املواطنني أصحاب الطلبات 

اإلسكانية حتى 5 يوليو 2011.
وقالت املؤسسة في بيان صحافي إن الدفعة التاسعة تشتمل 

على 292 قسيمة مبساحة 400 متر مربع لكل منها مشيرة إلى 
أن اليوم االثنني سيكون موعد توزيع بطاقات االحتياط لدخول 

القرعة في متام الساعة التاسعة صباحا.
وأضافت أن يوم األربعاء املقبل سيكون موعدا إلجراء القرعة 

على تلك القسائم في مسرح مبنى املؤسسة بجنوب السرة.

وتضم مدينة جنوب املطالع السكنية 30400 وحدة سكنية 
مبساحة قدرها 400 متر مربع لكل منها إضافة إلى اخلدمات 
األساسية واملباني العامة كاملدارس واملراكز الصحية ومراكز 
اإلط��ف��اء وم��راك��ز الضاحية وف���روع اجلمعيات التعاونية 

واملساجد. 

ولي العهد يستقبل الغامن واملبارك وبعض الوزراء 
وأعضاء اللجنة التنفيذية للشعبة البرملانية 

سموه هنأ رئيس بنغالديش بالعيد الوطني لبالده

أمير البالد يستقبل ولي العهد والغامن واملبارك واخلالد وأعضاء اللجنة التنفيذية للشعبة 
البرملانية و جلنة مراقبة تطبيق خفض إنتاج النفط في »أوبك« والفارس و احلويلة و العميري

استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد بقصر بيان 
صباح أمس رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن.

 كما استقبل سمو ولي العهد سمو الشيخ جابر املبارك 
رئيس مجلس الوزراء.

 واستقبل سموه النائب األول لرئيس مجلس الوزراء 
ووزير اخلارجية الشيخ صباح اخلالد.

 واستقبل سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير الدفاع الشيخ محمد اخلالد.

 واستقبل سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير الداخلية الشيخ خالد اجلراح.

 كما استقبل سمو ولي العهد وزير الدولة لشؤون مجلس 
الوزراء ووزير اإلعالم بالوكالة الشيخ محمد العبدالله.

و استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد رئيس 
مجلس األم��ة م��رزوق الغامن و أعضاء اللجنة التنفيذية 
للشعبة البرملانية املشاركني في مؤمتر االحتاد البرملاني 
العربي الرابع والعشرين والذي عقد بالعاصمة الرباط في 

اململكة املغربية الشقيقة.
واستقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد وزير 
التربية ووزي��ر التعليم العالي الدكتور محمد  الفارس 
،ح��ي��ث ق��دم لسموه الوكيل املساعد للتعليم اخل��اص 
والنوعي الدكتور عبداحملسن احلويلة والوكيل املساعد 
في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب املهندس 
طارق العميري وذلك مبناسبة تعيينهما في منصبيهما 

اجلديدين.

سمو ولي العهد يستقبل الغامن و أعضاء اللجنة التنفيذية للشعبة البرملانية

..وسموه يستقبل أعضاء جلنة مراقبة تطبيق خفض إنتاج النفط في »أوبك«سمو االمير يستقبل الغامن وأعضاء اللجنة التنفيذية للشعبة البرملانية

ولي العهد يستقبل جابر املبارك

أمير البالد يستقبل الفارس واحلويلة والعميري

رئيس مجلس األمة يهنئ 
نظيرته في بنغالديش 

بالعيد الوطني 
 بعث رئيس مجلس األم��ة الكويتي م��رزوق الغامن 
أم��س األح��د ببرقية تهنئة إل��ى رئيسة ال��ب��رمل��ان في 
جمهورية بنغالديش الشعبية شيرين شارمن شودري 

مرزوق الغاموذلك مبناسبة العيد الوطني لبلدها.

تستضيف دولة الكويت ممثلة في وزارة الشؤون االجتماعية 
والعمل غداً امللتقى السابع عشر للجمعية اخلليجية لالعاقة 
حتت عنوان )االستقرار النفسي واالجتماعي لالشخاص ذوي 

االعاقة(.
وتشارك في امللتقى الذي يستمر ثالثة أيام ويقام برعاية 
وزيرة الشؤون االجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون 
االق��ت��ص��ادي��ة هند الصبيح وف���ود خليجية وع��رب��ي��ة تضم 

متخصصني في مجال األشخاص ذوي االحتياجات اخلاصة.
ويناقش امللتقى عددا من احملاور العامة على رأسها مرحلة 
البلوغ وامل��راه��ق��ة ل��دى ذوي اإلع��اق��ة وزواج��ه��م وتأهيلهم 
ودمجهم في املجتمع إضافة إلى مناقشة الرأي الشرعي والطبي 

والتشريعي في حقوقهم النفسية واالجتماعية.

ويهدف امللتقى إلى مناقشة اخلبرات البارزة في مجال تأهيل 
األشخاص ذوي اإلعاقة في دول مجلس التعاون اخلليجي 
من خالل عدد من احملاضرات وورش العمل املتخصصة التي 

سيقدمها املختصون.
وتسعى تلك احملاضرات وورش العمل إلى حتقيق التطور 
والنجاح لبرامج اخلدمات املقدمة لألشخاص ذوي اإلعاقة 
وأسرهم من مبدأ حتقيق الفرص واملساواة التي أقرتها القوانني 

والتشريعات اخلاصة بحقوق هذه الفئة من املجتمع.
كما ي��ه��دف امللتقى إل��ى التعرف على واق���ع متكني ذوي 
اإلعاقة ودمجهم في املجتمع والوقوف على مشاكلهم النفسية 
واالجتماعية وتوظيف التكنولوجيا واإلعالم خلدمة املراهقني 

من ذوي اإلعاقة.

وتعتبر الكويت إحدى الدول الرائدة في مجال خدمة ورعاية 
وتأهيل ذوي االحتياجات اخلاصة إذ تعد أول دولة عربية سنت 
قانونا للمعاقني حيث جاء قانون املعاقني رقم )8 لسنة 2010( 
نتاج عمل شاق وتضافر جهود العديد من اجلهات خلدمة ذوي 

االحتياجات اخلاصة.
ويوجد في الكويت العديد من جمعيات النفع العام العاملة 
حتت مظلة وزارة الشؤون االجتماعية والعمل التي تسهم 

بشكل كبير في رعاية هذه الفئة وحتقيق أغلب مطالبها.
وعلى املستوى الدولي أول��ت الكويت اهتماما كبيرا بكل 
ما يخص ذوي االحتياجات اخلاصة حيث انضمت لالتفاقية 
الدولية حلقوق األش��خ��اص ذوي االع��اق��ة مما يثبت حرص 

قيادتها السياسية على دعم هذه الفئة محليا ودوليا.

الكويت تستضيف غدًا امللتقى الـ17 للجمعية اخلليجية لإلعاقة 

»الهالل األحمر الكويتية« تطلق حملة 
تبرعات لتخفيف معاناة اليمنيني 

 أعلن رئيس مجلس إدارة 
جمعية الهالل األحمر الكويتية 
ال��دك��ت��ور ه��الل الساير إط��الق 
حملة تبرعات أهلية لألشقاء 
ف��ي اليمن أم��س األح��د ف��ي مقر 
احلمعية تستمر حتى األربعاء 
املقبل على أن تستمر شهرا على 

موقعها اإللكتروني.
 وق��ال الساير ل )ك��ون��ا( إن 
ه��ذه احلملة تأتي تضامنا مع 
الظروف الصعبة التي يواجهها 
األشقاء في اليمن نتيجة نقص 
الدواء واملواد الغذائية موضحا 
أن اجل��م��ع��ي��ة ت��ه��ت��م ب��ت��ق��دمي 
املساعدات اإلنسانية واإلغاثية 
لكل ال��دول الشقيقة والصديقة 
في أوقات األزمات للتخفيف من 

معاناة املنكوبني واملتضررين.
 وذك��ر أن هناك ح��وال��ي 18 
م��ل��ي��ون ش��خ��ص مي��ن��ي ت��أث��رت 
أوضاعهم نتيجة األزمة األخيرة 
في بلدهم إضافة إل��ى أكثر من 
مليوني ط��ف��ل ي��ع��ان��ون س��وء 
التغذية إضافة إلى حاجة أكثر 
من أربعةن ماليني شخص إلى 

املأوى.
 وب��ني أن هناك أكثر من 14 
مليون شخص يحتاجون توفير 
اخل��دم��ات الصحية وال��ع��الج 

ف��ي ح��ني وص��ل ع��دد احملتاجني 
م��ن ال��ش��ع��ب ال��ي��م��ن��ي لتوفير 
مياه الشرب وخدمات الصرف 
ال��ص��ح��ي إل���ى 14ر5 مليون 

شخص.
 ولفت إلى أن املبادرة بحملة 
ال��ت��ب��رع��ات ت��أت��ي اس��ت��ج��اب��ة 
للحالة اإلنسانية ومل��ا يعانيه 
أبناء الشعب اليمني من أوضاع 
مأساوية قاسية مشيرا إلى أن 
اجلمعية س��ارع��ت إل��ى إط��الق 
حملة التبرعات بغية تخفيف 

تلك املعاناة.
 وق���ال الساير إن اجلمعية 
قدمت مساعدات إغاثية وطبية 
وتعليمية لالشقاء في اليمن لكن 

حاجة الشعب اليمني تتطلب 
مزيدا من املساعدات اإلنسانية 
نتيجة ال���ظ���روف اإلن��س��ان��ي��ة 

احلالية.
 ودعا الساير أهل اخلير إلى 
دعم مشاريع اجلمعية اإلغاثية 
لتخفيف آث����ار أزم����ة ال��غ��ذاء 
وال��دواء الراهنة في اليمن إلى 
ج��ان��ب االح��ت��ي��اج��ات األخ���رى 
املتمثلة في توفير املياه والصحة 
والتعليم وغيرها من املتطلبات 
األس��اس��ي��ة مطالبا املنظمات 
اإلن��س��ان��ي��ة وامل��ج��ت��م��ع امل��دن��ي 
بتقدمي امل��س��اع��دات اإلنسانية 
وخصوصا املستلزمات الطبية 

واملعونات الغذائية.

الدكتور هالل الساير خالل حملة التبرعات


