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الشيخ صباح اخلالد مستقبال سفير نيبال الكويت لدى البالد ياجيا بهادور هامال 

صباح اخلالد تسلم أوراق اعتماد سفير نيبال اجلديد
استقبل النائب األول لرئيس 
مجلس الوزراء ووزير اخلارجية 
الش����يخ صباح اخلالد سفير 
جمهورية نيبال الدميوقراطية 
اجلديد لدى البالد ياجيا بهادور 
هامال حيث تسلم منه نسخة 
من أوراق اعتماده سفيرا معتمدا 
لبالده لدى الكويت. حضر اللقاء 
وكيل وزارة اخلارجية السفير 
إدارة  خالد اجل����اراهلل ومدير 
مكتب وزير اخلارجية السفير 
الش����يخ د. أحمد ناصر احملمد 
إدارة املراسم والسفير  ومدير 
ض����اري العج����ران وعدد من 

مسؤولي الوزارة.

الشيخ محمد اخلالد مستقبال د.محمد بن علي كومان

د. أسامة الغريب متحدثا خالل الندوة

اس����تقبل نائ����ب رئيس 
مجل����س ال����وزراء ووزي����ر 
الداخلية الشيخ محمد اخلالد، 
امس األمني العام ملجلس وزراء 
الداخلية العرب د.محمد بن 
علي كومان، وذلك مبناسبة 
زيارت����ه للب����الد حلض����ور 
فعاليات اجتم����اع اجلمعية 
التاسع والثالثني  العمومية 
العربي  الرياض����ي  لالحتاد 

للشرطة.
وفي بداي����ة اللقاء رحب 
اخلالد بالدكت����ور محمد بن 
عل����ي كوم����ان، معرب����ا عن 
الزي����ارة..  س����عادته بهذه 
متمنيا ل����ه طيب اإلقامة في 
بلده الثاني الكويت. وقد عبر 
اخلالد عن اعتزازه وتقديره 
جلهود األمني العام والقائمني 
العام����ة في تعزيز  باألمانة 
التعاون العربي في مختلف 
مجاالت العمل األمني ملواجهة 
التطورات واملستجدات على 
الساحتني اإلقليمية والدولية 

حت����ت رعاية الش����يخة 
ش����يخة العب����د اهلل نظمت 
اجلمعي����ة الكويتية ملتابعة 
قضايا املعاقني ندوة بعنوان 
»إشكاالت التأهيل املهني لذوي 
اإلعاقة الذهنية«، وذلك ضمن 
احتف����االت اجلمعية باليوم 
العاملي للمعاق حتت شعار 
»التنمية والتأهيل« بحضور 
عدد من املسؤولني واملهتمني 
بش����ؤون ذوي االحتياجات 
اخلاصة. وطالب مدير برامج 
االحتياجات اخلاصة مبؤسسة 
أم القرى للخدمات التعليمية 
د.أس����امة الغريب في كلمته 
بض����رورة التبصير بأهمية 
دور األس����رة في املس����اهمة 
الفعالة ف����ي التأهيل املهني 
ومختلف مراحله، والتصدي 
اإليجابي ملش����اكل التشغيل 
في املجتمع، وذلك بواسطة 
العقب����ات وتفعيل  تذلي����ل 
التشريعات وعقد برتوكوالت 
تعاون مع مؤسسات القطاع 
اخلاص، مشددا على ضرورة 

التي تستدعي توحيد اجلهد 
والتع����اون األمن����ي العربي 
التخاذ أقصى درجة من احلذر 

واليقظة.
وأوضح أن هذه املستجدات 
تتطل����ب بالدرج����ة األولى 
تنس����يقا متواصال وتبادال 
للخبرات واملعلومات األمنية 
بني وزارات الداخلية العرب، 
كما تلقي مبزيد من األعباء 
واملس����ؤوليات عل����ى كاهل 

تبني حمل����ة قومية لتعديل 
اجتاهات املجتمع نحو عمل 
ذوي اإلعاقة الذهنية والتمهيد 
لدمجهم في بعض الوظائف 
املناس����بة لهم في القطاعني 
احلكومي واخلاص، والعمل 
على نش����ر ثقاف����ة مغايرة 
تقوم عل����ى ان ذوي اإلعاقة 
الذهنية قوة بش����رية ميكن 
االستفادة منها في املجتمع، 
العمل  وكذلك تعديل بيئات 
والتأكد من تهيئتها لألشخاص 

القي����ادات واألجهزة األمنية 
العربية املعنية.

ومت خالل اللقاء استعراض 
أبرز املواضيع املطروحة في 
جدول أعمال اجتماع وزراء 
العرب ومناقشتها  الداخلية 
واملقرر أن يعقد في اجلمهورية 
الدميوقراطية  اجلزائري����ة 
الشعبية الشقيقة في مارس 
املقبل، وقد أبدى بعض األمور 
واملالحظات التي من شأنها ان 
تدعم أنشطة وأعمال مجلس 

وزراء الداخلية العرب.
من ناحيته، أعرب األمني 
العام ملجلس وزراء الداخلية 
العرب عن سعادته بلقاء نائب 
رئيس مجلس الوزراء ووزير 
الداخلية الشيخ محمد اخلالد 
إلى توجيهاته  واالس����تماع 
التنسيق  الس����ديدة بأهمية 
األمني بني الدول العربية في 
كل األوقات ألهمية استتباب 
األوضاع األمني����ة وتطوير 

آليات التعاون املشترك.

ذوي اإلعاقة الذهنية، والتأكد 
املهنية  من عناصر السالمة 
الغريب على  فيه����ا. وأك����د 
أهمية استمرار ذوي اإلعاقة 
الذهنية في البرامج التأهيلية 
حلني احلصول على فرصة 
عمل وذل����ك لضمان احلفاظ 
عل����ى قدراته����م ومهاراتهم 
من التده����ور، باإلضافة الى 
التواصل مع أصحاب العمل 
وتش����جيعهم على تشغيل 
املعاقني وإقناعهم بقدراتهم، 
وإعطاء ذوي اإلعاقة الذهنية 
فرصة إلثبات الذات، مع تأكيد 
أهمية السالمة املهنية والبيئة 
العمل،  أثناء  اآلمنة للمعاق 
فض����ال عن توفي����ر املتابعة 
التشغيل للتأكد  أثناء فترة 
من مدى تكي����ف املعاق مع 
العمل، ومساعدته في  بيئة 
حل املشكالت التي تعترض 
املهني واستمراره في  منوه 
العمل، مع احلفاظ على نوع 
من التدريب التنش����يطي إذا 

لزم األمر.

اخلالد استقبل األمني العام ملجلس وزراء الداخلية العرب

اجلمعية الكويتية ملتابعة قضايا املعاقني
نظمت »إشكاالت التأهيل املهني لذوي اإلعاقة«


