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دعيج آل خليفة: الكويت سباقة في خدمات المعاقين

رئيس الجمعية الخليجية لإلعاقة يعلن 
عن تنظيم الملتقى العلمي العاشر في السعودية

»رعاية صاحب السمو للمؤتمر شرف لكل مهندس كويتي«

العرادة: 600 مهندس من مختلف دول العالم 
سجلوا مشاركتهم في مؤتمر الطاقة البديلة 

الس�بيعي: قضي�ة الطاقة البديل�ة تحظ�ى باهتمام عالم�ي كبير

فتح باب التسجيل 
في مركز 

الريادة العلمي 
املعلمني  أعلنت جمعية 
ع��ن الب��دء في فت��ح باب 
التس��جيل لتالميذ املرحلة 
االبتدائية في مركز الريادة 
اليوم  اعتب��ارا من  العلمي 
االحد وحت��ى اخلميس 12 
نوفمبر اجلاري. وقال مدير 
عام اجلمعية د.مبارك الذروة 
ان مرك��ز الري��ادة العلمي 
يستقبل التالميذ من الصف 
األول وحتى الصف اخلامس 
االبتدائي بهدف تأسيسهم 
املواد  وتقوية قدراتهم في 
اللغ��ة  األساس��ية وه��ي 
العربي��ة واللغة اإلجنليزية 

والرياضيات.

»سنايا للفتيات« يبدأ موسمه التدريبي
أعلنت مديرة نادي »س���نايا للفتيات« في اللجنة النسائية 
بجمعية االصالح هيا السميط عن بدء املوسم التدريبي لتأهيل 
املتطوع���ات في النادي، وذلك بتنظي���م دورة حتت عنوان »فن 
التعامل م���ع املراهقني« للدكتورة فايزة الش���مالي، مما يعكس 
حرص النادي على تأهيل املش���رفات املتطوع���ات للتعامل مع 

الفئة العمرية للفتيات.

ال ميكن جتاهلها.
أما م.غدير السبيعي رئيسة 
جلنة االفتت���اح، فتحدثت عن 
مهام اللجنة وكيفية استعراضها 
باالشارة الى ان اللجنة تعد من 
الرئيس���ية، حيث  اللجان  أهم 
تعنى اللجنة بالتخطيط واالعداد 
حلفل االفتتاح واحلفل اخلتامي، 
وحتديد موعد ومكان املؤمتر، 
واعداد الئحة احلضور واملدعوين 
من داخل الكويت وخارجها، مع 
ارسال بطاقات الدعوة حلضور 
حفل االفتتاح، وتصميم وحتضير 
مكان احلدث، والتنس���يق مع 
اجلهات واللج���ان املعنية، الى 
جانب املتابعة امليدانية للعمل، 
وتكلي���ف العاملني في اللجنة، 
واعداد تقرير اسبوعي ورفعه 
للجنة العليا، مع اعداد التقرير 

النهائي للمؤمتر.
وحول تأثير رعاية صاحب 
الس���مو األمي���ر للمؤمتر قالت 
م.غدي���ر: ان رعاي���ة س���موه 
ألنشطة املؤمتر تعطي للمؤمتر 
ق���وة وتدل على دعم���ه ألبناء 
املهندسني، وكذلك تبرهن على 
أهمية هذا املؤمتر النعكاساته 
على املستقبل، السيما أن قضية 
البديلة حتظى باهتمام  الطاقة 

عاملي كبير.
وقالت: ان ه���ذا املؤمتر هو 
ثمرة من ثمار دعم وتش���جيع 
صاحب السمو لتفعيل اسهامات 
املهندسني في ش���تى املجاالت، 
وينم ايضا عن متابعة س���موه 
للقضاي���ا ذات العالقة بالعمل 
الهندس���ي والس���عي نحو حل 

قضايا الطاقة البديلة.
واعتبرت تالحم وترابط اللجان 
العاملة في املؤمتر مؤش����را على 
جناحه، مؤكدة ان جميع املهندسني 

يعملون ألجل الكويت.

واالشترطات التي مبوجبها يتم 
ارسال دعوات للمشاركة.

واعتبرت استضافة الكويت 
ملؤمتر عاملي، وبهذا احلجم مبنزلة 
املهندس���ني قادرون  حتد، وان 
ومن خالل عملهم التطوعي أن 
يثبتوا للعالم انهم قادرون على 
التحدي واخلروج مبؤمتر يليق 
بأن يكون حت���ت رعاية الوالد 
صاحب السمو األمير حفظه اهلل 
الشيخ صباح األحمد، كما يعد 
املؤمتر في حد ذاته ش���رفا لكل 

مهندس كويتي.
واضافت ان اعداد مثل هذه 
املؤمت���رات الدولية هو في حد 
ذاته مكسب للمهندس الكويتي 
الى جانب الفائدة الكبيرة العائدة 
من حضور اجللسات واملناقشات 
بشأن قضية مستقبلية غاية في 

االهمية وهي الطاقة البديلة.
وج���ددت التأكي���د على  ان 
املوق���ع االلكترون���ي اتبع فيه 
كل إجراءات األمن فيما يتعلق 
بسرية املعلومات والدفع البنكي 
اآلمن، معربة عن أملها ان تستفيد 
الكويت أوال من ه���ذا املؤمتر، 
ويس���تفيد كل مهندس كويتي، 
موكدا ان قضية الطاقة البديلة 

تليق مبكانة وس���معة الكويت 
دوليا وإقليميا وعربيا.

وحرص العرادة على التأكيد 
على ان رعاية صاحب الس���مو 
ملؤمتر الطاقة البديلة ليس���ت 
بغريب���ة على س���موه، ودعمه 
للعمل والعمل البحثي، وأشار الى 
ان جمعية املهندسني الكويتية 
خاطبت الشركات املتخصصة 
في الكويت، وأيضا املؤسسات 
والهيئات احلكومية للمشاركة في 
املؤمتر لتحقيق الفائدة، خاصة 
ان املشاركني فيه ميثلون صفوة 
اخلبرات ف���ي العالم واملعنيني 
بالطاقة البديلة وتطويرها وسبل 
االستفادة منها، مؤكدا في الوقت 
ذاته ان املش���اركني من الكويت 
بإمكانهم املش���اركة في املؤمتر 
بعد مأل استمارة موجودة على 
www. الويب وعنوان الويب هو

.ec2009kuwait.org
من جهتها، قالت م.اس���ماء 
العتيق���ي احد اعض���اء املوقع 
االلكترون���ي: ان موقع املؤمتر 
يع���د موس���وعة ش���املة لكل 
أنش���طة املؤمتر، مش���يرة الى 
ان املوقع يضم جميع أنش���طة 
املؤمتر ومعلومات عن التسجيل 

في االدارة العام����ة للهجرة في 
سرعة استخراج سمات الدخول 
ألعضاء املؤمتر، ال سيما انهم من 

بلدان عربية وأوربية.
وأشار العرادة الى ان »الويب 
س����ايد« ال يقتصر فحسب على 
التسجيل، بل يحتوي على أبواب 
بش����أن املوضوعات التي ستتم 
مناقشتها ومعلومات عن اوراق 
العمل وبروشرات حول املؤمتر، 
مش����يرا الى ان هناك نحو 600 
شخص قاموا باستخدام املوقع 
للتس����جيل متهيدا حلضورهم 
واشتراكهم في هذا املؤمتر العاملي، 
ولفت العرادة الى ان املوقع مت 
اتخاذ إجراءات األمن به الى أقصى 
الدرجات، خاصة ان املوقع ميكن 
من خالله دفع كلفة اإلقامة، وان 
اجلمعية اتفقت مع احد البنوك 
الوطنية ووضع حس����اب لهذا 
الغرض، ومتت االستفادة ايضا 
من خبرات البنك لتحقيق اقصى 
درج����ات األم����ن واحلفاظ على 

خصوصية احلسابات.
واشار العرادة الى ان اعضاء 
اللجن���ة وعددهم 8 مهندس���ني 
متطوعني أوش���كوا على وضع 
جمي���ع الترتيب���ات اخلاص���ة 
الكوي���ت، وأصبحت  بضيوف 
أماك���ن إقامته���م ف���ي الكويت 
ومواعيد حضورهم وانصرافهم 
واضحة متام���ا وان هناك فرقا 
من املهندسني معنية باالستقبال 

والضيافة.
واك���د ان الطاقة البديلة من 
التي نالت اهتمام  املوضوعات 
صاحب السمو األمير، اذ تبرع 
سموه لدعم الدراسات واالبحاث 
املتعلقة بالطاقة البديلة حلرص 
سموه على تش���جيع االبحاث 
العملي���ة، معربا ع���ن أمله ان 
يخرج املؤمت���ر بالصورة التي 

أمير زكي
أكد مهندسون أن رعاية صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
للملتقى الهندسي اخلليجي ال� 13 
و»مؤمتر الطاقة البديلة ضرورة 
أم خيار« مبنزلة وسام على صدر 
كل مهندس كويتي، مش����يرين 
الى ان املهندسني سيبذلون كل 
اجلهود للخروج مبؤمتر يليق 
باسم الكويت وبرعاية صاحب 
السمو األمير لهذا املؤمتر، وان كل 
االستعدادت اتخذت، خاصة فيما 
يتعلق بتشكيل اللجان العاملة 

في املؤمتر.
املهندسون في لقاءات  وقال 
خاصة م����ع »األنباء« ان قضية 
الطاقة البديلة، ورغم ان الكويت 
دول����ة نفطي����ة اال ان االهتمام 
بالطاق����ة البديلة يعد أمرًا غاية 
في األهمية ملا لها من انعكاسات 
كبيرة على املستقبل ودورها في 

مجاالت التصنيع.
من جهته، قال رئيس جلنة 
التس����جيل في مؤمت����ر الطاقة 
البديل����ة م.مب����ارك العرادة انه 
جرى تشكيل فريق متكامل من 
املهندسني لالشراف على تسجيل 
املشاركني في املؤمتر، سواء كانوا 
من االعضاء أو من املش����اركني، 
موكدا ان جلنة التسجيل بدأت في 
االستعدادات منذ 4 أشهر، حيث 
جرى عمل »ويب سايد« ميكن 
من خالله للمشاركني واحلضور 
التسجيل، وذلك من خالل خطوات 
محددة من بينها ارسال السيرة 
الذاتية، وما ان يتم التس����جيل 
حتى تبدأ مجموعة من املهندسني 
الكويتيني باتخاذ ما يلزم، اذ تتم 
مخاطبة املشارك إلرسال صورة 
عن جواز سفره متهيدا الستخراج 
سمة دخول له، مؤكدا في الوقت 
ذاته تعاون وزارة الداخلية ممثلة 

م.غدير السبيعي م.مبارك العرادة

امل�شت�شار/ رئي�س املحكمة الكلية  

وزارة العــــــــدل
اإعالن عن بيع عقار باملزاد العلني

وذلك  العلني  باملزاد  يلي  فيما  املو�شوف  العقار  بيع  عن  الكلية  باملحكمة  الكتاب  اإدارة  تعلن 

يوم االثنني املوافق 2009/11/23م - قاعة 48 - بالدور الثاين بق�شر العدل ال�شاعة التا�شعة 

�شباحًا - وذلك تنفيذاً حلكم املحكمة ال�شادر يف الدعوى رقم 2008/133 بيوع/1.

املرفوعة من:    اأمل �شعد مرزوق العبداهلل
 �شـــــــــــــــــد:    1 - �شعيــد عبــدالر�شــول مـبــارك �شاملـــني 2- عفاف حممد عبداهلل احلـ�شن

  3- مدير عام بنك  الت�شليـف واالدخــار ب�شفتــه 4- البنـك االأهلــي الكويتــي

  5- بنك الكويت الوطني 6- �شركة الت�شهيالت التجارية .

اأواًل: اأو�صاف العقار:

يقع العقار مبنطقة القرين - الق�سر - قطعة 6 - �سارع 5 - منزل 11 - ق�سيمة 252 وم�ساحته 400م2 

�سارع  على  يطل  خا�ص  �سكن  حكومي  بيت  عن  عبارة  العقار   .1995/9887 رقم  بالوثيقة  واملو�سوف 

واحد ومتجاور بثالث جريان وهو مكون من دور اأر�سي واأول مع دور ثاين هيكل ا�سود غري م�ستكمل 

البناء والتكييف عادي والتك�سية من احلجر اجلريي الأ�سفر . الدور الأر�سي : �سالة + حمام + مطبخ 

+ غرفتني + حمام + مطبخ + غرفة خادمة وخمزن . الدور الأول : 4غرف + حمامني + �سالة . الدور 

الثاين : عبارة عن هيكل ا�سود اأعمدة خر�سانية فقط .

ثانيًا: �صروط املزاد:

اأوال ً : يبداأ املزاد بثمن اأ�سا�سي قدره 153000 د.ك »مائة  وثالثة وخم�سون األف دينار كويتي«. وي�سرتط 

البنك  �سيك م�سدق من  اأو مبوجب  نقداً  اإما  الأقل  الثمن على  ذلك  �سداد خم�ص  املزاد  للم�ساركة يف 

امل�سحوب عليه اأو مبوجب خطاب �سمان من اأحد البنوك ل�سالح اإدارة التنفيذ بوزارة العدل.

ثــانــيـًا: يجب على من يعتمد القا�سي عطاءه اأن يودع حال انعقاد جل�سة البيع كامل الثمن الذي اعتمد 

وامل�سروفات ور�سوم الت�سجيل.

ثــــالثًا: فان مل يودع من اعتمد عطاءه الثمن كاماًل وجب عليه اإيداع خم�ص الثمن على الأقل واإل اأعيدت 

املزايدة على ذمته يف نف�ص اجلل�سة على اأ�سا�ص الثمن الذي كان قد ر�سا به البيع.

رابعــًا: فـي حالة اإيداع من اعتمد عطاءه خم�ص الثمن على الأقل يوؤجل البيع مع زيادة الع�سر.

خام�صًا: اإذا اأودع املزايد الثمن يف اجلل�سة التالية حكم بر�سو املزاد عليه اإل اإذا تقدم فـي هذه اجلل�سة 

من يقبل ال�سراء مع زيادة الع�سر م�سحوباً باإيداع كامل ثمن املزاد ففي هذه احلالة تعاد املزايدة فـي نف�ص 

اجلل�سة على اأ�سا�ص هذا الثمن.

�صاد�صًا: اإذا مل يقم املزايد الأول باإيداع الثمن كاماًل يف اجلل�سة التالية ومل يتقدم احد للزيادة بالع�سر تعاد 

املزايدة فوراً على ذمته على اأ�سا�ص الثمن الذي كان قد ر�سا به عليه يف اجلل�سة ال�سابقة وليعتد يف هذه 

اجلل�سة باأي عطاء غري م�سحوب باإيداع كامل قيمته. ويلزم املزايد املتخلف مبا ينق�ص من ثمن العقار.

�صابعًا: يتحمل الرا�سي عليه املزاد يف جميع احلالت ر�سوم نقل وت�سجيل امللكية وم�سروفات اإجراءات التنفيذ 

ومقدارها 200 د.ك واأتعاب املحاماة واخلربة وم�ساريف الإعالن والن�سر عن البيع يف ال�سحف اليومية.

ثـامـنًا: ين�سر هذا الإعالن تطبيقاً للقانون وبطلب املبا�سرين لإجراءات البيع وعلى م�سئوليتهم دون اأن 

تتحمل اإدارة الكتاب باملحكمة الكلية اأية م�سئولية.

 تا�صعـًا: يقر الرا�سي عليه املزاد انه عاين العقار معاينة نافية للجهالة.

تنبيه: 1 - ين�سر  هذا الإعالن عن البيع باجلريدة الر�سمية طبقاً للمادة 266 من قانون املرافعات. 2 - حكم 

ر�سو املزاد قابل لال�ستئناف خالل �سبعة اأيام من تاريخ النطق باحلكم طبقاً للمادة 277 من قانون املرافعات.

3 - تن�ص الفقرة الأخرية من املادة 276 من قانون املرافعات انه »اإذا كان من نزعت ملكيته �ساكناً يف العقار 

بقي فيه كم�ستاأجر بقوة القانون ويلتزم الرا�سي عليه املزاد بتحرير عقد اإيجار ل�ساحله باجرة املثل«.

ملحوظة هامة:  يحظر على جميع ال�سركات واملوؤ�س�سات الفردية امل�ساركة يف املزاد على الق�سائم اأو البيوت املخ�س�سة لأغرا�ص 

ال�سكن اخلا�ص عماًل باأحكام املادة 230 من قانون ال�سركات التجارية امل�سافة بالقانون رقم 9 ل�سنة 2008.

امل�شت�شار/ رئي�س املحكمة الكلية  

وزارة العــــــــدل
اإعالن عن بيع عقار باملزاد العلني

تعلن اإدارة الكتاب باملحكمة الكلية عن بيع العقار املو�شوف فيما يلي باملزاد العلني وذلك
يوم االربعاء املوافق 2009/11/25م - قاعة 48 - بالدور الثاين بق�شر العدل - ال�شاعة التا�شعة �شباحًا - وذلك 

تنفيذاً حلكم املحكمة ال�شادر يف الدعوى رقم 2008/255 بيوع/2.
املرفوعة من:  1- عبيد �شعد عيد الغربه.                  2- نوره �شعد عيد الغربه.

3- عائ�شة خليفة حممد الغربه.       4- نوير �شعد عيد الغربه.
�شـــــــــــــــــد: 1- نا�شر عبداهلل حممد اجلرمان ب�شفته وليًا طبيعيًا على اأوالد ق�شر املرحومة/ غنيمة خليفة 
العازمي. 3- عبداهلل فالح فرحان  الغربه وهم )حممد وم�شاري وحمد ومها(. 2 - �شمه فرحان �شامل  حممد 
فالح  حممد   -6 العازمي.  �شامل  فرحان  فالح  فرحان   -5 العازمي.  �شامل  فرحان  فالح  اأحمد   -4 العازمي.  �شامل 
فرحان �شامل العازمي. 7- نواف فالح فرحان �شامل العازمي. 8- �شامل فالح فرحان �شامل العازمي. 9- �شعد فالح 

فرحان �شامل العازمي. 10- وكيل وزارة العدل ل�شوؤون الت�شجيل العقاري ب�شفته.

اأواًل: اأو�صاف العقار:      يقع العقار يف منطقة �ساحية �سباح ال�سامل قطعة 11 ال�سارع الثاين منزل 11 ق�سيمة رقم 104 بيت رقم 104 

من املخطط م/ 36882 وم�ساحته 300.125م2 واملو�سوف بالوثيقة رقم 1994/5077. يقع العقار على �سارع واحد داخلي ومكون 

من دورين والتك�سية من احلجر ونظام التكييف عادي. الدور الأر�سي يتكون من �سالة كبرية و�سالة �سغرية وغرفتني وديوانية بحمام 

ومطبخ وحمام وغرفة �سائق وغرفة خمزن. الدور الأول يتكون من 4 غرف + حمام + مطبخ حت�سريي.

ثانيا: �صروط املزاد: اأوالً  : يبداأ املزاد بثمن اأ�سا�سي قدره 72900 د.ك » اثنان و�سبعون األفاً وت�سعمائة دينار كويتي«. وي�سرتط 

للم�ساركة يف املزاد �سداد خم�س ذلك الثمن على الأقل اإما نقداً اأو مبوجب �سيك م�سدق من البنك امل�سحوب عليه اأو مبوجب 

خطاب �سمان من اأحد البنوك ل�سالح اإدارة التنفيذ بوزارة العدل. ثــانــيـًا: يجب على من يعتمد القا�سي عطاوؤه اأن يودع حال انعقاد 

جل�سة البيع كامل الثمن الذي اعتمد وامل�سروفات ور�سوم الت�سجيل. ثــــالثًا: فان مل يودع من اعتمد عطاءه الثمن كاماًل وجب عليه اإيداع 

خم�س الثمن على الأقل واإل اأعيدت املزايدة على ذمته يف نف�س اجلل�سة على اأ�سا�س الثمن الذي كان قد ر�سا به البيع. رابعــًا: فـي حالة اإيداع 

من اعتمد عطاوؤه خم�س الثمن على الأقل يوؤجل البيع مع زيادة الع�سر. خام�صًا: اإذا اأودع املزايد الثمن يف اجلل�سة التالية حكم بر�سو املزاد 

عليه اإل اإذا تقدم فـي هذه اجلل�سة من يقبل ال�سراء مع زيادة الع�سر م�سحوباً باإيداع كامل ثمن املزاد ففي هذه احلالة تعاد املزايدة فـي نف�س 

اجلل�سة على اأ�سا�س هذا الثمن. �صاد�صًا: اإذا مل يقم املزايد الأول باإيداع الثمن كاماًل يف اجلل�سة التالية ومل يتقدم احد للزيادة بالع�سر تعاد 

املزايدة فوراً على ذمته على اأ�سا�س الثمن الذي كان قد ر�سا به عليه يف اجلل�سة ال�سابقة وليعتد يف هذه اجلل�سة باأي عطاء غري م�سحوب 

باإيداع كامل قيمته. ويلزم املزايد املتخلف مبا ينق�س من ثمن العقار. �صابعًا: يتحمل الرا�سي عليه املزاد يف جميع احلالت ر�سوم نقل وت�سجيل 

امللكية وم�سروفات اإجراءات التنفيذ ومقدارها 200 د.ك واأتعاب املحاماة واخلربة وم�ساريف الإعالن والن�سر عن البيع يف ال�سحف اليومية. 

ثـامـنًا: ين�سر هذا الإعالن تطبيقاً للقانون وبطلب املبا�سرين لإجراءات البيع وعلى م�سوؤوليتهم دون اأن تتحمل اإدارة الكتاب باملحكمة الكلية اأي م�سوؤولية 

تا�صعـًا: يقر الرا�سي عليه املزاد انه عاين العقار معاينة نافية للجهالة.

تنبيه: 1 - ين�سر  هذا الإعالن عن البيع باجلريدة الر�سمية طبقاً للمادة 266 من قانون املرافعات.

2 - حكم ر�سو املزاد قابل لال�ستئناف خالل �سبعة اأيام من تاريخ النطق باحلكم طبقاً للمادة 277 من قانون املرافعات.

3 - تن�س الفقرة الأخرية من املادة 276 من قانون املرافعات على انه »اإذا كان من نزعت ملكيته �ساكناً يف العقار بقي فيه كم�ستاأجر بقوة 

القانون ويلتزم الرا�سي عليه املزاد بتحرير عقد اإيجار ل�ساحله باأجرة املثل«.

اأو البيوت املخ�س�سة لأغرا�س ال�سكن  ملحوظة هامة: يحظر على جميع ال�سركات واملوؤ�س�سات الفردية امل�ساركة يف املزاد على الق�سائم 

اخلا�س عماًل باأحكام املادة 230 من قانون ال�سركات التجارية امل�سافة بالقانون رقم 9 ل�سنة 2008.

جمعية القرين التعاونية

جمل�س الإدارة

اع�����������������ان

�أبناء  من  �ملتفوقني  �لطلبة  ت�سجيل  ب��دء  عن  �لتعاونية  �لقرين  جمعية  تعلن 

2008-2009م  �لدر��سي  للعام  �ملختلفة  �لدر��سية  للمر�حل  باجلمعية  �مل�ساهمني 

)�البتد�ئية - �ملتو�سطة - �لثانوية - �جلامعة - �ملعاهد �لعليا( وذلك من تاريخ 

2009/11/1م ولغاية نهاية دو�م 2009/12/31م ح�سب �لن�سب �ملئوية �لتالية :

- �ملر�حل �البتد�ئية - �ملتو�سطة - �لثانوية ومن يف م�ستو�ها تكون �لن�سبة �ملئوية 

90٪ فاأكرث و�ملقرر�ت و�لف�سلني 3.50 نقطة تر�كمية .

نقط��ة   3.50 م�ست�������و�ه��ا  يف  وم��ن  �لعل���ي����ا  و�ملع�����اه�����د  �جل������ام�����عي�����ة  �ملرحل������ة   -

تر�كمي���ة �أو مايعادلها.

- ذوي �الحتياجات �خلا�سة )�لنجاح(.

امل�ستن�دات املطلوب�ة لت�سجي��ل الطلب���ة املتفوق��ني من اأبن��اء امل�ساهم�ني 

للعام الدرا�سي 2009/2008م :

پ �ل�سهادة �لدر��سية للف�سل �لدر��سي �لثاين 2008 - 2009م و�سورة عنها .

�إح���دى  على  �لعن���و�ن  يك����ون  �أن  على  عنه���ا  و�س����ورة  للطالب  �ملدنية  �لبطاقة  پ 

مناطق �لقرين .

پ �أن يكون �سلة �لقر�بة للم�ساهم من �لدرجة �الأوىل .

پ يف حالة �مل�ساهمة باإ�سم )�الأم( يرجى �إح�سار �سهادة �مليالد للطالب و�سورة عنها.

يرجى من الأخوة امل�ساهمني الكرام ماحظة مايلي :

�ستقوم �جلمعية مبا�سرة بتوزيع �سهاد�ت �لتقدير و�لكوبونات على جميع 

طلبة مر�حل �لنقل )�بتد�ئي - متو�سط - ثانوي - جامعة ومعاهد عليا( 

 - )�خلام�س  �لتخرج  لطلبة  خا�س  حفل  بعمل  �جلمعية  تقوم  �أن  على 

يحدد  �لعليا(  و�ملعاهد  �جلامعة  م��ن  �لتخرج   - ع�سر  �ل��ث��اين   - �لتا�سع 

موعده فيما بعد .

الت�سجيل يف مقر اإدارة اجلمعية العاقات العامة والإعام

اأثناء الدوام الر�سمي

بشرى شعبان
اكد رئيس مجل���س ادارة اجلمعية اخلليجية 
لالعاقة الشيخ دعيج آل خليفة ان الكويت سباقة 
بني دول مجلس التعاون في اعتماد قانون خاص 

للمعاقني.
وقال، خالل مؤمتر صحافي عقده عقب االجتماع 
التنسيقي ملجلس االدارة لالعالن عن امللتقى العلمي 
العاش���ر للجمعية الذي سيقام باململكة العربية 
السعودية في الدمام )املنطقة الشرقية( في ابريل 
2010، ان الكويت كانت س���باقة في اقرار قانون 
للمعاقني، ومن الطبيعي ان يصار الى تقييمه بعد 
مرور س���نوات طويلة، كما ان االتفاقية الدولية 
اخلاصة باملعاقني حتتم على الدول مراجعة القوانني 

مبا يتوافق مع بنودها.
واضاف ان الكويت سباقة على مستوى جميع 
اشكال الدعم التعليمي والصحي واالجتماعي، وقد 
استفادت الدول املجاورة كثيرا مما تقدمه الكويت 

من خدمات متميزة للمعاقني.
واضاف آل خليفة ان اجلمعية اخلليجية التي 
انشئت قبل عشر سنوات تهدف الى توحيد اجلهود 
املبذولة في مجاالت االعاقة بني دول مجلس التعاون 
باالضافة الى توفير قاعدة معلومات لذوي االعاقة 
وايجاد افضل السبل واملساعدات لتوفير وتطوير 
اخلدمات التي تقدم للمعاق���ني في دول املجلس 
باالضافة الى السعي لتطوير التشريعات وسن 
القوانني واالنظمة اخلاصة بحقوق املعاقني، وتضم 
في عضوية مجلس ادارتها ممثلني عن كل دولة.

وتنظم سنويا ملتقى علميا يحمل شعارا محددا 
ويتطرق لقضية معينة من قضايا املعاقني وهي 
تنظم عام 2010 امللتقى العاشر حتت عنوان »التأهيل 
الشامل للمعاق«، كما دأبت منذ خمس سنوات على 
تنظيم اسبوع املعاق اخلليجي واملركز الرئيسي 

للجمعية في مملكة البحرين.
وتطرق آل خليفة الى اجلهود التي بذلها اعضاء 
مجلس االدارات منذ عشر س���نوات حتى اليوم 
والعمل الدؤوب الذي قاموا به خلدمة املعاق وولي 

امره.
واوضح ان التوصيات التي تصدر عن امللتقيات 
العلمية سيتم رفعها الى الوزارات املختصة في دول 

مجلس التعاون لترجمتها عمليا وتنفيذها.
وركز على اهمية دور وسائل االعالم في نشر 

الوعي االجتماعي حول قضايا املعاقني.
واضاف ان اختيار مح���اور امللتقى يتم على 
اسس علمية وتقدم من قبل املختصني باالضافة 
الى االستعانة بخبراء استكتتاب من دول عربية 

وأجنبية.
وبدوره رحبت رئيس���ة جمعية اولياء امور 
املعاقني وعض���و مجل���س ادارة ادارة اجلمعية 
اخلليجية رحاب بورس���لي بضي���وف الكويت 
وتوجهت بالش���كر لكل من ساهم في دعم اعمال 

اللقاء الدوري ودعم جميع انشطة اجلمعية.
واوضحت ان الكويت عام 1996 وضعت قانون 
املعاقني وكانت اول دولة على مستوى اخلليج تضع 
قانونا للمعاقني وبعد مرور ما يقارب ال� 14 سنة 
كان البد من اعادة مراجعة القانون مبا يتماشى مع 
الظروف والتطورات، واحلمد هلل، الكويت مهتمة 
باملعاقني واولي���اء امورهم والدولة غير مقصرة 
على االطالق في دعمه���م فهي في مصافي الدول 
املتقدمة جدا على مستوى التقدميات واخلدمات 
للمعاقني وفي شتى املجاالت »التعليمية، الصحية، 

التأهيلية« وعل���ى الوفود التي تزور الكويت او 
تطلع على التجربة الكويتية ان تش���هد باملوقع 
املتمي���ز للكويت في هذا املجال، وعن مش���روع 
القانون اجلديد قالت: أمتنى على اي شخص لديه 
اي مشورة يريد تقدميها او اقتراح بشأن قانون 
املعاقني ان يتصل بعلي الثويني في نادي املعاقني 
وبينت ان جميع جمعيات النفع العام واملهتمني 
بشأن االعاقة شاركوا في مناقشة القانون وهذه 

ميزة تتميز بها الكويت.
واعتبرت بورسلي أن وجود اجلمعية اخلليجية 
لالعاقة ساهم في التواصل والتعاون بني جميع 
املهتمني بشأن املعاقني على مستوى دول مجلس 

التعاون.
وبدوره استعرض رئيس جلنة امللتقيات العلمية 
د.ناصر املوسى محاور امللتقى العاشر للجمعية 
الذي سيقام بالتعاون مع مجمع شموع األمل للتربية 
اخلاصة والتأهيل في املنطقة الش���رقية باململكة 
العربية السعودية. حتت شعار »برامج التأهيل في 
دول مجلس التعاون.. تشخيص الواقع واستشراف 

املستقبل« ما بني 27 � 29 ابريل 2010.
والذي يهدف الى:

1 � االط���الع على واقع برامج التأهيل في دول 
مجلس التعاون اخلليجي.

2 � التعرف على أحدث البرامج التأهيلية محليا 
وإقليميا وعامليا.

3 � استعراض أهم املس���تجدات في نظريات 
التأهيل محلي���ا واقليميا  وتطبيق���ات برام���ج 

وعامليا.
4 � التعرف على أحدث النظم اإلدارية واملالية 

في مجال التأهيل محليا وإقليميا وعامليا.
5 � دراسة طرق وأساليب تفعيل دور املؤسسات 
واملنظمات والهيئات احلكومية واألهلية في مجال 
تطوير برام���ج التأهيل ب���دول مجلس التعاون 

اخلليجي.
6 � مناقشة أهم التحديات التي تواجه برامج 

التأهيل بدول مجلس التعاون اخلليجي.
7 � تبادل األفكار والرؤى والتجارب واخلبرات 
املتمي���زة، وفتح مجال التعاون بني املؤسس���ات 

واألفراد في املنطقة.
8 � استشراف مستقبل برامج التأهيل في دول 

مجلس التعاون اخلليجي.
وعن محاور امللتقى بني د.املوسى انها كالتالي 
)1( األبحاث والدراس���ات املس���حية والتطبيقية 
والتقييمية في مجاالت اإلعاقة، )2( التشخيص 

والقياس في برامج التأهيل:
أ � اإلجراءات والسياس���ات التي تقوم عليها 
عملية القياس والتشخيص في مجاالت التأهيل 

املختلفة.
ب � القوانني والتشريعات التي حتكم عملية 
القي���اس والتش���خيص ف���ي مج���االت التأهيل 

املختلفة.
ج � أدوات القياس والتشخيص: أنواعها، وأسس 

بنائها، وطرق تقنينها، وأساليب استخدامها.
د � ف���رق القي���اس والتش���خيص متع���ددة 

التخصصات وأساليب تشكيلها.
ه� � املش���كالت التي تواج���ه عملية القياس 

والتشخيص وأساليب التعامل معها.
)3( برامج تأهيل األشخاص ذوي اإلعاقة:

أ � اإلجراءات والسياسات والتشريعات.
ب � االستراتيجيات التأهيلية.

الشيخ دعيج آل خليفة يعلن عن تنظيم امللتقى العلمي العاشر


