
اخلميسالمحلية
25 ديسمبر 2010

55
الثالثاءالمحلية

24 اغسطس 2010 

3
»الخارجية« تهيب بمؤدي العمرة إلى االلتزام
بالنظم والقوانين المعمول بها في السعودية

اهابت االدارة القنصلية في وزارة اخلارجية باملواطنني الراغبني في السفر 
الى اململكة العربية السعودية الداء مناسك العمرة مبكة املكرمة وزيارة املدينة 

املنورة الى االلتزام بالنظم والقوانني املعمول بها في السعودية.
ودعت جميع الزوار واملعتمرين الى احترام القوانني والنظم خالل زيارة 

االماكن املقدسة في شهر رمضان املبارك متمنية للجميع عمرة مقبولة.

األمير التقى رئيس وأعضاء »تأسيسية مجلس العالقات العربية والدولية«

مجلس الوزراء استعرض ما تم إنجازه من خطة التنمية

سموه استقبل الفايز

استقبل صاحب السمو األمير الشيخ صباح االحمد بقصر 
السيف صباح امس وبحضور سمو ولي العهد الشيخ نواف 
االحمد استقبل س����موه رئيس الهيئة التأسيسية ملجلس 
العالق����ات العربية والدولية محمد الصقر ورئيس مجلس 
ادارة مركز امللك فيصل للبحوث والدراس����ات االس����المية 
صاحب السمو امللكي االمير تركي الفيصل بن عبدالعزيز 

ورئيس وزراء اجلمهورية اللبنانية السابق فؤاد السنيورة 
ورئيس وزراء اجلمهورية العراقية السابق د.اياد عالوي 
ورئيس وزراء اململكة االردنية الهاش����مية االس����بق طاهر 
املصري واعضاء الهيئة وذلك مبناس����بة انعقاد االجتماع 
الرابع للهيئة. كما اس����تقبل س����موه بقصر السيف صباح 
امس االمني العام جلامعة الدول العربية عمرو موسى وذلك 

مبناسبة زيارته للبالد. وحضر املقابلتني نائب وزير شؤون 
الديوان االميري الشيخ علي اجلراح.

كما استقبل صاحب السمو األمير الشيخ صباح االحمد 
بقصر السيف صباح أمس دولة الرئيس فيصل عاكف الفايز 
رئيس وزراء اململكة االردنية الهاش����مية الس����ابق وعضو 

مجلس االعيان وذلك مبناسبة زيارته للبالد.

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد خالل لقائه محمد الصقر واألمير تركي الفيصل وعمرو موسى وفؤاد السنيورة ود.إياد عالوي وطاهر املصري بحضور سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد

الشيخ أحمد الفهد والشيخ جابر اخلالد وروضان الروضان خالل جلسة مجلس الوزراء أمس 

ولي العهد التقى الفايز والعفاسي

المحمد استقبل رئيس وزراء األردن األسبق
استقبل س����مو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد في قصر السيف امس وبحضور 
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية الش����يخ د.محمد الصباح رئيس الوزراء األسبق 
وعضو مجلس األعيان في اململكة األردنية الهاش����مية الش����قيقة دول����ة الرئيس فيصل الفايز 

مبناسبة زيارته للبالد.

سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد مستقبال فيصل الفايز

استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف االحمد 
في ديوانه بقصر السيف صباح امس دولة الرئيس 
فيصل الفايز رئيس وزراء اململكة االردنية الهاشمية 
الس���ابق وعضو مجلس االعيان وذلك مبناسبة 

زيارته للبالد.
واشاد سموه بعمق العالقات االخوية والودية 
املتميزة بني البلدين والشعبني الشقيقني، مؤكدا 
سموه ان العالقات بني الكويت واالردن تعد منوذجا 
للعالقات االخوية الصادقة التي تقوم على اسس 
متينة وقواس���م مشتركة ارسى دعائمها صاحب 
السمو االمير الشيخ صباح االحمد واخوه امللك 

عبداهلل الثاني بن احلسني ملك االردن.
من جانبه، اكد النائب فيصل الفايز عمق العالقات 
التاريخية بني البلدين، مشيدا بدور الكويت الرائد 
في التضامن العربي والدولي، متمنيا ان يعيد املولى 

عز وجل هذا الشهر الفضيل على سموه مبوفور 
الصح���ة والعافية وعلى الكويت قيادة وحكومة 

وشعبا مبزيد من النماء والرخاء.
حضر املقابلة املستشار بديوان سمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخة د.رشا الصباح ورئيس 
ديوان سمو ولي العهد الش���يخ مبارك الفيصل 
السعود وسفيرنا لدى اململكة االردنية الهاشمية 
الشيخ فيصل احلمود والوكيل املساعد لشؤون 
املراسم والتشريفات الشيخ مبارك الصباح ومدير 
مكتب س���مو ولي العهد د.فهد املصيريع وسفير 
اململكة االردنية الهاش���مية الشقيقة لدى البالد 

جمعة العبادي.
كما استقبل سمو ولي العهد في ديوانه بقصر 
السيف امس وزير الشؤون االجتماعية والعمل 

د.محمد العفاسي.

الشيخ فيصل احلمود

رئيس الفلبني بينغنو اكينو الثالث يقلّد بدر احلوطي وسام االستحقاق

نطمح لالنتقال إلى المبنى الجديد

التمار: تطبيق قانون المعاقين بعد العيد بأسبوعين

الحمود يرحب بزيارة
العاهل األردني إلى الكويت غدًا

رئيس الفلبين قلّد الحوطي وسام االستحقاق
كواالملب���ور � كون���ا: قّلد رئيس 
جمهوري���ة الفلب���ني بينغنو اكينو 
الثالث وسام وميدالية االستحقاق 
)س���يكاتونا( م���ن درج���ة )داتو( 
من الطبقة الذهبية لس���فيرنا لدى 
مانيال بدر احلوطي للتميز واجلدارة 
االس���تثنائية في تعزي���ز العالقات 
الثنائية بني الكوي���ت والفلبني في 
ش���تى املجاالت. وذكر بيان صادر 
عن س���فارتنا لدى الفلبني امس ان 
هذا التقليد والتكرمي جاء مبناسبة 
السفير احلوطي ومغادرته  توديع 
جمهوري���ة الفلبني. وأش���ار البيان 
الى انه حضر مراسم التقليد وزير 
اخلارجية الفلبيني روبيرتو رومولو 
ومس���اعده حيث أش���ادا باجنازات 
السفير احلوطي وما قدمه من عطاء 
ومتيز في توثيق وتعميق العالقات 

الثنائية بني البلدين.

يقوم العاهل األردني جاللة امللك عبداهلل الثاني بن احلس���ني 
بزيارة للكويت غدا األربعاء يلتقي خاللها صاحب الس���مو األمير 

الشيخ صباح األحمد.
وأكد سفيرنا لدى االردن الش���يخ فيصل احلمود في تصريح 

صحافي على أهمية الزيارة واملباحثات التي ستتم خاللها.
وقال إنه سيتم خالل الزيارة التشاور والتنسيق بني البلدين 
الشقيقني حول العالقات الثنائية واألوضاع في املنطقة والقضايا 

ذات االهتمام املشترك.
كما أش���ار الى أهمية الزيارة في دعم العمل العربي املش���ترك 

وخدمة القضايا العربية والسيما القضية الفلسطينية.
وقال ان امللك عبداهلل الثاني سيقدم خالل الزيارة التي تستمر 
يوما واحدا التهاني مبناسبة شهر رمضان املبارك ألخيه صاحب 

السمو األمير الشيخ صباح األحمد.

د.جاسم التمار خالل حضوره غبقة نادي املعاقني

بشرى شعبان
اكد املدير العام للهيئة العامة لش���ؤون ذوي 
االعاقة د.جاسم التمار تطبيق جميع مواد قانون 
املعاقني عقب العيد بأسبوعني نافيا ما يشاع عن 

عدم تطبيق تلك املواد خالل الفترة املاضية.
واشار الى ان املجلس احلالي للهيئة سيضع 
استراتيجية وطنية للهيئة ذات اجندة تطبق على 
مدى السنوات املقبلة لكي تطبق سواء كان رئيس 
الهيئة احلالي )التمار( موجودا او اتى خلفه رئيس 
جديد، الفتا الى ان لدي���ه العديد من الطموحات 
خالل املرحلة املقبلة في مقدمتها االنتقال الى مبنى 
جديد من ش���أنه توفير الراحة للمعاقني بدال من 

املبنى احلالي الذي نعتبره معاقا.
جاء ذلك خالل الغبقة الرمضانية التي اقامها 
نادي املعاقني مساء اول من امس برعاية د.التمار 
بحضور رئيس النادي مهدي العازمي وعدد من 

مسؤولي النادي واملعاقني.
وعبر د.التمار عن س���عادته لوجوده وسط 
املعاقني، مش���يرا الى ان لديه العديد من االهداف 
واالولويات وهي نابعة من الواقع داعيا الى دعم 
املعاقني النه من دون هذا الدعم لن نس���تطيع ان 

نقدم لهم شيئا.
واشار الى ان الكويت تدعم تلك الفئة بتوجيهات 
من القيادة العليا وعلى رأس���ها صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد كما ان القيادة العليا 
حريصة على تفعيل القان���ون، مؤكدا ان الهيئة 
بدأت فعليا بتفعيل مواده وخالل االسبوع املاضي 
مت عقد عدة جلس���ات مع عدد من املختصني من 
عدة جهات حكومية من اجل في فعيل تلك املواد، 
اال ان األمر يحتاج نوعا من التريث من اجل عدم 

الوقوع في اخطاء.
وعبر التمار عن تفاؤله باملرحلة املقبلة، مشيرا 
الى انه سيسعى الى تطبيق مواد القانون حتى 
ولو كان ف���ي تلك املواد دعم للمعاقني بنس���بة 
10% فقط، داعيا املعاقني الى محاسبته اذا اخطأ، 
مؤكدا ان احملاس���بة هي افضل الطرق للوصول 

الى الصواب.
واش���ار الى ان الهيئة س���تقوم خالل املرحلة 
املقبلة بتوفير اماكن في مراكز خدمة املواطن لذوي 
االعاق���ة من اجل توفير الراحة لهم بدال من قطع 
مسافات طويلة من اجلهراء واالحمدي لتخليص 
معامالتهم، كما اشار الى انه سيتم خالل الفترة 
املقبلة عقد عدة دورات للغة االشارة للعاملني في 
الهيئة وسنحرص على ان يكون في كل ادارة من 
االدارات التي يتعام���ل معها املعاقون احد يجيد 

تلك اللغة.
وفي اإلطار ذاته قال د.جاسم التمار انه سيتم 
قريب���ا االنتهاء من الصياغ���ة النهائية املقترحة 
بش���أن الالئحة الداخلية للهيئة اعماال للمادة 53 

من قانون حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.
وأوضح ان الهيئة سبق لها ان خاطبت اجلهات 
ذات العالقة مبجلس إدارة الهيئة لترشيح ممثليها 
لوضع الصياغة النهائية لالئحة الداخلية، مبينا 
انه فور اكتمال النصاب القانوني ألعضاء مجلس 

اإلدارة سيتم عقد االجتماع لبحث الالئحة.
وذكر انه س���يعقد لقاءات عدة هذا األس���بوع 
لتفعيل مواد قانون حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة 
حيث س���يجتمع مع وكيل ديوان اخلدمة املدنية 
محمد الرومي ملناقشة أربع مواد من قانون حقوق 

األشخاص ذوي اإلعاقة رقم 8 لسنة 2010.

البراك: »اختم ولو مرة« و»كنوز 
الريان« من أنشطة قطاع الدراسات

»األشغال« تطلق نظامًا لمتابعة 
المشاريع التنموية إلكترونيًا

أعلنت وزارة األش���غال العامة أم���س إطالقها نظاما جديدا تتم 
من خالله متابعة مشاريعها التنموية الكترونيا ابتداء من مرحلة 

الدراسة والطرح مرورا بجميع املراحل املتعلقة بها.
وقال وكيل الوزارة م.عبدالعزيز الكليب ان النظام اجلديد يعمل 
على إعداد املستندات واألصول املطلوبة والفتوى والتشريع واإلعالن 
وتشكيل جلان لدراسة العروض والترسية وديوان احملاسبة للوصول 

الى مرحلة التوقيع لتصبح مشاريع حتت حيز التنفيذ.
وأضاف الكليب ان النظام يس����تخدم إلعداد الدفعات الش����هرية 
للمقاولني وبيان ما مت اجنازه من املش����روع وما يتخلله النظام من 
أوامر تغييرية ومتديدية ومبالغ احتياطية وغيرها من األمور املتعلقة 
بها لتنتهي بتسليم املشروع. وأوضح ان النظام يهدف الى إصدار 
جميع أنواع شهادات الدفع الكترونيا والتخلص من العمل الورقي 
إضافة الى دقة العمل واملساعدة على الوصول الى املعلومة بسرعة 

وسهولة واحملافظة على سرية املعلومات.

أسامة أبوالسعود
»اختم ولو م���رة« و»كنوز 
الريان« و»القرآن علمني« وارسال 
200 ألف sms، و5 فالشات إذاعية 
وCD 6000 ومسابقة رمضان في 
حفظ القرآن أهم أنشطة القطاع 
في رمضان، وهو ما كشف عنه 
وكيل وزارة األوقاف املس���اعد 
لشؤون القرآن الكرمي والدراسات 
اإلسالمية عبداهلل البراك خالل 
مؤمتر صحاف���ي عقده لإلعالن 
ع���ن جهود قطاعه خالل ش���هر 
رمضان الكرمي واالستعداد للعشر 
األواخر. وأعرب البراك عن تقديره 
إلدارات قطاع الدراسات وشؤون 
القرآن الكرمي، وعلى رأسها إدارة 
الدراس���ات اإلس���المية، وإدارة 
الكرمي، وإدارة  القرآن  ش���ؤون 
التنمية األسرية، وإدارة السراج 
الكبيرة  املنير، وذلك للجه���ود 
التي بذلوها ويبذلونها في شهر 
رمضان الفضي���ل واملتمثلة في 
تقدمي اخلدمات للمسلمني في شهر 
رمضان كام���ال ومنها ما يخص 
العش���ر األواخر من هذا الشهر 

الفضي���ل، وذلك من خالل اقامة 
خيام ملكية خلدمة املصلني في 
عدة مساجد وأيضا اقامة حمالت 
موسعة تهدف الى زيادة االقبال 
على القرآن الكرمي سواء باحلفظ 
او بالتالوة خالل شهر رمضان 
املبارك، كما تهدف الى غرس قيم 
وأخالق القرآن الكرمي في نفوس 
جميع أف���راد املجتمع والتحلي 
بأخالق القرآن الكرمي وانعكاسه 

على السلوك القومي.

عبداهلل البراك

نيودلهي � كونا: أقام سفيرنا لدى الهند سامي 
الس���ليمان مأدب���ة افطار أول م���ن أمس جمعت 
ش���خصيات وفعاليات ثقافية واجتماعية مثلت 

مختلف الطوائف الهندية.
وأعرب السفير السليمان في كلمة على هامش 
املأدبة عن ترحيبه باحلضور قائال »ان شهر رمضان 
يحظى بقدسية كبيرة ليس لدى املسلمني فقط وإمنا 

لدى غير املسلمني ملا يحمله من معان نبيلة«.
وأكد السليمان حرصه على جتسيد واقع املجتمع 
الكويتي املسلم القائم على التسامح وعدم التمييز 
بني الناس على اساس الدين واجلنس والثقافة.

وأضاف ان »الش���عب الكويتي املجبول على 
فعل اخلير والتسامح ينتظر شهر رمضان املبارك 
للتق���رب الى اهلل ويكثر من ب���ذل العطاء خالله 
للمحتاجني من املسلمني وغير املسلمني طلبا لألجر 

من اهلل«.

من جهته أكد الزعيم الديني الهندوسي سوامي 
اغنيفيش في كلمة مماثلة على »أهمية الصيام في 
تنقية الروح وابعادها عن جميع امللذات اجلسدية 
ودف���ع الناس باجتاه مس���اعدة بعضهم البعض 

للوصول الى هذه الغاية«.
واعتبر »ان تزام���ن صيام )نافراتراس( لدى 
الهندوس في نفس وقت صيام رمضان لدى املسلمني 

داللة على االخوة التي جتمع الطائفتني«.
وقال مدير املركز الثقافي الهندي في نيودلهي 
د.ذكر الرحمن »ان شهر رمضان يعلمنا على نشر 
مبادئ السالم والطمأنينة بني البشر ويحثنا على 

فعل اخلير اينما كان«.
وأضاف ان من فضائل شهر رمضان انه يشعرنا 
مبعاناة الفقراء واحملتاجني للغذاء وتسهم العادات 
احلسنة خالله بش���كل كبير في توفير حاجتهم 

من الطعام.

سفيرنا في الهند أقام مأدبة إفطار: حريصون 
على تجسيد واقع المجتمع الكويتي المسلم

عقد مجل���س الوزراء اجتماعه 
االس���بوعي ظهر أم���س في قصر 
السيف برئاسة سمو رئيس مجلس 

الوزراء الشيخ ناصر احملمد.
وبعد االجتم���اع، صرح وزير 
الدولة لش���ؤون مجل���س الوزراء 
روضان الروضان بأن املجلس احيط 
علما في مستهل اعماله بالرسالة 
التي تلقاها صاحب السمو االمير من 
رئيس جمهورية زامبيا املتضمنة 
االش���ادة بالعالق���ات الطيبة التي 
البلدين الصديقني والرغبة  تربط 
في تطوير اواصر التعاون املشترك 
بينهما. كما اطلع املجلس كذلك على 
الرسالتني املوجهتني الى سمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد 
من كل من وزير الزراعة والشؤون 
الريفية بجمهورية تركيا الصديقة 
ومن رئيس وزراء جمهورية مولدوفا 
وقد تعلقتا بالعالقات الثنائية بني 
الكويت وهذين البلدين الصديقني 

في جميع املجاالت وامليادين.
كما احاط سمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ ناصر احملمد املجلس 
بنتائج الزيارة التي قام بها للبالد 
مؤخرا صاحب السمو الشيخ خليفة 
بن سلمان آل خليفة رئيس وزراء 

للسنوات 2010 � 2014 وقرار مجلس 
الوزراء رق���م 2010/326 والقانون 
رقم 2010/38 للخطة السنوية في 
حتقيق عدة أهداف واجنازات توزعت 
على ثالثة مجاالت تنموية الجناز 

سياسات اخلطة.
كما اس���تعرض املجلس كذلك 
س���ير العمل فيها وم���دى التقدم 
ف���ي حتقيق أهدافها وسياس���اتها 
واس���تثماراتها وكذل���ك املعوقات 
التي واجهتها واملقترحات للتغلب 
عليه���ا والتي تتطلب التعاون بني 
جميع االط���راف واجلهات املعنية 
لتنفي���ذ هذه اخلط���ة، االمر الذي 
سينعكس بصورة ايجابية عليها 
حتقيقا لالهداف املرجوة في عدم 
تنفيذ خطة التنمية وفقا لتوجيهات 
سمو رئيس مجلس الوزراء في ظل 
القيادة احلكيمة لصاحب الس���مو 
االمي���ر وولي عه���ده االمني حيث 
قرر املجلس اس���تكمال بحث هذا 
املوضوع في اجتماعه املقبل، كما 
السياسية  بحث املجلس الشؤون 
في ضوء التقارير املتعلقة مبجمل 
الس���احة  الراهنة على  التطورات 
السياسية على الصعيدين العربي 

والدولي.

مملكة البحرين الش���قيقة والوفد 
املراف���ق ل���ه والتي تأت���ي امتدادا 
للرواب���ط احلميم���ة املتبادلة بني 
االش���قاء ف���ي البلدي���ن وتعزيزا 
للتواصل املس���تمر بني املسؤولني 
على مختلف املستويات وتوسيع 
آفاق التع���اون الوثيق القائم بني 
الكويت ومملكة البحرين الشقيقة 
في جمي���ع امليادين وما مت خاللها 
من تب���ادل وجه���ات النظر حول 
مختلف القضايا واملوضوعات في 
ظل العالقات اخلاصة التي تربط بني 
البلدين الشقيقني مبا يحقق آمال 

وتطلعات الشعبني الشقيقني وبحث 
آخر املس���تجدات على الساحتني 
االقليمية والدولية وانعكاساتها على 
املنطقة والسبل الكفيلة بدعم مسيرة 
مجلس التعاون اخلليجي ونصرة 

قضايا االمة العربية واالسالمية.
وترجم���ة لتوجيهات صاحب 
السمو االمير لرسم سياسة الدولة 
املقبلة، فقد  املس���تقبلية لالعوام 
عرض نائب رئيس مجلس الوزراء 
للشؤون االقتصادية ووزير الدولة 
لش���ؤون التنمية ووزي���ر الدولة 
لشؤون االسكان الشيخ احمد الفهد 

وبحضور د.ع���ادل الوقيان االمني 
الع���ام للمجلس االعلى للتخطيط 
والتنمية تقريرا مفصال عن متابعة 
اخلطة االمنائية متوس���طة االجل 
� 2014/2013 واخلط���ة   2011/2010
السنوية 2011/2010 والذي تناول 
أهم نتائج خطتي التنمية متوسطة 
الس���نوية للربع االول من  االجل 
عام 2010 تنفيذا مل���ا نصت عليه 
التش���ريعات التالي���ة: القان���ون 
رقم 1986/60 في ش���أن التخطيط 
االقتصادي واالجتماعي والقانون 
رقم 2010/9 بإصدار اخلطة االمنائية 


