العدد ( )3852الخميس  12سبتمبر 2019

4

www.alshahedkw.com

العواش :لقاء اللجنة الدولية لحقوق ذوي اإلعاقة
فرصة لتقديم برامجنا الخاصة

جناحات ذوي االعاقة يف كل املجاالت ومن ثم
قال وكيل وزارة االعالم امل�ساعد ل�ش�ؤون ال�صحافة
يكونون قدوة لغريهم.
والن�رش واملطبوعات حممد العوا�ش �أم�س �إن
واك��د العوا�ش ان الكويت اثبتت من خالل هذا
اللقاء مع اع�ضاء اللجنة الدولية حلقوق ذوي
اال�ستعرا�ض الأول من نوعه انها باهتمامها بذوي
االعاقة كان فر�صة طيبة جدا كي تتمكن الوزارة
االعاقة تقف يف م�صاف الدول املتقدمة ال�سيما
من تقدمي براجمها اخلا�صة بدعم ذوي االعاقة يف
ان االهتمام بهذه ال�رشيحة املجتمعية يدخل
املجتمع.
الآن �ضمن معايري تقييم تقدم الدول يف احرتامها
وا�ضاف العوا�ش �إثر اختتام ا�ستعرا�ض الكويت
حلقوق االن�سان كافة.
لأول تقرير حول او�ضاع ذوي االعاقة امام اللجنة
و�أو�ضح ان التو�صيات والن�صائح التي قدمها
الدولية حلقوق ذوي االعاقة ان هذه املنا�سبة
اخلرباء �ستكون حمل اهتمام القائمني على ملف
كانت اي�ضا فر�صة الكت�ساب خربات تتنا�سب مع
ذوي االعاقة يف الكويت يف خمتلف املجاالت
ثقافة الكويت وعادات املجتمع وتقاليده.
لالخذ منها مب��ا يتوافق م��ع د�ستور الكويت
و�أو�ضح ان اللقاء ت�ضمن تقدمي جتربة وزارة
ويتما�شى مع عاداتها وتقاليدها.
االع�ل�ام يف دع��م ذوي االع��اق��ة وادم��اج��ه��م يف
وقال �إن «العالقة بني الكويت واللجنة عالقة
امل�ؤ�س�سات االعالمية واي�ضا اخل��دم��ات التي
تفاعلية عنا�رصها ما قدمته الدولة لذوي االعاقة
تقدمها الوزارة مثل اعتماد لغة الإ�شارة يف ن�رشات
مع طموحاتنا وتطلعاتنا لتعزيز تلك النجاحات
االخبار وبرامج البث املبا�رش ا�ضافة الى برامج
التي اكد خرباء الأمم املتحدة انها متميزة».
من اعداد ذوي االعاقة وتقدميهم ليتمكنوا من طرح
• محمد العواش
واع��رب العوا�ش عن �شعوره بالفخر ب�إ�شادة
تطلعاتهم وق�ضاياهم و�آمالهم.
وقال �إن جهود الوزارة تت�ضمن �أي�ضا بث وم�ضات اعالنية يف خمتلف مقررة االمم املتحدة اخلا�صة بحقوق ذوي االعاقة بدور وزارة االعالم
و�سائل االعالم مبا يف ذلك و�سائل التوا�صل االجتماعي التابعة له ,يف توعية الر�أي العام يف هذا ال�صدد و�سجلت ذلك يف تقريرها املقدم
وذلك اميانا من الوزارة ب�أن ذوي االعاقة ك�سواهم من املواطنني لهم الى االمم املتحدة اثر زيارتها للكويت واطالعها على جهود الوزارة يف
هذا ال�صدد.
حقوق وعليهم واجبات وال فرق بينهم.
وا�شار العوا�ش الى اهتمام وزير الإعالم وزير الدولة ل�ش�ؤون ال�شباب و�أ�ضاف ان دور وزارة االعالم يف التعامل مع ذوي االحتياجات اخلا�صة
حممد اجلربي بهذا املو�ضوع وان لديه توجيهات وا�ضحة يف هذا ال�سياق كان حا�رضا يف تقرير الكويت الذي ا�ستعر�ضه مندوب الكويت الدائم
لدى االمم املتحدة واملنظمات الدولية الأخرى يف جنيف جمال الغنيم
بادماج ذوي االعاقة يف االجهزة االعالمية واملجتمع الكويتي.
ولفت الى ان دورة الربامج االذاعية والتلفزيونية القادمة يف �شهر امام اللجنة وهو كان مدعاة للفخر اال انه ي�ضاعف م�س�ؤولية الوزارة
اكتوبر املقبل �ست�شهد جمموعة من الفقرات التي تك�شف النقاب عن لتوا�صل دورها الوطني جتاه اال�شخا�ص ذوي االعاقة.

الغنيم :إشادة واستحسان أممي لجهود الكويت الداعمة لهذه الفئة
ق��ال م��ن��دوب ال��ك��وي��ت الدائم
لدى الأمم املتحدة واملنظمات
الأخرى يف جنيف ال�سفري جمال
الغنيم �إن تقرير الكويت الأول
حلقوق ذوي االعاقة يف الكويت
قد حظي با�شادة وا�ستح�سان من
جلنة اخلرباء املتخ�ص�صة.
جاء ذلك اثر اختتام ا�ستعرا�ض
اللجنة الدولية حلقوق ذوي
االعاقة لتقرير الكويت حول
م���دى ال��ت��زام��ه��ا باالتفاقية
الدولية ذات ال�صلة.
وق�����ال ان «ه��دف��ن��ا م���ن تلك
احلوارات التفاعلية مع اخلرباء
هو اال�ستماع �إلى خمتلف الآراء
املطروحة منهم واال�ستعانة
بخرباتهم �أي�ضا يف تعزيز ما
تقوم به الكويت لتطبيق بنود
االتفاقية».
ولفت �إل��ى �أن «تقييم اخلرباء
االي��ج��اب��ي مل��ا قدمته الكويت
يف اول تقرير لها امام اللجنة

ي�ؤكد حر�ص الدولة على حقوق
ذوي االعاقة انطالقا من ثوابت
الكويت وتعاليم الدين اال�سالمي
احلنيف».
وا�ضاف ان ا�شادة �أع�ضاء اللجنة
ي��ؤك��د �أن اجل��ه��ات املعنية يف
الكويت مل تدخر و�سعا يف تذليل
كافة العقبات التي حتول دون
ح�صول ذوي االعاقة على حقوقهم
ك��ام��ل��ة يف جم����االت التعليم
وال�صحة وال��ت��ع��ام��ل الإداري
احلكومي واخلدمات العامة مبا
فيها خدمات االعالم.
و�أكد الغنيم يف الوقت ذاته ا�أن
الكويت تعزز مكانتها بنتيجة هذا
اال�ستعرا�ض التي ا�شادت به الأمم
املتحدة بحر�صها على دقة تقدمي
تقاريرها ذات ال�صلة مبراجعات
االت��ف��اق��ي��ات ال��دول��ي��ة �أو تلك
ذات ال�صلة بحقوق الإن�سان يف
املواعيد املحددة لها وجميعها
تتميز بنتائج ايجابية.

• جمال الغنيم مع رئيس اللجنة الدولية حلقوق ذوي اإلعاقة

محليات

«الخارجية» :ندين عزم نتنياهو
ضم أراضٍ من الضفة الغربية
�أع��رب م�صدر م�س�ؤول يف وزارة
اخلارجية عن �إدان���ة وا�ستنكار
ال��ك��وي��ت و «ب ��أ���ش��د العبارات»
م��ا �أع��ل��ن عنه رئي�س ال���وزراء
الإ��سرائ��ي��ل��ي بنيامني نتنياهو
حول عزمه �ضم �أرا�ض من ال�ضفة
الغربية املحتلة عام  1967حال
فوزه يف االنتخابات املقبلة.
و�أكد امل�صدر �أن مثل هذا الإعالن
يعد اع��ت��داء خ��ط�يرا و�صارخا
على حقوق ال�شعب الفل�سطيني

وانتهاكا للقانون الدويل وميثاق
الأمم املتحدة وقرارات ال�رشعية
الدولية ذات ال�صلة ف�ضال عما
مي��ث��ل��ه م���ن ت��ق��وي�����ض للجهود
الهادفة �إلى �إحالل ال�سالم العادل
وال�شامل.
و�شدد على �رضورة حتمل املجتمع
الدويل مل�س�ؤولياته القانونية يف
رف�ض هذا الإعالن واعتبار ما قد
ي�سفر عنه «باطال وال يرتب �أي �آثار
قانونية مت�س احلقوق امل�رشوعة

والتاريخية لل�شعب الفل�سطيني».
واخ��ت��ت��م امل�����ص��در ت�رصيحه
بالت�أكيد على م��وق��ف الكويت
املبدئي والثابت الداعم للق�ضية
الفل�سطينية ب�إقامة الدولة دولها
امل�ستقلة على ح��دود الرابع من
يونيو  1967وعا�صمتها القد�س
ال����شرق��ي��ة وف��ق��ا للمرجعيات
الدولية التي يف مقدمتها مبادرة
ال�سالم العربية وقرارات ال�رشعية
الدولية.

العتيبي :مستمرون في مساندة أفغانستان
لبسط سيطرتها على كامل أراضيها
ج�����ددت ال���ك���وي���ت م�ساندتها
لأفغان�ستان يف جهودها احلثيثة
من �أجل ب�سط �سيطرتها و�سيادتها
على كامل �أرا�ضيها وحربها �ضد
«الإرهاب».
ج��اء ذل��ك يف كلمة الكويت التي
�ألقاها مندوبها الدائم لدى الأمم
املتحدة ال�سفري من�صور العتيبي
خالل جل�سة عقدها جمل�س الأمن
ملناق�شة الو�ضع يف �أفغان�ستان.
و�أك��د العتيبي �أن �أهمية الت�صدي
للتهديد ال��ذي ي�شكله الإره���اب
ال���ذي ال ي���زال عامالاًرئي�سي ًا
لال�ستقرار بالن�سبة للو�ضع الأمني
يف افغان�ستان تكمن يف االلتزام
اجل��م��اع��ي مبكافحة ه���ذه الآف���ة
وحماربتها ويف �إطار اال�سرتاتيجية
الدولية ملكافحة الإرهاب.
وا���ش��اد ب��اجل��ه��ود ال��ت��ي تبذلها
ال�سلطات الأمنية ب�أفغان�ستان يف
مكافحة اجلرمية واملخدرات والتي
تظهر جلي ًا يف �أحدث تقارير الأمني
ال��ع��ام ل�ل�أم��م املتحدة �أنطونيو
غوتريي�س.
و�أ���ش��ار العتيبي ال��ى ان جل�سة
جمل�س الأم��ن ت�أتي «ونحن على
بعد �أي��ام من انعقاد االنتخابات
الرئا�سية يف �أفغان�ستان» م�ضيف ًا
«ن�لاح��ظ ب��ارت��ي��اح �أن الفرتة
املا�ضية قد �أحرزت تقدم ًا ملحوظا
يف اال�ستعداد لتلك االنتخابات
و�أتاحت فر�صا جديدة للم�شاركة
ال�سيا�سية من �أجل ال�سالم يف ظل
ا�ستمرار حت��دي��ات خطرية يجب
مواجهتها والتغلب عليها».

• منصور العتيبي يلقي كلمة الكويت

وو���ص��ف املرحلة التي مت��ر بها
�أفغان�ستان حاليا ب�أنها «تاريخية»
مو�ضحا �أنها ت�شهد م�شاورات مكثفة
ما بني خمتلف التجمعات والأطراف
ال�سيا�سية االفغانية بغية انتخاب
رئي�س للدولة يحمل على عاتقه
م�س�ؤولية �ضمان انتقال �أفغان�ستان
ملرحلة ال�سالم ال�شامل والدائم.
وا���ض��اف العتيبي �أن املرحلة
احلالية ت�شهد �أي�ضا موا�صلة هيئات
�إدارة االنتخابات ا�ستعداداتها
لالنتخابات الرئا�سية املقرر
انعقادها يف � 28سبتمرب احلايل,
م�شيد ًا يف ه��ذا الإط����ار بالدور
احل��ي��وي لبعثة االم���م املتحدة
للم�ساعدة يف افغان�ستان وهيئة

االنتخابات امل�ستقلة يف متابعة
عمليات ح�رص وت�سجيل الناخبني
واملر�شحني و�إعداد مراكز االقرتاع
لتلك االنتخابات.
واو�ضح العتيبي �إن اجمايل عدد
الناخبني ال��ذي بلغ  9.6ماليني
ناخب هو «دالل��ة وا�ضحة» على
رغبة ال�شعب الأفغاين يف اختيار
طريق الدميقراطية م�سارا لهم رغم
ما يتعر�ضون له من تهديدات �أمنية
تعر�ض حياتهم للخطر.
ووج��ه التحية ل�شجاعة ال�شعب
الأفغاين «الذي ي�ؤكد من جديد ان
احلل ال�سيا�سي يف افغان�ستان يجب
ان ي�أتي بقيادة �أفغانية ويحدده
ال�شعب االفغاين بنف�سه».

فوز  6طلبة كويتيين في جائزة إبداعات الطفولة
كتب حم�سن الهيلم:
اعلنت وزارة الرتبية فوز  6طلبة باملراكز االولى يف جائزة
لطيفة بنت حممد �آل مكتوم البداعات الطفولة للعام .2019
وقال الوكيل امل�ساعد للتنمية الرتبوية والأن�شطة في�صل
املق�صيد ان امل�شاركة ال�سنوية يف اجلائزة ت�سهم ب�إبراز
مواهب الطلبة يف خمتلف املجاالت خا�صة اجلوانب الثقافية
واالدبية الى جانب االطالع على كل ما هو جديد مبا يخدم
العملية التعليمية.
و�أ���ش��اد املق�صيد باجلهود التي بذلها الطلبة الفائزون

والنتائج املتقدمة التي و�صلوا اليها لنيل اجلائزة املهمة,
داعيا الطلبة الى بذل املزيد من االجنازات لرفع ا�سم الكويت
يف املحافل الدولية.
م��ن جانبها ,قالت من�سق اجل��ائ��زة يف الكويت �سو�سن
عبدالرحيم ان الطالبة اريام العنزي بال�صف العا�رش من
ثانوية زينب بنت حممد مبنطقة اجلهراء التعليمية ح�صلت
على املركز االول يف جمال البحوث البيئية يف حني ح�صلت
الطالبة اجلوري ال�رشاح بال�صف العا�رش من ثانوية ال�ساملية
مبنطقة حويل التعليمية على املركز االول يف جمال البحوث
اجلغرافية.

«التعليم العالي» تدرس زيادة رواتب الطلبة المبتعثين
كتب �سالمة ال�سليماين :
تدر�س وزارة التعليم العايل زيادة
روات��ب الطلبة املبتعثني مبختلف
اجلامعات واملعاهد يف اخلارج .
و�أك��دت �أن امليزانية املقررة لها
ت�سمح بالتحاق نحو  4500طالب
�سنوي ًا  ،وت�سعى ل��زي��ادة عدد

فعلت
البعثات  ،م�شريةً �إلى �أنها ّ
دوره���ا الإ���ش�رايف مل�ضاعفة عدد
املبتعثني للدرا�سة يف اخلارج من
خالل اتخاذها عدة قرارات.
وق��ال��ت �إن��ه متت زي��ادة ميزانية
البعثات للطلبة خالل ال�سنة املالية
احلالية  ،2020-2019مقارنة
ب�سابقتها ،ملواكبة احتياجات

الدار�سني داخل الكويت وخارجها.
ب��دوره��ا رح��ب��ت الأم��ان��ة العامة
ملجل�س اجلامعات اخلا�صة باقرتاح
م�ضاعفة عدد البعثات الداخلية،
مو�ضحة �أن��ه يتوافق م��ع خطتها
بزيادة �أع��داد تلك اجلامعات ،ما
ي�ستلزم زي��ادة امليزانية اخلا�صة
بالأمانة.

إشادة يابانية بدور الكويت

في صون التراث الثقافي غير المادي
�أ�شادت م�ساعدة وزي��ر اخلارجية
ل��ل�����ش��ؤون الثقافية يف اليابان
ميت�سوكو �شينو ب��دور الكويت يف
�صون الرتاث الثقايف غري املادي
ودعمها لليابان يف انتخابات عام
 2018للجنة الدولية احلكومية
ل�����ص��ون ال��ت��راث ال��ث��ق��ايف غري
امل��ادي املنبثقة عن منظمة الأمم
املتحدة للرتبية والعلم والثقافة
«يون�سكو».
جاء ذلك على هام�ش اجتماع عقدته
�شينو بح�ضور نائبها نوبوميت�سو
كاميو مع �سفري الكويت لدى اليابان
ح�سن زمان وامل�ست�شار الفني لالمني
العام للمجل�س الوطني للثقافة
والفنون والآداب الكويتي ورئي�س
الوفد الكويتي يف اللجنة الدولية
احلكومية ل�صون ال�تراث الثقايف
غري املادي د .وليد ال�سيف.
و�أكدت �شينو �رضورة رفع م�ستوى
التعاون بني البلدين ال�سيما �أنهما
ع�ضوان حاليا يف اللجنة الدولية
احلكومية التفاقية «يون�سكو».
و�أو�ضحت ان اليابان ت�سعى دائما الى رفع امل�ستوى
الثقايف حيث لها جتربة ناجحة يف تطوير متاحفها
تقنيا با�ستخدام التقنيات الثالثية والرباعية االجتاهات

• تكرمي السفير حسن زمان

وقامت بتوظيف ال�شخ�صيات الكرتونية املحببة للأطفال
ل�رشح مقتنيات املتاحف ما زاد رغباتهم يف زيارة تلك
املتاحف.

