
ق��ال مندوب دول��ة الكويت الدائم ل��دى منظمة 
األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة )يونسكو( 
الدكتور آدم املال أمس: إن املجلس التنفيذي للمنظمة 
استهل أعمال دورته ال210 بدقيقة صمت تكرميا 
لسمو أمير البالد ال��راح��ل الشيخ صباح األحمد 

“طيب الله ثراه«.
وق���ال امل��ال ف��ي تصريح ل��� )ك��ون��ا( ان رئيس 
املجلس التنفيذي لليونسكو استهل ال��دورة التي 
تنعقد عبر االنترنت خ��الل الفترة من 2 إل��ى 10 
ديسمبر اجلاري بدعوة الدول األعضاء إلى االلتزام 

بدقيقة صمت تكرميا لسمو األمير الراحل.
وأض���اف أن ن��ائ��ب رئ��ي��س املجلس التنفيذي 
للمجموعة العربية وزير التعليم العالي والبحث 
العلمي املصري الدكتور خالد عبد الغفار أشاد 
بعمل سمو أمير البالد الراحل ال��دؤوب في خدمة 

الكويت وشعبها ورفع رايتها عاليا.
ووصف عبدالغفار في البيان الذي ألقاه باسم 
املجموعة العربية سمو أمير البالد الراحل ب”رجل 
السالم والشخصية ال��ب��ارزة التي تخطت حدود 

الكويت ليكون قائدا استثنائيا وشخصية دولية 
وإقليمية وعربية وخليجية حرصت على التسامح 

والتآلف بني الشعوب«.
وتناقش الدورة التوجهات العامة لإلستراتيجية 

متوسطة األجل املقبلة ملنظمة )يونسكو(.
وحددت الدول العربية في مشاوراتها التي متت 
مطلع العام اجلاري عدة مبادئ في هذا الصدد من 
بينها أهمية تعزيز وظيفة املنظمة في دعم القدرات 
البشرية واملؤسسية ألعضائها ومضاعفة اجلهود 
لتحقيق الهدف الرابع للتنمية املستدامة اخلاص 

بالتعليم.
كما أكدت ض��رورة منح أولوية مطلقة حلماية 
التراث الثقافي العربي في ضوء التهديدات غير 
املسبوقة التي يتعرض لها والعمل على زي��ادة 
متثيل ع��دد امل��واق��ع العربية امل��درج��ة على قوائم 

التراث العاملي وأهمية التوصية بالعلم املفتوح.
ويتضمن جدول أعمال ال��دورة احلالية العديد 
من النقاط احملورية بالنسبة للعالم العربي ومنها 

القضية الفلسطينية. 

الزراعة: ننسق مع منظمات عاملية ملشاركة خيول
 من الكويت في املسابقات اخلارجية

أعلن املدير العام للهيئة العامة لشؤون الزراعة 
والثروة السمكية الكويتية الشيخ محمد اليوسف، أن 
التنسيق واحمل��ادث��ات بني الهيئة واملنظمات الدولية 
املتخصصة مازالت جارية لرفع احلظر عن مشاركات 

اخليول من دولة الكويت في املسابقات الدولية خارج 
البالد وخصوصاً في الدول األوروبية.

وق��ال الشيخ محمد اليوسف ل��� )ك��ون��ا( أم��س: إن 
املباحثات قائمة بني هيئة الزراعة واملنظمة العاملية 

للصحة احليوانية )OIE( لالستعجال برفع احلظر 
وتسهيل اإلج����راءات وتذليل ك��ل العقبات مب��ا ميكن 
أصحاب اخليول الكويتية من املشاركة في املسابقات 

الدولية.
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لبالده الوطني  بالعيد  »الو«  رئيس  هنأ  سموه 

أمير البالد يعزي خادم احلرمني بوفاة 
األميرة حصة بنت فيصل.. وماكرون 

بوفاة الرئيس الفرنسي األسبق ديستان
ب��ع��ث ص��اح��ب ال��س��م��و أمير 
ال��ب��الد ال��ش��ي��خ ن���واف األح��م��د، 
ببرقية تعزية إل��ى أخيه خادم 
احلرمني الشريفني امللك سلمان 
ب��ن ع��ب��دال��ع��زي��ز، م��ل��ك اململكة 
العربية السعودية الشقيقة، 
أع��رب فيها عن خالص تعازيه 
وصادق مواساته بوفاة املغفور 
لها ب��إذن الله تعالي صاحبة 
السمو امللكي األميرة حصة بنت 
فيصل ب��ن عبدالعزيز، سائال 
سموه املولى تعالى أن يتغمدها 
بواسع رحمته ويسكنها فسيح 
جناته وأن يلهم األس��رة املالكة 
الكرمية جميل الصبر وحسن 

العزاء.
ك��م��ا ب��ع��ث ص��اح��ب السمو 
أم���ي���ر ال���ب���الد ال��ش��ي��خ ن���واف 
األح���م���د، ب��ب��رق��ي��ة ت��ع��زي��ة إل��ى 
ال��رئ��ي��س إمي��ان��وي��ل م��اك��رون 
رئ��ي��س اجلمهورية الفرنسية 
ال��ص��دي��ق��ة، ع��ب��ر ف��ي��ه��ا سموه 
ع��ن خ��ال��ص ت��ع��ازي��ه وص���ادق 
م��واس��ات��ه لفخامته وللشعب 
الفرنسي الصديق بوفاة رئيس 
اجلمهورية الفرنسية األسبق 
فاليري جيسكار ديستان، راجيا 
س��م��وه ل��ه ال��رح��م��ة وألس��رت��ه 

وذويه جميل الصبر.
وبعث سمو ولي العهد الشيخ 
مشعل األحمد، بيرقية تعزية إلى 
أخيه خ��ادم احلرمني الشريفني 
امل��ل��ك سلمان ب��ن عبدالعزيز، 
ملك اململكة العربية السعودية 
ال��ش��ق��ي��ق��ة، ع��ب��ر ف��ي��ه��ا س��م��وه 
ع��ن خ��ال��ص ت��ع��ازي��ه وص���ادق 
مواساته بوفاة املغفور لها بإذن 
الله تعالى صاحبة السمو امللكي 
األم��ي��رة حصة بنت فيصل بن 
عبدالعزيز، راجيا سموه الباري 

ج��ل وع��ال أن يتغمدها بواسع 
رحمته ويسكنها فسيح جناته.

كما بعث سمو ول��ي العهد 
الشيخ مشعل األح��م��د، ببرقية 
تعزية إل��ى الرئيس إميانويل 
م���اك���رون رئ��ي��س اجل��م��ه��وري��ة 
الفرنسية ال��ص��دي��ق��ة، ضمنها 
سموه خالص تعازيه وصادق 
م����واس����ات����ه ب����وف����اة رئ��ي��س 
اجلمهورية الفرنسية األسبق 

فاليري جيسكار ديستان.
كما بعث سمو الشيخ صباح 
اخلالد رئيس مجلس ال��وزراء 

ببرقيتي تعزية مماثلتني.
م��ن ج��ه��ة أخ����رى، ف��ق��د بعث 
ص��اح��ب ال��س��م��و أم��ي��ر ال��ب��الد 
الشيخ ن��واف األح��م��د، ببرقية 
تهنئة إل��ى ال��رئ��ي��س بونهانغ 

فوراشيث رئيس جمهورية الو 
الدميقراطية الشعبية الصديقة 
ع��ب��ر فيها س��م��وه ع��ن خالص 
تهانيه مبناسبة العيد الوطني 
لبالده، متمنيا لفخامته موفور 
الصحة والعافية وللبلد الصديق 

كل الرقي والنماء.
وبعث سمو ولي العهد الشيخ 
مشعل األح��م��د، ببرقية تهنئة 
إلى الرئيس بونهانغ فوراشيث 
رئيس جمهورية الو الدميقراطية 
الشعبية الصديقة ضمنها سموه 
خالص تهانيه مبناسبة العيد 
الوطني لبالده، راجيا لفخامته 

وافر الصحة والعافية.
كما بعث سمو الشيخ صباح 
اخلالد رئيس مجلس ال��وزراء 

ببرقية تهنئة مماثلة.

سمو أمير البالد الشيخ نواف األحمد

alwasat.com.kw

تلقى اتصااًل هاتفيًا من نظيره املصري

رئيس الوزراء ترأس وفد الكويت
 في املؤمتر الدولي ملساعدة الشعب اللبناني

املجلس التنفيذي في »اليونسكو« يقف 
دقيقة صمت تكرميًا  لسمو األمير الراحل

اجلميع  مسؤولية  الفئة  بهذه  االهتمام  البرجس: 

املجتمع في  اخلاصة  االحتياجات  ذوي  دعم  أهمية  تؤكد  الكويتي«   األحمر  »الهالل 

أكدت جمعية الهالل األحمر الكويتي 
أهمية دعم ذوي االحتياجات اخلاصة 
وتلبية كل احتياجاتهم باعتبارهم جزءا 
ال يتجزأ من املجتمع الكويتي ويحق لهم 

أن ينعموا باملساواة مع بقية أفراده.
وقالت األمني العام في اجلمعية مها 
البرجس ل� )كونا( مبناسبة االحتفال 
ب��ال��ي��وم ال��ع��امل��ي ل���ذوي االحتياجات 
اخل���اص���ة، ال����ذي ص����ادف ي���وم أم��س 
اخل��م��ي��س: إن االه��ت��م��ام ب��ه��ذه الفئة 

مسؤولية اجلميع “ونحن ق��ادرون 
كمجتمع على حتقيق طموحاتهم«.

وذك���رت ال��ب��رج��س أن ال��ك��وي��ت من 
أوائ��ل ال��دول التي تولي اهتماما كبيرا 
وخاصا بذوي االحتياجات اخلاصة ما 
مكن هذه الشريحة من حتقيق جناحات 
ونتائج ايجابية مبشاركاتها الداخلية 
واخلارجية ورفع اسم الكويت عاليا في 

احملافل الدولية.
وش��ددت على حرص اجلمعية على 

تفعيل ال��ب��رام��ج واألن��ش��ط��ة الداعمة 
ل��ذوي االحتياجات اخلاصة وتفعيل 
دورهم في املجتمع الفتة إلى أن اليوم 
العاملي لذوي اإلعاقة في 3 ديسمبر كل 
عام يهدف إلى زيادة الوعي املجتمعي 
بحقوق ذوي االحتياجات اخلاصة 
واشراكهم في املجتمع بصورة كاملة 

ومساواتهم مع اآلخرين.
وقالت البرجس: إن اهتمام اجلمعية 
بهذه الفئة ال يقتصر على ي��وم واحد 

خالل العام إمنا هناك برامج أخرى في 
التنمية املجتمعية تهتم بهم وبأسرهم 

وتقدمي الدعم املباشر وغير املباشر.
وب��ي��ن��ت أن ف��ع��ال��ي��ة ه����ذا ال��ي��وم 
تضمنت توزيع أجهزة طبية ومالبس 
وكوبونات شراء على ذوي االحتياجات 
اخل��اص��ة، إضافة إل��ى تقدمي الرعاية 
وااله��ت��م��ام عبر األنشطة املجتمعية 
املختلفة التي تشجعهم على االندماج 

في املجتمع.

جانب من االحتفال

ترأس سمو الشيخ صباح اخلالد رئيس 
مجلس الوزراء وبحضور وزير اخلارجية 
ووزي��ر اإلع��الم بالوكالة الشيخ الدكتور 
أحمد ناصر احملمد أول أم��س، وف��د دولة 
الكويت املشارك في املؤمتر الدولي ملساعدة 
ودعم بيروت والشعب اللبناني )2( والذي 
عقد عبر تقنية االت��ص��ال امل��رئ��ي بدعوة 
مشتركة م��ن فخامة رئيس اجلمهورية 
الفرنسية الصديقة إميانويل ماكرون و 

أمني عام األمم املتحدة أنطونيو غوتيريش.
وألقى سموه كلمة دولة الكويت في هذه 
املناسبة، وجاء فيها: أتقدم بجزيل الشكر 
إلى اجلمهورية الفرنسية ولألمم املتحدة 
على دعوتهم لهذا االجتماع الهام الذي يأتي 
في ظل استمرار املعاناة املريرة للشعب 
اللبناني الشقيق، إذ ارتفعت معدالت 
البطالة والفقر وب��ات��ت مظاهر االنهيار 
االقتصادي والنقدي ماثلة جراء التراجع 
ف��ي األوض���اع االقتصادية والتجاذبات 
السياسية وج��اء االنفجار الضخم الذي 
وقع في مرفأ بيروت ليفاقم تلك األوضاع 

فضال عما تسببت به تداعيات اثار جائحة 
كورونا.

يأتي اجتماعنا اليوم بعد لقائنا األول 
ف��ي التاسع م��ن أغسطس امل��اض��ي كدليل 
على عزمنا املشترك إلنقاذ لبنان وحرصنا 
على السعي إليجاد مخرج لألزمة الطاحنة 
التي مير بها البلد الشقيق لنحفظ له أمنه 
واستقراره ولنحقق العيش الكرمي ألبناء 

شعبه.
إن دولة الكويت التي دأبت على مساعدة 

لبنان وال��وق��وف معه باشرت اتصاالتها 
عبر الصندوق الكويتي للتنمية باملسؤولني 
في لبنان للبدء بتنفيذ االل��ت��زام التنموي 
ب��إع��ادة توجيه م��ا مت تخصيصه للبنان 
مببلغ 30 مليون دوالر إلعادة بناء صوامع 
الغالل التي دمرها انفجار مرفأ بيروت، 
كما التزمت بتقدمي املساعدات اإلنسانية 
مببلغ 11 مليون دوالر وهو ما مت اإلعالن 
عنه مب��ؤمت��ر التاسع م��ن أغسطس. وقد 
كانت دول��ة الكويت في حينه أول��ى الدول 

التي قدمت تلك املساعدات اإلنسانية عبر 
جسر جوي الى مطار بيروت الدولي وقد مت 
توزيع تلك املساعدات على الشعب اللبناني 

الشقيق.
إن ما نبذله من جهود وم��ا نصدره من 
قرارات وما نقرره من دعوم مهما بلغت لن 
حتقق هدفها ما لم يصاحبها دع��م وعزم 
األش��ق��اء في لبنان عبر تكاتفهم وتغليب 
مصاحلهم الوطنية العليا مبا يحقق لهم 
الوحدة ولبلدهم السيادة وملواطنيهم االمن 

والطمأنينة.
من جهة أخ��رى، فقد تلقى سمو الشيخ 
صباح اخلالد رئيس مجلس الوزراء اتصاال 
هاتفيا أمس،من رئيس وزراء جمهورية 
مصر العربية الشقيقة الدكتور مصطفى 

مدبولي.
وج��رى خ��الل االت��ص��ال بحث العالقات 
الوطيدة بني البلدين الشقيقني إضافة إلى 
آخ��ر املستجدات اإلقليمية والدولية ذات 

االهتمام املشترك.

سمو الشيخ صباح اخلالد يترأس وفد الكويت

جانب من اللقاء

األمم املتحدة والكويت: االهتمام بذوي اإلعاقة 
وتعزيز مشاركتهم املجتمعية

أكد مسؤولون من األمم املتحدة ودولة الكويت ضرورة 
إيالء األشخاص ذوي اإلعاقة اهتماما خاصا وزيادة الوعي 
ألجل إدماجهم في املجتمعات وقيامهم بدورهم في شتى 
ج��وان��ب املجتمع والتنمية وتعزيز مشاركتهم الكاملة 

واملتساوية.
جاء ذلك في بيان صحفي مشترك بني األمم املتحدة ودولة 
الكويت ممثلة بالهيئة العامة لشؤون ذوي اإلعاقة الكويتية 
مبناسبة اليوم العاملي لألشخاص ذوي اإلعاقة الذي صادف 
يوم أمس اخلميس ويحمل هذا العام شعار )إع��ادة البناء 
بشكل أفضل: نحو عالم شامل لالعاقة وميكن الوصول إليه 

ومستدام بعد جائحة كوفيد19(.
وقال ممثل األمني العام لألمم املتحدة املنسق املقيم لدى 
دول��ة الكويت الدكتور ط��ارق الشيخ: إن األشخاص ذوي 
اإلعاقة يتأثرون بشكل كبير بالعواقب الصحية واالجتماعية 

واالقتصادية املترتبة على جائحة كورونا العاملية.
وأض��اف الشيخ أن ذل��ك يؤكد أهمية “تعزيز جهودنا 
اجلماعية من أجل حصول اجلميع على اخلدمات األساسية 
مبا فيها الرعاية الصحية واالجتماعية الفورية والتعليم 
والبنية التحتية الرقمية والفرص االجتماعية والثقافية 
لضمان االشراك الكامل واإلدماج لألشخاص ذوي اإلعاقة في 

أوقات األزمات وما بعدها«.
وأف���اد ب��أن امل��ق��ررة األمم��ي��ة اخل��اص��ة املعنية بحقوق 
األشخاص ذوي اإلعاقة أشادت ببعض اخلطوات املتخذة في 
دولة الكويت إلعداد تشريعات وسياسات وبرامج وإنشاء 
كيانات فضال عن استحداث نظام لتوفير احلماية االجتماعية 

من أجل تعزيز وحماية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.
ولفت إلى إنشاء الديوان الوطني الكويتي حلقوق اإلنسان 
عام 2018 ضمن إطار اجلهود املشجعة املبذولة للشروع في 

تعزيز تنفيذ التعهدات الدولية لدولة الكويت ورصد عملية 
التنفيذ وإدراج األهداف والغايات املتعلقة باألشخاص ذوي 

اإلعاقة في خطة التنمية الوطنية )2025-2020(.
وأش��ار إلى رؤي��ة )كويت جديدة 2035( واعتماد كود 
تطبيق التصميم العام العمراني العاملي واإلط��ار الوطني 

لتيسير الدخول إلى الشبكة اإللكترونية.
وثمن جهود هيئة ذوي اإلعاقة الكويتية والدور الفعال 
الذي تؤديه من خالل اتباع استراتيجية تستند إلى النهج 
القائم على حقوق اإلنسان في تناول مسألة اإلعاقة وخاصة 
في النظر إلى األشخاص ذوي اإلعاقة اذ هم من بني األكثر 

تضررا من فيروس كورونا في العالم.
من جانبه قال ممثل اليونيسف في اخلليج الطيب آدم إن 
األطفال ذوي اإلعاقة أكثر عرضة خلطر مضاعفات اجلائحة 
ومع ذلك فهم يواجهون العديد من العقبات في احلصول على 
تدابير الوقاية ووسائل الرعاية، لذلك يجب أن تأخذ جميع 

البرامج بعني االعتبار مختلف االحتياجات اخلاصة.
وأضاف آدم أن احلمالت التوعوية يجب أن تشكل وسائل 
تسهل وصول املعلومة إلى األشخاص ذوي اإلعاقة ويجب 
أن تشمل برامج التعليم عن بعد احلاجيات اخلاصة للطالب 
ذوي اإلعاقة ويجب أن نتأكد من أن برامج الدعم النفسي 

واالجتماعي مالئمة للجميع.
ب��دوره��ا أك��دت املمثلة املقيمة لبرنامج األمم املتحدة 
اإلمنائي هيديكو هادجيالك أن البرنامج اإلمنائي التابع 
لألمم املتحدة يشجع اجلهود احلثيثة التي تبذلها احلكومة 
الكويتية إلدماج األشخاص ذوي اإلعاقة باعتبارها الدولة 
الطرف في االتفاقية الدولية حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.

وقالت هادجيالك: إن الهيئة العامة لشؤون ذوي اإلعاقة 
واألمانة العامة العامة للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية 

واملجتمع املدني “شركاء لنا منذ وقت طويل في هذا املجال 
وقد حقق شركاؤنا في دولة الكويت بعض املعالم البارزة 
من خالل )إط��ار الكويت إلمكانية الوصول الرقمي( حول 
املبادئ التوجيهية واالستراتيجية إلمكانية الوصول إلى 

اإلنترنت«.
وأش��ارت كذلك إلى مدونة التصميم العاملية الكويتية 
التي مت تطويرها بالتشاور مع مختلف اجلهات املعنية 
التي اعتمدها مجلس ال��وزراء قائلة ان “هذا اليوم العاملي 
يجمعنا للتفكير والعمل على زيادة دعم ومتكني األشخاص 
ذوي اإلعاقة حتى يتمكنوا من حتسني قدراتهم ومواهبهم 
في دول��ة الكويت«. من ناحيتها أك��دت املدير العام للهيئة 
العامة لشؤون ذوي اإلعاقة الدكتورة شفيقة العوضي 
أن دول��ة الكويت تولي اهتماما خاصا باألشخاص ذوي 
اإلعاقة إميانا بدورهم وقدراتهم فاهتمام املجتمعات بحقوق 
األش��خ��اص ذوي اإلع��اق��ة أح��د املعايير االساسية لقياس 
املستوى احلضاري للدولة. وقالت العوضي: إن الكويت 
حريصة على توفير كافة اخلدمات التأهيلية والتدريبية 
والتعليمية ملختلف فئات اإلعاقة لتتمكن من االندماج في 
املجتمع الفتة إلى أن من أهم أه��داف هذا اليوم الدعوة إلى 
زيادة الوعي ألجل إدماج األشخاص ذوي اإلعاقة في احلياة 
السياسية واالقتصادية والثقافية. وشددت على أن دولة 
الكويت حترص على تطبيق القانون رقم 2010/8 املعني 
بحقوق االشخاص ذوي اإلعاقة من خالل التعاون املشترك 
بني الهيئة وجميع ال��وزارات والهيئات احلكومية املدنية 
بتنفيذ بنود القانون وضمان التأهيل والتدريب الذي يؤدي 
إلى تهيئة ذوي اإلعاقة لالنخراط في سوق العمل وتفعيل 
القانون فيما يتعلق بإلزام الشركات بتشغيل ذوي االعاقة 

في القطاعني األهلي والنفطي.
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اجتمع نائب وزير اخلارجية خالد اجلارالله 
أمس، مع سفير جمهورية العراق الشقيقة لدى 
دولة الكويت السفير املنهل الصافي، إذ مت خالل 
اللقاء بحث ع��دد من أوج��ه العالقات الثنائية 

بني البلدين إضافة إلى تطورات األوض��اع على 
الساحتني اإلقليمية والدولية. 

وحضر اللقاء مساعد وزير اخلارجية لشؤون 
مكتب نائب الوزير السفير أيهم العمر.

اجلارالله بحث مع السفير العراقي 
تطورات أوضاع املنطقة

مها البرجس خالل توزيع الهدايا


