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محليات

الكويت تؤكد استكمال مسيرتها احلثيثة في دعمهم

الغنيم :الدستور الكويتي أولى أهمية خاصة لرعاية ومتكني ذوي اإلعاقة
أك���دت ال��ك��وي��ت االث��ن�ين أن اس��ت��ع��راض
تقريرها األول بشأن تنفيذ أحكام االتفاقية
الدولية حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة أمام
األمم املتحدة يأتي استكماال ملسيرتها احلثيثة
في دعم قضايا حقوق اإلنسان.
ج��اء ذل��ك ف��ي كلمة الكويت التي ألقاها
مندوبها الدائم لدى األمم املتحدة واملنظمات
الدولية األخ��رى في جنيف السفير جمال
ال��غ��ن��ي��م أم���ام (ال��ل��ج��ن��ة ال��دول��ي��ة حلقوق
األش��خ��اص ذوي اإلع��اق��ة) وذل���ك ف��ي أول
استعراض أممي جلهود الكويت في التعامل
مع ذوي االحتياجات اخلاصة.
وقال الغنيم« :إن هذا املسعى الكويتي هو
تنفيذ اللتزامات الكويت الدولية والدستورية
ف��ي م��ج��ال ح��م��اي��ة ح��ق��وق ذوي اإلع��اق��ة
وتعزيزها بصفة خاصة كما أن انضمامها إلى
اتفاقية حقوق هذه الفئة في  14فبراير 2013
جاء تتويجا خلطوات مرحلية قطعتها بثبات
في مسيرة ترسيخ حقوق اإلنسان بشكل عام
وحقوق ذوي االعاقة بشكل خاص».
وأكد أن هذا التوجه يأتي انطالقا من قيم
ومبادئ الشريعة اإلسالمية التي أوجبت
حماية حقوق هؤالء األشخاص وحظرت كل
انتهاك لها كما عملت على تلبية متطلباتهم
لضمان متتعهم بكافة احلقوق التي تؤمن لهم
حياة كرمية ومشاركة فاعلة في بناء املجتمع
الكويتي.
ولفت إلى أن الدستور الكويتي أولى أهمية
خاصة لرعاية ومتكني ذوي اإلعاقة من خالل
امل��ادة ( )11التي تنص على «تكفل الدولة
املعونة للمواطنني ف��ي حالة الشيخوخة
أو امل���رض أو العجز ع��ن العمل كما توفر
لهم خ��دم��ات التأمني االجتماعي واملعونة
االجتماعية والرعاية الصحية».
وبني السفير الغنيم أنه انطالقا من رؤية
دولة الكويت وترجمة ملا جاء في دستورها
فقد عنيت الدولة بحقوق األشخاص ذوي
اإلعاقة عناية فائقة ،إذ عملت جاهدة على
ضمان حقهم املتكافئ في الفرص التعليمية
واالقتصادية فضال عن كفالة حقوقهم املدنية
والسياسية مستذكرا في هذا املجال اجلهود
التي قامت بها الكويت في السنوات األخيرة
والتي تكللت بكثير من اإلجن��ازات في مجال
رعاية هذه الفئة.
وأوض��ح أن من بني تلك اإلجن��ازات اقرار
الكويت ب��االل��ت��زام باالتفاقيات واملواثيق
الدولية لضمان وكفالة جميع حقوق ذوي
اإلع��اق��ة وعملها املستمر مع برنامج األمم
املتحدة اإلمن��ائ��ي لتقدمي برامج تهدف إلى
متكينهم وتذليل السبل في تخطي املصاعب
التي تواجههم من خ�لال دمجهم مجتمعيا
وتعليميا ومهنيا مبا يواكب التوجه العاملي.
واستذكر في هذا املجال القانون رقم ()8
لسنة  2010بشأن حقوق األشخاص ذوي
اإلعاقة من منطلق املفهوم اإلسالمي القائم
على التكافل والتضامن وعدم اعتبار رعاية
األش��خ��اص ذوي اإلع��اق��ة منة أو شفقة بل
واجب على املجتمع والتزام من الدولة نحو
هذه الشريحة املهمة من املجتمع.
كما ش��دد السفير الغنيم على اقتناع
ال��ك��وي��ت ومت��س��ك��ه��ا ب��ع��دم ج���واز ح��رم��ان
ذوي االح��ت��ي��اج��ات اخل��اص��ة م��ن حقوقهم
املدنية والسياسية واالقتصادية والثقافية
واالجتماعية بسبب اإلعاقة.
وب�ين أن��ه ومبوجب ذل��ك القانون أنشأت
الكويت (الهيئة العامة لشئون ذوي اإلعاقة)
كشخصية اعتبارية مستقلة تعنى برعاية
حقوق ه��ؤالء األش��خ��اص وال��ت��ي تعد نقلة
نوعية في االهتمام احلكومي برعاية ذوي
اإلعاقة والتحول من الدور التقليدي ملفهوم
ال��رع��اي��ة إل��ى مفهوم دمجهم ف��ي املجتمع
الكويتي بصفتهم مواطنني لهم كافة احلقوق.
ك��م��ا أش����ار إل���ى أن اخل��ط��ة اإلمن��ائ��ي��ة
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  )2020/2019ترتبط ارت��ب��اط��ا وثيقابترجمة الكثير من أهداف التنمية املستدامة
( )2030مع األخ��ذ بعني االعتبار الوقائع
الوطنية املختلفة ومستوى التنمية واحترام
السياسات واألولويات الوطنية في الكويت.
ورأى أن حتقيق ه��ذا ال��ه��دف ي��أت��ي من
خالل التركيز على مفهوم التنمية الشاملة
ودم���ج جميع ف��ئ��ات املجتمع مب��ن ف��ي ذلك
األشخاص ذوو اإلعاقة بهدف زيادة الوعي
املجتمعي بحقوقهم اإلنسانية وتشجيعهم
على االن��خ��راط في املجتمع بصورة كاملة
وعلى قدم املساواة مع اآلخرين.
وفي السياق ذاته أوضح السفير الغنيم
أن السعي إلى تطوير وتفعيل االستراتيجية
الوطنية لذوي اإلعاقة حفز (الهيئة العامة
ل��ش��ؤون ذوي اإلع��اق��ة) باعتبارها اجلهة
احلكومية املسئولة عن رعاية هذه الفئة في
الكويت على إبرام شراكة مع كل من (املجلس
األعلى للتخطيط والتنمية) و(برنامج األمم
املتحدة اإلمنائي) لتنفيذ مشروع (حتقيق
رؤية دولة الكويت  2035لألشخاص ذوي
اإلعاقة).
وذك���ر أن ه��ذه ال��رؤي��ة تضمنت وثيقة
املشروع لعدة مخرجات تهدف الى تطوير
األداء املؤسسي للهيئة وتنسيق اجلهود
الوطنية إلزال��ة العوائق أم��ام متكني هؤالء
االشخاص في قطاع االتصاالت وتكنولوجيا
املعلومات بهدف توفير اخلدمات التعليمية
والصحية بسهولة واحلصول على فرصة
عمل لهم وتهيئة املباني احلكومية وجعل
مؤسسات الدولة مراكز مجتمعية دامجة.
وف��ي السياق ذات���ه أك��د السفير الغنيم
ترحيب الكويت ب��زي��ارة امل��ق��ررة اخلاصة
لألمم املتحدة املعنية بحقوق األشخاص ذوي
اإلعاقة كاتالينا ديفانداس بهدف االستفادة
من مالحظاتها وتوصياتها حيث أثمرت هذه
الزيارة عن نتائج رائعة فيما يتعلق بطرق
االرت��ق��اء في مجال حقوق األش��خ��اص ذوي
اإلعاقة.
وأكد أن الكويت حترص على ضمان اتاحة
خ��دم��ات صحية تأهيلية مناسبة وعالية
اجلودة من خالل التنسيق مع اجلهات املعنية
وعلى سبيل املثال العمل على تقوية خدمات
التأهيل واعادة التأهيل وتوسيع نطاقها مبا
في ذل��ك التأهيل املجتمعي والتكنولوجي
وحتديث السياسات والنظم اخلاصة بخدمات
التأهيل واخلدمات املجتمعية مبا يتماشى مع
اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.
وأوض���ح السفير الغنيم أن جميع تلك
املساعي تتزامن مع العمل على توفير املوارد
املالية الكافية لضمان تقدمي برامج وخدمات
تأهيلية مناسبة وت��ع��زي��ز احل��اج��ة إل��ى
مجموعة من خدمات الدعم املجتمعي وإتاحة
ه��ذه اخل��دم��ات التي تكمل خدمات التأهيل
وتدعم العيش املستقل واإلدم��اج الكامل في
املجتمع.
وذكر أن احلكومة الكويتية قامت مبراجعة
معايير تقييم وتشخيص اإلعاقة كما نظمت
مع البرنامج اإلمنائي لألمم املتحدة وجلنة
األمم املتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي
آسيا (االسكوا) دورات تعريفية وتنفيذية
في مجال تصنيف اإلعاقة املعروف اختصارا
باسم (أي سي اف) وهو إحدى اخلطوات التي
ستقوم بها الكويت خالل الفترة القادمة.
وفي مجال التعليم انتهت (الهيئة العامة
ل��ش��ؤون األش���خ���اص ذوي االع���اق���ة) من
استراتيجية الدمج التعليمي وبدأت بإعداد
اخلطوات األولية واجلدول الزمني لتنفيذها
وحتديد أدوار اجلهات املعنية بتعليم الطالب
من هذه الفئة جنبا إلى جنب مع دمج وتعليم
الطالب ذوي االحتياجات اخلاصة في مدارس
التعليم العام وتزويدهم بخدمات التربية

السفير جمال الغنيم

اخلاصة في مدارس الدمج.
وأوض��ح الغنيم «أن ه��ذه اجلهود تأتي
انطالقا م��ن ال��ض��رورة االجتماعية امللحة
وذل��ك لكون ان املدرسة هي البيئة الثانية
بعد األسرة للفرد ولها دور كبير في تشكيل
شخصياتهم وميولهم وتنمية مواهبهم فلذلك
عندما تتشكل جميع هذه العناصر بصورة
مناسبة ت��ؤه��ل ه��ذه الفئة لتنمو بصورة
صحيحة وتكون منتجة بدال من أن تكون عبئا
على الدولة».
وأض��اف أن��ه في مجال اإلتاحة وسهولة
ال��وص��ول ق��ام��ت (الهيئة ال��ع��ام��ة لشؤون
األش��خ��اص ذوي االع��اق��ة) بتشكيل جلنة
ملراجعة االشتراطات واملواصفات اخلاصة
بتسهيل حركة واستعماالت ذوي االعاقة
داخ��ل وخ��ارج كافة املباني جلميع مناطق
الكويت.
ولفت إلى أنه مت إصدار كود البناء وتدريب
مجموعة من املهندسني على الكود الكويتي
وكيفية تطبيقه على امل��ش��اري��ع اجل��دي��دة
ووضع احللول ملالءمة املباني احلالية لتكون
متاحة لهذه الفئة.
كما أصدرت الهيئة اإلطار الوطني إلتاحة
احملتوى اإللكتروني الذي يهدف إلى تيسير
دخولهم إلى الشبكة اإللكترونية واحملتوى
اإللكتروني باالضافة إلى إصدار استراتيجية
لتوظيفهم عن طريق برامج تدريبية تؤهلهم
للعمل .وذكر في السياق ذاته أنه مت إطالق
برنامج للتدريب على خدمة التواصل مع
البنوك احمللية وال���ذي الق��ى جناحا كبيرا
شجع الهيئة على خوض برامج أخرى.
وفي مجال إذكاء الوعي بحقوق األشخاص
ذوي اإلعاقة لفت إلى أنه مت توقيع بروتوكول
تعاون بني الهيئة العامة ووزارة اإلع�لام
ف��ي م��اي��و  2016تلتزم مبوجبه ال���وزارة
بتنظيم حمالت إعالمية مجانية في القنوات
التلفزيونية واالذاعية التابعة لها لتوعية
ه���ؤالء األش��خ��اص وأس��ره��م بواجباتهم
وحقوقهم املنصوص عليها في القانون رقم
( )8لسنة  2010واخلدمات املقررة لهم.
وكذلك أن يقوم الطرفان بتنظيم حمالت
توعوية إعالمية في كافة وسائل اإلع�لام
إلعطاء صورة ايجابية عن األشخاص ذوي
اإلعاقة وذلك لدمجهم في املجتمع.
وفي السياق ذاته نظمت (الهيئة العامة
لشؤون ذوي اإلعاقة) حملة إعالمية حتت
مسمى (قدراتي_متيزني) لدمج ه��ذه الفئة
وازالة احلواجز املجتمعية التي تواجههم.
وأشار السفير الغنيم إلى أن وزارة اإلعالم
«ساهمت في تغيير نظرة املجتمع إلى ذوي

اإلع��اق��ة واخل���روج بها من دائ��رة التعاطف
إلى حيز الدمج واالستيعاب والتفاعل حيث
يقوم االعالم املرئي بعرض االفالم القصيرة
واألع���م���ال ال��درام��ي��ة املختلفة ال���ى جانب
متكني ذوي اإلعاقة من االشتراك في األدوار
التمثيلية مبا له أث��ر مشجع وفاعل ومهم
في جعل اإلع�لام أداة قوية ملناصرة ذوي
اإلعاقة».
كما يقوم اإلع�ل�ام املسموع بتخصيص
مساحات أوس��ع في برامجه لتناول حقوق
ذوي اإلع��اق��ة وال��دف��ع ب��اجت��اه التأثير في
الرأي العام من أجل اقرار حقوقهم اجلسدية
والنفسية والعقلية ورعايتهم وتوفير فرص
التعليم والصحة والضمان االجتماعي لهم
وحمايتهم من أشكال التمييز في املعاملة.
ومع التطور والثورة التكنولوجية التي
يعيشها العالم سواء في استخدام الوسائل
وال��وس��ائ��ط املعرفية وت��ب��ادل املعلومات
واالتصاالت بني مختلف الثقافات واملجتمعات
وجدت وزارة اإلعالم أنه من الضروري إدخال
ذلك التطور في مجال خدمة األشخاص ذوي
اإلعاقات وصعوبات التعلم .واوضح السفير
الغنيم ان هذه اخلطوات تهدف الى تسهيل
عملية املتابعة ومواكبة التطورات جلعلهم
اكثر ق��درة على االن��دم��اج م��ع مجتمعاتهم
وجعلهم أكثر ق��درة على املشاركة الفعالة
والعملية في املجتمع الذي يعيشون فيه.
وأك��د ف��ي ه��ذا امل��ج��ال أن (الهيئة العامة
ل��ش��ؤون ذوي اإلع��اق��ة) تعكف على وضع
استراتيجية وطنية حول هذا الشأن وتشمل
جميع اجلهات املعنية في عدة مجاالت منها
التعليم والرعاية الصحية واإلعالم كما أنها
بدأت باتخاذ اخلطوات العملية.
وأوض��ح أن الهيئة تستند في ه��ذا األمر
إلى قرار مجلس ال��وزراء الذي يلزم اجلهات
املعنية في الدولة بالعمل على تنفيذ القانون
رق��م ( )8لسنة  2010حيث ب���دأت وزارة
الصحة بإنشاء إدارة كاملة معنية باخلدمات
الصحية املقدمة لألشخاص ذوي اإلعاقة كما
بادرت وزارة التربية بالعمل مع الهيئة في
تنفيذ استراجتيات الدمج التعليمي.
ورأى أن كل هذه اجلهود تعد النواة التي
ستشكل االستراتيجية الوطنية مع حرص
املشرع الوطني بدولة الكويت على تضمني
القانون رقم ( )67لسنة  1980وذلك بإصدار
القانون املدني للعديد من األحكام التي تؤكد
األهلية القانونية لكل شخص بلغ سن الرشد
إال في حاالت معينة يتقرر فيها عدم أهليته
أو االنتقاص منها وذل��ك رعاية من املشرع
للشخص ال��ذي يعاني م��ن عجز جسماني

شديد من شأنه التأثير على إدراكه بظروف
التعاقد والتعبير عن إرادت��ه وعلى األخص
من يعانون من اعاقات سمعية وبصرية حيث
يجوز للمحكمة أن تقرر له مساعدا قضائيا
يعاونه في التصرفات التي ترى ان مصلحته
تقتضي ذلك.
وأضاف أنه «وحرصا من املشرع الوطني
على كفالة حق التقاضي جلميع األشخاص
إعماال لنص امل��ادة رقم ( )166من الدستور
فقد ألزمت امل��ادة رق��م ( )5من القانون رقم
( )8لسنة  2010احلكومة بأن تتخذ جميع
التدابير اإلدارية الفعالة وتوفير التجهيزات
الالزمة لضمان متتع األشخاص ذوي اإلعاقة
بحقوقهم املدنية والسياسية ومن ثم قامت
وزارة العدل باتخاذ العديد من اإلج��راءات
الكفيلة بهذا الشأن».
كما صدر تعميم قطاع التسجيل العقاري
والتوثيق بالوزارة رقم ( )2014/20والذي
نص على إعفاء األشخاص من ذوي اإلعاقة
الشديدة واملتوسطة من الرسوم املستحقة
على اخلدمات العامة بشرط أن تكون هوية
االعاقة سارية املفعول.
وف��ي سياق متصل أش��ار السفير الغنيم
إل��ى أن عناية الكويت بحقوق األشخاص
ذوي اإلعاقة وتيسيرا عليهم تتمثل في انتقال
املوثق الى منزل الشخص من ذوي اإلعاقة
إلمتام إجراءات التوكيل.
ك��م��ا أن���ه وع��ن��اي��ة م��ن امل��ش��رع الكويتي
ب��األش��خ��اص م��ن ذوي اإلع��اق��ة ف��ي ح��االت
الزواج صدر القانون رقم ( )31لسنة 2008
بشأن الفحص الطبي للراغبني في ال��زواج
وذلك إلج��راء الفحوصات الطبية التي تفيد
خلو راغبي ال��زواج من األم��راض الوراثية
املسببة إلحدى حاالت اإلعاقة.
وفيما يتعلق بحقهم في ممارسة احلياة
السياسية من حيث اإلدالء بأصواتهم في
االنتخابات جند أن األطر القانونية املنصوص
عليها في القانون االنتخاب رقم ( )35لسنة
 1962والتعديالت التي أدخلت عليه جعلت
حق االقتراع متاحا وميسار ومفهوما للجميع
حيث ج��اء ف��ي امل���ادة رق��م (« )32إن ل��ذوي
اإلعاقة احلق في التصويت مبفردهم وبحرية
تامة وعند تعذر قيامهم بالتصويت لظروفهم
اخلاصة أو حلاجتهم للمساعدة يقوم القاضي
امل��ش��رف على االنتخابات بتيسير عملية
تصويتهم مبا يكفل متتعهم بهذا احلق».
وفيما يتعلق بالتعليم أكد السفير الغنيم
«أن الكويت تولي اهتماما كبيرا باحلق في
التعليم باعتباره حقا م��ق��ررا لكل إنسان
وفحواه أن يكون ملن يطلبه احلق في ضمان
قدر منه يتالءم مع مواهبه وقدراته».
وأضاف أن هذا احلق أكده ورعاه الدستور
الكويتي في املادة ( )13منه والتي تنص على
أن «التعليم ركن أساسي لتقدم املجتمع تكفله
الدولة وترعاه».
وأك��د ف��ي ه��ذا امل��ج��ال «أن الكويت كانت
وال ت��زال ف��ي طليعة دول ال��ش��رق األوس��ط
التي اهتمت بذوي اإلعاقة سواء على نطاق
مؤسسات الدولة أو على نطاق اجلمعيات
األهلية كما تعتبر من أهم الدول التي يشاد بها
في العمل االجتماعي بوجه عام وفي مجال
رعاية وتأهيل األشخاص ذوي اإلعاقة بصفة
خاصة وذلك ملا لها من خبرات ال يستهان بها
وجتارب رائدة في هذا الشأن».
وذكر أن وزارة التربية الكويتية تشرف
على  25م��درس��ة متخصصة مسجل فيها
 1427متعلما (كويتيا ـ وغ��ي��ر كويتي)
بحسب احصائية اج��رت��ه��ا ال����وزارة لعام
.2018/2017
وأش��ار إل��ى أن ه��ذه امل��دارس مت انشاؤها
لتكون آم��ن��ة ومهيأة ل��ه��ذه الفئة وت��راع��ي
احتياجاتهم ومتكنهم من الوصول الى جميع
اخل��دم��ات وامل��راف��ق بسهولة باإلضافة الى

توفير وسائل النقل واملواصالت من البيت
الى املدرسة.
كما هيئت الوزارة هيئة إدارية وتعليمية
متخصصة باالضافة الى توفيرها للتدريب
املهني سنويا لتطوير قدراتهم الوظيفية
واالرت��ق��اء بها مع االهتمام بتوفير مناهج
ومقررات دراسية متنوعة وإتاحة الوسائل
املساعدة التي تناسب احتياجات املتعلمني
ذوي اإلعاقة.
وف��ي خ��ط��وة رائ���دة ي��ج��در اإلش����ادة بها
شاركت إح��دى الطالبات من ذوي اإلعاقة
ب��ج��ل��س��ة (ب���رمل���ان ال��ط��ال��ب) ف���ي الفصل
التشريعي السادس ملجلس األم��ة الكويتي
 2019تعبيرا عن حريتها في اب��داء رأيها
بالتعليم في الكويت.
حيث مثلت العازمي طلبة الكويت وعرضت
القضايا بشكل ه��ادف ومميز ومبوضوعية
فكانت عضوا مميزا ف��ي البرملان الطالبي
ل��وزارة التربية وه��ذا من��وذج صريح حول
اهتمام الدولة بذوي اإلعاقة وإتاحة الفرص
لهم للمشاركة وممارسة حقوقهم دون متييز.
كما أش��ار السفير الغنيم إل��ى التدابير
واإلج����راءات التي اتخذتها وزارة التربية
هذا العام لرفع مخرجات التعليم ومن اهمها
اع�لان��ه��ا ع��ن وض��ع استراتيجية لتطوير
التعليم والتي تركز على سبعة أهداف رئيسة
أهمها متكني األشخاص من ذوي اإلعاقة من
حصولهم على احلق في التعليم.
وإص��دار التعميم رقم ( )12لسنة 2019
الذي يؤكد تطبيق وثيقة التعليمات اخلاصة
بالترتيبات التيسيرية لضمان دمجهم وفق
املبادئ واملمارسات ال��واردة مبواد القانون
رقم ( )8لسنة .2010
وعلى صعيد التعليم العالي (جامعة
الكويت) مت إدراج خطة اللتحاق الطلبة
ذوي اإلع��اق��ة بالبعثات اخلارجية للعام
 2019/2018حيث بلغ عددهم ( )22طالبا
وطالبة ممن استوفوا الشروط.
كما بلغ إجمالي عدد املبتعثني للدراسة
باخلارج من ذوي اإلعاقة  96طالبا وطالبة
في حني بلغ عدد الطلبة داخل الكويت 297
طالبا م��ن ذوي اإلع��اق��ة مي��ارس��ون حقهم
في التعليم العالي بجامعة الكويت لعام
.2019/2018
وف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق ب��اجل��ان��ب ال��ري��اض��ي
حرصت دولة الكويت على توفير االمكانات
الضرورية لضمان ممارسة األشخاص ذوي
اإلعاقة للرياضة وذلك لتنمية قدراتهم وإبراز
إبداعاتهم حيث مت انشاء (النادي الكويتي
للمعاقني) في عام .1977
ولفت السفير الغنيم ال��ى ح��رص سمو
أمير البالد الشيخ صباح األحمد على زيارة
أبنائه اعضاء النادي كل عام لتقدمي الدعم
الكامل واالستماع لهم ومشاركتهم إجنازاتهم
الدولية وتكرميهم بأوسمة الدولة التقديرية.
وذك��ر «أن (ال��ن��ادي الكويتي للمعاقني)
يعتبر متميزا في حتقيق اإلجنازات الرياضية
ليس على مستوى دولة الكويت فحسب وإمنا
على املستوي ال��دول��ي حيث ب��رع أعضاؤه
في حتقيق إجن���ازات وارق���ام عاملية تسجل
ألول مرة على مستوى العالم في العديد من
االلعاب الرياضية».
كما مت ان��ش��اء (ن���ادي الطموح) ف��ي عام
 2018وهو ناد متخصص برياضة اإلعاقة
الذهنية يهدف إلى تكوين الشخصية املتكاملة
لألشخاص من ذوي اإلع��اق��ات الذهنية في
النواحي الرياضية واالجتماعية والثقافية
والصحية.
وأع��رب��ت ال��ك��وي��ت ع��ن تقديرها الكامل
للجهود «الكبيرة وال��ص��ادق��ة» التي بذلها
أعضاء اللجنة الدولية حلقوق ذوي االعاقة
للحفاظ على القيم السامية التي وردت بني
مواد االتفاقية الدولية والتأكيد عليها.

هنأت بالعام الدراسي اجلديد

«األوقاف» تشارك في اجتماع
اللجنة الدائمة للشؤون اإلسالمية
بدول مجلس التعاون

«زكاة سلوى» تواصل دعمها لطلبة
العلم داخل الكويت

جانب من االجتماع

ترأس وكيل وزارة االوقاف والشؤون اإلسالمية املهندس
فريد أسد عمادي وفد الكويت املشارك في اجتماع اللجنة
الدائمة من املختصني في الشؤون اإلسالمية واألوقاف بدول
مجلس التعاون لدول اخلليج العربي اخلامس عشر والذي
عقد في مقر األمانة العامة بالرياض يومي  9و  10سبتمبر
اجلاري مبشاركة الدول األعضاء بوزارات األوقاف في دول
مجلس التعاون.
وشهد االجتماع مناقشة عدد من املوضوعات التي تهم
ال���دول األع��ض��اء ومنها ال��ورق��ة املقدمة م��ن دول��ة الكويت
ح��ول ال��رؤي��ة املستقبلية املشتركة ل���وزارات األوق���اف في
دول مجلس التعاون حيث جاء في الرؤية املستقبلية عدة
محاور أهمها :تعزيز دور الشباب وإدارة مواهبهم ونشر

االعتدال والوسطية .والتأكيد على أهمية دور أئمة املساجد
وتعزيز كفاءاتهم في القضايا املعاصرة وفق أسس الشريعة
اإلسالمية
وتناول االجتماع مناقشة إنشاء مركز الدراسات والبحوث
العلمية في املجال الوقفي ،كما ناقش الوفد املشارك خالل
االجتماع خطر اإلحلاد وضرورة مواجهة هذا اخلطر ،وطلبت
اللجنة الدائمة من الكويت إعداد ورقة عمل بهذا اخلصوص
على أن تقدم في االجتماع املقبل لوضع رؤي��ة مستقبلية
ملواجهة هذا اخلطر.
ومثل وفد الكويت في االجتماع الى جانب وكيل وزارة
األوق��اف كل من مدير مكتب الوكيل د.نايف عبيد العجمي
ومراقب االدارة القانونية فيصل املطيري

بدر العقيل

هنأ رئيس زك��اة سلوى التابعة جلمعية
النجاة اخليرية الشيخ ب��در العقيل الطالب
ببدء العام الدراسي اجلديد وأعلن عن استمرار
وتواصل كفالة طلبة العلم الفقراء وااليتام
املتعسرين داخل الكويت
ودع��ا العقيل احملسنني وأصحاب األي��ادي
البيضاء إلى املساهمة في إعادة الفرحة لألطفال
الذين حرموا من التعليم وأسرهم  ،وقال :ميكن
للمتبرع الكرمي أن يكفل تعليم طالب ملدة عام ،

طلبة وطالبات على مقاعد الدراسة

أو املساهمة مبا جتود به نفسه.
وأكد العقيل أن االدارة تقوم بدارسة احلاالت
التي تتقدم لها بشكل دقيق  ،وتعطي األولوية
للطالب األيتام  ،ثم ألبناء األس��ر التي يعاني
عائلها من م��رض مينعه من طلب ال��رزق  ،ثم
أبناء األسر احملدودة الدخل.
وأش����ار العقيل إل���ى أن ت��س��دي��د ال��رس��وم
الدراسية للطلبة املستحقني يتم داخل الكويت
من خ�لال شيك باسم املدرسة  ،وق��د بلغ عدد

الطلبة ال��ذي��ن مت مساعدتهم ف��ي استكمال
تعليمهم من خالل دعمهم لرعاية طلبة العلم
منذ عام  2014إلى اآلن  1246طالب .وفيما
يتعلق بالدول التي يتم كفالة طالب العلم بها
قال العقيل :ننفذ املشروع في كل من بنجالديش
 ،والهند  ،وكمبوديا  ،وألبانيا  ،واليمن  ،واألردن
 ،ومصر وتبلغ كفالة الطالب في ه��ذه ال��دول
 180دينار سنويا ً  ،أو استقطاع شهري بقيمة
 15د.ك.

