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تذليل كافة العقبات والصعاب أمام رواد الحسينيات

الصالح :رجال األمن هم العيون الساهرة لراحة وسالمة المواطنين والمقيمين

• أنس الصالح خالل جولته التفقدية على احلسينيات

كتب حم�سن الهيلم:
�شدد نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدولة ل�ش�ؤون جمل�س
الوزراء وزير الداخلية الكويتي بالإنابة �أن�س ال�صالح على
�رضورة تذليل كافة العقبات وال�صعاب �أمام رواد احل�سينيات
وبيوت العزاء لأداء ال�شعائر بكل طم�أنينة وي�رس.

واكد ال�صالح لعدد من القيادات االمنية خالل جولة تفقدية
لعدد من احل�سينيات �رضورة ا�ست�شعار رجال الأمن احل�س
الأمني وم�ستوى التواجد اليقظ.
وذك��رت وزارة الداخلية ان اجلولة ب��د�أت بتفقد اخلدمات
الأمنية واالط�لاع على اجلاهزية والتواجد الأمني وتنفيذ
اخلطة املرورية وان�سيابية حركة ال�سري وثبوت الدوريات

•  ...ويستمع إلى شرح عن االستعدادات

بالتن�سيق والتعاون مع الإدارة العامة للمرور.
و�أ�ضافت ان ال�صالح ا�ستمع �إل��ى القيادات الأمنية حول
الإج��راءات الوقائية والتفتي�شية املو�ضوعة مع اجلهات
الأمنية املعنية وكيفية تنفيذها على م�ستوى مديريات الأمن
بجميع انحاء البالد.
و�أثنى ال�صالح على اجلهود املبذولة من قبل رجال امل�ؤ�س�سة

الأمنية وم�ستوى االعداد واجلاهزية م�ؤكدا �أن رجال الأمن
هم العيون ال�ساهرة على راحة و�أم��ن و�سالمة املواطنني
واملقيمني.
ورافق ال�صالح خالل جولته وكيل وزارة الداخلية الفريق
ع�صام النهام ومدير عام الإدارة العامة للأطفاء الفريق
خالد املكراد.

مصدر قوة وتوافق لمزيد من التطوير واإلصالح

الكويت« :حفظ السالم» أكثر أدوات
األمم المتحدة تعدداً في الشركاء
�أكدت الكويت ان حفظ ال�سالم
يعد اح��د اك�ثر ادوات الأم��م
املتحدة تعددا يف ال�رشكاء
و�أ���ص��ح��اب امل�صلحة و�صنع
القرار حيث يعترب التعدد م�صدر
قوة وتوافق وزخم للمزيد من
التطوير والإ�صالح.
ج��اء ذل��ك يف كلمة الكويت
بجل�سة جمل�س الأم���ن حول
�إ�صالح عمليات الأمم املتحدة
حلفظ ال�سالم ال��ت��ي القاها
مندوب الكويت الدائم لدى
الأمم املتحدة ال�سفري من�صور
العتيبي.
وق��ال العتيبي �إن «اللجنة
اخلا�صة املعنية بحفظ ال�سالم
وهي اجلهة الوحيدة املخولة
باال�ستعرا�ض ال�شامل حلفظ
ال�سالم م��ن جميع النواحي
متثل �أ���س��ا���س ال��ت��واف��ق بني
الدول الأع�ضاء جلميع مفاهيم
و�سيا�سات حفظ ال�سالم يدعمها
يف ذل��ك اتفاقنا عرب اللجنة
اخلام�سة يف ترجمة التزاماتنا مبيزانية حتقق ذلك التوافق».
وا�ضاف ان «الأمانة العامة تقوم بدور حموري اي�ضا من خالل
تزويد الدول الأع�ضاء بالبيانات �أوال ب�أول وقيام الدول امل�ساهمة
بقوات بدورها عرب عك�س خرباتها امليدانية يف �سيا�سات تدعم عمل
و�أوليات عمليات ال�سالم».
وذكر العتيبي �أن التعاون بني الأمم املتحدة واملنظمات الإقليمية
عمال بالف�صل الثامن من امليثاق يعد �أداة يتزايد ارتباطها بعملنا
وفعالياتها على امليدان وخري مثال على ذلك عمليتان حاليتان
حلفظ ال�سالم يف بلدين عربيني الأولى بعثة االحتاد الأفريقي يف
ال�صومال والثانية البعثة املختلطة يف دارفور.
وا�شار الى ان �أغلب املجاالت الثمانية لإعالن االلتزامات امل�شرتكة
تتمتع بقرار �أو بيان رئا�سي يدعم تطبيقها فهناك قرارات جمل�س
الأم��ن ب�ش�أن حماية املدنيني وب�ش�أن امل��ر�أة وال�سلم والأم��ن
وكذلك ب�ش�أن الأداء وبناء ال�سالم و�سالمة حفظة ال�سالم وال�سلوك
واالن�ضباطية.

سفارتنا بأستراليا للمواطنين :توخوا
الحذر من حرائق الغابات
�أهابت �سفارة الكويت يف كانبريا باملواطنني املوجودين يف
ا�سرتاليا �رضورة توخي احليطة واحلذر نظرا ملا تتعر�ض له
بع�ض الواليات ال�رشقية من حرائق يف الغابات.
ودع��ت ال�سفارة يف بيان �صادر عنها الى التوا�صل معها يف

• منصور العتيبي متحدثا ً

وقال العتيبي «يتبقى لنا جماالن نتمنى �أن ن�شهد قريبا تطورا �أو
قرارات ب�ش�أنها وهما جمال ال�رشاكات وجمال ال�سيا�سات».
وبالن�سبة لدور جمل�س االمن اكد العتيبي �أهمية وحمورية دور
فريق جمل�س الأمن العامل املعني بعمليات حفظ ال�سالم يف ربط
جهود جمل�س الأمن مع الدول امل�ساهمة بقوات والأمانة العامة
وهيكل بناء ال�سالم �أي�ضا من �أجل �ضمان جتميع وات�ساق الر�ؤى
يف م�سار توافقي».وا�ضاف العتيبي «لقد قدمنا يف �شهر يوليو
املا�ضي خالل جل�سة التعاون الثالثي بع�ض املقرتحات ومنها
ما يتعلق بامل�سائل الإجرائية و�رضورة �إ�رشاك الدول امل�ساهمة
بقوات والدول امل�ضيفة حلفظ ال�سالم ب�شكل �أكرب خا�صة و�أنها
هي التي �ستحمل لواء ا�ستدامة ال�سالم بعد خروج عمليات الأمم
املتحدة وهي الدول التي نطالب دوما ببناء قدراتها».ودعا الى
�ضمان التمويل امل�ستدام والكايف والذي ميكن التنب�ؤ به لعمليات
دعم ال�سالم التي يقودها االحتاد الأفريقي وذلك ل�ضمان الوحدة
واالمن للجميع وال�سعي نحو انقاذ االجيال من ويالت احلروب.

الغنيم :مستمرون في استكمال
دعم حقوق ذوي اإلعاقة

الدولة بحقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة
�أكدت الكويت ان ا�ستعرا�ض تقريرها الأول
عناية فائقة �إذ عملت جاهدة على �ضمان
ب�ش�أن تنفيذ �أحكام االتفاقية الدولية
حقهم املتكافئ يف الفر�ص التعليمية
حلقوق الأ�شخا�ص ذوي االعاقة امام الأمم
واالقت�صادية ف�ضال عن كفالة حقوقهم
املتحدة ي�أتي ا�ستكماال مل�سريتها احلثيثة
املدنية وال�سيا�سية م�ستذكرا يف هذا
يف دعم ق�ضايا حقوق الإن�سان.
املجال اجلهود التي قامت بها الكويت يف
جاء ذلك يف كلمة الكويت التي القاها
ال�سنوات الأخرية والتي تكللت بكثري من
مندوبها ال��دائ��م ل��دى الأم���م املتحدة
الإجنازات يف جمال رعاية هذه الفئة.
واملنظمات الدولية الأخ��رى يف جنيف
واو�ضح ان من بني تلك االجن��ازات اقرار
ال�سفري جمال الغنيم امام «اللجنة الدولية
الكويت بااللتزام باالتفاقيات واملواثيق
حلقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة» وذلك يف
الدولية ل�ضمان وكفالة جميع حقوق ذوي
اول ا�ستعرا�ض اممي جلهود الكويت يف
الإعاقة وعملها امل�ستمر مع برنامج الأمم
التعامل مع ذوي االحتياجات اخلا�صة.
املتحدة الإمنائي لتقدمي برامج تهدف
وق��ال الغنيم «ان هذا امل�سعى الكويتي
الى متكينهم وتذليل ال�سبل يف تخطي
هو تنفيذ اللتزامات الكويت الدولية
امل�صاعب التي تواجههم من خالل دجمهم
والد�ستورية يف جمال حماية حقوق ذوي
• جمال الغنيم يلقي كلمة الكويت
جمتمعيا وتعليميا ومهنيا مبا يواكب
االعاقة وتعزيزها ب�صفة خا�صة كما ان
التوجه العاملي.
ان�ضمامها الى اتفاقية حقوق هذه الفئة يف
 14فرباير  2013جاء تتويجا خلطوات مرحلية قطعتها بثبات وا�ستذكر يف هذا املجال القانون رقم « »8ل�سنة  2010ب�ش�أن حقوق
يف م�سرية تر�سيخ حقوق الإن�سان ب�شكل عام وحقوق ذوي االعاقة الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة من منطلق املفهوم الإ�سالمي القائم على
ب�شكل خا�ص».واكد ان هذا التوجه ي�أتي انطالقا من قيم ومبادئ التكافل والت�ضامن وعدم اعتبار رعاية الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة
ال�رشيعة اال�سالمية التي �أوجبت حماية حقوق ه�ؤالء الأ�شخا�ص منة �أو �شفقة بل واجب على املجتمع والتزام من الدولة نحو هذه
وحظرت كل انتهاك لها كما عملت على تلبية متطلباتهم ل�ضمان ال�رشيحة املهمة من املجتمع.كما �شدد الغنيم على اقتناع الكويت
متتعهم بكافة احلقوق التي ت�ؤمن لهم حياة كرمية وم�شاركة ومت�سكها بعدم ج��واز حرمان ذوي االحتياجات اخلا�صة من
حقوقهم املدنية وال�سيا�سية واالقت�صادية والثقافية واالجتماعية
فاعلة يف بناء املجتمع الكويتي.
ولفت الى ان الد�ستور الكويتي اولى اهمية خا�صة لرعاية ومتكني ب�سبب الإعاقة .وبني انه ومبوجب ذلك القانون �أن�ش�أت الكويت
ذوي االعاقة من خالل املادة « »11التي تن�ص على «تكفل الدولة «الهيئة العامة ل�ش�ؤون ذوي الإعاقة» ك�شخ�صية اعتبارية م�ستقلة
املعونة للمواطنني يف حالة ال�شيخوخة �أو املر�ض �أو العجز تعنى برعاية حقوق ه�ؤالء الأ�شخا�ص والتي تعد نقلة نوعية
عن العمل كما توفر لهم خدمات الت�أمني االجتماعي واملعونة يف االهتمام احلكومي برعاية ذوي الإعاقة والتحول من الدور
االجتماعية والرعاية ال�صحية» .وبني ال�سفري الغنيم انه انطالقا التقليدي ملفهوم الرعاية �إلى مفهوم دجمهم يف املجتمع الكويتي
من ر�ؤي��ة الكويت وترجمة ملا ج��اء يف د�ستورها فقد عنيت ب�صفتهم مواطنني لهم كافة احلقوق.

احلاالت الطارئة على هاتف 0457407677 :واندلعت احلرائق يف
غابات بواليتي «كوينزالند» و«نيو �ساوث ويلز» ب�سبب رياح قوية
ت�صل �رسعتها الى نحو  90كيلومرتا يف ال�ساعة حيث اثرت على
الرحالت اجلوية املتجهة الى مطار �سيدين.

