
الوطني اليوم  بذكرى  اإلماراتي  نظيره  يهنئ  الدفاع  وزير 
بعث نائب رئيس مجلس ال���وزراء ووزي���ر الدفاع 
الشيخ أحمد املنصور ببرقية تهنئة إلى وزي��ر الدولة 
لشؤون الدفاع اإلماراتي محمد البواردي، وذلك مبناسبة 
الذكرى ال49 لليوم الوطني لدولة اإلم��ارات العربية 

املتحدة الشقيقة.  
 وأعرب الشيخ أحمد املنصور في برقيته عن متنياته 
لدولة اإلم���ارات “بدوام التقدم واالزده���ار ولقواتها 
املسلحة بالرفعة والعزة في ظل القيادة احلكيمة لرئيس 

الدولة حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد 
آل نهيان” داعيا املولى عزوجل أن “يعيد هذه املناسبة 
على سموه وعلى شعب اإلمارات الشقيق باخلير واليمن 

والبركات”.
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سمو ولي العهد يستقبل الشيخ أحمد املنصور

أمير البالد يستقبل ولي العهد 
والغامن واملرزوق واملنصور 

ورئيس هيئة مكافحة الفساد

استقبل صاحب السمو أمير البالد الشيخ 
ن��واف األحمد، بقصر بيان صباح أم��س، سمو 
ولي العهد الشيخ مشعل األحمد. كما استقبل 

سموه، رئيس مجلس األم��ة م��رزوق الغامن. 
واستقبل سموه، سمو الشيخ صباح اخلالد 
رئيس مجلس الوزراء.كما استقبل سموه، نائب 

رئيس مجلس ال��وزراء ووزي��ر الدفاع الشيخ 
أحمد املنصور. واستقبل سموه، رئيس الهيئة 

العامة ملكافحة الفساد عبدالعزيز اإلبراهيم.

.. وسموه يستقبل سمو الشيخ صباح اخلالد

.. وسموه يستقبل الشيخ مبارك الدعيج

استقبل سمو ول��ي العهد الشيخ 
مشعل األح��م��د، بقصر بيان صباح 
أم��س، رئيس مجلس األم��ة م��رزوق 

الغامن. 
 كما استقبل سمو ولي العهد، سمو 

الشيخ صباح اخلالد رئيس مجلس 
الوزراء.  

واستقبل سمو ول��ي العهد، نائب 
رئيس مجلس ال��وزراء ووزير الدفاع 
الشيخ أحمد املنصور.  واستقبل سمو 

ول��ي العهد، رئ��ي��س مجلس اإلدارة 
املدير العام لوكالة األنباء الكويتية 

)كونا(، الشيخ مبارك الدعيج.
واستقبل سمو ولي العهد، رئيس 
الهيئة العامة ملكافحة الفساد )نزاهة( 

املهندس عبدالعزيز اإلبراهيم. 
 كما استقبل سمو ولي العهد الشيخ 
مشعل األح��م��د، سفير دول��ة الكويت 
ل��دى مملكة إسبانيا السفير عيادة 

السعيدي.

ولي العهد يستقبل الغامن واخلالد واملنصور 
والدعيج واإلبراهيم والسعيدي

بتشكيل  وزاريًا  قرارًا  يصدر  الداخلية  وزير 
لإلناث  5 و  للذكور  انتخابية  جلان   5

أص��در نائب رئيس مجلس ال��وزراء ووزير 
الداخلية أن��س الصالح أم��س، ق���راراً وزاري���اً 
بتشكيل خمس جلان انتخابية أصلية خاصة 
بالذكور وخمس جلان انتخابية أصلية خاصة 

باالناث وذلك وفق االشتراطات الصحية.
وذك��رت اإلدارة العامة للعالقات واالع��الم 
األمني ب���وزارة الداخلية في بيان صحفي أن 
القرار الوزاري والصادر برقم )2020/1058( 
ج��اء ح��رص��اً على م��ش��ارك��ة جميع املواطنني 
املقيدين ب��ج��داول االن��ت��خ��اب��ات النهائية في 
ان��ت��خ��اب��ات مجلس األم���ة 2020 امل��ق��ررة في 

اخلامس من ديسمبر اجلاري.
وأضاف البيان أن القرار جاء فيه إضافة فقرة 
جديدة باملادة )1( من القرار الوزاري 824 لسنة 
2020 بشأن حتديد وتقسيم جلان انتخابات 
أعضاء مجلس االمة وهي )تشكل 5 جلان اصلية 

خاصة للذكور و 5 جلان أصلية خاصة لإلناث 
تتبع اللجان الرئيسية لكل دائرة انتخابية( وفق 

اجلدول.

وأك���د ال��ب��ي��ان أن ذل���ك ي��أت��ي ض��م��ن ح��رص 
املؤسسة األمنية والسلطات الصحية على صحة 
وسالمة املواطنني وجتنباً النتشار األم��راض 

واألوبئة خالل العملية االنتخابية.

الوزير أنس الصالح

أك��دت دول��ة الكويت ض��رورة تعزيز 
ث��ق��اف��ة ال��س��الم وت��ف��ع��ي��ل احل����وار بني 
احلضارات ونشر قيم االعتدال والتسامح 
واالح���ت���رام امل��ت��ب��ادل ون��ب��ذ ال��ت��ط��رف 
والكراهية والعنف بصوره وأشكاله 

كافة. 
ج��اء ذل��ك خ��الل كلمة دول��ة الكويت 
التي ألقاها السكرتير األول فهد حجي 
أمام اجلمعية العامة لألمم املتحدة خالل 

مناقشة بند ثقافة السالم.
وق��ال حجي: ن��واج��ه ال��ي��وم حتديات 
ومخاطر أكثر تعقيدا وتشابكا مما كانت 
عليه في السابق تفاقمت بشكل ملحوظ 
وغير مسبوق هذا العام مع تفشي جائحة 
)كوفيد 19( التي تشكل خطرا عابرا 
للحدود، الفتاً إلى تداعيات اجلائحة على 
مفاصل احلياة الصحية واالقتصادية 
واالجتماعية والسياسية.    وأفاد حجي 
بأن هذه اجلائحة أظهرت تنامي أشكال 

العنصرية والتمييز، م��ؤك��داً ض��رورة 
تضافر جميع اجل��ه��ود على املستوى 
الدولي واإلقليمي والوطني لتعزيز ثقافة 

احلوار والتعايش والسالم.  
ودع��ا الى تعزيز احل��وار بني األدي��ان 
والثقافات واحترام حقوق اإلنسان ودعم 
جهود بناء ال��س��الم ق��ائ��الً: إن االل��ت��زام 
بالسالم أمر حيوي لتحقيق خطة التنمية 
املستدامة لعام 2030 تلك اخلطة التي 
شملت ال��ه��دف رق��م 16 ال��ذي ن��ص على 
تعزيز إقامة املجتمعات املساملة والشاملة 

للجميع.
وجدد موقف دولة الكويت الذي يدين 
اإلرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، مشدداً 
على ض���رورة وق��ف اإلس���اءات لألديان 
السماوية ك��اف��ة ف��ي بعض اخلطابات 
الرسمية والسياسية والتي من شأنها 
ب��ث امل��زي��د م��ن روح الكراهية وال��ع��داء 

والعنصرية بني الشعوب. 

احلضارات  بني  احلوار  وتفعيل  السالم  ثقافة  تعزيز  على  أكدت 

الكويت: ضرورة وقف اإلساءات لألديان السماوية

فهد حجي

سمو األمير يستقبل مرزوق الغامن

أمير البالد يستقبل عبدالعزيز اإلبراهيم

الديوان الوطني حلقوق اإلنسان: اليوم 
العاملي لذوي اإلعاقة يعزز الوعي بحقوقهم

قال رئيس مجلس إدارة الديوان الوطني حلقوق 
اإلنسان السفير جاسم املباركي: إن اليوم العاملي 
لألشخاص ذوي اإلع��اق��ة ال��ذي ي��ص��ادف اليوم 
اخلميس، يهدف إلى تعزيز الوعي بحقوق هذه 
الفئة والتشجيع على اتخاذ كل اإلجراءات الالزمة 

لضمان احترامهم.
وأك���د امل��ب��ارك��ي ف��ي تصريح ل��� )ك��ون��ا( أمس 
ض��رورة احملافظة على املشاركة الفاعلة لذوي 
اإلعاقة في املجتمع بصورة كاملة في جميع جوانب 
احل��ي��اة السياسية واالجتماعية واالقتصادية 
والثقافية التي تعود بالنفع عليهم وعلى مجتمعهم. 
وأض��اف أن االحتفال باليوم العاملي لألشخاص 
ذوي اإلعاقة يحل هذا العام بظروف غير عادية 
بسبب جائحة كورونا املستجد )كوفيد 19(التي 

ضربت العالم أجمع فكان تأثيرها أكثر وطأة على 
ذوي اإلع��اق��ة نظراً إل��ى التحديات الكبيرة التي 
واجهتهم من مختلف النواحي الصحية والنفسية 
واالجتماعية. وأوضح أن ذلك “يحتم علينا احلفاظ 
على سالمتهم ودع��م حقوقهم الكاملة خصوصا 
أنهم أثبتوا في كثير من املناسبات أنهم ق��ادرون 
ب����اإلرادة وال��ع��ل��م على حت��دي اإلع��اق��ة وحتقيق 
اإلجنازات واملساهمة الفاعلة في رفعة شأن وطنهم 
ضاربني بذلك املثل للجميع في دفع مسيرة البناء 
في املجتمع”. وأش��ار إل��ى أن الكويت من منطلق 
ري��ادت��ه��ا ف��ي االه��ت��م��ام بحقوق اإلن��س��ان عموما 
واألشخاص ذوي اإلعاقة خصوصا ارتأت أن تنشئ 
ال��دي��وان الوطني حلقوق اإلنسان وال��ذي ب��دوره 
استشعر أهمية حقوقهم فأنشأ لهم جلنة دائمة 

تضم مجموعة من الشخصيات ذوي االختصاص 
واخل��ب��رة وممثلني عن جمعيات النفع العام في 
مجال اإلعاقة لتعمل بشكل منهجي على رعايتهم 
وتقدمي املقترحات ومشاريع القوانني ملمارسة 

حياتهم بسهولة ويسر كغيرهم من أفراد احملتمع.
وذك��ر املباركي أن هذه اللجنة يترأسها عضو 
مجلس ادارة الديوان الدكتور يوسف الصقر وهي 
تعتزم إصدار تقريرها السنوي عن عام 2020 إذ 
تركز جل جهودها حاليا على استكمال متطلبات 
حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة في القانون الكويتي 
رقم 8 لسنة 2010 بالتعاون مع اجلهات املعنية 
ومنها الهيئة العامة لشؤون ذوي اإلعاقة ومؤسسة 
التأمينات االجتماعية ووزارات الشؤون والصحة 
والداخلية والتربية والعدل وغيرها من اجلهات 

املختصة.

السفير جاسم املباركي


