
دش���ن وزي����ر اإلع����ام ووزي���ر 
ال��دول��ة ل��ش��ؤون ال��ش��ب��اب محمد 
اجلبري أمس األربعاء إطاق البث 
التجريبي لقناة )أطفال الكويت( 
إض��اف��ة ال���ى اف��ت��ت��اح اس��ت��ودي��و 
احملاكاة التشبيهي للطفل بحضور 
قياديي ال��وزارة وعدد من املهتمني 

بشؤون الطفل في الباد. 
 وق����ال ال���وزي���ر اجل���ب���ري في 
تصريح صحفي عقب إطاق إشارة 
البث التجريبي للقناة اجلديدة 
ان اهمية هذه القناة تأتي انطاقا 
من رسالة التلفزيون الوطنية في 
بناء أجيال كويتية فكريا وتربويا 
وثقافيا تكون قادرة على املشاركة 

في بناء وتنمية الوطن.  
وأضاف أن من أهم أهداف القناة 
اجلديدة الوقوف أم��ام التحديات 
الفكرية والثقافية الغريبة عن 
املجتمع الكويتي بعاداته وتقاليده 
األصيلة ووسطية منهج الدين 

االسامي احلنيف. 
 وأك��د أن إط��اق قناة )أطفال 
ال��ك��وي��ت( ميثل نقلة نوعية في 
ال��ت��ع��اون والتنسيق ب��ني وزارة 
االع�����ام واجل���ه���ات احل��ك��وم��ي��ة 
واألهلية املسؤولة واملهتمة بقطاع 
ال��ط��ف��ل م��ن خ���ال احل���رص على 
تقدمي منتج اعامي وثقافي كويتي 

رفيع املستوى. 
 وش��دد على الرعاية السامية 
من قبل سمو أمير الباد الشيخ 
ص��ب��اح األح��م��د لقطاعات الطفل 
والناشئة والشباب »الذين ميثلون 

قاعدة التطور والتنمية ألي دولة« 
حتقيقا لرؤية الكويت 2035. 

 واعتبر أن إنشاء قناة أطفال 
ال��ك��وي��ت ت��أت��ي ت��ت��وي��ج��ا ل��رؤي��ة 
واس��ت��رات��ي��ج��ي��ة وزارة االع���ام 
الس��ت��ك��م��ال م��ن��ظ��وم��ة رسالتها 
االعامية والثقافية لكافة الفئات 

ال��ع��م��ري��ة م��ن م��ش��اه��دي ق��ن��وات 
تلفزيون دولة الكويت.

  وأكد أن تلفزيون دولة الكويت 
ي��ش��ه��د ن��ق��ل��ة ن��وع��ي��ة ف��ي طريق 
استعادة ري��ادة االع��ام الكويتي 
تلفزيونيا واذاع��ي��ا الفتا ال��ى ان 
ال���وزارة ستحتفل ب��اط��اق البث 

الرسمي لقناة اطفال الكويت خال 
االحتفال بأعيادنا الوطنية في 

شهر فبراير 2019.  
وب��ني ان محتوى قناة أطفال 
الكويت وبرامجها ستكون مبثابة 
توجه من��وذج��ي للطفل الكويتي 
تربويا ونفسيا وتعليميا واصفا 

هذا اإلجناز بإضافة جديدة يضمها 
تلفزيون دول��ة الكويت في مجال 

االعام املتخصص.  
وم��ن جانبه أك��د وكيل وزارة 
اإلع��ام املساعد لقطاع التلفزيون 
سعود اخل��ال��دي أن اط��اق البث 
التجريبي لقناة )أطفال الكويت( 

يأتي تتويجا لتوجيه واهتمام 
وح���رص وزي���ر االع����ام ووزي���ر 
ال��دول��ة ل��ش��ؤون ال��ش��ب��اب محمد 
اجل��ب��ري ب��ض��رورة ان��ش��اء قناة 
تلفزيونية كويتية تعني بشؤون 

الطفل. 
 وقال اخلالدي إن قناة )أطفال 

ال��ك��وي��ت( ت��ع��د ن��اف��ذة ت��رب��وي��ة 
وتعليمية وتثقيفية ألطفال الكويت 
وتسهم في بلورة شخصية الطفل 
الكويتي معتبرا ان اط��اق القناة 
اجل���دي���دة مت��ث��ل ن��ق��ط��ة ان��ط��اق 
لرسالة تلفزيون الكويت نحو 

التميز واالبداع.  

وأض��اف أن االط��اق التجريبي 
للقناة ج��اء اليوم وف��ق تعليمات 
وزير االعام بعد شهور من العمل 
والتخطيط والدراسة بني قطاعات 
وزارة االع��ام ذات العاقة وبني 
اخلبراء واملتخصصني في مجال 

الطفل.  
وأوض����������ح أن اخل�����ب�����راء 
واملتخصصني ف��ي م��ج��ال الطفل 
اثنوا على خطوة تلفزيون الكويت 
ف��ي اط���اق ق��ن��اة خ��اص��ة بالطفل 
تسعى ال��ى مامسة احتياجات 
الطفل ومخاطبته بأسلوب علمي 

وتربوي يواكب مداركه العقلية.
  وذكر اخلالدي ان بث )أطفال 
الكويت( سيكون عبر ت��ردد قناة 
)س���ب���ورت ب��ل��س( إض���اف���ة ال��ى 
امكانية مشاهدتها عبر باقة قنوات 
تلفزيون الكويت على االجهزة 

الذكية. 
 وش��دد على ان القناة تواكب 
تطور صناعة اعام الطفل العاملية 
ف��ي احمل��ت��وى وال��ش��ك��ل م��ن خال 
ت��ق��دمي ب��رام��ج وم����واد اع��ام��ي��ة 
تلفزيونية تسد احتياجات الطفل 

الكويتي. 
 وأش�����ار ال���ى ح���رص ال��ق��ن��اة 
اجل��دي��دة على تغطية كافة افرع 
الثقافة واملعرفة املائمة للشريحة 
العمرية للطفل بقواعد تربوية 
وتثقيفية ونفسية علمية من خال 
املزج بني االصالة واملعاصرة مع 
التمسك بوسطية ديننا االسامي 

احلنيف.
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خالل تدشينه البث التجريبي للقناة 

  اجلبري: »أطفال الكويت« تعزز رسالة تلفزيون الكويت 
الوطنية في بناء األجيال فكريًا وتربويًا وثقافيًا

اجلبري خال جولته في القناة

بوشهري: مؤمتر اإلسكان العربي فرصة
لتبادل األفكار والتجارب

قالت وزيرة الدولة لشؤون اإلسكان 
ووزي�����رة ال���دول���ة ل��ش��ؤون اخل��دم��ات 
الكويتية جنان بوشهري أمس إن مؤمتر 
االس��ك��ان العربي اخلامس يعد فرصة 
لتبادل األف��ك��ار واالط���اع على جت��ارب 

الدول في مجال مشاريع اإلسكان.
جاء ذلك في تصريح أدلت به الوزيرة 
بوشهري ل� )كونا( على هامش مشاركتها 
ف��ي فعاليات مؤمتر االس��ك��ان العربي 
اخل��ام��س حت��ت ع��ن��وان “دور القطاع 
العام املستقبلي في السكن االجتماعي” 
وال���ذي تستضيفه البحرين مبشاركة 
وزراء االسكان والتعمير بالدول العربية 
اضافة الى نخبة من املختصني واملهتمني 

بقطاع اإلسكان والتنمية املستدامة.
وأوض��ح��ت بوشهري أن ورش عمل 
املؤمتر ناقشت العديد من التحديات التي 
تواجه ملف القضية اإلسكانية بالوطن 
ال��ع��رب��ي بشكل ع��ام ومنطقة اخلليج 

العربي بشكل خاص.
وأضافت أن احملاور املقترحة للمؤمتر 
تندرج حتت هدف إعادة رسم دور القطاع 
العام في مجال السكن االجتماعي من 
احمل���رك الرئيسي ال��ى منظم وشريك 
للقطاع اخلاص وتطوير حلول ومبادرات 

مبتكرة تسهم في السكن املستدام.
وبينت أنه مت مناقشة الرؤى املتعلقة 
مب��س��اه��م��ات امل��ؤس��س��ات وال��ه��ي��ئ��ات 
احلكومية ف��ي إش���راك القطاع اخل��اص 
في توفير مشاريع السكن االجتماعي 
معربة عن شكرها وتقديرها للبحرين 

الستضافتها املؤمتر متمنيا في الوقت 
ذاته جلميع املشاركني التوفيق والنجاح.

ويهدف مؤمتر اإلسكان العربي إلى 

تسليط الضوء على دور القطاع العام 
في توفير السكن االجتماعي وتوجهاته 
املستقبلية ومناقشة ال���رؤى املتعلقة 

مب��س��اه��م��ات امل��ؤس��س��ات وال��ه��ي��ئ��ات 
احلكومية في إشراك القطاع اخلاص في 

توفير مشاريع السكن االجتماعي.

للخروج بأفضل الدروس املستفادة 

الكويت تؤكد أهمية دراسة وتوثيق جتربة احملكمتني 
اجلنائيتني في يوغسالفيا السابقة ورواندا

أكدت الكويت أهمية دراسة وتوثيق 
جت��رب��ة احملكمتني اجلنائيتني في 
يوغسافيا السابقة ورواندا بصورة 
معمقة ل��ل��خ��روج بأفضل ال���دروس 
امل��س��ت��ف��ادة وال��ع��م��ل ع��ل��ى تسجيل 
نقاط القوة والضعف التي قد تكون 
ش��اب��ت عملهما مب��ا يسمح بالبناء 
على اخل��ب��رات املكتسبة م��ن هاتني 
التجربتني اذا ما اقتضت احلاجة الى 

ذلك مستقبا.
ج��اء ذل��ك في كلمة الكويت خال 
جلسة مجلس األم���ن ح���ول اآلل��ي��ة 
الدولية لتصريف األع��م��ال املتبقية 
للمحكمتني اجلنائيتني والتي ألقاها 
املستشار طارق البناي مساء الثاثاء.

وقال البناي “شهدنا العام املاضي 
انتهاء والية احملكمة الدولية حملاكمة 
االشخاص املسؤولني عن االنتهاكات 
اجلسيمة للقانون الدولي االنساني 
التي ارتكبت ف��ي اقليم يوغسافيا 
السابقة وبذلك نكون اغلقنا ملف اول 
محكمتني دوليتني جنائيتني معنيتني 
مب��ح��اك��م��ة االش���خ���اص امل��س��ؤول��ني 
ع��ن االنتهاكات اجلسيمة للقانون 
الدولي االنساني وانتقال االختصاص 
القضائي بشكل كامل مل��ا تبقى من 
اع��م��ال ه��ات��ني احملكمتني ال��ى االلية 

الدولية لتصريف األعمال”.
وأض����اف أن “ذلك ج���اء بهدف 
استكمال النهج الذي يسلكه مجلس 
االمن نحو اعاء مبدأ سيادة القانون 
وحتقيق العدالة واحلد من االفات من 
العقاب وترسيخها وصوال الى السام 
واالمن الدوليني اذ ان السام ال يعني 
انهاء النزاعات املسلحة فحسب بل 
هو استعادة العدالة للضحايا الذين 
ارتكبت بحقهم جرائم احلرب واالبادة 
اجلماعية والتطهير العرقي وذلك من 
خ��ال تقدمي االش��خ��اص ال��ذي��ن ثبت 

ارتكابهم تلك اجلرائم الى احملاكمة 
العادلة وفقا للقوانني الدولية ذات 

الصلة”.
ورحب البناي باجلهود التي يقوم 
بها ك��ل م��ن رئ��ي��س اآلل��ي��ة وامل��دع��ي 
العام والرامية الى حتسني اداء عمل 
اآللية من خال اعتماد مدونة قواعد 
السلوك املهني لقضاة اآللية وابتكار 
ط��رق عمل ذات فعالية تساهم في 
تيسير اج��راءات البحوث القانونية 
والتحليل وصياغة القرارات واالحكام 
الصادرة من قبل اآللية دون االخال 
بالوالية املنصوص عليها في القرار 
2010/1966 رغم التحديات التي 
تواجهها.وبني ان التحديات تتمثل 
في زي��ادة االنشطة القضائية وذلك 
فيما يتعلق بطلبات اع���ادة النظر 
في االح��ك��ام ال��ص��ادرة لاطاع على 
املعلومات السرية واالدعاءات املتعلقة 
بانتهاك حرمة احملكمة وذلك بسبب 
توقف الدعم الذي كانت تقدمه كل من 

احملكمتني اجلنائيتني الدوليتني لها 
نتيجة اغاقهما.

واش���ار البناي ال��ى ع��دم موافقة 
اجلمعية العامة على اعتماد ميزانية 
اآللية املقترحة لفترة 2019-2018 
ما ادى الى قيام اآللية بإعداد ميزانية 
منقحة ومنخفضة عن سابقتها وذلك 
عن طريق تسريح عدد من موظفيها 
وه��و م��ا ق��د ينعكس سلبا على عمل 
اآلل��ي��ة ف��ي تنفيذ واليتها فضا عن 
انخفاض الروح املعنوية لدى موظفي 
االلية.واثنى على سرعة اإلج��راءات 
التي يقوم بها القائمون على اآللية 
من قضاة وادع���اء وقلم احملكمة في 
احملاكمات املنظورة امام قضاة اآللية 
وال��ت��ي م��ن ش��أن��ه��ا ت��س��ري��ع ص��دور 

االحكام بحق املتهمني.
ونوه البناي باجلهود التي قامت 
بها اآللية لتكون هيكا صغيرا مؤقتا 
وف��ع��اال تتقلص مهامه وحجمه مع 
مرور الوقت وفقا ملا نص عليه قرار 
انشائها وهو ما اك��ده تقرير التقييم 
الصادر من قبل مكتب خدمات الرقابة 

الداخلية.
ولفت الى االجراءات التي من املزمع 
اتخاذها من قبل اآللية والتي تتصل 
بتلبية شواغل ال��دول االعضاء التي 
انعكست في القرار 2422 مؤكدا على 
ضرورة مواصلة اخذ اآللية ماحظات 
الدول االعضاء حول عملها وذلك من 
اجل الوصول الى النتيجة املبتغاة من 

انشائها.
وأعرب عن شكره اجلزيل ملا تقدمه 
بيرو بصفتها رئيس الفريق العامل 
غ��ي��ر ال��رس��م��ي امل��ع��ن��ي باحملكمتني 
اجلنائيتني وك��ذل��ك مكتب الشؤون 
القانونية ومكتب خ��دم��ات الرقابة 
الداخلية على ما يبذلونه من جهود 

لتنفيذ القرار 1966.

املستشار طارق البناي

د.جنان بوشهري خال مشاركتها مبؤمتر اإلسكان العربي اخلامس الذي تستضيفه البحرين
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الوزير محمد اجلبري يدشن البث التجريبي لقناة )أطفال الكويت(

م���ن أه����م أه�����داف ال��ق��ن��اة اجل���دي���دة ال���وق���وف أم����ام ال��ت��ح��دي��ات ال��ف��ك��ري��ة وال��ث��ق��اف��ي��ة ال��غ��ري��ب��ة ع���ن امل��ج��ت��م��ع ال��ك��وي��ت��ي

ت���ل���ف���زي���ون ال���ك���وي���ت ي��ش��ه��د ن��ق��ل��ة ن���وع���ي���ة ع���ل���ى ط���ري���ق اس����ت����ع����ادة ري��������ادة اإلع��������الم ال���ك���وي���ت���ي ت���ل���ف���زي���ون���ي���ًا وإذاع�����ي�����ًا

»القوى العاملة« تخفض رسوم تسجيل 
10 دنانير العمالة الوطنية إلى 

أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة 
عن بدئها بتطبيق القرار بشأن تخفيض 
رس��وم تسجيل العمالة الوطنية لدى 
الهيئة للراغبني ف��ي العمل بالقطاع 
األه��ل��ي م��ن 60 إل��ى 10 دن��ان��ي��ر عند 
التسجيل وفي حال التجديد بعد مرور 

سنة يتم دفع رسوم 10 دنانيرأخرى.  
 وق���ال امل��دي��ر ال��ع��ام للهيئة أحمد 
املوسى في تصريح صحفي أم��س أن 
ال��ق��رار ال��ذي اص��درت��ه وزي��ر الشؤون 
اإلجتماعية والعمل ووزي���ر ال��دول��ة 
للشؤون االق��ت��ص��ادي��ة هند الصبيح 
يهدف إلى “تخفيف األعباء املالية عن 

كاهل العمالة الوطنية”.   
وأضاف املوسى أنه “يأتي في إطار 
ح���رص الهيئة ع��ل��ى دع���م وتشجيع 
العمالة الوطنية وافساح املجال أمامها 

للحصول على الوظائف التي تناسبها 
والتي ميكن أن حتقق ما تصبوا إليه من 

اجناز وإبداع”.  
 وأش��ار إلى أن الهيئة حترص على 
عدم وقف املخصصات املالية للعمالة 
الوطنية “حتت أي ظرف” طاملا أن 
العمالة على رأس عملها فإنها أقرت أن 
يكون جتديد العمالة الوطنية تلقائيا 
دون ش��رط مراجعة امل��وظ��ف اإلدارة 
املختصة على أن يتم استقطاع رسم 
التجديد الحقا في حال عدم وجود أي 

تغيير. 
  وأك��د املوسى أن ه��ذه اخلطوة من 
شأنها أن حتفظ حقوق العمالة الوطنية 
وحتد من أي عمليات وقف صرف دعم 
العمالة ألغراض املراجعة أو ما شابه 

ذلك. أحمد املوسى

الكويت تؤكد التزامها التام بإدانة املمارسات
غير املشروعة ضد سالمة املالحة البحرية

أك��دت الكويت التزامها التام بادانة 
كافة األعمال واملمارسات غير املشروعة 
املوجهة ض��د سامة امل��اح��ة البحرية 
وض�����رورة ت��ع��زي��ز اجل��ه��ود ال��دول��ي��ة 
واالقليمية ملواجهتها مبا فيها القرصنة 

والسطو املسلح على السفن.
جاء ذلك في كلمة الكويت باجلمعية 
ال��ع��ام��ة ل��أمم امل��ت��ح��دة خ��ال مناقشة 
بند )احمليطات وقانون البحار( والتي 
ألقتها املستشارة في وفد الكويت الدائم 
لدى األمم املتحدة تهاني الناصر مساء 

الثاثاء.
وقالت الناصر ان قطاع النقل البحري 
يعتبر من اكبر نشاطات النقل في العالم 
واقدمها وان تهديد ه��ذا القطاع الهام 
ب��أي شكل م��ن اش��ك��ال امل��م��ارس��ات غير 
املشروعة واالجرامية يعد هاجسا كبيرا 
ل��دى كافة ال���دول وق��ط��اع االع��م��ال على 
حد س��واء.واك��دت اهمية اتفاقية االمم 
املتحدة لقانون البحار والتي تعد الكويت 
طرفا فيها منذ ع��ام 1994 مشيرة الى 
ان الكويت تعد ايضا طرفا في كل من 
اتفاق تعديل اجل��زء ال11 من اتفاقية 
االمم املتحدة لقانون البحار واتفاقية 

حصانات وامتيازات احملكمة الدولية 
لقانون البحار منذ عام 2002 باإلضافة 
الي العديد من الصكوك الدولية املنظمة 
للعاقات البحرية بني الدول والتي تضع 
االطار القانوني لهذه العاقات وتنظمها 

بالشكل األمثل.

وأوضحت الناصر أن الكويت شاركت 
في العديد من األنشطة واالجتماعات 
التابعة لامم املتحدة فيما يتعلق بالبحار 
واحمل��ي��ط��ات فيما ش��ارك��ت أي��ض��ا في 
االجتماعات الدورية للمنظمة البحرية 
الدولية. وذك��رت أن الكويت تدعو كافة 

ال���دول غير األع��ض��اء ف��ي اتفاقية األمم 
امل��ت��ح��دة ل��ق��ان��ون ال��ب��ح��ار ل��ع��ام 1982 
لانضمام إليها وال���ى ك��اف��ة الصكوك 
املكملة لها ملا لها من دور بارز في تنفيذ 
خطة التنمية املستدامة 2030 السيما 
مساهمتها ف��ي تعزيز السلم واالم��ن 
الدوليني. وقالت الناصر أن زيادة الهدوء 
النسبي حل���وادث القرصنة والسطو 
املسلح على السفن بعد فترة طويلة من 
استمرار ه��ذه الهجمات تشكل مؤشرا 
ايجابيا الستقرار األوض��اع في منطقة 
البحر االح��م��ر وخليج ع��دن إذ اثبتت 
التقارير ان الهجمات التي مت االباغ عنها 
هذا العام قبالة السواحل الصومالية هي 

هجومان فقط.
وأض���اف���ت أن االن��خ��ف��اض ف��ي ع��دد 
الهجمات مقارنة باالعوام املاضية يرجع 
ال��ى النتائج التي توصل اليها فريق 
االتصال املعني بالقرصنة قبالة ساحل 
الصومال في يوليو املاضي باالضافة 
الى اتساع نطاق واليته اذ ساهمت كل 
هذه االج��راءات بفاعلية في تقليل معدل 
الهجمات املرتكبة وال��ت��ي تهدد السلم 

واألمن الدوليني في البحار.

تهاني الناصر


