محليات

Thursday 12th september 2019 - 13 th year - Issue No.3519

اخلميس  13محرم  1441هـ 12 /سبتمبر  - 2019السنة الثالثة عشرة  -العدد 3519

رئيس «األمن الوطني» بحث مع
السفير الصيني التعاون املشترك

الشيخ ثامر العلي يستقبل السفير الصيني

بحث رئيس جهاز األم��ن الوطني الكويتي
الشيخ ث��ام��ر العلي أم��س األرب��ع��اء م��ع سفير
جمهورية الصني الشعبية لدى البالد لي مينغ
قانغ أوجه التعاون املشترك.
وق��ال (األم��ن الوطني) في بيان صحفي إنه

مت خ�لال اللقاء استعراض العالقات الثنائية
التي جتمع البلدين الصديقني وسبل تعزيزها
وتطويرها إضافة إلى بحث أهم القضايا املشتركة
ال��ت��ي تهم البلدين على الساحتني اإلقليمية
والدولية.

العواش« :اإلعالم» قدمت جتربتها في دعم
ذوي اإلعاقة وإدماجهم في املؤسسات اإلعالمية
ق��ال وك��ي��ل وزارة اإلع�ل�ام املساعد
لشؤون الصحافة والنشر واملطبوعات
محمد العواش أمس األربعاء إن اللقاء
مع أعضاء اللجنة الدولية حلقوق ذوي
اإلعاقة كان فرصة طيبة جدا كي تتمكن
ال���وزارة م��ن تقدمي برامجها اخلاصة
بدعم ذوي االعاقة في املجتمع.
وأض����اف ال��ع��واش ف��ي ت��ص��ري��ح لـ
(كونا) إثر اختتام استعراض الكويت
ألول تقرير حول أوض��اع ذوي اإلعاقة
أمام اللجنة الدولية حلقوق ذوي اإلعاقة
أن ه��ذه املناسبة ك��ان��ت أي��ض��ا فرصة
الكتساب خ��ب��رات تتناسب م��ع ثقافة
الكويت وعادات املجتمع وتقاليده.
وأوضح أن اللقاء تضمن تقدمي جتربة
وزارة اإلع�ل�ام ف��ي دع��م ذوي اإلع��اق��ة
وإدم��اج��ه��م ف��ي امل��ؤس��س��ات اإلعالمية
وأيضا اخلدمات التي تقدمها ال��وزارة
مثل اعتماد لغة اإلش���ارة ف��ي نشرات
األخبار وبرامج البث املباشر ،إضافة إلى
برامج من إعداد ذوي اإلعاقة وتقدميهم
ليتمكنوا من طرح تطلعاتهم وقضاياهم
وآمالهم.
وقال :إن جهود الوزارة تتضمن أيضا
بث ومضات إعالنية في مختلف وسائل
اإلع�ل�ام مب��ا ف��ي ذل��ك وس��ائ��ل التواصل
االجتماعي التابعة له وذل��ك إميانا من

العتيبي :قلب الكويت اإلنساني غطى
ربوع العالم كرم ًا وعطف ًا وإنسانية
مبناسبة الذكرى اخلامسة لتقلد سمو
األمير لقب قائد العمل اإلنساني قدم مدير
ع��ام بيت ال��زك��اة محمد ف�لاح العتيبي ،
خالص التهاني واملباركات إل��ى صاحب
السمو أم��ي��ر اإلن��س��ان��ي��ة الشيخ صباح
األحمد ،وأض��اف العتيبي أن سموه جسد
أف��ض��ل وأرق وأن��ب��ل امل��ع��ان��ي اإلنسانية
من خ�لال توجيهاته السامية باملشاركة
واملساعدة باجلهد واملال  ،فكانت لسموه
وللكويت املبادرة واإلق��دام ملساعدة جميع
املنكوبني في مشارق األرض ومغاربها
 ،والتخفيف من آالم ومعاناة الشعوب
التي تعرضت للكوارث واألزمات  ،مما دعا
املجتمع الدولي متمثال في منظمتة الدولية
األمم املتحدة أن متنح سموه لقب قائد
العمل اإلنساني وأن تكون الكويت مركزا
للعمل اإلنساني .

البلدان التي تصاب باألخطار والكوارث
 ،ودوره في مساعدة جميع الشعوب  ،من
خالل تبني العديد من املبادرات واملؤمترات
الدولية  ،إضافة إل��ى ال��دور الكبير الذى
تلعبه الكويت ف��ي حفظ األم���ن والسلم
ال��دول��ي�ين بفضل حكمة س��م��وه وحنكته
السياسية  ،حيث ستبقى ه��ذه األلقاب
محفورة ف��ي ذاك���رة األج��ي��ال وف��ي ذاك��رة
اإلنسانية .
وأشار العتيبي إلى أن بيت الزكاة يسعى
دائما ً إلى تأصيل العمل اخليري واإلنساني
داخ��ل وخ��ارج الكويت برعاية سامية من
حضرة صاحب السمو أمير البالد حفظه
الله ويعمل على تنفيذها على أرض الواقع،
داع��ي �ا ً امل��ول��ى ع��ز وج��ل أن ي��دمي الصحة
والعافية على سموه وأن يحفظ الكويت
وشعبها من كل مكروه.

اخلرينج :تكثيف اجلوالت امليدانية لرصد املخالفني

بلدية «الفروانية» حترر  11مخالفة بائع متجول
وترفع حمولة  8لوريات من األسواق العشوائية
أعلنت إدارة العالقات العامة في بلدية
الكويت ع��ن ق��ي��ام إدارة النظافة العامة
واش��غ��االت ال��ط��رق بفرع بلدية محافظة
االفروانية ممثلة في قسم متابعة مخالفات
الباعه اجلائلني نوبتي (أ،ج) بتنفيذ جوالت
ميدانية على الباعه اجلائلني مبناطق جليب
الشيوخ والرقعي والعارضيه والفروانية
 ،مشيرة إلى أن هذه اجلوالت تأتي في إطار
اجل���والت املستمره واملكثفة على جميع
املناطق التى تقع في نطاق احملافظة.
وف��ي ه��ذا السياق أوض���ح م��دي��ر إدارة
النظافة العامة وإش��غ��االت ال��ط��رق بفرع
بلدية احملافظة سعد اخلرينج بأنه مت وضع
خطة عمل بتكثيف اجلوالت امليدانية لرصد
الباعة اجلائلني للحد من الظواهر السلبية

رفع حمولة من األسواق العشوائية

التي تشوه املنظر ال��ع��ام ،مشيرا ف��ي هذا
اخلصوص إلى قيام املفتشني بتطبيق لوائح
وأنظمة البلدية على املخالفني بكل حزم.
وأشار اخلرينج إلى أن اجلوالت إنطلقت
يومي االثنني والثالثاء املاضيني ،وأسفرت
ع��ن حت��ري��ر  11م��خ��ال��ف��ة ب��ائ��ع متجول
ملخالفتهم أنظمة ول��وائ��ح البلدية فضال
ع��ن رف��ع حمولة  8ل��وري��ات م��ن األس���واق
العشوائية.
ودع��ت إدارة العالقات العامة اجلميع
في حال وجود اي شكوي تتعلق بالبلدية
االت��ص��ال على اخل��ط الساخن  139ال��ذي
يعمل على م��دار الساعة أو التواصل عبر
حسابات البلدية @ kuwmunمبواقع
التواصل االجتماعي.
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أكد أن لقاء اللجنة الدولية فرصة الكتساب اخلبرات

«بيت الزكاة» هنأ سمو األمير بذكرى تقلده لقب قائد العمل اإلنساني

وأض��اف أن رؤي��ة سمو األمير ونظرته
الثاقبة وحنكته السياسية هي التي أهلت
الكويت لتبوأ تلك املكانة العظيمة في
مصاف ال���دول الكبرى  ،وأن تستضيف
على أرضها كثيرا من املؤمترات العاملية
وأن تقود املانحني ملساعدة ال��دول التي
تعرضت للكوارث واألزم��ات سواء حروبا
أو مجاعات  ،وأن تقدم للعالم النموذج
الراقي لتلك الدولة الصغيرة في مساحتها
 ،العظيمة واجلليلة في أعمالها اإلنسانية
ومساعداتها  ،والوقوف بجانب اجلميع في
محنته دون تفرقة بني دين أو عرق أو لون .
وأشار العتيبي إلى إن توجيهات سمو
األمير تضعنا أم��ام مسئوليتنا بأن يولي
البيت اهتماما كبيرا باملشاركة املجتمعية
في مجال العمل اخليري واإلنساني  ،وفي
أعمال اإلغاثة واملساعدات اإلنسانية جلميع
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ال��وزارة بأن ذوي اإلعاقة كسواهم من
املواطنني لهم حقوق وعليهم واجبات وال
فرق بينهم.
وأش���ار ال��ع��واش إل��ى اهتمام وزي��ر
اإلع�لام وزي��ر الدولة لشؤون الشباب
الكويتي محمد اجلبري بهذا املوضوع
وأن لديه توجيهات واض��ح��ة ف��ي هذا
السياق بإدماج ذوي اإلعاقة في األجهزة
اإلعالمية واملجتمع الكويتي.
ولفت إلى أن دورة البرامج اإلذاعية
والتلفزيونية القادمة في شهر أكتوبر
املقبل ستشهد مجموعة من الفقرات التي
تكشف النقاب عن جناحات ذوي اإلعاقة
في كل املجاالت ومن ثم يكونون قدوة
لغيرهم.
وأك���د ال��ع��واش أن ال��ك��وي��ت أثبتت
م��ن خ�لال ه��ذا االس��ت��ع��راض األول من
نوعه أنها باهتمامها بذوي اإلعاقة تقف
في مصاف ال��دول املتقدمة السيما أن
االهتمام بهذه الشريحة املجتمعية يدخل
اآلن ضمن معايير تقييم تقدم الدول في
احترامها حلقوق اإلنسان كافة.
وأوض��ح أن التوصيات والنصائح
التي قدمها اخلبراء ستكون محل اهتمام
القائمني على ملف ذوي اإلع��اق��ة في
الكويت في مختلف املجاالت لألخذ منها
مبا يتوافق مع دستور الكويت ويتماشى

مع عاداتها وتقاليدها.
وق����ال :إن “العالقة ب�ين الكويت
واللجنة عالقة تفاعلية عناصرها ما
قدمته الدولة لذوي اإلعاقة مع طموحاتنا
وتطلعاتنا لتعزيز تلك النجاحات التي
أكد خبراء األمم املتحدة أنها متميزة”.
وأعرب العواش عن شعوره بالفخر
ب��إش��ادة مقررة األمم املتحدة اخلاصة
بحقوق ذوي اإلعاقة بدور وزارة اإلعالم
في توعية ال��رأي العام في ه��ذا الصدد
وسجلت ذلك في تقريرها املقدم إلى األمم
املتحدة إثر زيارتها للكويت واطالعها
على جهود الوزارة في هذا الصدد.
وأض���اف أن دور وزارة اإلع�ل�ام في
التعامل مع ذوي االحتياجات اخلاصة
ك��ان ح��اض��را ف��ي تقرير الكويت ال��ذي
استعرضه مندوب الكويت الدائم لدى
األمم املتحدة واملنظمات الدولية األخرى
ف��ي جنيف جمال الغنيم أم��ام اللجنة
وهو كان مدعاة للفخر إال أنه يضاعف
مسؤولية ال����وزارة ل��ت��واص��ل دوره��ا
الوطني جتاه األشخاص ذوي اإلعاقة.
وكانت الكويت استعرضت االثنني
املاضي تقريرها األول بشأن تنفيذ أحكام
االتفاقية الدولية حلقوق األشخاص
ذوي اإلعاقة أم��ام األمم املتحدة والذي
ألقاه املندوب الدائم لدى األمم املتحدة

محمد العواش

واملنظمات الدولية األخ��رى في جنيف
السفير جمال الغنيم أمام اللجنة الدولية
حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.
وأك��د الغنيم أن ه��ذا التوجه يأتي
ان��ط�لاق��ا م��ن ق��ي��م وم��ب��ادئ 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.

املنيخ :الكويت تأمل إجراء انتخابات
عادلة وشفافة في غينيا  -بيساو

أعربت الكويت أمس عن األمل بأن جتري
انتخابات رئاسية ع��ادل��ة وشفافة وذات
مصداقية في غينيا  -بيساو ضمن اإلطار
الزمني احملدد لها بعد شهرين.
ج��اء ذل��ك في كلمة للكويت ألقاها نائب
املندوب الدائم لدى األمم املتحدة بدر املنيخ
في جلسة مبجلس األم��ن ح��ول احلالة في
غينيا بيساو قال فيها إن “جناح االنتخابات
التشريعية في م��ارس املاضي أثبت قدرة
السلطات الوطنية على إج��راء االنتخابات
الرئاسية بنجاح بدعم من املجتمع الدولي”.
وأض����اف أن االن��ت��خ��اب��ات ال��رئ��اس��ي��ة
تعد مرحلة مهمة لتحقيق االس��ت��ق��رار في
البالد على امل��دى الطويل فهناك العديد من
اإليجابيات التي ميكن االشارة اليها بالنسبة
لتطورات األوضاع في غينيا ـ بيساو مقارنة
مع الفترة املاضية التي كانت صعبة فيما
يتعلق بتحقيق املتطلبات األساسية التي دعا
إليها اتفاق كوناكري.
وأك��د املنيخ أن االت��ف��اق ال ي��زال وب��دون
شك اخليار األمثل لتحقيق االستقرار الى
يومنا هذا فقد شهدنا االختتام الناجح لفترة
رئاسية كاملة ألول مرة في غينيا  -بيساو
منذ  25عاما وشهدنا كذلك إجراء انتخابات
تشريعية ناجحة وتشكيل حكومة جديدة
وج��ه��ود حثيثة بذلت ملعاجلة التهديدات
التي تعاني منها ال��ب�لاد .واعتبر أن أم��ام
غينيا  -بيساو خطوات مهمة يجب اتخاذها
خ�لال الفترة املقبلة بخاصة قبل اغ�لاق
مكتب األمم املتحدة املتكامل لبناء السالم
في غينيا  -بيساو .وأوض��ح أن أول��ى هذه
اخل��ط��وات االنتخابات الرئاسية وم��ن ثم
إج���راء اإلص�لاح��ات ال�لازم��ة وعلى رأسها

بدر املنيخ يلقي كلمة الكويت

اإلص�ل�اح ال��دس��ت��وري داع��ي��ا السلطات في
البالد إل��ى االستفادة من الدعم املقدم من
املكتب خالل الفترة القادمة لضمان إجراء
اإلص�لاح��ات ال�لازم��ة وبناء ق��درات الدولة
استعدادا النسحاب املكتب.
وأك���د املنيخ أن��ه ب��رغ��م احل��ال��ة األمنية
املستقرة ف��إن ثمة حتديات قائمة متعلقة
باجلرمية العابرة للحدود الوطنية واالجتار
باملخدرات في البالد وجميعها مظاهر خطرة
تعاني منها املنطقة ككل ومت مناقشتها في
مجلس األمن عدة مرات.
وأشاد بالتزام احلكومة في مواجهة تلك
التحديات والدعم املقدم من قبل مكتب األمم
املتحدة ف��ي غينيا  -بيساو ومكتب األمم
املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية األمر

الذي ساهم في ضبط ومصادرة كميات هائلة
من املخدرات في مناسبات مختلفة.
وثمن املنيخ الدور احملوري الذي تقوم به
اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا في
غينيا  -بيساو من خالل سعيها الدائم لدفع
العملية السياسية في البالد باإلضافة إلى
دور بعثتها العسكرية املوجودة هناك.
وأع��رب عن دعمه جلهود ه��ذه البعثات
واجلهود احلثيثة املبذولة من قبل كل من
االحت��اد اإلفريقي واألمم املتحدة واالحت��اد
األوروب��ي وجماعة البلدان الناطقة باللغة
البرتغالية .ورحب املنيخ باخلطوات املتخذة
من مكتب االمم املتحدة استعدادا إلغالقه في
نهاية عام  2020مشيدا بقراره إلنشاء فريق
متكامل لترتيب عملية إغالق املكتب.

يشارك فيه نخبة من أبرز اإلعالميني العرب

ملتقى قادة اإلعالم العربي يناقش
واقع اإلعالم في ظل املتغيرات
سعد اخلرينج

تستضيف ج��ام��ع��ة ال���دول
ال��ع��رب��ي��ة ي����وم  22سبتمبر
اجل����اري ملتقى ق���ادة اإلع�لام
العربي في دورته السادسة الذي
تنظمه هيئة امللتقى اإلعالمي
ال��ع��رب��ي ب��ال��ت��ع��اون م��ع قطاع
اإلع�ل�ام واإلت��ص��ال ف��ي جامعة
الدول العربية.
وق��ال األم�ين ال��ع��ام للملتقى
اإلعالمي العربي ماضي اخلميس
إن امل���س���ت���ج���دات واألح������داث
اإلع�لام��ي��ة ال��راه��ن��ة على رأس
أول��وي��ات ملتقى ق���ادة اإلع�لام
امل��زم��ع عقده ي��وم  22م��ن شهر
سبتمبر اجلاري ،وذلك من خالل
ج��دول أع��م��ال ي��راع��ي أن تكون
هذه القضايا مطروحة بقوة بني
يدي قادة اإلعالم العربي في ذلك
التجمع املميز.
وق������ال اخل���م���ي���س أود أن
ات��وج��ه بجزيل الشكر وواف��ر
اإلمتنان جلامعة الدول العربية
و أحمد أبوالغيط األم�ين العام
على تفضله ال��ك��رمي بقبول أن
تستضيف اجلامعة هذا امللتقى
امل��ه��م واحل���ي���وي ،وه���ي ب���ادرة
ليست غريبة على جامعة الدول
العربية التي تعج باألنشطة
وال��ف��ع��ال��ي��ات وال��ت��ظ��اه��رات
اإلع�لام��ي��ة وال��ث��ق��اف��ي��ة املهمة

وامللهمة ..وي��أت��ي ه��ذا امللتقى
إس��ت��ك��م��اال ل��ك��ل ت��ل��ك اجل��ه��ود
احل��ث��ي��ث��ة ال���ت���ي ت���ق���وم ب��ه��ا ،
وال��ش��ك��ر ك��ذل��ك لقطاع اإلع�لام
واإلتصال في اجلامعة برئاسة
السفير ب��در الدين عاللي الذي
ي��س��اه��م ب��ت��واص��ل��ه واهتمامه
بكافة التفاصيل إلجن��اح كافة
األنشطة املشتركة بني جامعة
الدول العربية وامللتقى اإلعالمي
العربي.
وأش��ار اخلميس إلى أن قيمة
ملتقى ق���ادة اإلع��ل�ام العربي
تتمثل في مواكبته للكثير من
األح����داث ال��ت��ي تخص اإلع�لام
العربي وتؤثر فيه بقوة ،فقد
أثيرت مؤخرا الكثير من القضايا
اإلع�لام��ي��ة ال��ت��ي تستحق أن
يناقشها املؤمتر وعلى رأسها
اإلع��ل�ام ودوره ف��ي األح���داث
واملتغيرات الكثيرة  ،اضافة الى
دور اإلعالم في تدعيم العالقات
العربية ،وهي قضية قد استجد
عليها ال��ك��ث��ي��ر خ�ل�ال األع���وام
امل��ن��ص��رم��ة ،وان��ط��ل��ق اه��ت��م��ام
جامعة ال��دول العربية وهيئة
امللتقى اإلع�لام��ي العربي بتلك
القضية من خالل وعيها الكامل
بتأثير اإلعالم في تلك العالقات
التي ما تلبث أن يستجد عليها

الكثير م��ن األح���داث ب�ين احلني
واآلخ���ر ودائ��مً��ا م��ا ي��ك��ون دور
اإلعالم فيها ملحوظً ا وواضحً ا،
وقادة اإلعالم العربي الشك أنهم
على القدر من اخلبرة والتأثير
في الوسط اإلعالمي مبا يجعل
تناولهم لهذه القضية أمرا مثمرا
ومؤثرا تأثيرا إيجابيا.
وأض����اف اخل��م��ي��س أن���ه من
ال��ق��ض��اي��ا امل��ل��ح��ة وال��ت��ي تلقي
بظاللها بقوة في تلك املرحلة هي
التغيرات التي تطول اإلع�لام،
خاصة في ظل ما يعرف باإلعالم
احلديث تلك القضية التي تشهد
الكثير من املستجدات والتقلبات،
وم���ا تلبث أن تشهد مفاجآت
ع��دي��دة تنعكس ب��دوره��ا على
واق���ع اإلع�ل�ام ال��ع��رب��ي وتؤثر
فيه ،وقد وضعت هيئة امللتقى
اإلع�لام��ي العربي تلك القضية
أيضا على رأس أولويات امللتقى؛
ً
حيث إن املؤسسات اإلعالمية
ه��ي م��ن أكثر املؤسسات تأثرا ً
بالتغيرات ،واألح��داث األخيرة
فيما يخص ه��ذه القضية خير
شاهد على ذلك.
وأشار اخلميس إلى أن مواكبة
األحداث هي أمر غاية في األهمية
بالنسبة ملسيرة اإلعالم العربي،
وأن��ن��ا ف��ي أم���س احل��اج��ة إل��ى

ماضي اخلميس

مالحقة أي تطور على الساحة
اإلع�لام��ي��ة م��ن أج���ل املساهمة
اإليجابية في جناح تلك املسيرة،
ومن هنا تأتي خصوصية ملتقى
قادة اإلعالم العربي؛ حيث تعتبر
ف��رص��ة ثمينة م��ن أج���ل ط��رح
تلك التطورات ومناقشة كيفية
مالحقتها وجت���اوز أي��ة عوائق
في الطريق إليها ،مؤكدا أن هذه
القضايا الساخنة تضفي بدورها
الكثير من اخلصوصية واألهمية
على ملتقى قادة اإلعالم العربي
ف��ي م��ح��اول��ة م��ن هيئة امللتقى
ل��ل��وق��وف ع��ل��ى أه���م م��ا يشغل
الساحة اإلعالمية العربية.

