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السفيرة األميركية: الكويت تواصل إحراز تقدم في مجال حقوق اإلنسان

السفيرة األميركية  قالت 
لدى البالد ألينا رومانوسكي 
إن الكويت تواصل إحراز تقدم 
في مجــال حقوق اإلنســان، 
العمل  مضيفــة: ســنواصل 
مــع شــركائنا الكويتيني في 
مجال حقوق اإلنســان على 
مدار العام، مشيرة في الوقت 
نفسه إلى أنه »ال يزال هناك 
املزيد من العمل يتعني علينا 

القيام به«.
وفي تعليقها على إصدار 
وزارة اخلارجيــة األميركية 
تقريرها عن حقوق اإلنسان 
لعام ٢٠٢١، قالت رومانوسكي 
إن الدفاع عن حقوق اإلنسان 
يصب في مصلحة كل دولة. 
وفيما يتعلق بحقوق املرأة 
في الكويت، لفتت الســفيرة 
األميركية إلى اجلزء اخلاص 
بالكويت من التقرير، مشيرة 
إلى تعرضه لتعيني احلكومة 
الكويتيــة ١٤ مدعية جديدة 
فــي مكتب املدعــي العام في 
نوفمبر، وفي الشــهر نفسه، 

الدينية املشاركة بحرية في 
العملية السياسية والتصويت 
والترشــح ملجلــس األمــة. 
وأضاف: ميكن لعضوة مجلس 
الوزراء املعينــة أن تصوت 
داخــل البرملــان املكــون من 
5٠ مقعــدا. علــى الرغــم من 
أن 33 مرشــحة ترشحن في 
االنتخابــات البرملانيــة فــي 
ديسمبر ٢٠٢٠، لم يتم انتخاب 
أي امــرأة. عزا احملللون هذه 
النتيجــة إلى عــدم االرتياح 
على نطاق واسع مع النساء 
في األدوار القيادية والنظام 
االنتخابــي الــذي قلــل مــن 
احتمالية تخصيص الناخبني 
لصوتهــم الواحد لكل قائمة 
من ١٠ مرشــحني في الدوائر 
التقرير:  ملرشــحة. وأضاف 
في سبتمبر، مت تعيني ثالث 
نساء في منصب نائب مدير 
النيابة ألول مرة في البالد. في 
أكتوبر، أعلنت وزارة العدل 
عن تولي سبع قاضيات أدوار 
قيادية في اإلشراف على دوائر 

تعليميــة إمــا لإلشــارة إلى 
إسرائيل على أنها »فلسطني 
احملتلــة« أو إلزالة مثل هذه 

على معظم املواد التعليمية 
باللغة اإلجنليزية التي ذكرت 
الهولوكوســت وطلبت مواد 

اإلشارات بالكامل، على الرغم 
من أن الســلطات لم تفرض 
رقابة على هذه املوضوعات في 
وسائل اإلعالم. وفيما يتعلق 
مبجلس األمة، ذكر التقرير أن 
نواب املعارضة حصلوا على 
٢٤ مقعــدا من مقاعد مجلس 
األمة البالغ عددها 5٠، بزيادة 
١6 مقعدا عن البرملان السابق. 
مت انتخاب ثالثني مرشحا تقل 
أعمارهم عن ٤5 عاما، بينما 
لــم تفــز أي من املرشــحات 
البالغ عددها 33 مبقاعد. في 
انتخابات مايو، التي اعتبرها 
املراقبــون احملليــون حــرة 
ونزيهة، شــارك ١5 مرشحا، 

من بينهم امرأة واحدة.
وفيما يتعلق مبشــاركة 
النساء وأعضاء األقليات، قال 
التقريــر إنه ال توجد قوانني 
حتد من مشــاركة النساء أو 
أعضاء مجموعــات األقليات 
في العملية السياســية، وقد 
بالفعــل. وأضاف:  شــاركوا 
ميكــن ملجموعــات األقليات 

محاكم اجلنح. وفي نوفمبر، 
عينــت احلكومــة ١٤ مدعية 
جديــدة فــي مكتــب املدعي 
العام، مما زاد العدد اإلجمالي 
للمدعــني العامــني إلــى 6٤. 
وحتى نوفمبر، عينت وزارة 
العدل ما مجموعه ١5 قاضية. 
وبحســب وزارة العدل، كان 
هناك ما مجموعه ١38٠ مدعيا 
وقاضيا. وتابع: اعتبارا من ١9 
ديسمبر، سمحت وزارة الدفاع 
للنساء بااللتحاق باجليش. 
خالل اليومني األولني، أفادت 
الوزارة بأن ٢6٠ امرأة سجلن 

لالنضمام إلى اجليش.
وتطرق التقرير إلى تلقي 
الهيئة العامة ملكافحة الفساد 
)نزاهة( ٤3١ بالغا عن الفساد 
أحالت منها ١3 حالة منها إلى 
النيابــة العامــة اعتبارا من 
نوفمبــر. كان مكتب املدعي 
العام يحقق في ١١ من ١3 قضية 
حتى نوفمبر، وأحيلت قضية 
واحدة إلى احملاكم، وأسقطت 

قضية واحدة.

»اخلارجية« أصدرت تقريرها السنوي عن أوضاعها وتطورها بدول العالم في 2021

السفيرة األميركية ألينا رومانوسكي

بعض املراقبني غير احلكوميني 
وجماعــات حقوق اإلنســان 
الدولية، كما سمحت السلطات 
ملوظفي جلنة حقوق اإلنسان 
في مجلس األمــة، وجمعية 
الهالل األحمر الكويتي وعدة 
الســجون،  جهــات بزيــارة 
ومراكز االحتجاز خالل العام.

وأشار التقرير إلى احترام 
احلكومة بشكل عام استقالل 
القضاء ونزاهته، والذي ينص 
عليه القانون والدستور، الفتا 
فــي هذا الشــأن إلــى أنه في 
ســبتمبر، بدأ رئيس مجلس 
القضاء األعلى ورئيس مجلس 
محكمــة النقض فــي تنفيذ 
»خطــة التكويــت« للقضاء، 
كجــزء من مبــادرة حكومية 
لتوظيف املزيد من املواطنني 
في وظائف القطاع العام. وقال 
الرئيس إن املجلس وافق على 
قبول خريجي كليات القانون 
والشريعة في النيابة العامة. 
وتطرق التقريــر إلى فرض 
الســلطات بالكويــت رقابة 

عينت احلكومة ١5 قاضية. 
وكانــت وزارة اخلارجية 
األميركيــة نشــرت تقريرها 
عــن ممارســات  الســنوي 
حقوق اإلنسان في دول العالم 
وتطورها في العام ٢٠٢١، ومن 

بينها الكويت. 
وأشار التقرير إلى اتخاذ 
احلكومــة الكويتية خطوات 
مهمــة ملقاضــاة ومعاقبــة 
مسؤولني ارتكبوا انتهاكات، 
سواء في األجهزة األمنية أو 
في أي مكان آخر في احلكومة، 
زاعما أن اإلفالت من العقاب 
كان مشكلة في قضايا الفساد.
أن  التقريــر  وأضــاف 
احلكومة حققت في الشكاوى 
املقدمة ضد الشرطة واتخذت 
إجراءات تأديبية عندما رأت 

أن هناك ما يبرر ذلك.
وفيمــا يتعلــق باملراقبة 
املستقلة للســجون، أوضح 
التقريــر أن وزارة الداخلية 
ســمحت مبراقبــة مســتقلة 
ألوضــاع الســجون من قبل 

خطوات مهمة اتخذتها احلكومة ملعاقبة مسؤولني ارتكبوا انتهاكات بجهات مختلفة وحققت في شكاوى ضد الشرطة واتخذت إجراءات تأديبية
احلكومة حتترم استقالل القضاء ونزاهته.. وتسمح مبراقبة مستقلة ألوضاع السجون من مراقبني غير حكوميني وجماعات حقوق إنسان دولية
هناك رقابة على مواد تعليمية إجنليزية تذكر »الهولوكوست«.. وطلبت اإلشارة إلى إسرائيل على أنها »فلسطني احملتلة« أو إزالة ذكرها بالكامل

جامعة الكويت: االنسحاب من مقررات
الفصل الثاني إلكترونيًا حتى نهاية دوام اليوم

أعلن القائم بأعمال عميد 
القبول والتسجيل بجامعة 
الكويت د.مشعل الغربللي أن 
فترة االنسحاب من املقررات 
للطلبة املسجلني في الفصل 
الثاني ٢٠٢٢/٢٠٢١  الدراسي 
واحملــددة طبقا لنص املادة 
١9 من الئحة نظام املقررات 
في الستة أسابيع األولى من 
بــدء الدراســة تنتهي اليوم 
اخلميس وال يسمح ألي طالب 
بعد هذا التاريخ باالنسحاب 
من أي مقرر ويصبح ملتزما 

بدراسة كل املقررات املسجل فيها.
وقــال د.الغربللي إنه أســوة مبا يتم في 
كل فصل دراسي، فعلى الطالب الذي يرغب 
في االنســحاب من مقرر ما اســتخدام نظام 

التسجيل لسحب املقرر الذي 
يرغب في االنسحاب منه قبل 
التاريخ احملــدد وهو نهاية 
دوام اليوم اخلميس بشرط 
أال ينتج عن االنســحاب من 
أي مقــرر انخفــاض العبء 
الدراســي للطالــب عــن ١٢ 
وحــدة دراســية. ولفت إلى 
ضرورة قيام الطلبة مبراجعة 
الدراسية لالطالع  جداولهم 
على املقررات املسجلني فيها 
والتأكد من سحب املقررات 
التي قاموا باالنسحاب منها، 
وطباعة نسخة من اجلدول الدراسي بعد عملية 
االنسحاب، وفي حال وجود أي مشكلة ميكن 
للطالب مراجعة عمادة القبول والتسجيل قبل 

نهاية الدوام الرسمي ليوم اخلميس.

بشرط أال يقل العبء الدراسي عن 12 وحدة

د.مشعل الغربللي

املسيطير أقام غبقة رمضانية في مشرف

أقــام احملامــي إبراهيم املســيطير غبقة 
رمضانية في منزله مبنطقة مشرف مبناسبة 
حلول الشــهر الفضيل دعــا اليها عموم أهل 
الكويت، حيث حضرها جمع غفير من املدعوين 
الذين تبادلوا التهاني والتبريكات باملناسبة.

وخالل الغبقة، وجه املســيطير الشــكر 
اجلزيل للجميع لتلبيتهم الدعوة، سائال املولى 
العلي القدير أن يعيد هذه املناسبة اجلليلة 
على الكويت وأهلها بكل خير، وعلى األمتني 

العربية واإلسالمية.

عدد كبير من احلضور

تهنئة بالشهر الفضيل

املبيلش: »ذوي اإلعاقة« تقدم خدماتها في جميع احملافظات

1500 معلم شاركوا مبسابقة عبداهلل املطوع حلفظ القرآن

بشرى شعبان

برعايــة وحضور مدير عام الهيئة 
العامة لشؤون ذوي االعاقة بالتكليف 
هنادي املبيلش، ورئيس نادي أصدقاء 
املعاقني الشيخة سهيلة الصباح نظمت 
الهيئــة أول من أمــس وبالتعاون مع 
وزارة الشــؤون ومؤسســة الرعايــة 
املتكاملــة لــذوي اإلعاقــة ومجموعة 
أمهــات متالزمة الداون حفل قرقيعان 
لنــزالء دور الرعاية االيوائية بالهيئة 
وأبناء من ذوي االعاقة، وذلك في مركز 
تنمية املجتمع بالزهراء، حيث تضمن 
العديد من األنشطة الترفيهية والفقرات 
التراثية باالضافة الى توزيع قرقيعان 

على األبناء من ذوي اإلعاقة.
استهل احلفل بكلمة ملدير عام الهيئة 

العامة لشؤون ذوي اإلعاقة بالتكليف 
هنادي املبيلش أكدت فيها حرص الهيئة 
على تقــدمي افضل اخلدمــات ملختلف 
الفئات، الفتة الى أنها وتســهيال على 
ذوي االعاقــة وأوليــاء أمورهم تعمل 
ضمن برنامج عمل احلكومة على تقدمي 
كل إجراءاتها في جميع االفرع املنتشرة 
باحملافظات الى جانب املركز الرئيسي.

وأشارت املبيلش الى أن الهيئة عملت 
خالل جائحة كورونا على توفير الدعم 
ســواء العالج النفســي أو االجتماعي 
لالبنــاء من ذوي اإلعاقة وأطلقت عدة 
حمالت بالتعاون مع العديد من اجلهات، 
مؤكدة استمرار توفير اخلدمات ملساندة 
ودعم األبناء وتوفير افضل اخلدمات 
لهــم، مؤكدة ان الهيئة تقدم اجراءاتها 

»اونالين« باإلضافة إلى املراكز.

عبدالعزيز الفضلي

نظمــت مبــرة املتميزين 
خلدمة القرآن الكرمي والعلوم 
الشــرعية وبالتعــاون مــع 
الفنــي للتربيــة  التوجيــه 
التربية  بــوزارة  اإلســالمية 
لتكــرمي  اخلتامــي  احلفــل 
الفائزيــن بجائــزة عبــداهلل 
العلي املطوع الرابعة حلفظ 
القرآن الكرمي ملعلمي ومعلمات 
الوزارة وذلك بجمعية املعلمني 
املســاعد  الوكيــل  برعايــة 
للشؤون املالية يوسف النجار.

وبهذه املناسبة، قال املوجه 
العــام للتربيــة االســالمية 
التربيــة د.محمــد  بــوزارة 
الراشــد: ما أجمــل أن يلتقي 
أهل القرآن في شــهر القرآن، 
ومــا أروع أن يتنافس ورثة 
األنبياء في تالوة وحفظ وفهم 
كتاب اهلل عــز وجل الذي ال 
يأتيه الباطل من بني يديه وال 
مــن خلفه تنزيــل من حكيم 
حميــد، فهنيئا لكل من حفظ 
القــرآن الكــرمي او جزءا منه 

كل أسباب النجاح، وملسؤولي 
مبرة املتميزين خلدمة القرآن 
الكــرمي، داعيــا لهــم بدوام 
النجاح والتوفيق والسداد، 
الشــكر موصــول  وكذلــك 
إلــى التوجيه الفنــي العام 
للتربية اإلسالمية الذي ينظم 
املســابقة للعام الرابع على 
التوالي بنجاح كبير وبإعداد 

القرآن الكرمي مدرسة نتعلم 
منها، مثمنا في الوقت نفسه 
دور وزارتي التربية واألوقاف 
في بذل جهود كبيرة لتعزيز 
القرآن في نفوس أفراد املجتمع، 
متمنيا من اجلهات االهلية ان 
تشــارك في هذا اجلانب وان 
تستمر هذه املسابقة مع زيادة 

املشاركني فيها. 

متميز، أثمر مشــاركة ١5٠٠ 
معلم ومعلمــة من مختلف 
التخصصات في املســابقة 

املباركة.
مــن جانبه، هنــأ رئيس 
مجلس ادارة مبرة املتميزين 
خلدمة القرآن الكرمي د.يوسف 
الصميعي املعلمني واملعلمات 
بهذا الفــوز الكبير، مؤكدا ان 

الهيئة نظمت حفل قرقيعان ألبنائها في مركز تنمية املجتمع بالزهراء

الشيخة سهيلة الصباح وهنادي املبيلش خالل حفل القرقيعان

صورة جماعية للمعلمني املكّرمني خالل احلفل

وهنيئا ملن حفظ وعلم القرآن 
الكرمي. وصدق رسول اهلل ژ 
إذ يقــول »خيركــم من تعلم 

القرآن وعّلمه«.
الراشد بخالص  وتوجه 
الشكر والتقدير إلى مسؤولي 
جائزة عبداهلل العلي املطوع 
حلفظ القــرآن الكرمي الذين 
رعوا املســابقة، ووفروا لها 

رسميًا.. »الصحة« توقف خدمة فحص 
PCR للطلبة في املراكز الصحية

عبدالكرمي العبداهلل

 PCR أوقفت وزارة الصحة خدمة فحص
للطلبة في املراكز الصحية، حيث كان آخر 
يوم عمل لها في ١٢ مركز صحي موزعة على 
جميع مناطق البالد نهاية األسبوع املاضي.

وأبلغت وزارة الصحة الفرق التي تعمل 
على إجراء مســحات PCR للطلبة في تلك 
املراكــز على انتهاء عملهم وعودة اجلميع 

الى عمله الطبيعي.

يأتي هــذا اإلجراء تزامنا مع انحســار 
الوباء وقرار وزارة التربية بإلغاء شــرط 

فحص الـ PCR لدخول الطلبة املدارس.
وكانت وزارة الصحة توفر خدمة إجراء 
فحص الـ PCR في ١٢ مركزا صحيا، وهي: 
مركز ســعد العبــداهلل ـ الواحــة ـ متعب 
الشــالحي ـ العارضية الشــمالي ـ صباح 
األحمــد A ـ العــدان التخصصــي ـ بيان ـ 
الزلزلة ـ أبوحليفة ـ الشــويخ الســكني ـ 

الزهراء ـ القرين.

األصفر: تقوية التكافل االجتماعي من خالل الزيارات الودية
فــي إطــار التواصــل بني 
احملافظة ومؤسسات املجتمع 
املدني قام محافظ حولي علي 
األصفــر بزيارة إلــى جمعية 
املكفوفني الكويتية في منطقة 
حولــي خــالل شــهر رمضان 
املبارك وذلك بحضور الرئيس 
الفخري جلمعية املكفوفني فهد 
أبوشيبة ورئيس مجلس إدارة 

اجلمعية فايز العازمي.
هذا، وقــام محافظ حولي 
بزيارة أعضــاء اجلمعية في 
جلســة وديــة تبــادل معهم 
اطراف احلديــث واطلع على 
ابرز املشاكل واملعوقات التي 
تواجههــم واإلجــازات التــي 

حققوها.
كمــا اطلــع األصفــر على 
مركز القرآن الكرمي الذي يعنى 
بطباعــة املصحف الشــريف 
على طريقة برايل للمكفوفني. 

وزار محافظ حولي قســم 
الســيدات لالطالع على كافة 
االنشــطة التــي يقومون بها، 
حيث قــام بتهنئــة عضوات 
اللواتــي حققــن  اجلمعيــة 

هذا الصدد، أكد األصفر ضرورة 
التواصل مع جميع جمعيات 
ومؤسسات املجتمع املدني في 
احملافظــة وذلــك لتقوية اطر 
التعاون والتكافل املجتمعي.

وأعرب عن شكره وتقديره 
للدور الكبير الذي تبذله تلك 
املؤسســات في خدمة شرائح 

املجتمع الكويتي.
مــن جانبــه، قــال رئيس 
مجلس إدارة جمعية املكفوفني 
الكويتيــة ان زيــارة محافظ 
حولي للجمعية لها أثر طيب 
في نفوس إخوانه ملا شهدوه 
من دعم وتقدير، وتقدم بالشكر 
إلى احملافظ على هذه املبادرة 
الطيبــة. تأتــي هــذه الزيارة 
تقديرا للجهــود املبذولة من 
قبل رئيــس وأعضاء مجلس 
إدارة اجلمعية الداعمة لشريحة 
املكفوفني في املجتمع الكويتي.

امليداليات الفضية والبرونزية 
في بطولة غرب آسيا املقامة في 
مملكة البحرين الشقيقة والتي 
تعتبر اول مشــاركة نسائية 
على مستوى املكفوفني. وفي 

محافظ حولي زار جمعية املكفوفني مبناسبة شهر رمضان

محافظ حولي علي األصفر وعدد من احلضور خالل الزيارة

وأشــاد بكفــاءة املركــز الذي 
يقوم بتصدير ٢٠٠٠ نســخة 
من القــرآن للمكفوفني للدول 
العربية واإلسالمية، األمر الذي 

مييز الكويت.


