
ملشاهدة الصفحة 04PDFمحليات
اخلميس ١٢ اكتوبر ٢٠١٧

خالل مشاركته في ندوة »تنفيذ الكويت ألهداف التنمية المستدامة من منظور حقوق اإلنسان«

ً اجلاراهلل: الديوان الوطني حلقوق اإلنسان يرى النور قريباً جدا
أسامة دياب

كشف نائب وزير اخلارجية 
السفير خالد اجلاراهلل ان الديوان 
الوطني حلقوق اإلنسان سيرى 
النور قريبا جدا، واحلكومة تسير 
بخطوات سريعة إلنشائه. جاء 
ذلك في تصريحات للصحافيني 
على هامش مشاركته في اعمال 
الندوة السابعة املنعقدة من قبل 
اللجنــة الدائمــة ملتابعة تنفيذ 
اخلطة اخلمسية وبرنامج عمل 
احلكومة فــي وزارة اخلارجية 
حتت عنــوان »تنفيــذ الكويت 
ألهداف التنمية املســتدامة من 
منظور حقوق االنسان« والتي 
اقيمــت صباح امــس في املعهد 
الديبلوماســي. وعــن إعــان 
وزارة الدفــاع األميركية وقفها 
للمشاركات العسكرية مع دول 
اخلليــج ومــا اذا كانــت ورقــة 
ضغط على دول اخلليج إلنهاء 
هذه األزمــة اخلليجية، أوضح 
اجلاراهلل أن هذا املوضوع يتعلق 
بــاإلدارة األميركية وترتيباتها 
اخلاصــة والكويــت ال تتدخل 
فيهــا وحتترمهــا، مشــيرا إلى 
ســعي الكويت الدائم للتعاون 
مع اإلدارة األميركية كوننا حلفاء 
حقيقيني وننسق ونتابع ونعمل 
معا لتحقيق األمن واالستقرار في 
املنطقة.  وردا على سؤال حول 
ما اذا مت توجيــه الدعوة لقادة 
دول مجلــس التعاون حلضور 
القمة اخلليجية املزمع عقدها في 
ديسمبر املقبل قال اجلاراهلل لم 
نوجه أي دعوات الى اآلن، ولكن 
جرت العادة في كل قمة أن توجه 
الدعوات. والوقت اليزال مبكرا 
للحديث عن دعوات وإرســالها 

إلى أشقائنا في دول اخلليج.
وعن مســاعي الكويت حلل 
األزمة اخلليجية وما اذا كان هناك 
تخوف من ضعف متثيل بعض 
الدول فــي القمة اخلليجية قال 
اننا نتمنى حل االزمة اخلليجية 
قبل القمــة، ومتفائلون بنجاح 
جهــود صاحب الســمو األمير. 
وفيما يتعلق مبطالبة البعض 
بإنشــاء حتالف ضد حزب اهلل 
أشــار اجلــاراهلل الــى ان لدينا 
حتالفــا نعمــل معه الســتقرار 
املنطقة، ولكننا لسنا مع األحزاب، 

وبالتالــي الصــورة واضحــة 
أمامنا فــي كيفية حتقيق األمن 
واستقرار املنطقة. وبخصوص 
التخوف من ان تتنصل الواليات 
املتحدة من االتفاق النووي مع 
إيران بعد التوتر الذي تشــهده 
العاقات بني البلدين، شدد على 
ان ذلك يخضع حلسابات اإلدارة 
األميركية وإيــران، موضحا ان 
التوتــر بينهمــا ليــس بجديد، 
والكويــت ليســت طرفــا فــي 
االتفاق النووي، معربا عن امله 
في أال يزيد التوتر في املنطقة. 
وبخصوص موعد انعقاد مؤمتر 
املانحــني إلعادة إعمــار العراق 

اشار الى ان املؤمتر يسير على 
خطى ثابتة وواثقة ومدروسة، 
ونحن لدينا تواصل مع احلكومة 
العراقية والبنك الدولي، ويسعى 
الصندوق الكويتي للتنمية إلى 
حتقيق صورة واضحة وأهداف 
محددة فيما يتعلق بهذا املؤمتر. 
وفي كلمته خال الندوة أكد 
اجلاراهلل ان الكويت تولي ملف 
حقوق االنســان اهتماما كبيرا 
باعتباره جانبا حضاريا، مشيرا 
الى ان هــذا امللف زاخر وحافل 
بجهود أبناء الكويت. مضيفا ان 
الندوة تأتي في اطار جهود تبني 
الوزارة مشروعا تنمويا يهدف 

الــى تعزيز جهــود الكويت في 
مجال حقوق االنسان والتأكيد 
على مواصلة العمل لتنفيذ اهداف 
التنمية املســتدامة. واشار الى 
اقتراب موعد استعراض الكويت 
لتقريرها الوطني حول حتقيق 
اهداف التنمية املستدامة الـ١٧ امام 

اجلمعية العامة لامم املتحدة.
وأضاف »ان الكويت متضي 
قدما بخطى ثابتة نحو املستقبل 
الذي نصبو اليه بقيادة صاحب 
السمو االمير والعمل على تنفيذ 
جدول اعمال التنمية املستدامة 
٢٠٣٠ باعتبــاره اولويــة لــكل 
اخلطــط والبرامــج الوطنيــة 

مبشــاركة كل طاقــات املجتمع 
والــذي مت جتســيده من خال 
رؤيتنــا الوطنيــة التنمويــة 
املســتقبلية لـ»كويت جديدة« 
بحلــول ٢٠٣٥ عبــر ٧ ركائــز 
تهدف الــى حتويل الكويت الى 
مركــز اقليمــي مالــي وجتاري 
وثقافي ومؤسســي رائد«.واكد 
اجلاراهلل حــرص الكويت على 
حتمــل مســؤولياتها االقليمية 
والدولية جتاه حتقيق التنمية 
املســتدامة مبختلــف ابعادهــا 
االقتصادية واالجتماعية والبيئية 
حيث »قطعنا شــوطا كبيرا في 
طريق تنفيذ املبادرات السامية 
لصاحب السمو االمير للنهوض 
بالشراكات الدولية والتي تأتي 
تعزيزا لدور الكويت وتاريخها 
في العمل االمنائي واالنساني«. 
وشدد على حرص الكويت على 
حتقيق اهداف التنمية املستدامة 
الـ١٧ بصورة متكاملة من خال 
عــدد من التدابير مثــل مواءمة 
اهــداف التنمية املســتدامة مع 
اهداف وسياسات اخلطة االمنائية 
املتوسطة االجل للسنوات ٢٠١٥-
وركائــز   ٢٠١٩-٢٠٢٠-  ٢٠١٦
وبرامج خطة التنمية السنوية 
٢٠١٧ - ٢٠١٨ اضافة الى انشــاء 
مرصد للتنمية املستدامة باالمانة 
العامة للمجلس االعلى للتخطيط 
والتنميــة مــن اجــل التأكد من 
مطابقة اهداف التنمية املستدامة 
مــع اخلطــط االســتراتيجية 

واالمنائية.
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لفــت نائب وزير اخلارجيــة خالد اجلاراهلل الى 
استمرار التواصل مع السلطات اإليرانية بخصوص 
املواطن الكويتي احملتجز في إيران، مشيدا بتعاونها 
وتفهمها لوضع املواطن الكويتي، مشــيرا الى 
إجــراءات قضائية ستســتكمل وبعدها يفرج 
عنه، الفتا الــى لقاء مع القائم باألعمال اإليراني 
لتسليمه مذكرة بهذا اخلصوص. وحول االنتقادات 

التي وجهت للسلطات االيرانية بسبب احتجاز 
مراكب الصيد بحجة أنها جتاوزت املياة اإلقليمية 
واإلجراءات التــي اتخذتها وزراة اخلارجية في 
هذا اخلصوص قال اجلــاراهلل: عندما تصل لنا 
أي معلومة تتعلق باالعتداء على احد الصيادين 
او احتجازه نباشر االتصال بالسلطات اإليرانية 
واالحتجاج لديها والتفاهم معهم في هذا اإلطار.

اجتمع نائب وزير اخلارجية خالد اجلاراهلل 
امس مع سفير مملكة إسبانيا كارلوس 

سائينث دي تيخادا، حيث مت بحث عدد من 
أوجه العالقات الثنائية بني البلدين إضافة إلى 

تطورات األوضاع على الساحتني اإلقليمية 
والدولية. حضر اللقاء مساعد وزير 

اخلارجية لشؤون مكتب نائب الوزير السفير 
أيهم العمر.

اكد مساعد وزير اخلارجية لشؤون التنمية والتعاون الدولي ناصر 
الصبيح ان هذه الورشة تتماشى مع اخلط املعتمد في الكويت 
وهو اعتماد اهداف خطة التنمية املستدامة واملقرة من قبل االمم 
املتحدة واملكونة من 17 هدفا. واضاف الصبيح ان مؤسســات 
الدولة ترى انه لن يكون هناك تنمية حقيقية اال بإشراك املواطن 
واملقيم من خالل القطاع اخلاص ومؤسسات املجتمع املدني، الفتا 
الى ان بعض االهداف حتتاج الى مجهود ووقت اطول لبلوغها، 
مؤكدا ان التنمية ليست مسألة حكومية صرفه بل يجب ان يكون 

للجميع دور فيها فاملجال مفتوح امام اجلميع. 

قال االمني العام للمجلس االعلــى للتخطيط والتنمية د. خالد 
مهدي: ان املجلس يعمل على املخطط الهيكلي للدولة 2040 من 
خالل عدة ورش مت التخطيط والترتيب لها منذ 2010. واضاف 
ان املخطط الهيكلي للدولة لم يعد كما هو سابقا من خالل توزيع 
االراضي فقط، مشيرا الى جائزة الكويت للتنمية املستدامة التي 
تساهم في هذه العملية التنموية، والى اشراك القطاع اخلاص 

في التنمية والتخطيط باالضافة الى اشراك املجتمع املدني.

اشارت نائب املمثل املقيم لبرنامج االمم املتحدة االمنائي بالكويت 
دميا اخلطيب الى قمة التنمية املستدامة التي انعقدت في 2015 
مبشــاركة عاملية والتي تهدف الى القضاء على الفقر وحتسني 
التعليم واملســاواة والصحة العاملية والنمو االقتصادي والتي 
تبلغ 17هدفا، مبينة انها غير قابلة للتجزئة وهي تعكس االطار 
الدولي حلقوق االنسان، مضيفة ان اعمال حقوق االنسان الواجبة 

للجميع ترتكز على املساواة.

نتواصل مع السلطات اإليرانية بشأن املواطن احملتجز

نائب وزير اخلارجية بحث العالقات الثنائية مع السفير اإلسباني

التنمية ليست مسألة حكومية صرفة

القطاع اخلاص والتنمية

القضاء على الفقر وحتسني التعليم

األحمد: منعنا تسرب ١٫٥ طن ديزل من الباخرة اإليرانية
دارين العلي

أكد املديــر العام للهيئة 
العامة للبيئة الشيخ عبداهلل 
األحمد إحكام إغاق الفتحات 
التي قد تؤدي لتسرب طن 
ونصــف الطن مــن الديزل 
الباخــرة  والتــي حتملهــا 
الغارقة في جــون الكويت 
بعد اصطدامها بجسر جابر 
نتيجة عدم التزامها باملسار 
احملــدد. وقــال االحمــد في 
تصريح صحافي على هامش 
حملة زراعة مليون شــتلة 
أمس بالتعــاون مع الهيئة 
العامة للتعليــم التطبيقي 
والتدريــب وفريــق حلــم 
أخضر التطوعي أن املركب 
متوجهــا  وكان  جتــاري، 
إلى مينــاء الدوحة لوجود 
ماحــة جتاريــة متــر فــي 
هذه املواقع، مؤكدا احتواء 

الهيئة للتسرب بالتعاون مع 
شركة نفط الكويت وانتشال 
السفينة قريبا، وهناك خطة 
وطنيــة ملكافحــة الكوارث 
للتدخــل الســريع في مثل 
هذه احلوادث بالتعاون مع 
مختلف اجلهات. وقال االحمد 
عن حملة زراعة مليون شتلة 
انه ســتتم زراعة وتوزيع 

هذه الشتات في املخيمات 
واحملميات الطبيعية لزيادة 
الرقعة اخلضراء في الباد، 
مؤكــدا ان القيام مبثل هذه 
املشاريع يساهم في حتقيق 
الغاية املنشودة خصوصا أن 
الكويت مطالبة دوليا بزيادة 
هذه الرقعة التي تساعد على 
احلد من ظاهــرة التصحر 
وخفــض نســبة األتربــة 

والعواصف الترابية.
نائــب  قــال  بــدوره، 
املدير العــام للهيئة العامة 
م.  التطبيقــي  للتعليــم 
حجــرف احلجــرف إن هذا 
املشــروع الرائد في زراعة 
الشتات هو ثاني مشروع 
التطبيقــي، مضيفا  تقيمه 
أن الهدف من هذه احلمات 
هــو احملافظة علــى احلياة 
الفطريــة وتنوعهــا ورفع 
الوعي البيئي لدى املجتمع.

الشيخ عبداهلل األحمد وم. حجرف احلجرف خالل احلملة 

مذكرة تفاهم لتنظيم الفعاليات الثقافية مع هنغاريا
ندى ابونصر

الدولة  بحضــور وزيــر 
للشؤون اخلارجية والثقافة 
والســياحة فــي جمهوريــة 
هنغاريا إيشتيفان ايجارتو، 
وأعضاء ســفارة جمهورية 
هنغاريا واملدير العام ملكتبة 
الكويت الوطنية كامل العبد 
العام  افتتــح األمني  اجلليل 
للمجلــس الوطنــي للثقافة 
والفنــون واآلداب م.علــي 
اليوحــة املعــرض الثقافــي 
الهنغاري في مكتبة الكويت 
الوطنية والذي ميتد حتى ١٩ 

أكتوبر اجلاري.
املعــرض  ويتضمــن 
مجموعة من الكتب الهنغارية 
النادرة املهداة ملكتبة الكويت 
الوطنيــة وعروضا للصور 
واألفــام  الفوتوغرافيــة 
املرافــق  التســجيلية عــن 
الثقافية واملكتبات واملعالم 
التاريخية والســياحية في 

جمهورية هنغاريا. 
الدولــة  واعــرب وزيــر 
للشؤون اخلارجية والثقافة 
والســياحة فــي جمهوريــة 
هنغاريا إيشتيفان ايجارتو 
عن سعادته باملعرض الثقافي 
الهنغاري الذي يقام ألول مرة 
في مكتبة الكويت الوطنية، 

مشيرا الى انه يتضمن قرابة 
١٠٠ كتــاب معظمهــا باللغة 
االجنليزيــة والقليــل منها 
باللغــة العربيــة، باإلضافة 
الــى مجموعــة كبيــرة من 
األفام التسجيلية والوثائق 
واللوحــات التــي تعبر عن 
األبعاد التاريخية والتراثية 
والثقافية جلمهورية هنغاريا. 
ولفــت الى طــرح مذكرة 
للتفاهم بشأن تنظيم املزيد 
الثقافيــة  الفعاليــات  مــن 
املســتقبلية املشــتركة بني 
الوطنيــة  الكويــت  مكتبــة 
ومكتبة هنغاريا الوطنية. 

معلنا عن تقدمي ٢٠ منحة 

دراسية من هنغاريا لطلبة 
الكويت املتميزين للدراســة 
في أعرق اجلامعات االوروبية 

التي حتتضنها هنغاريا. 
بدوره كشف املدير العام 
الوطنيــة  الكويــت  ملكتبــة 
كامــل العبــد اجلليــل عــن 
التوجه إلبرام اتفاقية تعاون 
وتفاهم مشتركة، مسودتها 
معروضة في الزيارة احلالية 
الشــؤون اخلارجية  لوزير 
والثقافة والسياحة الهنغاري 
ايشتيفان ايجارتو، تستهدف 
عمل توأمة بني مكتبة الكويت 
الوطنيــة ومكتبــة هنغاريا 

الوطنية.

)متني غوزال( م.علي اليوحة والوزير الهنغاري إيشتيفان ايجارتو يفتتحان املعرض 

متفائلون بنجاح 
جهود صاحب 

السمو حلل األزمة 
اخلليجية

وقف املشاركات 
العسكرية مع 

دول اخلليج يتعلق 
باإلدارة األميركية 

والكويت ال تتدخل 
فيه

التوتر بني أميركا 
وإيران ليس جديداً 

والكويت ليست 
طرفًا في االتفاق 

النووي

تدشني حملة 
زراعة مليون

شتلة

20 منحة دراسية 
لطلبة الكويت 

املتميزين


