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اجلاراهللا: حماية البيئة بحاجة لعمل دولي مشترك
ونتطلع للمشاركة في «cop ٢٧» بالقاهرة خالل نوفمبر

أسامة دياب

وزيــر  مســاعد  أكــد 
اخلارجية لشؤون املنظمات 
الدولية املستشار عبدالعزيز 
اجلاراهللا دعم الكويت لكل 
اجلهود الدولية للمساعدة في 
تخفيف الضرر على البيئة 
وحمايتها وخلق بيئة نظيفة، 
مشيرا الى استمرار التعاون 
والتنسيق مع األمم املتحدة 
في هذا املجال لتحقيق أهداف 
التنمية املستدامة ومساعدة 

الدول املتعثرة.
فــي  اجلــاراهللا  وقــال 
تصريــح للصحافيني على 
هامش مشاركته في الغبقة 
أقامهــا مكتــب األمم  التــي 
املتحــدة لدى البالد احتفاال 
باليوم الدولي ألمنا األرض 
وتقديــرا جلهــود أصدقــاء 
البيئــة، إن الكويــت داعمة 
لالتفاقيات اخلاصة بالبيئة 
البيئة  مضيفــا ان حمايــة 
بحاجــة الــى عمــل دولــي 
مشــترك وهــو واجب على 
اجلميع، معربا عن سعادته 
بتمثيــل وزيــر اخلارجيــة 
الشيخ د.أحمد ناصر احملمد 
برعاية هــذا احلفل، وكذلك 
باجلهود التي يقوم بها بيت 
األمم املتحدة «مبنى الشيخ 
صباح األحمد» لدعم الشباب 
والعالقة االستراتيجية بني 
الكويت واألمم املتحدة خاصة 

في اليوم الدولي لألرض.
وأضاف: سنستمر في هذه 
اجلهود ونتطلع إلى املشاركة 
في «cop ٢٧» الذي سيعقد في 
القاهرة خالل نوفمبر املقبل، 
ومشاركة الدول لوضع خطة 
واضحــة لتخفيــف الضرر 
العاملي على البيئة باعتبار 
ان هذا الكوكب للجميع ونحن 
بحاجة للعيــش في كوكب 
نظيف وصحي مالئم لدولنا، 
مؤكدا التزام الكويت ودعمها 
لالتفاقيات اخلاصة مبؤمتر 
تغير املناخ والبيئة، ونعتقد 
أن هذا واجب واملســؤولية 

مشتركة لكنها متباينة.
وشدد على احلاجة إلى 
القيام بعمل دولي مشترك 
حلماية البيئة، مشيرا الى 

الدوليــة، لفت الــى جتربة 
وصفهــا  التــي  الكويــت 
بالناجحة في مجلس األمن 
خــالل ٢٠١٨-٢٠١٩ والتــي 
حظيت بإشادة كبيرة، مضيفا 
واآلن انضمــت الكويت الى 
املجلــس التجــاري الدولي 
لألمم املتحدة وكذلك املجلس 
التنفيذي لـ«اليونيسكو» قبل 
٦ أشهر وحصلت على املركز 
االول فــي هــذه االنتخابات 
وسيكون هناك أيضا خالل 
عامــني انتخابــات تتعلــق 

بحقوق االنسان.
بــدوره، أكد ممثل األمني 
العام لألمم املتحدة واملنسق 
املقيــم بالكويــت د.طــارق 
الشــيخ أهمية دور الشباب 
كعناصــر فاعلــة للتطوير 
واالستماع لهم واألخذ بعني 

االعتبار اهتماماتهم واحللول 
التي يقترحونها.

كما أعلنت األمم املتحدة 
فــي الكويــت خــالل احلفل 
عن فتــح بــاب التســجيل 
للتعــاون الشــبابي للعمل 
املناخي، والــذي يهدف إلى 
اجلمع بــني اجلهات الفاعلة 
الرئيسية املكونة من خبراء 
البيئة احملليني ووكاالت األمم 
املتحــدة واملنظمــات غيــر 
احلكومية احمللية والشركاء 
التقليديــني  اإلعالميــني 
الشــركاء  مــن  وغيرهــم 
الناشــئني والقطاع اخلاص 
واملجتمع الدولي واملؤسسات 
احلكومية املفوضة لتطوير 
آلية فعالة ومنسقة لتبادل 
املعلومات ضمان مشــاركة 

املجتمعات بشكل هادف.

خالل غبقة رمضانية أقامها مكتب األمم املتحدة احتفاالً باليوم الدولي ألمنا األرض

نسرين الربيعان وعدد من املشاركات

عدد من السفراء والديبلوماسيني خالل الغبقة

املستشار عبدالعزيز اجلاراهللا ود.طارق الشيخ يتوسطان املكرمني واملشاركني خالل غبقة «يوم األرض»

يوسف الغصني والشيخ يوسف العبداهللا وعبدالعزيز العنجري وأحمد الردعان ود.مطر الهامل

الشيخ مبارك صباح املالك والسفير العماني وقيس اجلوعان ويوسف الغصني

الشيخ جابر فيصل السعود وسفير السودان

القائم باألعمال في سفارة الصني ومستشار السفير الصيني يباركان

السفيرة الكندية والسفير األسترالي يهنئان

الشيخ د.عبداهللا مشعل الصباح وإبراهيم العوضي

السفيرة الفرنسية مهنئة

نائب السفيرة الكندية والسفير العراقي والسفير التونسي والسفير الهندي

التعاون املســتمر مع األمم 
املتحــدة فــي هــذا املجال، 
حيث تقوم بأنشطة داعمة 
التنميــة  أهــداف  ولديهــا 
املســتدامة والكويــت على 
تواصل وتنســيق مستمر 
لدعــم هذه األهــداف فضال 
عن مساعدة الدول املتعثرة، 
مشيرا إلى أن متكني الشباب 
في صياغة ورسم السياسات 
العامة جزء أساسي من خطة 
الدولــة، الفتــا الــى الدور 
الكبير الذي تقوم به وزارة 
اخلارجيــة والهيئة العامة 
للشباب في هذا املجال، حيث 
يوجد لدينا شباب كويتي 
مبــدع بحاجة الــى فرصة 
وينافس نظراءه مبختلف 

أنحاء العالم.
وعن خطة ادارة املنظمات 

الكويـت تدعـم كل اجلهود الدولية للمسـاعدة في تخفيـف األضرار على البيئـة وحمايتها
الدولة خطة  من  أساسي  جزء  العامة  السياسات  ورسم  صياغة  من  الكويتي  الشباب  متكني 

السفير األوكراني لـ «األنباء»: مقاومتنا للعدوان 
مسألة وجود وسندافع عن وطننا إلى آخر قطرة دم

أسامة دياب

أكــد الســفير األوكراني 
لــدى البالد د.أوليكســاندر 
باالنوتسا استمرار روسيا 
في عدوانها املسلح الواسع 
النطاق ضد بالده، موضحا 
ان األوكرانيني ينظرون إلى 
مقاومتهــم للعــدوان علــى 
انها مســألة  أراضيهم على 
وجــود، ولذلــك احتدوا من 
جميــع األعمــار واألصــول 
واملهن وانتفضوا ضد الغزو 
الغادر، وأثبتــوا منذ األيام 
األولى أنهم سيدافعون عن 
احلريــة واحليــاة والوطن 

حتى آخر قطرة دم.
وشــدد باالنوتســا فــي 
لـــ  خاصــة  تصريحــات 
«األنباء» على أنه دون املزيد 
من األسلحة ستصبح هذه 
احلرب مذبحة دموية تنشر 
البؤس واملعاناة والدمار وال 
نهايــة لها، فــي ماريوبول، 
وبوتشــا، وكراماتورســك، 
ولن يوقف أحد روسيا سوى 

األكثر سخونة.
إلــى ان القوات  وأشــار 
الروســية حتاصــر مدينة 
ماريوبــول الســاحلية منذ 
مارس ٢٠٢٢، واســتهدفتها 
بالقصف والغارات اجلوية 
إلــى  املســتمرة ممــا أدى 
وقوع معظــم املدينة حتت 
أنهــا  مبينــا  ســيطرتهم، 
تتعــرض لكارثة إنســانية 
حيث يعاني سكان املدينة من 
الظروف املعيشية املروعة 
من دون كهرباء ومياه وطعام 
وتدفئة واتصال، فاضطروا 
إلــى االنتقال مــن منازلهم 
إلــى األقبيــة واملالجئ، كما 
يتعرضــون خلطــر القتــل 
والتعذيــب واالغتصاب بال 
رحمة ومؤخرا بدأ احملتلون 
بـ «تطهير املدينة» من جثث 
املدنيني القتلــى عن طريق 
حرقهــم في محــارق جثث 

متنقلة.
وأضاف: بلغ عدد سكان 
ماريوبــول نحــو ٥٠٠ ألف 
نســمة غداة احلــرب، ومنذ 

بداية الغزو الغاشم فر ٢٦٠ 
ألفــا تقريبــا إلــى األراضي 
األوكرانيــة احلــرة، بينمــا 
اليــزال الكثيــرون بانتظار 
اإلجالء، ويختبئ اآلن نحو 
ألف مدني أوكراني في مصنع 
أزوفستال مبدينة ماريوبول، 
حيــث ال يســمح اجلنــود 
الــروس الذيــن يحاصرون 
املدينــة لهم باملغادرة، وفي 
نفــس الوقت قامــت قوات 
االحتالل الروسية بترحيل 
قســري آلالف املدنيــني إلى 
األراضي الروسية أو احملتلة.
وأكــد أن جرائم احلرب 
التــي ترتكبها روســيا في 
أوكرانيا لن يتم التســامح 
معهــا وال نســيانها، وقــد 
خططت روســيا حلرماننا 
من حريتنا بســرعة، لكنها 
لــم تأخذ في احلســبان كل 
علــى  أوكرانــي حريــص 
الدفاع عن بلده، وستتحمل 
بالغ املسؤولية في احملاكم 
الدوليــة، ال بــد أن ينتصر 

النور على الظالم.

أكد أن «ماريوبول» تتعرض لكارثة إنسانية وسكانها يعانون ظروفاً معيشية مروعة

السفير األوكراني د.أوليكساندر باالنوتسا

أوكرانيا املزودة باألســلحة 
الثقيلــة، ويحــاول العــدو 
مواصلة عملياته الهجومية 
في منطقة العمليات الشرقية 
من أجل الســيطرة الكاملة 
علــى أراضــي محافظتــي 
دونيتسك ولوغانسك، وال 
يتوقــف عن شــن ضربات 
صاروخية وإلقاء قنابل على 
البنية التحتية العســكرية 
واملدنيــة في جميــع أنحاء 
أوكرانيــا، خصوصــا فــي 
ماريوبــول إحــدى املناطق 

«ريكونسنس» يستضيف سفراء وممثلي بعثات 
ديبلوماسية من ٢٠ دولة في ديوانيته الرمضانية

فــي أجــواء رمضانية، 
استضاف مركز ريكونسنس 
للبحوث والدراسات سفراء 
وممثلي بعثات ديبلوماسية 
شــقيقة  دول  عــدة  مــن 
وصديقــة فــي ديوانيتــه 
الرمضانيــة التــي أقامهــا 
في مقــره مبدينة الكويت 
للتواصل مع أصدقاء املركز.

وقال املؤسس والرئيس 
التنفيذي للمركز عبدالعزيز 
العنجــري «إن الديوانيــة 
تقليد كويتي فريد، يحظى 
دائمــا باهتمــام الســفراء 
والديبلوماسيني األجانب، 
وهذه الفعالية كانت فرصة 
لهم للتواصــل مع أعضاء 
املركــز وعــدد مــن نخــب 
الفاعلة للحديث  املجتمــع 
بشكل مفتوح في عديد من 
القضايا ضمن اإلطار الذي 
متيز به املركز من صراحة 
معهوده ونقاش ديناميكي 
مع أصحاب اختصاص بعيدا 
عن جمود الرسميات التي 
تفرضهــا طبيعــة العمــل 

الديبلوماسي».
العنجــــــري  واضــاف 
«شهــــــدت ديوانيــــــــة 

التنفيذي يوسف  الرئيس 
الغصــني «إن توافــد هــذا 
الديبلوماسي غير  احلشد 
املسبوق لدى مؤسسة من 
مؤسســات املجتمع املدني 
هو مبنزلــة تكرمي للمركز 
وللعاملــني فيه، وشــهادة 
تقدير جتعلنا نســتمر في 
التقريب بني  خطانــا فــي 
الشــعوب من خــالل بناء 
مزيد من جسور التواصل 
التي تربط الكويت بالعالم، 

مع االســتمرار في تطويع 
املركــز كمنصــة مســتقلة 
للحوار الشفاف والهادئ».
لرئيــس  باالضافــة 
املركز ونائبــه، حضر من 
املركــز كل مــن:  أعضــاء 
قيــس اجلوعــان، حســام 
معرفي، علي الزلزلة، ناصر 
بورسلي، باالضافة لسفراء 
معتمديــن مــن ٢٠ دولــة 
وعــدد كبير من الشــيوخ 

والشخصيات العامة.

في أجواء عكست روح الشهر الكرمي واحتفاء الكويتيني به

الشيخ ثامر العلي وعبدالعزيز العنجري

حــوارات  ريكونســنس 
متنوعة تناولت الشــؤون 
احمللية والدولية، كما شكلت 
في محصلتهــا النهائية ما 
يشــبه جلســة العصــف 
الذهني، والتي سينبثق منها 
بإذن اهللا عدد من الفعاليات 
والنــدوات القادمة مع عدد 
من البعثات الديبلوماسية، 

وجهات محلية».
وحــول احلضــور فــي 
ديوانيــة املركز، قال نائب 

دون املزيد من األسـلحة سـتصبح احلرب مذبحة دموية تنشـر البؤس واملعانـاة والدمار 

جرائـم احلـرب التـي ترتكبهـا روسـيا فـي أوكرانيا لـن يتـم التسـامح معها أو نسـيانها


