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األمير عّزى الرئيس املصري 
بضحايا حريق كنيسة «أبوسيفني»

ولي العهد استقبل 
رئيس الوزراء وطالل اخلالد

رئيس الوزراء عّزى الرئيس املصري
وهّنأ رئيس باكستان بذكرى االستقالل

األمير  الســمو  بعث صاحب 
الشيخ نواف األحمد ببرقية تعزية 
السيسي  الرئيس عبدالفتاح  إلى 
رئيس جمهوريــة مصر العربية 
الشــقيقة عبر فيها ســموه عن 
خالص تعازيه وصادق مواساته 
له وألسر ضحايا حادث احلريق 
الذي اندلع في كنيسة «أبوسيفني» 
غرب العاصمة القاهرة، والذي أسفر 
عن ســقوط العديد من الضحايا 
واملصابني، راجيا ســموه ألسر 
الضحايا جميل الصبر وللمصابني 
سرعة الشفاء والعافية. كما بعث 
صاحب السمو األمير الشيخ نواف 
األحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس 
د.عارف علوي رئيس جمهورية 
باكستان اإلسالمية الصديقة، عبر 
تهانيه  فيها ســموه عن خالص 
مبناســبة ذكرى استقالل بالده، 
له موفور الصحة  متمنيا سموه 
باكســتان  والعافية وجلمهورية 
اإلســالمية وشعبها الصديق كل 

التقدم واالزدهار.

استقبل سمو ولي العهد الشيخ 
مشعل األحمد، بقصر بيان صباح 
امس، سمو الشــيخ أحمد النواف 
رئيس مجلس الوزراء. واســتقبل 
سمو ولي العهد، نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية 
بالوكالة الشيخ طالل اخلالد. إلى ذلك، 
بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل 
األحمد ببرقيــة تعزية إلى الرئيس 
عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية 
مصر العربية الشقيقة، ضمنها سموه 
خالص تعازيه وصادق مواساته له 
وألسر ضحايا حادث احلريق الذي 
اندلع في كنيسة «أبوسيفني» غرب 
العاصمة القاهرة، متمنيا سموه ألسر 
الضحايا جميل الصبر وللمصابني 
سرعة الشفاء والعافية. وبعث سمو 
ولي العهد الشــيخ مشعل األحمد 
الرئيس د.عارف  إلى  ببرقية تهنئة 
علوي رئيس جمهورية باكســتان 
اإلسالمية الصديقة، ضمنها سموه 
خالص تهانيه مبناسبة ذكرى استقالل 
بالده، راجيا له وافر الصحة والعافية.

بعث رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد النواف ببرقية تعزية 
إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، 
ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته له وألسر ضحايا حادث 

احلريق الذي اندلع في كنيسة (أبوسيفني) غرب العاصمة القاهرة.
وبعث رئيس مجلس الوزراء ســمو الشــيخ أحمد النواف ببرقية 
تهنئة إلى الرئيس د.عارف علوي رئيس جمهورية باكستان اإلسالمية 

الصديقة مبناسبة ذكرى استقالل بالده. سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمدصاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد

سمو الشيخ أحمد النواف

سموه عزى الرئيس املصري وهنأ رئيس باكستان بذكرى االستقاللصاحب السمو هنأ رئيس باكستان بذكرى استقالل بالده

العنجري: نأمل أن نشهد اهتمامًا من الدولة
بالتركيز على اجلانب الثقافي في عالقاتنا مع الدول األخرى

الســلطان  مركــز  نظــم 
قابــوس للثقافة بواشــنطن 
جولة خاصة ملؤسس ورئيس 
مركز ريكونســنس للبحوث 
عبدالعزيــز  والدراســات 
الــدور  لشــرح  العنجــري، 
احليــوي الذي يقوم به مركز 
السلطان قابوس في تعريف 
املواطنــني األميركيني بثقافة 
الســلطنة  وتاريــخ وتــراث 
ومنطقــة اخلليج من جوانب 
مختلفة. وخالل اجلولة قامت 
املديرة التنفيذية للمركز كاثلني 
ريدولفــو بتعريف العنجري 
مبا يحتويه مركز الســلطان 
قابوس للثقافة من أقسام وما 
يضمه من مقتنيات وشرحت 
طبيعة الفعاليات التي ينظمها 
املركز والدور الثقافي والفكري 
الذي يقوم بــه باعتباره أحد 
الصــروح احلضاريــة فــي 
العاصمة األميركية واشنطن.

وقالت ريدولفو إن «املركز 
يستقبل الزائرين من الواليات 
املتحدة ومن حول العالم، كما 
ينظم برامج توعوية سنوية 
على مستوى الواليات املتحدة، 
مما يسمح لنا بتسليط الضوء 
على الثقافة العمانية والعربية 
حتى يطلــع عليها جمهورنا. 
وينظم املركز سنويا محاضرات 
وفعاليــات أكادميية وثقافية 
مؤمتــرات  إلــى  باإلضافــة 
ونــدوات حول قضايــا مهمة 

القرار السياسي واشنطن، وما 
ميثله هــذا املركز مــن تأثير 
يتخطــى احلــدود اجلغرافية 

للواليات املتحدة.
وأشــار العنجــري إلى أن 
جولته فــي املركز جاءت بعد 
لقائه بســفير ســلطنة عمان 
املعتمد لدى الواليات املتحدة 
األميركية موســى بن حمدان 
الطائي الذي قدم له مشــكورا 

هذه الدعوة اخلاصة.
واعتبر العنجري أن مركز 
الســلطان قابــوس للثقافــة 
بواشــنطن هو جتســيد حي 
للمؤسســات الفاعلة في بناء 
جسور تواصل ثقافية تنسج 
حباال متينة من العالقات مع 
الشعب األميركي وليس فقط 

الســلطنة العليــا ملــا لها من 
أهمية فائقة وتأثير كبير في 
عالم الديبلوماسية والعالقات 

الدولية».
وأضاف العنجري: «أتطلع 
كمواطــن كويتــي ألن أشــهد 
اهتماما مــن الدولة بالتركيز 
علــى اجلانــب الثقافــي فــي 
عالقاتنــا مع الــدول األخرى 
خصوصا في آســيا والغرب. 
فلدينــا فائض غير مســتغل 
من املوارد البشــرية املتميزة 
القادرة على توصيل ثقافتنا 
الكويتيــة ســواء فــي بعدها 
احمللي أو اخلليجي والعربي. 
نحتاج الى مزيد من التسويق 
الذكي لنتواصل مع الشعوب 

أيضا».

مع حكومة الواليات املتحدة.
«إن  العنجــري:  وقــال 
هــذه املؤسســة وغيرهــا من 
القليلة املشابهة  املؤسســات 
لهــا متثــل مصــدرا اساســيا 
للقــوة الناعمــة التــي برعت 
فــي تطويعها ســلطنة عمان 
منذ عقود. فعمان تعلم جيدا 
تعريف وآلية تسخير مفهوم 
القوة الناعمة والديبلوماسية 
غير الرسمية، منذ تولي الراحل 
الســلطان قابوس بن سعيد، 
رحمه اهللا، وحتى اآلن بامتداد 
اإلرث املتواصل مع السلطان 
هيثــم بن طــارق، تســتكمل 
االســتثمار بذكاء في تعظيم 
دور الديبلوماسيتني الرسمية 
والشعبية في خدمة مصالح 

قام بجولة خاصة في مركز السلطان قابوس للثقافة بواشنطن

عبدالعزيز العنجري مع املديرة التنفيذية ملركز السلطان قابوس الثقافيعبدالعزيز العنجري مع السفير العماني في واشنطن موسى بن حمدان الطائي

تواجه عاملنا». واســتطردت 
قائلة: ان املركز يتيح بعثات 
دراسية داخل السلطنة لطالب 
اجلامعــات، ودورات باللغــة 
العربية، ومنح مقدمة للمهنيني 
واألطفال، باإلضافة إلى التعليم 
بدءا من رياض األطفال حتى 

الصف الثاني عشر.
 ٧١ املركــز  واســتضاف 
برنامجا وفعاليــة خالل عام 
٢٠١٩. ونتوقــع «أن نضاعف 
هــذا العــدد خالل عــام ٢٠٢٣ 
مع انفتاح العالم بعد جائحة 

كورونا».
وقال العنجري عقب اجلولة 
إنــه فخور كمواطــن خليجي 
عربي مسلم بوجود مثل هذا 
الصرح احلضاري في عاصمة 

وزير اإلعالم: معرض الكتاب أكبر تظاهرة ثقافية 
ويتطلب خروجه بصورة تليق باسم الكويت

أكد وزير اإلعالم والثقافة ووزير الدولة 
لشــؤون الشــباب عبدالرحمــن املطيري أن 
معــرض الكويت الدولي للكتاب يعتبر أكبر 
تظاهرة ثقافية تقام في البالد برعاية ودعم 
حكومي مما يتطلب تضافر اجلهود خلروجه 

بصورة تليق باسم الكويت.
جاء ذلك وفق بيان صحافي لوزارة اإلعالم 
عقب ترؤس الوزير املطيري اجتماع اللجنة 
العليا ملعرض الكويت الدولي للكتاب املقررة 
إقامته في الفترة بني ١٦ و٢٦ نوفمبر املقبل.

وتناول االجتماع أيضا مناقشة البرنامج 
الثقافي املصاحب للمعرض، حيث طالب وزير 

اإلعالم والثقافة بضرورة التركيز في البرنامج 
على املبدعني واملثقفني من الشباب الكويتيني 

وتسليط الضوء على إبداعاتهم.
كما ناقش االجتماع مشروع الكتاب الدائم 
واملقدم من إدارة معرض الكتاب التابع للمجلس 
الوطني للثقافة والفنون واآلداب، وقد طالب 
الوزير املطيري بإشراك أكبر عدد ممكن من دور 
النشر احمللية فيه وتقدمي الدعم الالزم لهم.

وفي نهاية االجتماع شدد الوزير املطيري 
على أنه سيتم تقدمي كل وسائل الدعم وإزالة 
جميع العقبــات التي تواجــه القائمني على 

إدارة املعرض.

يقام في الفترة بني ١٦ و٢٦ نوفمبر املقبل

عبدالرحمن املطيري مترئسا اجتماع اللجنة العليا ملعرض الكويت الدولي للكتاب

السفيرة نادية جفون لـ «األنباء»: الكويت رائدة في حتقيق مبادئ حقوق اإلنسان

بدايــة هــال حدثتنــا عن 
الدور الذي تقوم به اللجنة؟
جلنــة حقــوق اإلنســان 
العربية (جلنة امليثاق) هي 
إحــدى آليات عمــل جامعة 
الدول العربيــة منبثقة عن 
العربــي حلقــوق  امليثــاق 
اإلنســان الذي أقرتــه القمة 
العربية في تونس عام ٢٠٠٤، 
ودخل حيز النفاذ في ٢٠٠٩ 
بعد أن صادقت عليه ٧ دول 
عربيــة، وبلــغ عــدد الدول 
املصادقة عليه حتى اآلن ١٦ 

دولة عربية.
واللجنــة مكونــة مــن ٧ 
شــخصيات مشــهود لهــم 
باخلبرة والنزاهة واالستقالل 

القاهرة - هناء السيد

أكدت نائب رئيس جلنة حقوق اإلنسان العربية - جلنة امليثاق، التابعة جلامعة 
الدول العربية، املستشارة السفيرة نادية جفون أن تعزيز وحماية حقوق اإلنسان في 
الكويت يأتي انطالقا من مبادئها الدستورية وتشريعاتها الوطنية املتطورة في هذا 
املجال، مشيرة إلى أنها من اوائل الدول التي صادقت على ميثاق حقوق اإلنسان. 
وأوضحت جفون في حوار خاص مع «األنباء» أن للكويت مساهمات فاعلة منذ 
عقود في دعم وتعزيز آليات حقوق اإلنســان حتت مظلة جامعة الدول العربية 
واملنظومة العربية، الفتة إلى أنها من الدول العربية النشطة والفاعلة في عمل اللجنة.
وقالت جفون إنها ملست لدى زيارة الكويت مع جلنة حقوق اإلنسان العربية 
- جلنة امليثاق حتقيق مبادئ حقوق اإلنسان في كافة اجلوانب وخاصة مستويات 
التعليم املرتفعة وكذلك أثناء ازمة كورونا وأنظمة التوظيف وغيرها من احلقوق، 

مشيدة مبا شهدته من تعاون املجتمع املدني. وفيما يلي تفاصيل اللقاء:

الــدول األطراف  وتقــدم 
تقريــرا أوليــا للجنــة بعد 
التصديق عليه وتقريرا دوريا 
كل ثالث سنوات حول خطط 
وسياسات كل حكومة االعمال 
الفعلــي للحقوق واحلريات 
املنصوص عليها في امليثاق.

وتهدف اللجنة إلى دراسة 
التقارير املقدمــة من الدول 
األطــراف لتقييــم امتثالهــا 
ألحكام امليثاق وبيان التقدم 
احملــرز للتمتــع باحلقــوق 

الواردة في امليثاق. 

الدول غير األعضاء في  وما 
اللجنة؟

٭ الدول غير األعضاء باللجنة 

ما يلزم تطويــره ويتوافق 
مع التطورات التي تشهدها 
الدول واملجتمعات مبا يتوافق 
مع حقوق اإلنسان بامليثاق 
العربي وبناء على ما تطرحه 
جلنة امليثاق من تعديل تتقدم 
الدولــة للمجلــس الوزاري 

لتعديل القانون.
امليثــاق  وتقــوم جلنــة 
بزيــارة للدولة التــي تقدم 
تقريرها، حيث تشاهد على 
أرض الواقــع خــالل زيارة 
٩ جهــات حكوميــة ونطلع 
علــى كل ما يخــص حقوق 
اإلنســان املواطــن والوافد، 
وفي زيارتنا للكويت مؤخرا 
وجدنا حتقيقها ملبادئ امليثاق 

املسميات، ويشــهد الوضع 
احلقوقــي العربــي تطــورا 
ملموســا من خــالل اعتماد 
تشــريعات تعزز ممارسات 
حقــوق اإلنســان وإنشــاء 
مؤسســات معنيــة بحماية 
حقــوق اإلنســان واعتمــاد 
سياســات واســتراتيجيات 

تدعم ذلك.

ما أهمية اللقاء التشاوري 
للجنة حقوق اإلنسان؟

اللقــاء  أهميــة  تأتــي  ٭ 
التشــاوري للجنــة حقوق 
العربية مع ممثلي  اإلنسان 
الدول األطراف كنهج سنوي 
ثابــت نحاول تأسيســه في 
جتسيد العالقة ما بني اللجنة 
والدول األطراف، خاصة أن 
الوحيــدة املعروفة  العالقة 
حتى اآلن تقتصر فقط على 
أوقات مناقشة تقارير الدول 
األطــراف، وان هذه العالقة 
ستكون اكثر قربا إلى روح 
امليثــاق فيما لو تكررت بني 
آونــة وأخرى للتشــاور في 
جملة من القضايا ذات الطابع 
الوظيفي لعمل اللجنة، وأن 
االجتماع ركز على مناقشة 
مواضيــع داخلية لها عالقة 
بالتعــاون والشــراكة بــني 

اللجنة والدول األطراف.
واللجنة تهدف من وراء كل 

حتــى اآلن ســلطنة عمــان 
واملغرب وتونس وجيبوتي 
والصومال وجزر القمر، وقد 
متت مخاطبة مندوبيات تلك 
الــدول وننتظــر انضمامها 

ليكتمل العقد العربي.

وماذا عن أهمية التقارير التي 
تقدمها الدول؟

٭ الدول التي قدمت تقاريرها 
هي قطر وناقشت في أكتوبر 
املاضي، والكويت في ديسمبر 
املاضي، وموريتانيا وتستعد 

العراق لعرض تقاريرها. 
والهدف األساسي من هذه 
التقارير وضع ما يعود بفائدة 
على حقوق اإلنسان وتطوير 

العربي حلقوق اإلنسان بشكل 
إلــى اهتمامها  رائع، إضافة 
بقضايــا ذوي االحتياجــات 

اخلاصة واملعاقني.
الديوان الوطني 

ما تقييمك لدور الديوان الوطني 
حلقوق اإلنسان في الكويت؟

٭ اشتملت زيارتنا لوزارات 
ومؤسســات دولــة الكويت 
املعنيــة بحقــوق االنســان 
زيارة الديوان الوطني حلقوق 
اإلنســان الذي لديــه خبراء 
ومستشارون، حيث وجدنا 
أصحاب خبــرة على نطاق 
السياســية وحقوق  األمور 
اإلنسان كذلك آليات العمل بها 
والقوانني واملواثيق الدولية. 
كما التقينا رئيس الديوان 
الوطنــي حلقوق اإلنســان 
املباركــي  الســفير جاســم 
وهو شــخصية جدا ممتازة 
وحريصة على نشــر ثقافة 

وآليات حقوق اإلنسان. 
والديــوان يعمــل علــى 
وضع برنامج تدريبي سنوي 
يهــدف من خالله إلى تأهيل 
منتســبيه للعمل في مجال 
الكوادر املتخصصة  تدريب 
في القانون الدولي اإلنساني. 
وأشير هنا إلى أن معظم 
الدول لديها جلان ومؤسسات 
حلقوق اإلنسان مع اختالف 

هذه األنشطة واالجتماعات إلى 
إرسال رســالة تؤكد على أن 
تكامل العقد احلقوقي العربي 
وتفاعــل أطرافه حتت مظله 
جامعــة الــدول العربية هو 
الكفيل بجعل النظام العربي 
حلقوق اإلنسان اكثر فاعليه

وما تقييمكم بعد زيارتكم مع 
وفد اللجنة للكويت؟ 

٭ شــملت زيارتنا للكويت 
برئاسة املستشار جابر املري 
رئيس جلنة حقوق اإلنسان 
العربيــة - جلنــة امليثــاق 
العديد من الوزارات املعنية 
ومنها اخلارجية والشؤون 
االجتماعية وغيرهما للتعرف 
على اإلجراءات املتبعة. ومن 
الكثيرة  اجلوانب اإليجابية 
في تقرير الكويت فيما يتعلق 
مبجــاالت حقوق اإلنســان: 
التعليم  ارتفاع مســتويات 
كما أن الكويت متقدمة جدا 
فــي املناحي الصحية وكافة 
املجاالت. كذلك اطلعنا على 
كافة الترتيبات التي اتخذتها 
الدولة وقت جائحة كورونا 
وقمنا بزيارة اجهزة التخطيط 
فــي الدولــة وهيئــة القوى 
العاملــة وحتدثنا عن نظام 
الكفالــة وأنظمــة التوظيف 
املعمول بها ومدى االصالحات 

التي متت.

نائب رئيس جلنة حقوق اإلنسان العربية - جلنة امليثاق أشادت باجلهود الكويتية والوعي بالقضية خاصة بني األجيال احلديثة

السفيرة نادية جفون مع الزميلة هناء السيد خالل اللقاء

العربيــة  الــدول  تنتخبهــم 
األطراف في امليثاق ويعملون 
بشكل مستقل عن احلكومات 
وجامعة الدول العربية من أجل 
تقييم أوضاع حقوق اإلنسان 
في الــدول العربية األطراف 
عبر دراسة التقارير وتقدمي 
املالحظات والتوصيات للدول 
مــن أجل العمــل على تعزيز 
حقــوق اإلنســان وحمايتها. 
وميثل دولة الكويت باللجنة 
مســاعد وزيــر اخلارجيــة 
لشؤون حقوق االنسان الوزير 
املفوض طالل املطيري الذي 
يؤكد دائما على ضرورة تكاتف 
اجلهود من أجل حتقيق أهداف 

ومبادئ حقوق اإلنسان. 

لدينا فائض غير مستغل من املوارد البشرية املتميزة القادرة على توصيل ثقافتنا سواء في بعدها احمللي أو اخلليجي والعربي

الديـوان الوطنـي حلقوق اإلنسـان جتربة رائـدة ولديه مستشـارون وأصحاب خبـرة كبيرةمسـتويات التعليـم في الكويـت مرتفعـة وأنظمـة التوظيف واخلدمـات الصحيـة متميزة

الكويت تعرب عن تعاطفها 
مع مصر إزاء حريق كنيسة «أبوسيفني»

أعربــت وزارة اخلارجيــة عن تعاطف 
الكويت ووقوفها إلى جانب جمهورية مصر 
العربية الشقيقة إزاء احلريق الذي اندلع في 
كنيسة أبوسيفني بحي إمبابة في جمهورية 
مصــر العربية الشــقيقة، وأدى إلى مقتل 

وجرح العشــرات. ونقلت الوزارة خالص 
تعازي ومواســاة الكويت إلى األشقاء في 
جمهورية مصر العربيــة قيادة وحكومة 
وشــعبا، وإلى أســر الضحايــا ومتنياتها 

للمصابني بالشفاء العاجل.


