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شكر وتقدير ألمير اإلنسانية ولرئيس مجلس األمة

طهبوب :رد الغانم على وفد الكنيست
ّ
يعبر عن ضمير الشعب العربي
كـ ــونـ ــا -أكـ ـ ــد س ـف ـي ــر دول ـ ـ ــة ف ـل ـس ـط ــن ل ــدى
الكويت رامي طهبوب ،أن رئيس مجلس األمة
مــرزوق الغانم ،عبر في رده على رئيس وفد
الكنيست االسرائيلي في الجلسة الختامية
ملؤتمر االتـحــاد البرملاني الــدولــي فــي مدينة
س ــان ــت ب ـط ــرس ـب ــورغ ال ــروسـ ـي ــة ،ع ــن ضمير
الشعب العربي كله.
وأضـ ـ ـ ـ ــاف طـ ـهـ ـب ــوب ف ـ ــي ب ـ ـيـ ــان أمـ ـ ـ ــس ،ان
رد ال ـغ ــان ــم ع ـل ــى ال ــوف ــد اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي ،عـلــى
خـلـفـيــة م ــوض ــوع ال ـن ــواب الفلسطينين في
السجون االسرائيلية «ج ــاء بعفوية وصف
ف ـي ـه ــا ه ـ ــذا الـ ــوفـ ــد ب ــأن ــه ال ي ـم ـث ــل إال االداة
الـقــانــونـيــة الس ـت ـمــرار االح ـت ــال الرض دولــة
فـلـسـطــن وان الـكـنـيـســت االس ــرائ ـي ـل ــي ليس
إال احــدى مؤسسات القمع وسرقة االراضــي
واالستيطان».
وأشـ ـ ـ ــار ال ـ ــى أن ف ـل ـس ـطــن ت ــاب ـع ــت ق ـي ــادة
وشـعـبــا مــداخـلــة الـغــانــم بــاهـتـمــام وتــرحـيــب
كبيرين ومطالبته بطرد الــوفــد االسرائيلي
من قاعة االجتماعات.
وأوضـ ـ ــح ان امل ــداخ ـل ــة «مـ ــا ه ــي إال تــأكـيــد
ج ــدي ــد ع ـل ــى ان الـفـلـسـطـيـنـيــن ل ــن ي ـكــونــوا
وحــدهــم فــي معركة الحرية واالسـتـقــال وان
عمقهم الـعــربــي مــا زال قــويــا ومـســانــدا دون
حــدود ،كما نعتبر ان رسالة صاحب السمو
أمير الباد الشيخ صباح األحمد الى رئيس
مـجـلــس االم ـ ــة ،وك ـمــا ق ــال ال ـغــانــم ،ه ــي بـيــان
س ـيــاســي كــوي ـتــي ورس ــال ــة كــوي ـت ـيــة ســامـيــة
الى الشعب الفلسطيني ،بأن الكويت لم ولن
تتخلى عن دولة فلسطن قيادة وشعبا ،وان
ضمير االمــة العربية النقي متمثل بحضرة
صاحب السمو أمير الباد».
وأضـ ـ ــاف «ك ـم ــا نـعـتـبــر ان رس ــال ــة سـمــوه

رسالة سمو األمير لرئيس املجلس
تصويب التجاه البوصلة
نحو القضية املركزية لألمة العربية

لرئيس مجلس االمــة اعــادة تصويب التجاه
البوصلة نحو القضية املركزية لألمة العربية
ق ـض ـيــة ف ـل ـس ـطــن ،الـ ـت ــي ه ــي ق ـض ـيــة ال ـع ــرب
الوحيدة ،التي يجب ان يتحد كل العرب من
اجلها إلعادة الحقوق الصحابها».
ولفت الــى ان رسالة صاحب السمو تمثل
لفلسطن قيادة وشعبا دعما قويا وأساسيا
فــي الـعـمــل الـسـيــاســي والــديـبـلــومــاســي الــذي
يقوده الرئيس الفلسطيني محمود عباس،
نحو املزيد من الخطوات باتجاه إقامة الدولة
الفلسطينية املستقلة وعاصمتها القدس.
وبـ ـ ــن ان الـ ــرسـ ــالـ ــة ال ـ ـ ـصـ ـ ــادرة ع ـ ــن ق ــائ ــد
يـتـمـتــع بـمـصــداقـيــة ك ـبــرى ف ــي ال ـعــالــم اجـمــع
«تعطينا ايـضــا فــي فلسطن قــوة كبيرة في
اي مـفــاوضــات سياسية مقبلة  ،وتــدعــم كل
الجهود املبذولة نحو عملية سياسية جادة».
وأع ـ ـ ـ ـ ــرب الـ ـسـ ـفـ ـي ــر ط ـ ـه ـ ـبـ ــوب عـ ـ ــن ال ـش ـك ــر
والتقدير والحب ألمير االنسانية والضمير
الحي  ،سمو الشيخ صباح األحمد ،ولرئيس
مجلس االمة ممثل الشعب الكويتي.

العزب بحث و«الحقوقيني»
تكويت القضاء

ً
العزب مستقبال وفد الجمعية

بحثت جمعية الحقوقين مع وزيــر العدل
وزي ــر ال ــدول ــة ل ـشــؤون مـجـلــس األم ــة الــدكـتــور
فــالــح ال ـعــزب ،تـكــويــت الـقـضــاء ودع ــم ال ـكــوادر
الوطنية لتولي الوظائف القضائية ،في اطار
حرصها على االستفادة من الكوادر الوطنية
من أصحاب الشهادات والخبرات في الوظائف
القانونية املختلفة في الدولة.
وعـ ـق ــد الـ ـع ــزب لـ ـق ــاء ووفـ ـ ـ ـدًا م ــن الـجـمـعـيــة
بــرئــاســة نــائــب رئ ـيــس مـجـلــس االدارة أحـمــد
ال ـ ــرشـ ـ ـي ـ ــدي ،وب ـ ـح ـ ـضـ ــور أم ـ ـ ــن ال ـ ـسـ ــر ح ـنــن
ال ـ ـفـ ــودري ،وأعـ ـض ــاء مـجـلــس اإلدارة ح ـمــدان
الـحـصــم ،ومحمد العتيبي وأحـمــد الصليلي
وسارة بوزبر.
وقالت الجمعية في بيان صحافي ان الوفد

ب ـحــث ع ـ ــددًا م ــن امل ــواض ـي ــع وال ـق ـض ــاي ــا الـتــي
ت ـخــص ال ـح ـقــوق ـيــن ،مـنـهــا ت ـكــويــت ال ـق ـضــاء،
والـحــق فــي تــولــي الــوظــائــف القضائية ،ورفــد
القضاء بالكوادر والخبرات الوطنية ،وكذلك
ضــم امل ـهــن امل ـســانــدة لـلـقـضــاء ملــرفــق الـقـضــاء،
إضافة الى إقامة ملتقى سنوي لهم.
وأشـ ـ ـ ـ ـ ــارت ال ـج ـم ـع ـي ــة ف ـ ــي ب ـ ـيـ ــان إل ـ ـ ــى أن
الــوزيــر الـعــزب أب ــدى تفهمه لـهــذه املقترحات
واستعداده لدعم هذه التطلعات وتأكيده على
االهتمام بقضايا الحقوقين الكويتين.
وأعربت الجمعية عن شكر أعضاء مجلس
اإلدارة ال ـجــزيــل ل ـلــوزيــر الـ ـع ــزب ،ع ـلــى حسن
اس ـت ـق ـبــالــه وسـ ـع ــة صـ ـ ــدره وت ـب ـن ــي تـطـلـعــات
الحقوقين.

يوسف العبدالله عضوًا في «تنفيذي»
األكاديمية العربية للعلوم
كونا -فاز رئيس مجلس ادارة اتحاد املوانئ
الـبـحــريــة الـعــربـيــة الـكــويـتـيــة الـشـيــخ يــوســف
ال ـع ـب ــدال ـل ــه ،ب ـم ـق ـعــد ف ــي امل ـج ـل ــس ال ـت ـن ـف ـيــذي
لــاكــاديـمـيــة الـعــربـيــة للعلوم والتكنولوجيا
وال ـن ـق ــل الـ ـبـ ـح ــري ،ال ـت ــاب ـع ــة ل ـجــام ـعــة ال ـ ــدول
العربية.
وأوضـ ـ ــح ال ـش ـيــخ ي ــوس ــف ال ـع ـبــدال ـلــه عقب
اج ـت ـمــاع الـجـمـعـيــة ال ـعــامــة لــاكــاديـمـيــة على
مستوى الخبراء في دورتــه ال ــ ،22ان من ابرز
التوصيات الـتــي خــرج بها االجـتـمــاع ،انشاء
كـلـيــة ح ـقــوق ،واض ــاف ــة م ــادة ال ـقــانــون باللغة
االنكليزية كمادة جديدة ،مشيرا الى ان كافة
القوانن الدولية التي تخص القوانن البحرية
املنبثقة من االمــم املتحدة باللغة االنكليزية،
ووضع هذا التخصص مع الطابع البحري ،اي
(القوانن البحرية بالكامل).
واشار إلى ان «هذا االجراء سيفيد البحرية
العربية ،الن هناك حوادث بن السفن العربية
واالجـ ـنـ ـبـ ـي ــة ،ك ــان ــت ت ـل ـجــأ ال ـ ــى مـتـخـصـصــن

أص ـ ـ ــدرت ال ـه ـي ـئ ــة الـ ـع ــام ــة لـ ـش ــؤون ال ــزراع ــة
والثروة السمكية قرارا برفع الحظر عن استيراد
جـمـيــع أنـ ــواع ال ـط ـيــور الـحـيــة وب ـيــض الـتـفــريــخ
والصيصان عمر يــوم واحــد ،للدجاج البياض
والاحم من مملكة هولندا ،وذلك بسبب خلوها
من مرض انفلونزا الطيور.
وأك ــد ال ـقــرار على ض ــرورة ان تخضع جميع
االرساليات حسب نوعها ،للشروط والضوابط
ال ـ ـتـ ــي تـ ـص ــدره ــا إدارة الـ ـصـ ـح ــة ال ـح ـي ــوان ـي ــة

جمعية الصداقة البريطانية  -الكويتية وزعت جوائز ألفضل الكتب عن الشرق األوسط

السفير الدويسان :جائزة عبدالله املبارك رافد مهم
للتعريف بالثقافة العربية والعلمية اإلسالمية
كــونــا -ثـ َّـمــن سفير الـكــويــت لدى
اململكة املـتـحــدة خــالــد الــدويـســان،
دور جائزة عبدالله املبارك الصباح
ف ــي ت ـع ــزي ــز الـ ـع ــاق ــات ال ـع ــرب ـي ــة -
ال ـب ــري ـط ــان ـي ــة ،ح ـي ــث ت ـع ـت ـبــر أح ــد
الــروافــد املهمة للتعريف بالثقافة
العربية والعلمية اإلسامية.
وأقـ ـ ــامـ ـ ــت جـ ـمـ ـعـ ـي ــة ال ـ ـصـ ــداقـ ــة
البريطانية  -الكويتية احتفالها
ال ـس ـن ــوي مل ـســاب ـقــة أف ـض ــل الـكـتــب
الـ ـص ــادرة بــالـلـغــة اإلن ـك ـل ـيــزيــة عن
دراسـ ــات ال ـشــرق األوسـ ــط ،برعاية
مـبــرة الـشـيــخ عـبــدالـلــه امل ـب ــارك ،في
مقر سفارة دولــة الكويت باململكة
امل ـت ـحــدة بــالـعــاصـمــة الـبــريـطــانـيــة
ل ـن ــدن م ـس ــاء ال ـخ ـم ـيــس ،بـحـضــور
عـ ـ ـ ـ ــدد ك ـ ـب ـ ـيـ ــر مـ ـ ــن األك ـ ــاديـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــن
األجانب والعرب والديبلوماسين
وال ـب ــاح ـث ــن م ــن امل ـم ـل ـكــة امل ـت ـحــدة
ودول مـ ـجـ ـل ــس الـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــاون ل ـ ــدول
الخليج العربية.
وأكـ ــد ال ــدوي ـس ــان الـ ــذي ي ـتــرأس
الـ ـ ـج ـ ــان ـ ــب ال ـ ـكـ ــوي ـ ـتـ ــي ف ـ ـ ــي ل ـج ـن ــة
الـصــداقــة البريطانية  -الكويتية،
لــوكــالــة االن ـبــاء الكويتية «كــونــا»،
أهمية الجائزة التي دخلت عامها
ال ــ ،19واصـفــا إيــاهــا بأنها «فريدة
مــن نــوعـهــا» ،مـشـيـرًا ال ــى أن «عــدد
ال ـك ـت ــب امل ـت ـن ــاف ـس ــة س ـن ــوي ــا عـلــى
الجائزة ،تصل الى العشرات ،فيما
تـقــوم لجنة أكــاديـمـيــة متخصصة
تـضــم أع ــرق الـبــاحـثــن واألس ــات ــذة
باملفاضلة بــن الباحثن الختيار
الفائزين».
وأضــاف ان ملثل هــذه املـبــادرات،
دون أدن ـ ـ ـ ـ ــى ش ـ ـ ـ ــك ،دورا ك ـب ـي ــرا
ف ـ ــي زيـ ـ ـ ـ ــادة اه ـ ـت ـ ـمـ ــام امل ــؤسـ ـس ــات
واملنظمات البريطانية ،وسعيها
لفهم دول منطقة الشرق االوسط.
وأع ـ ـ ــرب ال ــدويـ ـس ــان ع ــن ش ـكــره
مل ـبــرة الـشـيــخ عـبــدالـلــه امل ـب ــارك في
رعـ ــايـ ــة ه ـ ــذه املـ ـ ـب ـ ــادرة ال ـث ـق ــاف ـي ــة
الـسـنــويــة ال ــرائ ــدة ،وخ ـ َّـص بالذكر
ال ــدور ال ــذي يـقــوم بــه ممثل املـبــرة
الـشـيــخ م ـب ــارك الـعـبــدالـلــه ف ــي هــذا
املجال.
مــن جــان ـبــه ،أع ــرب مـمـثــل املـبــرة
الشيخ مبارك العبدالله ،عن «األمل
في أن يسهم انتشار مثل هذه الكتب
فــي تعزيز الفهم لقضايا العاملن
العربي واإلسامي وتخفيف حدة

مبارك العبدالله والدويسان مع عدد من األكاديميني والباحثني

تـصـعـيــد ال ـص ــراع وإحـ ــال الـســام
في الشرق األوسط».
وقـ ــال ال ـش ـيــخ م ـب ــارك ف ــي كلمة
ل ــه أم ــام امل ـشــاركــن ف ــي الـحـفــل انــه
«ال يمكن ملنطقتنا أن تستفيد إال
من الفهم العميق الذي تولده هذه
املساعي العلمية املتميزة».
وأضـ ـ ـ ـ ـ ــاف ان «فـ ـ ـه ـ ــم أص ــولـ ـن ــا
وتـ ــاري ـ ـخ ـ ـنـ ــا ي ـ ــزودن ـ ــا ب ـ ـ ـ ـ ــاألدوات
الـ ـفـ ـك ــري ــة ال ـ ــازم ـ ــة ل ـل ـت ـغ ـلــب عـلــى
األوقـ ـ ـ ــات ال ـع ـص ـي ـبــة ال ـت ــي نـعـيــش
فيها مثلما هــو واض ــح مــن خــال
زي ـ ـ ـ ـ ـ ــادة االسـ ـ ـتـ ـ ـقـ ـ ـط ـ ــاب وال ـ ـتـ ــوتـ ــر
السياسي والصراع».

ودعا الشيخ مبارك الى تشجيع
ون ـ ـشـ ــر األع ـ ـ ـمـ ـ ــال ال ـع ـل ـم ـي ــة ال ـت ــي
فــازت بالجائزة في طبعتها الــ،19
وكانت جميعها من خــارج اململكة
املتحدة ،معربا عن فخره واعتزازه
بـ«األشواط التي قطعتها الجائزة
ونـجــاحـهــا فــي اسـتـقـطــاب مؤلفن
ودور نشر مرموقة».
وقــال ان «الـهــدف من الجائزة
هو دعم البحوث القيمة املكتوبة
بـ ــال ـ ـل ـ ـغـ ــة اإلن ـ ـك ـ ـل ـ ـيـ ــزيـ ــة وال ـ ـتـ ــي
تعالج مختلف قضايا العاملن
الـعــربــي واإلس ــام ــي ،مــا يساهم
ف ــي ت ـعــزيــز ال ـت ـفــاهــم ب ــن ال ــدول

الفائزون بالجوائز
أعـلــن الـبــروفـيـســور يــاســر سليمان أس ـمــاء الـفــائــزيــن بــالـجــوائــز،
حيث حصل على املركز االول ايلكر إفرايم بنباس ،بكتاب بعنوان
«الشبكات الفكرية في ايران التيمورية :شرف الدين علي يزدي وأدب
الجمهورية اإلسالمية».
وحصل الكاتب يــواس وايجمايكرز على املــركــز الـثــانــي ،بكتاب
بعنوان «السلفية في األردن :اإلسالم السياسي في مجتمع هادئ».
وكان املركز الثالث من نصيب الكاتبة ليزا كووبر ،بكتاب بعنوان
«في البحث عن امللوك والغزاة :جيرترود بال وعلم اآلثار في الشرق
األوسط».

العربية والغربية».
ول ـف ــت ال ـش ـي ــخ مـ ـب ــارك الـ ــى ان ــه
«سـيـكــون لـهــذه امل ـب ــادرات الفكرية
والـ ـثـ ـق ــافـ ـي ــة ت ــأثـ ـي ــر إيـ ـج ــاب ــي فــي
تـقـلـيــص ال ـه ــوة وسـ ــوء ال ـف ـهــم بن
الثقافات العربية اإلسامية وبن
الغرب بشكل عام».
وأعـ ـ ـ ـ ــرب ف ـ ــي ه ـ ــذا الـ ـ ـص ـ ــدد عــن
أم ـل ــه بـ ــأن «ت ـع ـمــل ال ـك ـتــب ال ـفــائــزة
باملسابقة عـلــى تسليط مــزيــد من
الضوء على القضايا الكثيرة التي
يعيشها الـعــالــم الـعــربــي فــي شتى
املـجــاالت السياسية واالقتصادية
والدينية والفكرية».
وأشـ ـ ـ ـ ــار ال ـ ــى ان تـ ــزايـ ــد أع ـ ــداد
املـشــاركــن فــي املسابقة عــامــا بعد
ع ـ ـ ــام ،ي ــؤك ــد ن ـج ــاح ـه ــا فـ ــي ج ــذب
كـ ـب ــار امل ــؤل ـف ــن واملـ ـب ــدع ــن ،الف ـتــا
ال ـ ــى اه ـم ـي ـت ـه ــا ايـ ـض ــا فـ ــي ال ـع ـمــل
عـلــى تــرسـيــخ م ـب ــادئ ال ـح ــوار بن
الحضارات.
م ـ ــن نـ ــاح ـ ـي ـ ـتـ ــه ،أش ـ ـ ـ ـ ــاد رئـ ـي ــس
ل ـج ـن ــة ال ـت ـح ـك ـي ــم واألسـ ـ ـ ـت ـ ـ ــاذ فــي
جــام ـعــة كــام ـبــريــدج الـبــروفـيـســور
يــاســر سـلـيـمــان ،بالقيمة الفكرية
واملعنوية لجائزة الشيخ عبدالله
امل ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــارك ،ب ــالـ ـنـ ـسـ ـب ــة ل ـل ـب ــاح ـث ــن
ف ـ ـ ــي ال ـ ـج ـ ــام ـ ـع ـ ــات الـ ـب ــريـ ـط ــانـ ـي ــة
واملتخصصن فــي قضايا الشرق
األوسط والعالم اإلسامي.

لهذه املبادرات دور
كبير في زيادة االهتمام
البريطاني لفهم
الشرق األوسط
مبارك العبدالله :فخر
واعتزاز باألشواط التي
قطعتها الجائزة ونجاحها
في استقطاب مؤلفني
ودور نشر مرموقة
لهذه املبادرات الفكرية
والثقافية تأثير إيجابي
في تقليص الهوة وسوء
الفهم بني الثقافات
العربية اإلسالمية والغرب

انتخاب الكويت عضوًا في املكتب التنفيذي
ملجلس وزراء البيئة العرب
كــونــا -انـتـخــب مـجـلــس الـ ــوزراء
الـ ـ ـع ـ ــرب لـ ـ ـش ـ ــؤون ال ـب ـي ـئ ــة ال ـل ـي ـلــة
ق ـبــل امل ــاض ـي ــة ،امل ـك ـتــب الـتـنـفـيــذي
للمجلس خ ــال الـعــامــن املقبلن
( )2019 - 2018ل ـي ـكــون بــرئــاســة
اململكة العربية السعودية ،ويضم
في عضويته ترويكا القمة العربية
(موريتانيا واألردن والسعودية)
وثـ ـ ـ ـ ـ ــاث دول وف ـ ـ ـقـ ـ ــا لـ ـلـ ـت ــرتـ ـي ــب
ال ـه ـج ــائ ــي وه ـ ــي م ـص ــر واملـ ـغ ــرب
وال ـ ـي ـ ـمـ ــن ،ودولـ ـ ـت ـ ــن ب ــاالن ـت ـخ ــاب
وهما الكويت ولبنان.
وطالب املجلس في ختام أعمال
دورتـ ـ ـ ــه ال ـ ـ ـ ــ 29ب ــرئ ــاس ــة ال ـك ــوي ــت،
الدول العربية واملنظمات العربية
واالق ـل ـي ـم ـي ــة والـ ــدول ـ ـيـ ــة امل ـع ـن ـيــة،
بـفـضــح م ــا ت ـقــوم ب ــه اســرائ ـيــل من
تـخــريــب مـمـنـهــج لـلـبـيـئــة الـعــربـيــة
على الساحة الدولية.
ودعا الى إثارة ما تقوم به قوى
االحتال من تخريب في املؤتمرات
واالجتماعات والندوات االقليمية

والدولية املعنية لفضح اسرائيل،
وح ـش ــد ال ــدع ــم ال ــدول ــي لـلـقـضــايــا
العربية.
ك ـ ـ ـمـ ـ ــا دعـ ـ ـ ـ ـ ــا امل ـ ـ ـج ـ ـ ـلـ ـ ــس كـ ــذلـ ــك
ب ــرن ــام ــج األم ـ ـ ــم املـ ـتـ ـح ــدة لـلـبـيـئــة
الــى االسـتـمــرار فــي السعي إليفاد
بـ ـعـ ـث ــة خ ـ ـ ـبـ ـ ــراء أم ـ ـم ـ ـيـ ــة ل ـ ــدراس ـ ــة
وتقييم الــوضــع البيئي فــي قطاع
غ ــزة وات ـخــاذ االج ـ ــراءات املطلوبة
لـتـنـفـيــذ ت ــوص ـي ــات ت ـقــريــر تقييم
ال ـ ــوض ـ ــع الـ ـبـ ـيـ ـئ ــي ف ـ ــي غ ـ ـ ــزة ب ـعــد
ال ـع ــدوان ( ،)2009 - 2008إضــافــة
الـ ــى اس ـت ـم ــرار الـ ــدراسـ ــة املـكـتـبـيــة
حول الوضع البيئي في األراضــي
الفلسطينية.
وطـ ـل ــب املـ ـجـ ـل ــس مـ ــن ب ــرن ــام ــج
األم ـ ـ ـ ــم امل ـ ـت ـ ـحـ ــدة االسـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــرار فــي
السعي إليـفــاد خـبــراء ومختصن
للمباشرة باعداد الدراسة الخاصة
باآلثار البيئية والصحية للتلوث
الناشئ عن املصانع االسرائيلية
ً
بناء على الشروط املرجعية التي

ت ــم االتـ ـف ــاق عـلـيـهــا ب ــن فلسطن
والبرنامج سابقا.
ودعـ ـ ـ ـ ـ ــا املـ ـ ـنـ ـ ـظـ ـ ـم ـ ــات الـ ـع ــربـ ـي ــة
واالق ـل ـي ـم ـي ــة وال ــدولـ ـي ــة ال سـيـمــا
(املــركــز العربي لــدراســات املناطق
ال ـ ـجـ ــافـ ــة واألراض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي الـ ـق ــاحـ ـل ــة)
وبرنامج األمم املتحدة للبيئة الى
االستمرار في التنسيق والتعاون
م ــع ال ـ ـسـ ــودان مل ــواج ـه ــة ال ـتــدهــور
الـ ـبـ ـيـ ـئ ــي ه ـ ـ ـنـ ـ ــاك ،وال ـ ـع ـ ـمـ ــل ع ـلــى
اس ـت ـق ـطــاب ال ــدع ــم م ــن مــؤسـســات
الـ ـتـ ـم ــوي ــل الـ ـع ــربـ ـي ــة واالق ـل ـي ـم ـي ــة
والدولية إلعادة تأهيل البيئة.
وط ـ ـل ـ ــب امل ـ ـج ـ ـلـ ــس م ـ ــن ال ـ ـ ـ ــدول
الـ ـع ــربـ ـي ــة وامل ـ ـن ـ ـظ ـ ـمـ ــات ال ـع ــرب ـي ــة
واالقليمية والدولية توفير الدعم
ل ـ ــألردن مل ــواج ـه ــة اآلث ـ ــار الـبـيـئـيــة
الـسـلـبـيــة الـنــاجـمــة عــن استضافة
الاجئن السورين.
ك ـم ــا ط ـل ــب مـ ــن ب ــرن ــام ــج األمـ ــم
امل ـت ـح ــدة ل ـل ـب ـي ـئــة االسـ ـتـ ـم ــرار فــي
اجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات حـ ـم ــاي ــة الـ ـبـ ـيـ ـئ ــة ب ـعــد

ضرورة استكمال
الدراسات حول تأثير
مفاعلي ديمونة
اإلسرائيلي وبوشهر
اإليراني
ال ـن ــزاع وتـنـمـيــة ال ـق ــدرات ملــواجـهــة
الـتـحــديــات فــي الـصــومــال وتوفير
الــدعــم لبناء ال ـقــدرات الصومالية
للحد من التدهور والسيطرة على
التلوث ومتابعة تنفيذ االتفاقيات
البيئية الدولية واع ــداد برامجها
الوطنية ذات الصلة.
وط ـل ــب م ــن امل ـن ـظ ـمــات الـعــربـيــة
واالقليمية والدولية تقديم الدعم
لـلـعــراق ولـيـبـيــا لتنفيذ املـشــاريــع

وال ـ ـ ـبـ ـ ــرامـ ـ ــج الـ ـ ـخ ـ ــاص ـ ــة مل ـع ــال ـج ــة
األض ـ ــرار الـنــاجـمــة ع ــن الـعـمـلـيــات
االرهابية ،فضا عن تقديم الدعم
لبناء وتـعــزيــز ال ـقــدرات فــي اليمن
وج ـي ـب ــوت ــي ل ـل ـح ــد مـ ــن ال ـت ــده ــور
والـسـيـطــرة عـلــى ال ـت ـلــوث وتنفيذ
امل ـش ــاري ــع ال ـب ـي ـئ ـيــة وال ـع ـم ــل على
ايجاد تمويل لها.
ودع ــا املـجـلــس الهيئة العربية
للطاقة الــذريــة الــى االسـتـمــرار في
استكمال الدراسات حول تأثير كل
مــن مفاعلي ديـمــونــة االســرائـيـلــي
وبــوش ـهــر االي ــران ــي ع ـلــى املـنـطـقــة
العربية وبيئتها.
وطـ ـل ــب م ـت ــاب ـع ــة ع ـم ـل ـيــة رص ــد
ال ـت ـل ــوث اإلش ـع ــاع ــي ف ــي امل ـنــاطــق
الحدودية مع اسرائيل وتأثيراتها
ع ـلــى املـنـطـقــة ال ـعــرب ـيــة وبـيـئـتـهــا،
ومـتــابـعــة جـمـيــع نـتــائــج عمليات
ال ـ ــرص ـ ــد اإلشـ ـ ـع ـ ــاع ـ ــي ف ـ ــي ال ـ ـ ــدول
الـ ـ ـع ـ ــربـ ـ ـي ـ ــة امل ـ ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـ ــاورة ملـ ـحـ ـط ــات
ومفاعات نووية.

دعوة كافة الدول املانحة إلى املساهمة في إنجاحه
يوسف العبدالله خالل مشاركته في اجتماعات الدورة

أجانب لحل هذه االزمات ،نظرا الفتقارنا لهذا
التخصص».
وأك ــد ض ــرورة ان يـكــون لــديـنــا متخصصون
ف ــي ه ــذا الـ ـش ــأن ،إض ــاف ــة ال ــى مـتـخـصـصــن في
موضوع النزاعات القضائية البحرية.

«الزراعة» ترفع حظر استيراد
الطيور من هولندا
| كتب ناصر الفرحان |
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بالهيئة ،وفق إجراءات املنظمة العاملية للصحة
الحيوانية  ،OIEواالج ــراءات املنصوص عليها
مــن الئـحــة الحجر البيطري فــي الـكــويــت ودول
مجلس التعاون الخليجي.
واشـ ـ ـ ــار الـ ـ ـق ـ ــرار إل ـ ــى أن ـ ــه س ـ ــوف ي ـت ــم رف ــض
االرساليات املصابة بأي من االمراض الوبائية
واملـ ـ ـع ـ ــدي ـ ــة ،بـ ـع ــد فـ ـح ــص الـ ـعـ ـيـ ـن ــات ب ـم ـخ ـت ـبــر
الهيئة ،على ان يكلف املستورد بإعادة الطيور
والـحـيــوانــات املـصــابــة الــى الجهة الـتــي وصلت
منها على نفقته الخاصة ،دون تحمل الهيئة أي
مسؤولية.

الكويت تشارك االتحاد األوروبي
رئاسة مؤتمر املانحني للروهينغا
كونا -أعلن االتحاد األوروبــي
أمس ،انه سيتشارك مع الكويت،
في تــرؤس مؤتمر للمانحن في
ش ـ ــأن أزمـ ـ ــة الجـ ـئ ــي الــروه ـي ـن ـغــا
بـ ـم ــديـ ـن ــة ج ـن ـي ــف ال ـس ــوي ـس ــري ــة
االثنن املقبل.
وذكـ ــرت املـفــوضـيــة األوروب ـي ــة
وهــي ال ــذراع التنفيذية لاتحاد
األوروبـ ـ ــي ف ــي ب ـي ــان ،ان املــؤتـمــر
سـيـنـعـقــد ب ــال ـش ــراك ــة م ــع مـكـتــب
األم ــم املـتـحــدة لتنسيق الـشــؤون
اإلن ـ ـسـ ــان ـ ـيـ ــة اوت ـ ـش ـ ــا وامل ـن ـظ ـم ــة
الـ ــدولـ ـيـ ــة ل ـل ـه ـج ــرة وامل ـف ــوض ـي ــة
السامية لــألمــم املـتـحــدة لشؤون
الاجئن.
ووصـ ـف ــت امل ـفــوض ـيــة املــؤت ـمــر
بـ ــأنـ ــه سـ ـيـ ـك ــون «لـ ـحـ ـظ ــة م ـه ـمــة
لـلـمـجـتـمــع ال ــدول ــي لــاسـتـجــابــة
ل ـت ـلــك االزم ـ ـ ــة ال ـك ـب ـي ــرة لــاجـئــن
ومواجهتها».
وق ـ ـ ـ ـ ــال املـ ـ ـ ـف ـ ـ ــوض األوروبـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي

ل ـ ـشـ ــؤون امل ـ ـسـ ــاعـ ــدة اإلن ـس ــان ـي ــة
وإدارة االزم ـ ـ ـ ـ ــات خ ــري ـس ـت ــوس
س ـت ـي ـل ـيــان ـيــدس ف ــي الـ ـبـ ـي ــان ،ان
االت ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــاد األوروب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ب ـص ـف ـت ــه
«م ـ ـشـ ــاركـ ــا فـ ــي اسـ ـتـ ـض ــاف ــة ه ــذا
الحدث رفيع املستوى ،فانه يحث
ب ـف ـعــال ـيــة ج ـم ـيــع امل ــان ـح ــن عـلــى
املساهمة في إنجاح املؤتمر».
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ــاف ان ه ـ ـ ـ ــذه «لـ ـحـ ـظ ــة
مهمة إلظـهــار التضامن والنهج
امل ـ ـش ـ ـتـ ــرك وال ـ ـ ــوج ـ ـ ــه اإلن ـ ـسـ ــانـ ــي
الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــوي لـ ـلـ ـمـ ـجـ ـتـ ـم ــع ال ـ ـ ــدول ـ ـ ــي،
ل ـ ـلـ ــوفـ ــاء ب ــاحـ ـتـ ـي ــاج ــات ال ـك ـث ـي ــر
م ــن األشـ ـخ ــاص ال ــذي ــن ف ـ ــروا من
منازلهم».
وأوضــح ان االتحاد األوروبــي
ي ـ ــواص ـ ــل مـ ـت ــابـ ـع ــة ال ـ ــوض ـ ــع فــي
م ـي ــان ـم ــار بـ ـص ــورة م ـب ــاش ــرة مــع
السلطات املحلية بصفته أمرا ذا
أولوية.
وأشار الى ان االتحاد األوروبي

جـ ـ ـ ــدد ال ـ ـتـ ــأك ـ ـيـ ــد ع ـ ـلـ ــى الـ ـح ــاج ــة
النـهــاء العنف فــي مـيــانـمــار ،بما
يتضمن وقــف السلطات املحلية
العمليات العسكرية ،الــى جانب
ض ـ ـم ـ ــان الـ ـ ـ ــوصـ ـ ـ ــول اإلن ـ ـسـ ــانـ ــي
الـ ـك ــام ــل ل ـج ـم ـيــع عـ ـم ــال اإلغ ــاث ــة
لـلـمـحـتــاجــن ،ومـنـهــم الـعــامـلــون
بـ ـ ــاألمـ ـ ــم املـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــدة واملـ ـنـ ـظـ ـم ــات
الدولية غير الحكومية.
وأضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف ان االتـ ـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـ ــاد
األوروب ــي اكــد كــذلــك الحاجة ألن
ت ــدش ــن ال ـح ـكــومــة عـمـلـيــة تتسم
ب ــاملـ ـص ــداقـ ـي ــة تـ ـضـ ـم ــن ال ـ ـعـ ــودة
ال ـطــوع ـيــة لـجـمـيــع ال ـف ــاري ــن الــى
منازلهم.
وك ـ ــان مـ ـن ــدوب دول ـ ــة ال ـكــويــت
الـ ـ ـ ــدائـ ـ ـ ــم ل ـ ـ ـ ــدى األم ـ ـ ـ ـ ــم امل ـ ـت ـ ـحـ ــدة
وامل ـن ـظ ـمــات الــدول ـيــة ف ــي جنيف
ال ـس ـف ـي ــر ج ـ ـمـ ــال الـ ـغـ ـنـ ـي ــم ،اع ـل ــن
االث ـ ـ ـنـ ـ ــن املـ ـ ــاضـ ـ ــي ان الـ ـك ــوي ــت
سـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـت ـ ـ ــرأس م ـ ـ ــؤتـ ـ ـ ـم ـ ـ ــرا دول ـ ـ ـيـ ـ ــا

ل ـ ـل ـ ـمـ ــان ـ ـحـ ــن ي ـ ـخ ـ ـصـ ــص لـ ــدعـ ــم
مـ ـتـ ـطـ ـلـ ـب ــات خ ـ ـطـ ــة االسـ ـتـ ـج ــاب ــة
اإلنـ ـس ــانـ ـي ــة مل ـس ـل ـم ــي م ـي ــان ـم ــار
الاجئن في بنغاديش.
واضـ ــاف الـغـنـيــم ف ــي تصريح
لـ ـ ـ «كـ ـ ــونـ ـ ــا» ،ان ق ـ ـيـ ــادة ال ـك ــوي ــت
ل ـهــذا املــؤت ـمــر تــأتــي ان ـطــاقــا من
ال ـتــزامــات ـهــا اإلن ـســان ـيــة الــدول ـيــة
ودورهــا في خدمة ودعــم قضايا
العمل اإلنساني مبينا ان املؤتمر
سيقام بالتعاون والتنسيق مع
األمم املتحدة واالتحاد األوروبي
بــاملـقــر األوروبـ ـ ــي لــألمــم املـتـحــدة
في جنيف في  23أكتوبر الجاري.
يذكر ان االمم املتحدة كانت قد
اكــدت ان عدد مسلمي (ميانمار)
ال ـف ــاري ــن م ــن ال ـع ـنــف ضــدهــم في
بادهم قد تجاوز النصف مليون
نسمة منذ  25اغسطس املاضي
ما يمثل اكبر عملية نزوح خال
فترة زمنية وجيزة.
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