العدد ( )3515الجمعة  5أكتوبر 2018

3

محليات

www.alshahedkw.com

الخالد تسلم أوراق اعتماد
سفير البوسنة والهرسك

الجاراهلل والسفير األميركي بحثا

التطورات اإلقلیمیة والدولیة

اجتمع نائب وزیر اخلارجیة خالد اجلارالله ،مع �سفری الوالیات
املتحدة الأمريكیة لدى الكویت لوران�س �سیلفرمان ،حيث مت خالل
اللقاء بحث عدد من �أوجه العالقات الثنائیة بنی البلدین وتطورات
الأو�ضاع على ال�ساحتنی الإقلیمیة والدولیة.
ح�رض اللقاء م�ساعد وزیر اخلارجیة ل�ش�ؤون الأمريكتنی الوزیر
املفو�ض رمی اخلالد ،ونائب م�ساعد وزیر اخلارجیة ل�ش�ؤون مكتب
نائب الوزیر امل�ست�شار طالل ال�شطي.

• الشيخ صباح اخلالد خالل استقباله سفير البوسنة والهرسك

• سمو أمير البالد

القيادة السياسية هنأت
ليسوتو بعيدها الوطني

بعث �صاحب ال�سمو �أمري البالد ال�شيخ �صباح الأحمد ،بربقية تهنئة
�إلى امللك ليت�سي الثالث ملك لي�سوتو ،عرب فيها �سموه عن خال�ص
تهانيه مبنا�سبة العيد الوطني لبالده متمنيا له موفور ال�صحة
والعافية ولبالده دوام التقدم واالزدهار.
وبعث �سمو ويل العهد ال�شيخ نواف الأحمد ،بربقية تهنئة �إلى
امللك ليت�سي الثالث� ،ضمنها �سموه خال�ص تهانيه مبنا�سبة العيد
الوطني لبالده راجيا له موفور ال�صحة والعافية.
كما بعث رئي�س جمل�س الوزراء �سمو ال�شيخ جابر املبارك ،بربقية
تهنئة مماثلة.

«العربي للتخطيط» :حريصون
على تعزيز التعاون محلي ًا وعربي ًا
�شدد املدير العام للمعهد العربي للتخطيط د.بدر مال الله على حر�ص
املعهد على تطوير وتعزيز عالقات التعاون وتوثيقها مع اجلهات
وامل�ؤ�س�سات احلكومية يف الكويت والوطن العربي.
وقال مال الله عقب ا�ستقباله وفد ًا من وزارة اال�شغال الكويتية مبنا�سبة
اعداد املعهد ا�سرتاتيجية «اال�شغال» املعنونة «نحو نه�ضة وريادة
عمرانية م�ستدامة � »2035إن تعاون اجلهات املذكورة ي�شمل بناء القدرات
امل�ؤ�س�سية واعداد الربامج التدريبية املتخ�ص�صة.و�أ�شار الى االنتهاء من
اعداد «ا�سرتاتيجية وزارة اال�شغال  »2035والتي تت�ضمن ر�ؤية الوزارة
وخططها وم�شاريعها ال�ستكمال البنية التحتية يف البالد.

ت�سلم رئي�س جمل�س الوزراء بالإنابة وزير اخلارجية ال�شيخ
�صباح اخلالد ،ن�سخة من �أوراق اعتماد �سفري البو�سنة
والهر�سك اجلديد لدى الكويت �سانني هليموفيت�ش ،وذلك
خالل اللقاء الذي جرى يف ديوان عام وزارة اخلارجية.
و�أع��رب اخلالد خالل اللقاء عن �أطيب متنياته لل�سفري
اجلديد ب�أن يحظى بكل التوفيق والنجاح يف مهام عمله
لدى الكويت وللعالقات الثنائية التي تربط البلدين

املزيد من النمو واالزدهار.
وح�رض اللقاء نائب وزي��ر اخلارجية ال�سفري خالد
اجلارالله ،وم�ساعد وزير اخلارجية ل�ش�ؤون املرا�سم
ال�سفري �ضاري العجران وم�ساعد وزير اخلارجية ل�ش�ؤون
مكتب نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير اخلارجية بالإنابة
ال�سفري �صالح اللوغاين ،وعدد من كبار امل�س�ؤولني يف
وزارة اخلارجية.

• خالد اجلارالله أثناء لقائه السفير األميركي

يجب معالجة الظروف المؤدية النتشاره ونبذ مظاهر التطرف

العتيبي :ملتزمون بتنفيذ قرارات مجلس األمن بشأن مكافحة اإلرهاب
�أكد مندوب الكويت الدائم لدى االمم
املتحدة ال�سفري من�صور العتيبي،
حر�ص الكويت والتزامها الثابت
بالعمل ب�شكل ن�شط على تنفيذ
قرارات جمل�س الأمن الدويل اخلا�صة
مبكافحة الإرهاب.
وق��ال العتيبي يف كلمة لر�ؤ�ساء
اللجان الفرعية التابعة ملجل�س الأمن
ال��دويل ،ان الكويت تدين الإرهاب
بجميع ا�شكاله ومظاهره ومهما كانت
دوافعه «فهو عمل اجرامي ال يربر وال
ينبغي ربطه باي دين او جن�سية او
ح�ضارة او جماعة عرقية».
و�أو�ضح �أن مكافحة الإرهاب ت�ستدعي
تعبئة جميع اجل��ه��ود الدولية
ملواجهة هذه الآفة االجرامية باتخاذ
تدابري ل�ضمان احرتام حقوق االن�سان
و�سيادة القانون واحل��ك��م الر�شيد
والتعاي�ش ال�سلمي ب�ين االدي���ان
واحرتام رموزها ومقد�ساتها.
كما دعا الى معاجلة الظروف امل�ؤدية
النت�شار الإرهاب وعدم التحري�ض على

يجب تعبئة جميع
الجهود الدولية
لمواجهة هذه
اآلفة اإلجرامية
• منصور العتيبي متحدثا ً في مجلس األمن

الكراهية ونبذ جميع مظاهر التطرف
والعنف.
و�أ�شاد العتيبي بالدور ال��ذي تقوم
به اللجان الفرعية يف جمال مكافحة
الإره�����اب م��ن ت��ع��اون فيما بينها
وبني هيئات االمم املتحدة املعنية

مساحة الحرية بالكويت كبيرة وينعكس ذلك على الصحافة والمطبوعات

«اإلعالم» :نسعى إلى تطوير آلية الرقابة على الكتب

االخ���رى مثل مكتب االم��م املتحدة
امل��ع��ن��ي ب���امل���خ���درات واجل��رمي��ة
واملنظمة الدولية لل�رشطة اجلنائية
«االنرتبول» ومنظمة الطريان املدين
الدويل و�سائر هيئات االمم املتحدة
املعنية ذات ال�صلة.

كما �أ�شاد بدور املنظمات االقليمية
وم�ساهمتها املحققة ل��درء ظاهرة
الإره���اب ومنع انت�شار اجلماعات
الإرهابية ملا ت�شكله من تهديد لل�سلم
والأمن الدوليني.
وج��دد الت�أكيد على ما ذك��ره رئي�س

يجب التصدي لظاهرة عدم المساواة لتحقيق التنمية المستدامة

الشطي :الكويت حريصة على تمكين
الشباب اجتماعي ًا وسياسي ًا

الرويعي :يجب

نسعى لمكافحة

أال تكون هناك

البطالة ...وتعزيز

قيود على التفكير

دور القطاع الخاص

 ...واحترام

لتحقيق النمو

ثقافات اآلخرين
• عبدالرحمن الشطي يلقي كلمة الكويت

• املشاركون في الندوة

ق��ال الوكيل امل�ساعد لقطاع املطبوعات
ب���وزارة الإع�ل�ام حممد ال��ع��وا���ش� ،إن لدى
الوزارة طموحات كبرية لتطوير �آلية الرقابة
على الكتب وذلك عرب عدة خطوات ت�ستهدف
التطوير.
جاء ذلك على هام�ش الندوة التي نظمتها
رابطة الأدباء الكويتيني حتت عنوان «الرقابة
بني �آمال املبدع وا�شرتاطات الواقع» مب�شاركة
ع�ضو جمل�س الأمة عودة الرويعي ،واملحامي
نواف اليا�سني والروائي عبدالله الب�صي�ص.
و�أ�ضاف �أن وزارة الإعالم تخطو خطوات جادة
جت��اه عملية التطوير منها تنظيم دورات
تدريبية خا�صة باحل�صول على «رخ�صة
الرقيب» والتي �ستبد�أ الأ�سبوع املقبل مب�شاركة
 40فردا وت�ستمر ملدة �شهر.
و�أ�شار �إلى احلد�ص على ال�رشاكة مع م�ؤ�س�سات
املجتمع املدين املعنية باجلانب الثقايف
والأدبي مثل رابطة الأدباء الكويتيني وكلية
الآداب يف جامعة الكويت واملعهد العايل
للفنون امل�رسحية ف�ضال ع��ن ا�ستقطاب
املعنيني من كبار الأكادمييني للم�شاركة يف
عملية الرقابة.
و�أفاد العوا�ش ب�أن وزارة الإعالم لديها ر�ؤية
للتحدث مع كافة التيارات امل��وج��ودة يف
املجتمع واال�ستماع �إليها لتطوير عمل الوزارة
فيما يخ�ص الرقابة على املطبوعات.
و�شدد على �أن وزارة الإع�لام حترتم الكتاب
والآراء بتعدداتها واختالفاتها لكنها ال متلك
�إال �أن تطبق قانون املطبوعات والن�رش الذي
�أقره جمل�س الأمة عام .2006
و�أعرب عن ا�ستعداد الوزارة للتعاون واالجتماع
مع من يهمه الأمر �إن كانت هناك نوايا تخ�ص
تعديل هذا القانون �أو بع�ض املحاذير بهدف
التو�صل �إلى حل مر�ض ونقطة م�شرتكة حتقق
ال�صالح العام.
وخالل حديثه يف الندوة قال العوا�ش �إن «من

�أهم �أهداف وزارة الإعالم رعاية الفكر وت�شجيع
الأدب والثقافة والفن» مبينا �أن «منع الوزارة
لبع�ض الكتب ي�أتي كونها تطبق القانون الذي
�أقر يف  2006بواقع � 42صوتا من �إجمايل عدد
الأع�ضاء �أي مبوافقة الأغلبية ويجب �أال تالم
على تطبيق القانون».
و�أ�ضاف �أن الكويت بها م�ساحة حرية كبرية
وينعك�س ذلك على ال�صحافة واملطبوعات
فيها م�شريا �إلى الرتتيب املتقدم الذي ت�شغله
ال�صحافة الكويتية يف املنطقة العربية.
و�أو�ضح �أن «الأ�صل يف القوانني ويف الرقابة
الإج��ازة ال املنع» مبينا �أنه «يف الفرتة من
بداية  2017حتى �سبتمرب  2018مت منع 700
كتاب فقط من �أ�صل  3600كتاب».
وبني العوا�ش �أن «هناك جلنة تظلمات وللكاتب
احلق للتقدم ليتم النظر يف كتابه مرة �أخرى».
بدوره قال ع�ضو جمل�س الأمة عودة الرويعي
خالل حديثه يف الندوة �إنه يرى �أن «كل م�صنف
يفرت�ض �أن يكون جمازا �إال ما من �ش�أنه �أن يهدد
املجتمع �أو فيه خطر عليه» م�ؤكدا �أن «الق�ضاء
هو الفي�صل يف هذا الأمر».
و�أ�ضاف الرويعي �أن حرية التعبري من حرية
التفكري ويجب �أال تكون هناك �أي قيود على
التفكري م�ؤكدا �أهمية احرتام اختالفات التفكري
وثقافات الآخرين.
و�أف��اد ب��أن للمجتمع امل��دين دورا يف عملية
الت�رشيع و�أن م�شاركته مرحب بها من خالل
التوا�صل مع �أع�ضاء جمل�س الأمة �أو من خالل
املوقع الإلكرتوين اخلا�ص باملجل�س.
من جهته اعترب املحامي نواف اليا�سني �أن
«القوانني يف الكويت ال تخالف القوانني يف
الدول املتقدمة وبخا�صة �أوروبا و�أمريكا لكن
املفاهيم هي التي تختلف».
و�أ�شار اليا�سني يف حديثه خالل الندوة �إلى
وجود �آداب عامة يجب مراعاتها حلماية �أمن
املجتمع واحلفاظ عليه مبينا �أن «تفاوت

الآداب ما بني البلدان يحدد االختالف».
وقال �إن مفهوم الآداب العامة يف الغرب ويف
ال�رشق «مل يعرف» و�أن املحاكم تعطينا
ال�سياق العام للقوانني كمراعاة الأخالق
والآداب لكن تلك املفاهيم تختلف من بلد
لآخر ومن �شخ�ص لآخر وهي متغرية مبرور
الزمن.
ور�أى �أن تعريف تلك املفاهيم �أوك��ل �إلى
املحاكم و�أن القا�ضي هو الذي يحدد وفقا
للمجتمع والنظام والآداب العامة فيه م�شريا
�إلى �أن امل�صنفات يف الكويت تتعر�ض للرقابة
امل�سبقة ويجب �أن تودع يف مكتبة الكويت
الوطنية كما يجب �أن تنال املوافقة حتى يتم
ن�رشها �إال �أنه يف دول �أخرى فكل امل�صنفات
موافقة للقانون حتى يثبت العك�س �أي ان
الرقابة تكون «الحقة».
من جانبه قال الروائي عبدالله الب�صي�ص يف
حديثه �إن املنع والرقابة يف ع�رص الإنرتنت
والتكنولوجيا «�شكلي فقط» فمن يريد احل�صول
على كتاب ي�ستطيع ذلك �إلكرتونيا.
و�أ�ضاف �أن منع الكتب ي�ساعد على قر�صنتها
وبالتايل �ضياع احلقوق الأدبية للكاتب مبينا
�أنه ي�ؤيد «الرقابة واملنع يف حاالت معينة».
وقدم الب�صي�ص عددا من احللول منها حتويل
الكتب الأدبية �إلى جلنة رقابية تابعة للمجل�س
الوطني للثقافة والفنون والآداب كم�ؤ�س�سة
خمت�صة يف ال�ش�ؤون الثقافية وت�شكيل جلنة
رقابية معنية.
وطالب الب�صي�ص بزيادة عدد الرقباء من
� 12إل��ى  50رقيبا وم��ا ف��وق وحمايتهم من
امل�ساءلة القانونية وزيادة عدد جلان الرقابة
و�إلغاء �آلية التقرير و�إر�سال الكتاب نف�سه دون
اجتزاء و�إلزام اللجنة بقراءة الكتاب واحلكم
عليه.
و�شدد على �رضورة �إطالع امل�ؤلف على �أ�سباب
منع كتابه حتى يتجنبها يف الطبعة الالحقة.

جلنة مكافحة الإرهاب حول �رضورة
االهتمام بالن�ساء واالطفال الذين قد
يكونون �ضحايا للجماعات الإرهابية،
م�ضيفا ان ق��رار جمل�س الأم��ن 2396
لعام  2017ن�ص على �رضورة االهتمام
باملر�أة والطفل يف مثل هذه احلاالت.
وعلى �صعيد مت�صل قال «لقد �شهدنا
م�ؤخرا ا�ستخدام اال�سلحة الكيميائية
من جانب ال��دول وجهات فاعلة من
غري ال��دول يف اماكن متفرقة حول
العامل ما يحتم علينا �إدراك االهمية
امللحة للت�صدي لهذه الكارثة عن
طريق تفعيل القرارات الدولية ذات
ال�صلة وعلى ر�أ�سها القرار .»1540
واو�ضح العتيبي ان ذل��ك ي�أتي من
اجل موا�صلة جهود املجتمع الدويل
احلثيثة ملنع الفاعلني من غري الدول
ال�سيما اجلماعات الإرهابية من تطوير
او امتالك او ت�صنيع او حيازة او نقل
او ا�ستخدام ا�سلحة الدمار ال�شامل
بكافة انواعها �سواء كانت نووية او
كيميائية او بيولوجية.

�أك����دت ال��ك��وي��ت ���ض�رورة الت�صدي
لظاهرة عدم امل�ساواة بجميع �أبعادها
باعتباره �أمرا �رضوريا للق�ضاء على
الفقر والنهو�ض بالتقدم االجتماعي
وحتقيق التنمية امل�ستدامة وفق
�أجندة .2030
جاء ذلك يف بيان وفد الكويت الدائم
ل���دى الأم����م امل��ت��ح��دة ال���ذي �ألقاه
�أم�س الأول ،امللحق الدبلوما�سي
عبدالرحمن ال�شطي� ،أم��ام اللجنة
الثالثة «االجتماعية والإن�سانية
والثقافية» للجمعية العامة للأمم
املتحدة خالل مناق�شة بند «التنمية
االجتماعية».
و�أو�ضح ال�شطي �أن ذلك يجب �أن ي�أتي
م��ع االخ��ذ بعني االع��ت��ب��ار «الطابع
املتكامل لأهداف التنمية امل�ستدامة
والروابط بينهما يف ر�سم ال�سيا�سات
واال�سرتاتيجيات الوطنية والدولية
التنموية املنا�سبة لتحقيق الرفاه
باملجتمع».
وفيما يتعلق برتكيز تقرير الأمني
ال��ع��ام ل�ل�أم��م امل��ت��ح��دة �أنطونيو
غوتريي�س على ظاهرة عدم امل�ساواة
داخل البلدان وفيما بينها مبا فيها
وجود تفاوتات كبرية يف ن�صيب الفرد
من الناجت املحلي الإجمايل بني بلدان
جمل�س التعاون اخلليجي والبلدان
العربية الأخ���رى ق��ال ال�شطي ،ان
«الكويت حتث على ت�ضافر اجلهود
لتحقيق التنمية امل�ستدامة و�ضمان
عدم تخلف �أحد عن الركب».
وب�ي�ن �أن ال��ك��وي��ت ح��ر���ص��ت منذ
ت�أ�سي�سيها على دعم وتعزيز التنمية
يف العامل ب�أ�رسه ويف الدول العربية
ب�شكل خا�ص ،حيث ي�ساهم ال�صندوق
الكويتي للتنمية االقت�صادية العربية
بتمويل �أكرث من  960م�رشوعا تنمويا
يف  106دول مبا يف ذاك �أكرث من 380
م�رشوعا يف الدول العربية.

و�أ�شار الى ان �إجمايل قيمة القرو�ض
التي قدمها ال�صندوق الكويتي منذ
ت�أ�سي�سه يقدر ب�أكرث من  6.2مليارات
دينار.
ويف جمال النهو�ض بق�ضايا ال�شباب
ودوره����م يف التنمية �أك���د ال�شطي
اهتمام الكويت املتوا�صل بتمكني
ال�شباب ب�إن�شاء «ال�صندوق الوطني
لرعاية وتنمية امل�رشوعات ال�صغرية
واملتو�سطة» ال��ذي يهدف لتمكني
ال�شباب اقت�صاديا ومكافحة البطالة
وتعزيز دور القطاع اخلا�ص لتحقيق
النمو االقت�صادي.
و�أك���د ح��ر���ص ال��ك��وي��ت على متكني
ال�شباب اجتماعيا و�سيا�سيا حيث
�أن�ش�أت وزارة الدولة ل�ش�ؤون ال�شباب
والهيئة العامة لل�شباب ،م�شريا الى
انها �ستطلق قريبا املجل�س ال�شبابي
واملكون من الفئات ال�شبابية كافة
مبن فيهم ال�شباب من ذوي االحتياجات
اخلا�صة لتمكينهم م��ن امل�شاركة
الفعالة مع امل�ؤ�س�سات احلكومية
واملجتمع املدين والقطاع اخلا�ص.
وف��ي��م��ا يتعلق ب��ال��ت��ح��دي��ات التي
يواجهها املجتمع الدويل يف حتقيق
�أهداف التنمية امل�ستدامة فيما يتعلق
بالأ�شخا�ص ذوي الإعاقة �أو�ضح ال�شطي
ان الكويت ت�شجع على تبادل اخلربات
و�أف�ضل املمار�سات يف هذا ال�صدد ال
�سيما انها ط��رف يف اتفاقية حقوق
الأ�شخا�ص ذوي الإع��اق��ة ،وت�سعى
ل�ضمان متتع الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة
بحقوقهم ومتكينهم من امل�ساهمة يف
حتقيق �أهداف التنمية امل�ستدامة مبا
يت�سق مع بنود تلك االتفاقية.
و�أعرب ال�شطي عن اميان الكويت ب�صون
كيان الأ�رسة وحمايتها باعتبارها نواة
املجتمع ،مرحبا بالتدابري املتخذة
من قبل الدول الأع�ضاء لو�ضع وتنفيذ
ال�سيا�سات الأ�رسية ال �سيما يف جماالت

االقتصادي

احلد من الفقر والوقاية من العنف
والتوازن بني العمل والأ�رسة وتعزيز
الت�ضامن بني الأجيال.
و�أ�ضاف ان الكويت تقدم الدعم املادي
واملعنوي ل�ل�أ��سرة وتعد الرعاية
اال��سري��ة من امل��ج��االت احليوية يف
قطاع التنمية االجتماعية �سواء من
خالل قانون امل�ساعدات العامة ملد
يد العون للمواطنني املحتاجني �أو
من خالل مراكز تنمية املجتمع ومراكز
ت�سوية املنازعات الأ�رسية وحماية
�أفراد الأ�رسة.
كما �أعرب ال�شطي عن �إميان الكويت
ب ��أن التعليم مقوم �أ�سا�سي لنه�ضة
املجتمع «فهو حق للمواطنني تكفله
الدولة وفق الد�ستور» الفتا الى ان
الكويت جنحت يف خف�ض ن�سبة الأمية
بني �إجمايل ال�سكان من املواطنني
واملقيمني الرا�شدين لتبلغ ن�سبة
الأمية  %2.98وقد متكنت من الق�ضاء
متاما على �أمية الأطفال بعد �إقرار
قانون التعليم االلزامي.
وذك��ر ان حتقيق التنمية امل�ستدامة
يظل �أمرا يف غاية ال�صعوبة لل�شعوب
ال��ت��ي ت��ع��اين ال��ن��زاع��ات امل�سلحة
واحلروب ،داعيا الدول الأع�ضاء كافة
ال��ى اال�ضطالع مب�س�ؤولياتها �أمام
املجتمع ال��دويل وال�سعي نحو ف�ض
النزاعات بالطرق ال�سلمية و�صون
ال�سلم والأم��ن الدوليني وفق ميثاق
الأمم املتحدة.
واكد ال�شطي ان الكويت لن تدخر جهدا
يف تعزيز اجلهود املبذولة لالرتقاء
بالتنمية ل��ف��ئ��ات املجتمع كافة
وخا�صة الفئات امل�ست�ضعفة منهم،
م�شريا ال��ى �أهمية ت�ضافر اجلهود
امل�شرتكة والتعاون الدويل وتبادل
اخلربات لتح�سني رفاه �شعوب العامل
ونوعية حياتها وفقا لأهداف التنمية
امل�ستدامة.

