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»اخلدمات« توقع عقدًا مع مكتب استشاري لطرح املرحلة الثالثة من »األلياف الضوئية«
 وقعت وزي���رة ال��دول��ة ل��ش��ؤون اإلسكان 
وزي��رة ال��دول��ة لشؤون اخل��دم��ات الكويتية 
ال��دك��ت��ورة ج��ن��ان بوشهري ع��ق��دا م��ع مكتب 
استشاري عاملي ل��دراس��ة وتصميم وإع��داد 
مستندات طرح املرحلة الثالثة من مشروع 

األلياف الضوئية.
وقالت وزارة )اخلدمات( أمس إنها حصلت 
على املوافقات الالزمة من اجلهات الرقابية 
مثل جلنة املناقصات املركزية وإدارة الفتوى 
والتشريع ودي��وان احملاسبة للترسية على 

املكتب االس��ت��ش��اري الفائز بهذه املناقصة.
ونقل البيان عن مدير إدارة العالقات العامة 
في ال��وزارة أحمد احلسيني قوله إن املرحلة 
الثالثة لأللياف الضوئية تعد آخر مراحل خطة 
استبدال شبكة االتصاالت األرضية وتطويرها 

من كوابل نحاسية إلى ألياف ضوئية.
وأض��اف احلسيني أن املرحلة الثالثة من 
املشروع ستغطي ما تبقى من مناطق الكويت 
وس��ت��ف��وق ق��درت��ه��ا االستيعابية 100 ألف 

قسيمة تشمل مناطق قدمية وكذلك جديدة.

أمير البالد يستقبل ولي العهد واملبارك واخلالد ووزير خارجية الدومنيكان وسفير ميامنار
استقبل صاحب السمو أمير 
البالد الشيخ صباح األحمد 
بقصر بيان صباح أمس سمو 
ول���ي ال��ع��ه��د ال��ش��ي��خ ن��واف 
األح��م��د.  كما استقبل سموه 
ب��ق��ص��ر ب��ي��ان س��م��و الشيخ 
جابر املبارك رئيس مجلس 
ال�����وزراء.  واستقبل سموه 
نائب رئيس مجلس ال��وزراء 
وزي����ر اخل���ارج���ي���ة ال��ش��ي��خ 
صباح اخلالد ووزير خارجية 
جمهورية الدومنيكان ميغيل 
فاغاس وذلك مبناسبة زيارته 

للبالد. 
 كما استقبل سموه سفير 
جمهورية ميامنار االحتادية 
ل��دى دول���ة ال��ك��وي��ت ي��و ايي 
كاينج وذلك مبناسبة انتهاء 
ف��ت��رة عمله سفيرا ل��ب��الده.  
وحضر املقابلتني وزير شؤون 
الديوان األميري الشيخ علي 

جراح الصباح.

سموه استقبل املبارك واخلالد واجلراح والصالح وأعضاء الديوان الوطني حلقوق اإلنسان

ولي العهد: الديوان الوطني حلقوق اإلنسان إضافة جديدة إلجنازات الكويت في املجال اإلنساني

.. وسموه يستقبل وزير خارجية الدومنيكان ميغيل فاغاسسمو األمير يستقبل سمو الشيخ جابر املبارك

استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف 
األح��م��د بقصر ب��ي��ان ص��ب��اح أم��س سمو 
ال��ش��ي��خ ج��اب��ر امل���ب���ارك رئ��ي��س مجلس 

الوزراء.
واستقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف 
األحمد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير 

اخلارجية الشيخ صباح اخلالد. واستقبل 
سمو ول��ي العهد ن��ائ��ب رئ��ي��س مجلس 
ال���وزراء ووزي��ر الداخلية الشيخ خالد 

اجلراح. 
كما استقبل سمو ول��ي العهد الشيخ 
ن����واف األح���م���د ن��ائ��ب رئ��ي��س مجلس 

ال���وزراء ووزي��ر الدولة لشؤون مجلس 
ال��وزراء أنس الصالح و رئيس وأعضاء 
الديوان الوطني حلقوق اإلنسان، وذلك 
مبناسبة تشكيل مجلس اإلدارة اجلديد. 
وقد هنأهم سموه، مشيرا إلى أن انشاء 
ه��ذا ال��دي��وان سيضاف إل��ى اإلجن���ازات 

التي تشهدها دول��ة الكويت ف��ي املجال 
اإلنساني وإسهاماتها في إرس��اء دعائم 
حقوق وحماية اإلن��س��ان وف��ق القوانني 
واملعاهدات الدولية. وأع��رب سموه عن 
اع��ت��زازه بالكفاءات الكويتية العاملة 
في مجال حقوق اإلنسان وجهودهم في 

ال��دف��اع ع��ن قضايا ال��وط��ن ومصاحله، 
متمنيا لهم كل التوفيق والسداد في حتمل 
هذه املسؤولية الوطنية وفي أداء مهامهم 
على الوجه األكمل. وحضر املقابلة رئيس 
املراسم والتشريفات بديوان سمو ولي 

العهد الشيخ مبارك صباح السالم.

.. وسموه يستقبل أنس الصالح ورئيس وأعضاء الديوان الوطني حلقوق اإلنسانسمو ولي العهد يستقبل الشيخ صباح اخلالد

الغامن يعزي نظيريه 
في املغرب بضحايا 

حادث القطار

بعث رئيس مجلس األم��ة م���رزوق ال��غ��امن أمس 
األربعاء ببرقيتني إلى رئيس مجلس النواب املغربي 
حبيب املالكي ورئيس مجلس املستشارين املغربي 
حكيم بن شماش عبر فيهما عن خالص العزاء وصادق 
املواساة بضحايا ح��ادث خ��روج أحد القطارات عن 
مساره بالقرب من العاصمة الرباط والذي أسفر عن 

سقوط العشرات من الضحايا واجلرحى.

مرزوق الغامن

وفقا للميثاق ومبادئ القانون الدولي 

الكويت: لكل دولة حق سيادي كامل وأصيل في السيطرة على مواردها الطبيعية
أك��دت الكويت أن لكل دول��ة حق سيادي 
ك��ام��ل وأص��ي��ل ف��ي السيطرة على م��وارده��ا 
الطبيعية واستغاللها وفقا للميثاق ومبادئ 
القانون الدولي باعتبارها عامل أساسي إذا 
أحسن استخدامها في حتقيق النمو االقتصادي 
والتنمية املستدامة على املدى الطويل. جاء ذلك 
في كلمة الكويت خالل جلسة مجلس األمن حول 
األسباب اجلذرية للنزاع ودور املوارد الطبيعية 
في النزاعات والتي ألقاها املندوب الدائم السفير 

منصور العتيبي مساء الثالثاء.
وأعرب العتيبي عن إميان الكويت بأن املوارد 
الطبيعية نعمة حباها الله للعديد من الدول 
فالبد لها ان تكون مصدرا ومحركا للتنمية 

املستدامة وازدهار الدول ورفاه شعوبها.
وق��ال إن إدارة امل���وارد الطبيعية بصورة 
قانونية وشفافة ومستدامة على الصعيد 
الوطني وضعتها الكويت على سلم أولوياتها 
لتقوم على حفظها وحسن استغاللها مبراعاة 

مقتضيات ام��ن ال��دول��ة واقتصادها الوطني 
مبوجب الدستور.

وأبدى العتيبي أمله بأن تؤدي مناقشة اليوم 
ال��ى تعزيز فهم الصلة بني امل���وارد الطبيعية 
والنزاعات اذ سلطت الورقة املفاهيمية العالقة 
الوثيقة بينهما فهذه املرة الثالثة التي يتناول 

مجلس األمن هذه املسألة الهامة.
وأوض��ح أن التباعد الزمني في مناقشتها 
ومعاجلتها ووض���ع ال��ت��ص��ورات واحل��ل��ول 
ال��الزم��ة ال ي��دل على استشعار مجلس األم��ن 
ملدى خطورتها وتداعياتها على شعوب الدول 

املتضررة واملتأثرة منها.
وذك��ر العتيبي أن ال��ن��زاع��ات ح��ول امل��وارد 
الطبيعية بني ال��دول ذات السيادة لم تعد كما 
كان سائدا قبل واثناء احل��رب الباردة فخالل 
العقود ال��ث��الث املاضية اندلعت الكثير من 
احل��روب والنزاعات األهلية أغلبها في الدول 
النامية وأسبابها مختلفة ظاهرها سياسي ولكن 

جذورها اقتصادية واجتماعية.
وأض��اف أن هذه النزاعات جنم عنها الكثير 
من املآسي واملعاناة اذ انشغل مجلس األمن 
في معاجلتها سنوات طويلة وال زال بعضها 

مستمرا.
وأشار العتيبي إلى أن مجلس األمن في قراره 
2005/1265 وبيانه الرئاسي 22 لعام 2007 
قام بتسليط الضوء على عدة عوامل أساسية 
التي من املفترض أن تسهم في احلد والتصدي 
لهذه الظاهرة.وبني أن املجلس دعا الى تعزيز 
دور قوات حفظ السالم عن طريق منح عمليات 
حفظ السالم والية مناسبة ملساعدة احلكومات 
املعنية على منع االس��ت��غ��الل غير القانوني 
للموارد الطبيعية.وقال العتيبي إن املجلس دعا 
ايضا الى دعم املبادرات االقليمية التي تسهم 
في احلد من مخاطر استغالل املوارد الطبيعية 
على غرار بروتوكول مكافحة االستغالل غير 
القانوني للموارد الطبيعية املعني مبنطقة 
البحيرات وم��ب��ادرة الشفافية في الصناعات 
االستخراجية باإلضافة الى االلتزام بعملية 
كيمبرلي لعام 2000 فيما يسمى باملاس امللطخ 
بالدماء باعتبارها مثال حتى اآلن على التعاون 

الدولي في هذا املجال.
وأض��اف أن املجلس دع��ا أيضا إل��ى تعزيز 
ن��ظ��م اجل�����زاءات وال��ع��ق��وب��ات ال��ت��ي يقررها 
وذل��ك باعتماد والي��ة واضحة واختصاصات 

محددة خلبرائه وألف��رق��ة الرصد التابعة له 
ملنع االجت��ار واالستغالل غير القانوني وغير 
املشروع للموارد الطبيعية.وأوضح العتيبي 
أن “الدبلوماسية ال��وق��ائ��ي��ة ال��ت��ي أساسها 
احلوار والوساطة واللجوء الى التحكيم تبقى 
افضل السبل ملنع النزاعات مبا فيها تلك التي 
يكون سببها اخلالف حول احلقوق في املوارد 

الطبيعية”.
وتابع قائال “كدولة حباها الله باملوارد 
الطبيعية ندرك جيدا مدى ارتباط ذلك بالنزاعات 
انطالقا من كارثة االحتالل عام 1990 واآلثار 
املأساوية التي جنمت عنه على الكويت ودول 

املنطقة والعالم”.
وب��ني العتيبي أن نعمة امل���وارد الطبيعية 
بحد ذات��ه��ا ل��م تكن يوما السبب الوحيد في 
ن��ش��وب ال��ن��زاع��ات واحل����روب االه��ل��ي��ة ولكن 
حسن استغاللها قد يكون اهم وسائل تعافي 
املجتمعات والدول من بعد النزاعات التي متهد 

الطريق الى إعادة اإلعمار والتنمية.
وأف���اد أن التاريخ يزخر بأمثلة لنزاعات 
مسلحة وح��روب أهلية نتجت عن االستغالل 
القانوني وغير القانوني للموارد الطبيعية 

الذي أسهم في تأجيجها وأطال أمدها وفي غالب 
االحيان كان السبب الرئيسي في اعادة نشوبها.

وحذر العتيبي من االثار السلبية والتداعيات 
والنتائج الوخيمة واجلسيمة الستخدام املوارد 
الطبيعية على البيئة واالق��ت��ص��اد والصحة 
العامة محليا وإقليميا كسالح في وقت النزاعات 
املسلحة.وقال إن “لنا ف��ي الكارثة البيئية 
الناجمة ع��ن ح��رق ق��وات االح��ت��الل العراقية 
حلوالي 1037 بئر نفطي خير عبرة ودرس على 
سوء استخدام الثروات الطبيعية والبيئة إبان 
النزاعات املسلحة”.وأكد أنه إميانا من الكويت 
ب��ض��رورة ع��دم اس��ت��خ��دام ال��ث��روات الطبيعة 
والبيئة في النزاع املسلح بادرت الكويت بطرح 
مشروع ق��رار اعتمدته اجلمعية العامة لألمم 
املتحدة أعلن فيه ي��وم ال��س��ادس م��ن نوفمبر 
يوما عامليا ملنع استخدام البيئة في احلروب 

والنزاعات املسلحة.
ولفت العتيبي إلى أن الكويت ستدعو الى 
جلسة بصيغة آري��ا ف��ي السابع م��ن نوفمبر 
القادم لبحث منع استخدام البيئة في احلروب 
وال��ن��زاع��ات املسلحة وس��ب��ل تعزيز االط��ار 

القانوني الدولي في هذا الشأن. 
وشدد على أن الفقر واجلوع وعدم املساواة 
وغياب احلكم الرشيد من اه��م اسباب نشوب 
النزاعات كما اشارت أليها تقارير االمم املتحدة 
ل��ذا “من الواجب علينا ان ننظر ال��ى العوامل 
املشتركة املؤدية الى التوترات واملتسببة في 
نشوب الصراعات والتي ميكن التنبؤ مبعظمها 
اذا م��ا اخ��ذن��ا بعني االع��ت��ب��ار ثالثة مؤشرات 
اقتصادية وهي نصيب الفرد من الدخل ونسبة 

النمو االقتصادي وهيكل االقتصاد”.
وأش���ار إل��ى أهمية ال��ع��ودة إل��ى املسلمات 
وامل��ق��وم��ات األس��اس��ي��ة لبناء دول���ة مستقرة 
وتنفيذ اهداف التنمية املستدامة 2030 وبناء 
ال��ق��درات الوطنية وإرس���اء إدارة اقتصادية 
فعالة عبر وضع استراتيجية شاملة ملكافحة 
الفساد وبناء املؤسسات وترسيخ حكم القانون 
وتنويع االقتصاد إذ ميكن لألمم املتحدة بكافة 
اجهزتها ان تكون خير عون وشريك للدول في 

هذه املجاالت.

السفير منصور العتيبي

استقبل اخلالد وفارغاس والصالح وأعضاء الديوان الوطني 
حلقوق اإلنسان واخلياط

املبارك: اإلنسان ثروة الكويت احلقيقية 

استقبل سمو الشيخ جابر املبارك  رئيس مجلس 
الوزراء وبحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير 
اخلارجية الشيخ صباح اخلالد في قصر بيان أمس 
وزير اخلارجية بجمهورية الدومينيكان الصديقة 
ميغيل فارغاس والوفد املرافق له وذل��ك مبناسبة 

زيارته للبالد.
واستقبل سمو الشيخ جابر املبارك رئيس مجلس 
الوزراء نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة 
لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح يرافقه رئيس 
ال��دي��وان الوطني حلقوق اإلن��س��ان السفير جاسم 
املباركي وأعضاء الديوان الوطني حلقوق اإلنسان 
مبناسبة ص��دور املرسوم االميري بتعيني رئيس 

واعضاء مجلس ادارة الديوان.
وقد هنأ سموه  رئيس وأعضاء الديوان الوطني 
حلقوق االنسان مؤكدا على ض��رورة تفعيل الدور 
الذي يضطلع به الديوان وال��ذي يهدف إلى تعزيز 
الدميقراطية الكويتية ال��رائ��دة وإظ��ه��ار الوجه 

احلضاري املشرق لها امام العالم.
وأعرب سموه عن فخره بأن يكون في الكويت مثل 
هذا اجلهاز الذي يأتي استكماال للمسيرة االنسانية 
لدولة الكويت خالل تاريخها وهذا ما نفخر ونفاخر 
ب��ه ب��ني األمم متمنيا ل��ألع��ض��اء التوفيق ف��ي حل 

القضايا املطروحة ضمن اعمال ال��دي��وان الوطني 
حلقوق االنسان.

وأك��د سموه أن الكويت تولي اهتماما كبيرا 
بترسيخ مبادئ حقوق االنسان احتراما للقانون 
وال��ت��زام��ا بالدستور ال���ذي كفل للمواطن حرية 
ال��رأي املسؤولة مشيرا الى ان احلكومة مبختلف 
مؤسساتها حت��رص على تذليل العقبات لضمان 
جناح وتفعيل عمل اجلهاز اميانا بأن االنسان هو 
ثروة الكويت احلقيقية التي ال ينضب معينها ابدا 

وهو صانع التنمية وغايتها.
كما استقبل سمو الشيخ جابر امل��ب��ارك رئيس 
مجلس ال��وزراء مدير مركز االب��داع اللغوي حمزة 
اخلياط حيث أهدى سموه اصدار املوسوعة االمالئية 
للصغار التي تكفل سموه بطباعتها على نفقته 

اخلاصة.
وأش��اد سموه باملوسوعة اإلمالئية التي اعدها 
االستاذ حمزة اخلياط وطبع منها 100 الف نسخة 
خالل فترة وجيزة لتميزها بأسلوب حديث ومسل 
يسهل من عملية التعلم على اسس ومبادئ قومية 
ل��دى االط��ف��ال مؤكدا اهمية تعليم اللغة العربية 
وقواعدها السليمة وغرس حبها في نفوس الطلبة 

والطالبات.
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سمو الشيخ جابر املبارك يستقبل أنس الصالح واملباركي وأعضاء الديوان الوطني حلقوق اإلنسان


