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ح����ذر رئ���ي���س ال��ه��ي��ئ��ة اخل��ي��ري��ة 
اإلسالمية العاملية، املستشار بالديوان 
األميري، د.عبدالله املعتوق من تداعيات 
كارثية الزدي��اد معدالت اجلوع بسبب 
النزاعات على خلفية إع��الن برنامج 
األغذية العاملي ببلوغ أعداد اجلوعى في 

العالم نحو 830 مليون جائع. 
 جاء ذلك لدى استقباله مبكتبه صباح 
أمس رئيس اللجنة الدولية للصليب 
األحمر بيتر م��اوري��ر ورئيس البعثة 
اإلقليمية للجنة الدولية للصليب األحمر 
محمد يحيى عليبي ورئيسة االتصاالت 
القانونية وال��ش��ؤون اإلنسانية في 
البعثة الدولية لدى الكويت دوروثيا 
كرمييتساس وزينب قمبر مستشارة 
الشؤون اإلنسانية بالبعثة، وحضور 
مدير ع��ام الهيئة اخليرية ب��در سعود 
الصميط، ومستشار الرئيس للعالقات 

الدولية هديل السبتي.
 ووج��ه د. املعتوق دع��وة لرئيس 
ال��ل��ج��ن��ة ال��دول��ي��ة للصليب األح��م��ر 
للمشاركة في أعمال املؤمتر السنوي 
ال��ث��ام��ن ل��ل��ش��راك��ة ال��ف��ع��ال��ة وت��ب��ادل 
املعلومات من أجل عمل إنساني أفضل 
الذي تستضيفه الهيئة في 26 نوفمبر 
املقبل برعاية صاحب السمو الشيخ 
صباح األحمد أمير البالد وقائد العمل 
اإلنساني حتت شعار” إنسانية واحدة 
ض��د اجلوع” ب��ال��ش��راك��ة م��ع منتدى 
تعزير السلم في املجتمعات املسلمة، 
والعديد من املنظمات احمللية واإلقليمية 

والدولية.
 وأش���ار د. املعتوق إل��ى أن الهيئة 
وج��ه��ت دع����وات ل��ع��ش��رات املنظمات 

اإلنسانية اخلليجية والدولية ومن 
بينها مؤسسة بيل غيتس ومكتب 
األم��ن ال��ع��ام املساعد للشراكات في 
األمم املتحدة، وبرنامج األغذية العاملي 
وم��ن��ظ��م��ة األغ���ذي���ة وال���زراع���ة ل��أمم 
املتحدة وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي 
والوكالة األمريكية للتنمية الدولية 

وغيرها، وقد تلقيناً موافقات من جانب 
ال��ع��دي��د م��ن امل��ن��ظ��م��ات وامل��س��ؤول��ن 

الدولين. 
وأوض��ح أن املؤمتر يعنى بإطالق 
برنامج الطعام مليار جائع في العالم، 
وإن لديه أم��ل كبير ف��ي أن تتضاعف 
م��س��اه��م��ات امل��ن��ظ��م��ات امل��ش��ارك��ة في 

تعهداتها لهذا البرنامج، وأن أجندة 
املؤمتر تشتمل على عدد من اجللسات 
مل��ن��اق��ش��ة ظ���اه���رة اجل����وع وآث���اره���ا 
واالغاثات العاجلة ودورها في مكافحة 
اجل���وع واألث���ر امل��س��ت��دام ملشروعات 
التنمية املجتمعية وقضايا الشراكة 
وال��ت��ك��ام��ل ودوره���م���ا ف���ي التمكن 

للمجتمعات الفقيرة.  
وت��ط��رق د. امل��ع��ت��وق إل��ى األزم���ات 
اإلنسانية في منطقة الشرق األوسط 
وت��داع��ي��ات��ه��ا اإلن��س��ان��ي��ة ال��ك��ارث��ي��ة ، 
وخ��اص��ة األزم����ة ال��س��وري��ة، داع��ي��اً 
الصليب األحمر إلى شراكة فاعلة من 
أج��ل تخفيف معاناة ضحايا األزم��ة 

خاصة من األطفال والنساء. 
م��ن ج��ه��ت��ه رح���ب رئ��ي��س اللجنة 
الدولية للصليب األحمر بيتر ماورير 
بالشراكة امليدانية وتبادل اخلبرات 
وامل��ع��ل��وم��ات م���ع ال��ه��ي��ئ��ة اخل��ي��ري��ة 
وغيرها من املنظمات اإلسالمية، معرباً 
ع��ن ترحيب منظمته باملشاركة في 

أعمال املؤمتر الثامن للشراكة بوفد 
رف��ي��ع ب��رئ��اس��ة ن��ائ��ب رئ��ي��س اللجنة 
الدولية جلس كاربونيرو، األكادميي 
واالقتصادي املتخصص في الشؤون 
اإلنسانية  وقضايا املجاعات، وستكون 

مشاركته معالة. 
وأشار إلى أن معاجلة تداعيات اجلوع 
أمر مهم، وأن األهم هو مواجهة األسباب 
املؤدية للمجاعات ومنها النزاعات وما 
يترتب عليها من عنف وفقر واضطرابات 
اجتماعية خطيرة،  موضحا أن املجاعة 
ف��ي غ��ال��ب األح��ي��ان ع���رض م��دم��ر من 
أعراض حرب طال أمدها، وآمال أن تقدم 
منظمته  مناذج وحلوالً جديدة للتعاون  
في مثل هذا االط��ار للعمل على تخفيف 

حدة انعدام األمن الغذائي.
ولفت بيتر إل��ى أن اللجنة الدولية 
للصليب األحمر واألمم املتحدة والبنك 
الدولي وشركة ميكروسوفت وجوجل 
وأم��ازون خلدمات اإلنترنت أعلنت في 
وق��ت سابق ع��ن إط��الق ش��راك��ة عاملية 
غير مسبوقة للحيلولة دون وق��وع 
مجاعات ف��ي املستقبل م��ن خ��الل آلية 
عاملية ُمكرَّسة للوقاية من املجاعات في 
ب ملواجهتها، واإلن��ذار  املستقبل والتأُهّ
بأزمات الغذاء قبل تفاقمها وحتولها إلى 

مجاعات.
ورح��ب بيتر بالشراكة م��ع الهيئة 
اخليرية في ميادين العمل اإلنساني من 
اجل تخفيف معاناة الشعوب املنكوبة 
في سوريا واليمن وغيره، مثمناً جهود 
دول��ة الكويت م��ن خ��الل مجلس األم��ن 
وطرحها للقضايا اإلنسانية ومساعداتها 

الدائمة للمنظمات الدولية.

خالل استقباله وفد اللجنة الدولية للصليب األحمر

املعتوق يحذر من تداعيات كارثية الزدياد معدالت اجلوع في العالم

د. املعتوق مستقبالً رئيس اللجنة الدولية للصليب األحمر بيتر ماورير
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جانب من اللقاء
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الغذائي  األمن  انعدام  حدة  لتخفيف  حلول  تقدمي  وعلينا  أمدها  طال  حرب  أعراض  من  مدمر  عرض  املجاعة  بيتر: 

أكد وكيل وزارة العدل املساعد للشؤون 
القانونية الكويتي زكريا األنصاري أمس 
الثالثاء أن الكويت في حركة تشريعية 

وقانونية دائمة ومستمرة.
وقال األنصاري ل� )كونا( لدى متثيله 
الكويت في انعقاد مجلس ادارة املركز 
العربي للبحوث وال��دراس��ات القانونية 
والقضائية الدوري الثاني لسنة 2018 في 
مقر املركز في بيروت إن “كل مجتمع حي 
يشهد حراكا تشريعيا يكون نتيجة تفاعله 
مع األحداث اجلارية وسعيه لوضع رؤيته 
للمستقبل ل��ذل��ك يعمل باستمرار على 

تنظيمها”.
واعتبر األنصاري أن القوانن حتتاج 
دائما ال��ى إع��ادة النظر فيها وتطويرها 
وحتسينها مشيرا إلى أن التشريع الفاعل 
قاعدة أساسية لتطوير املجتمع وتنظيمه.

وأش��ار إلى أن الكويت تقدم الكثير من 
املقترحات في مجال عمل املركز “آخرها 
كان ما طرحته في اجتماع املكتب التنفيذي 
ملجلس وزراء ال��ع��دل ال��ع��رب ف��ي مايو 
امل��اض��ي م��ن اق��ت��راح ب��ض��رورة مواكبة 
األح���داث الدولية وال��ت��ط��ورات املتعلقة 
بخطاب الكراهية وذلك عبر دراسة أعدتها 
وزارة العدل لبحث هذا املوضوع ومحاولة 
إي��ج��اد االل��ي��ات ال��الزم��ة ملكافحة خطاب 
الكراهية والتمييز بن خطاب الكراهية 
ومم��ارس��ات التعصب والتطرف لوجود 

اختالف كبير بينهم”.
ولفت االن��ص��اري ال��ى حجم النشاط 
التشريعي الكبير ال��ذي قامت به وزارة 
العدل الكويتية في العام احلالي بطرحها 

العديد من القوانن التي أقر بعضها فيما 
مت اعداد اللوائح التنفيذية بشأن االخرى 
مثل قانون تعارض املصالح ومشروع 
قانون يتعلق بحرية املعلومات إضافة 

الى مشاريع أخرى قيد الدراسة.
وحول اجتماع مجلس إدارة املركز العربي 
للبحوث والدراسات القانونية والقضائية 
في بيروت قال األنصاري إن أعضاء مجلس 
ادارة املركز يعقدون اجتماعن اعتيادين 
في شهري أبريل واكتوبر من كل عام يجري 
خاللهما مناقشة املسائل واألنشطة التي 
نفذها املركز التزاما ببرنامجه الزمني الذي 

اقره مجلس وزراء العدل العرب كما يقوم 
األع��ض��اء ب��االط��الع على جهود امل��رك��ز من 
خالل اللجان الفنية والقانونية والقضائية 
وم��ا أسفر عنها م��ن دراس���ات حتتاج إلى 

إجراءات.
وك���ان مجلس إدارة امل��رك��ز العربي 
للبحوث والدراسات القانونية والقضائية 
التابع جلامعة ال��دول العربية قد عقد 
دورته الثانية لعام 2018 برئاسة ممثل 
وزير العدل اللبناني القاضي طانيوس 
السغبيني وم��ش��ارك��ة االع��ض��اء ممثلي 
وزراء ع��دل ك��ل م��ن الكويت واجل��زائ��ر 

والسعودية وفلسطن الى جانب األمانة 
العامة الفنية ملجلس وزراء العدل العرب.

وافتتح األمن العام املساعد للجامعة 
العربية ورئيس املركز السفير عبدالرحمن 
الصلح أعمال املجلس مشيرا الى “الدور 
الرائد” للمركز وما يحققه على الصعيد 
العمل العربي العدلي املشترك مثمنا 
دور “االخوة العرب” في اجناح مسيرة 
عمل املركز من خالل املشاركة الفاعلة في 

أنشطته.
وت��ول��ى بعدها ال��ق��اض��ي السغبيني 
رئ��اس��ة اجللسة ال��ت��ي اس��ت��ع��رض فيها 

االنشطة املقررة في برنامج عمل املركز 
ل��ع��ام 2018 املتعلقة ب��ل��ج��ان توحيد 
ال��ت��ش��ري��ع��ات ال��ع��رب��ي��ة واالج��ت��م��اع��ات 
القضائية والعدلية الدورية والندوات 
العلمية واألبحاث والدراسات التي أعدها 

املركز.
وناقش األعضاء برنامج عمل املركز 
لعام 2020 واتخذ املجلس التوصيات 
وال��ق��رارات املناسبة بشأنها لرفعها الى 
املكتب التنفيذي ملجلس وزراء العدل 
العرب الذي سينعقد في اخلرطوم نهاية 

الشهر املقبل.

مّثل الكويت في انعقاد مجلس إدارة املركز العربي للبحوث والدراسات القانونية والقضائية 

األنصاري: الكويت في حركة تشريعية وقانونية دائمة ومستمرة

جانب من االجتماعزكريا األنصاري

العازمي يقترح  إلغاء شيشة العوائل في املطاعم واملقاهي 

أعضاء في »البلدي« 
يقترحون  استحداث 

محافظات جديدة ذات 
فرص استثمارية وجتارية

 ريا�ض عواد 

ق��دم أع��ض��اء املجلس البلدي علي ب��ن ساير العازمي 
وعبدالله مرزوق الرومي  العازمي وحمدي نصار العازمي 
اقتراحا باستحداث محافظات جديدة )محافظة صباح 
األحمد، محافظة املطالع( والتي تشمل إيجاد مراكز عمرانية 

واستثمارية خارج املنطقة احلضرية احلالية .
 وقال األعضاء في اقتراحهم: انطالقا من الرغبة السامية 
حلضرة صاحب السمو أمير البالد بجعل دولة الكويت مركزاً 
مالياً وجتاريا ومن منطلق تقليل املساحات الصحراوية 
وإيجاد مدن عمرانية جديدة للتغلب على املشكلة السكانية. 
وه��ذا لن يتأتى إال من خالل إنشاء محافظات جديدة مثل 
محافظة صباح األحمد ومحافظة املطالع إليجاد مراكز 
عمرانية بعيدة عن العاصمة حتتوي على أماكن فرص 

استثمارية وجتارية. 
من جهة أخرى قدم عضو املجلس البلدي حمدي نصار 
العازمي اقتراحا بإلغاء تقدمي شيشة العوائل في املطاعم 

واملقاهي والكافيهات وفي كافة األماكن العامة.
وق��ال العازمي: إن االقتراح يأتي انطالقاً من احملافظة 
على عادات وتقاليد دولتنا الغالية وحيث أن تقدمي الشيشة 
للعوائل باملقاهي واملطاعم يجلب الكثير م��ن األض��رار 
الصحية والنفسية ويزيد من املشاكل األسرية التي تهدد 

مجتمعنا الغالي، وحفاظاً على عاداتنا وتقليدنا .

 »املعلومات املدنية« تطلق 
خدمة تتيح ملالك العقار 
متابعة  بيانات القاطنني 

من خالل الرسائل النصية 
ريا�ض عواد 

أط��ل��ق��ت ال��ه��ي��ئ��ة 
العامة للمعلومات 
امل���دن���ي���ة خ��دم��ت��ه��ا 
اجل��دي��دة ألص��ح��اب 
العقارات لتمكينهم 
م���ن م��ع��رف��ة ح��رك��ة 
ت��غ��ي��ي��ر ال��ع��ن��اوي��ن 
س��واء كانت إضافة 
أو إل����غ����اء ب��ش��ك��ل 
مباشر عبر الرسائل 
النصية SMS وذلك 
بإضافة هذة اخلدمة 
عبر موقعها الرسمي 

https://www.paci.gov.kw
وكشف مدير عام الهيئة العامة للمعلومات املدنية مساعد 
العسعوسي أن ه��ذه اخلدمة تأتي تسهيال على أصحاب 
عقارات  السكن اخلاص ملتابعة القاطنن سواء االضافة او 

اإللغاء ، مما يسهم في الرقابة الذاتية ألصحاب العقارات.
وعن آلية تفعيل هذه اخلدمة ذكر العسعوسي أن على 
https://www. صاحب العقار الدخول على موقع الهيئة
paci.gov.kw واختيار اخلدمة املعنية ضمن اخلدمات 
االلكترونية املتوفرة باملوقع واتباع خطوات تفعيل اخلدمة 
بادخال البيانات وحتميل صورة وثيقة العقار  او شهادة 
اإلسكان بالنسبة ألصحاب البيوت احلكومية ، حيث سيتم 
التحقق من املعلومات ومن ثم تفعيل اخلدمة والتواصل مع 
صاحب العقار من خالل الرسائل النصية SMS وابالغه 
عن اي حالة تغيير تطرأ على العقار سواء بإضافة أو إلغاء 
عنوان القاطنن وبذلك يصبح صاحب العقار على تواصل 
مستمر وبشكل فوري ومعرفة جميع مايتعلق بالعقار دون 

احلاجة لعناء املراجعة.

مساعد العسعوسي

رئيس الوفد اإلعالمي الكويتي يشيد بالنمو 
االقتصادي في مدينة شنجن الصينية

أشاد رئيس الوفد االعالمي نائب املدير 
العام لقطاع التحرير ورئيس حترير وكالة 
االنباء الكويتية )كونا( سعد العلي أمس 
الثالثاء بنتائج ل��ق��اءات الوفد اإلعالمي 
الكويتي ال���ذي ي���زور ال��ص��ن حاليا مع 
املسؤولن في مدينة شنجن الصينية مثنيا 

على النمو االقتصادي الهائل في املدينة.
وأض��اف العلي خ��الل استضافة معهد 
التنمية الصيني للوفد اإلعالمي الكويتي 
“ان هذه الزيارة تأتي على ضوء نتائج 
زي��ارة صاحب السمو أمير البالد األخيرة 
لبكن لتلمس اصداء االتفاقيات التي ابرمها 
البلدان خالل زيارة سموه ومظاهر تعزيز 
التعاون الثنائي ومواجهة أي حتديات قد 

تعترض ترسيخها وتنميتها”. 
وحول التعاون الثقافي بن البلدين قال 
العلي: “إن عدد الطلبة الكويتين الذين 
يتلقون تعليمهم في اجلامعات الصينية 
يعد قليال ج��دا مقارنة بحجم العالقات 
السياسية واالقتصادية التي جتمع الصن 
بدول املنطقة” متمنيا رفع مستوى التعاون 

الثقافي بن البلدين.
م��ن جانبه رح��ب ن��ائ��ب رئ��ي��س معهد 
التنمية الصيني تشو جن بالوفد اإلعالمي 
الكويتي مستذكرا حلقة البحث املشتركة 
ب��ن ب���الده وال��ك��وي��ت ال��ت��ي ع��ق��دت العام 
امل��اض��ي ح���ول امل��ش��اري��ع امل��ش��ت��رك��ة بن 

البلدين.

وق��ال جن “ان احترافية املعهد تتركز 
على كيفية حت��وي��ل منطقة م��ن ال شيء 
إلى منطقة صناعية كبيرة كما ان اجلزر 
الكويتية ليس بها سكان وال بنية حتتية 
وال��رؤي��ة تهدف الستثمارها وتطويرها 
وه��ذا يتطلب تنفيذ بنية حتتية شاملة 
وراس��خ��ة م��ن ش��ب��ك��ات وط���رق وغيرها 
حتى تكون جاهزة للمشاريع العمالقة 
وان تتحول من ج��زر خالية إل��ى مناطق 

اقتصادية وسياحية وتنموية”.
وأض���اف ان املعهد بامكانه املشاركة 
واملساهمة في مشاريع الكويت التنموية 
والسيما مشروع )مدينة احلرير( ووضع 
اخلطط االقتصادية لتنميتها وتطويرها 
“ونحن ن��رغ��ب ف��ي امل��ش��ارك��ة مبثل هذه 

املشاريع”.
وتابع أن الصن تتعاون مع دول عديدة 
مبا فيها ال��والي��ات املتحدة األمريكية في 
مجال التطوير والتقنيات مشددا على “أن 
تطوير وتعزيز العالقات بن الدول يحتاج 
إل��ى ق��رار وان خطة التنمية في الكويت 
بحاجة الى استثمار عمالق إلصالح البنية 
التحتية فهذا األس��اس ال��ذي يبنى عليه 

التطور والتقدم”. 
وأك��د “أن للكويت مزايا عديدة وعلى 
رأسها موقعها االستراتيجي وعالقاتها 
املتوازنة مع القوى العاملية كما انها بلد 
نفطي” مشيرا الى “ان خطوات االستثمار 

تعتمد على األم��ن ورغ��م أوض��اع الشرق 
األوسط فإن الكويت تعد آمنة ومستقرة” 
متمنيا في الوقت ذاته “أن تسارع الكويت 
ف��ي عملية التطوير السيما ف��ي جوانب 
البنية التحتية ألن إجناز املشاريع العمالقة 

يحتاج إلى سنوات”.
م��ن جهتها حت��دث��ت م��دي��ر ع���ام ادارة 
التطوير والتخطيط ليو رونغجن عن 

دور املعهد وأهميته مشيرة الى اختياره 
ضمن 25 معهدا معترفا به عامليا كمرجع 

للتخطيط االقتصادي والتنمية.
واض��اف��ت رون��غ��ج��ن ان املعهد لديه 
أعلى شهادة تأهيل في وض��ع الدراسات 
االقتصادية والعملية ملشاريع املستقبل 
وبفضل التخطيط وال��دراس��ات املوثوقة 
أصبحت )شنجن( منوذجا يحتذى به في 

مجال التخطيط االقتصادي.
واوضحت “ان هناك مرحلتن للمشاريع 
العمالقة االولى هي حتديد القرار بالتنفيذ 
والثانية تتعلق بكيفية التطبيق وحسب 
جتاربنا نستطيع اآلن معاونة دول العالم 
ف��ي وض��ع اخل��ط��ط االق��ت��ص��ادي��ة ولدينا 
جتارب ناجحة جدا في الكويت واإلمارات 
وغيرهما من الدول”.ثم عرضت صورا 
ملدى التطور الذي حصل خالل ال30 عاما 
املاضية في مدينة شنجن مبينة ارتفاع عدد 
السكان فيها من 300 الف في عام 1980 
إلى 12 مليونا في عام 2016 كما ارتفع 
دخل الفرد من 70 دوالرا إلى 25 الف دوالر 
حتى ان الصحف العاملية اسمت هذا التطور 

ب)أعجوبة شنجن(.
وكان معهد التنمية الصيني بدأ عمله عام 
1989 وهو اول معهد صيني متخصص في 
التنمية وهو يصنف كمنظمة مجتمع مدني 
مستقلة ويعمل على دعم صانعي القرار 
ف��ي احلكومة الصينية ف��ي ك��ل املجاالت 
التي تخص التنمية والتطوير واالقتصاد 
عن طريق تزويدهم باالبحاث والدراسات 
التي يقوم بها.ويضم الوفد االعالمي الذي 
يترأسه نائب املدير العام لقطاع التحرير 
ورئيس حترير وكالة االن��ب��اء الكويتية 
)كونا( سعد العلي مجموعة من الصحفين 
في املؤسسات االعالمية الكويتية ووزارة 

اإلعالم.

سعد العلي ونائب رئيس معهد التنمية الصيني تشو جن


