
 حامالً على عاتقه تطوير محافظة العاصمة 
وخ��ص��وص��اً تطوير منطقة أس���واق املباركية 
باعتبارها إحدى الوجهات السياحية الرئيسية 
في احملافظة مبا حتمله من عبٍق تراثٍي وتاريخٍي 
أصيل، أج��رى محافظ العاصمة الشيخ طالل 
اخلالد، جولًة تفقديًة للمنطقة اطمأن خاللها على 
سير العمل في األسواق وتابع عمليات التطوير 
اجل��اري��ة، وتفقد ع��دداً من املشاريع اإلنشائية 

احلديثة التي يجري العمل فيها في املنطقة.
وفيما حرص احملافظ اخلالد، على “التجول 
والسير بني احملالت التجارية والتالحم مع رواد 
األسواق واالستماع ملقترحاتهم ورؤاهم وأخذها 
بعني االعتبار”، طالب “بضرورة توفير كافة 
اخلدمات التي يحتاجونها ومن بينها دورات املياه 
ذات املستوى املتميز ومقاعد اجللوس املالئمة، 
باإلضافة إل��ى احل��رص على النظافة الدورية 
واملشهد اجلمالي واحلضاري للمنطقة واحلفاظ 

على الواجهات التراثية للمحالت التجارية “.
وأك���د “حاجة املنطقة مل��زي��د م��ن االه��ت��م��ام 
والتطوير م��ع ض���رورة احل��ف��اظ على طابعها 
التراثي عند الشروع في أي عمليات تطوير حالية 
أو مستقبلية، باإلضافة إلى ضرورة النظر لهذه 
املنطقة من منظور ثقافي وتراثي بعيداً عن أي 
منظور جتاري قد يؤثر على طابعها املنشود”، 
منوهاً بأن “احملافظة تولي اهتماماً كبيراً بتنمية 
ه��ذه املنطقة وغيرها م��ن املناطق وتتابع مع 
اجلهات املعنية على أرض الواقع عمليات التنمية 
اجلارية سواء على مستوى البنى التحتية أو على 
مستوى غيرها من عمليات التنمية والتنظيم”. 
وأش���ار اخل��ال��د إل��ى أن “احملافظة تتخذ كافة 
التدابير املتاحة والالزمة لتسريع وتيرة اإلجناز 
وذل��ك تبعاً للقوانني واللوائح املعمول بها”، 
واع��داً “باستمرار جوالته التفقدية ومتابعاته 
مع اجلهات املعنية بشأن عمليات تطوير منطقة 

أسواق املباركية وغيرها من مناطق احملافظة”.
وقد رافق اخلالد، خالل اجلولة التفقدية كٌل 
من نائب مدير ع��ام البلدية لشؤون محافظتي 
العاصمة واجل��ه��راء املهندس فيصل اجلمعة، 
ورئيس فريق تطوير منطقة أس��واق املباركية 
املهندس حسن ال��ك��ن��دري، إل��ى جانب الرئيس 
التنفيذي بالوكالة إلدارة شركة املرافق العمومية 
الكويتية خالد اخل��ي��اط، وم��دي��ر إدارة العقار 
والدراسات في الشركة عبدالله وليد جعفر، إلى 
جانب مدير عام مديرية أمن محافظة العاصمة 
العميد عبدالله عيسى الرجيب، باإلضافة إلى عدٍد 

من مسؤولي ديوان عام احملافظة.

قالت الهيئة العامة للشباب 
الكويتية إنها ستطلق برنامجا 
للعلوم والتكنولوجيا والبحث 
العلمي مبركز شباب القصور في 
يناير املقبل لتمكني الشباب في 
هذه املجاالت حتقيقا لرؤية )كويت 

جديدة 2035(.
وأوض���ح امل��دي��ر ال��ع��ام للهيئة 
عبدالرحمن املطيري في تصريح 
صحفي أمس عقب انعقاد االجتماع 
االول ل��ل��ج��ن��ة ال��ع��ل��ي��ا للعلوم 
والتكنولوجيا في مقر الهيئة ان 
البرنامج سيتضمن عدة فعاليات 
ومشاريع ف��ي امل��ج��االت العلمية 
والتكنولوجيا احلديثة والبحث 

العلمي.
وأض���اف امل��ط��ي��ري أن م��ن أهم 
م��ش��اري��ع ال��ب��رن��ام��ج ه��و ال��ذك��اء 
االصطناعي ومختبر الروبوتكس 
وااللكترونيات وب��رام��ج البحث 
العلمي املتعددة والتي ستنقسم 
الى عدة مجاميع منها تكنولوجيا 
ال���ن���ان���و وال���ط���اق���ة واالح���ي���اء 

واجليولوجيا ومجموعة املياه.
وأوض���ح أن الفئة املستهدفة 
لالنضمام للبرنامج تتمثل بجميع 
الشباب الكويتيني من اجلنسني 

مم��ن ل��دي��ه��م ش��غ��ف وح���ب لهذه 
امل��ج��االت ب��دءا م��ن ط��الب املرحلة 
املتوسطة م��رورا بطلبة الثانوية 
واجل��ام��ع��ات وان��ت��ه��اء باملوظفني 

حتى عمر 34 عاما.
ولفت إلى أن البرنامج سيتيح 
الفرصة للشباب املبدعني الب��راز 
ط��اق��ات��ه��م وب���ن���اء ق��درات��ه��م في 
املجاالت العلمية التي يرغبون فيها 
بشكل تفاعلي عبر مشاركتهم في 
محاضرات تطبيقية وورش عملية 
ستقام ف��ي امل��رك��ز وف��ي احلافلة 
االبتكارية باشراف متخصصني 

في هذه املجاالت.
وذك���ر أن اجل��ه��ات امل��ش��ارك��ة 
في هذا البرنامج املهم هي وزارة 
التربية وجامعة الكويت والهيئة 
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب 
باعتبارها اكبر اجلهات احلاضنة 
للشباب اضافة الى معهد الكويت 
ل��الب��ح��اث ال��ع��ل��م��ي��ة وم��ؤس��س��ة 

الكويت للتقدم العلمي.
وأضاف أن من اجلهات املشاركة 
أيضا الهيئة العامة لشؤون ذوي 
اإلعاقة وذل��ك الستقطاب الشباب 
املبدعني م��ن ذوي الهمم إضافة 
إلى مشاركة مميزة من مؤسسات 

املجتمع املدني ممثلة باجلمعية 
الكويتية لدعم املخترعني مشيرا 
إل��ى أن الهيئة ت��رح��ب ب��أي جهة 
حكومية أو م��ن القطاع اخل��اص 

للمشاركة في البرنامج.
وأوض������ح امل���ط���ي���ري أن ه��ذا 
البرنامج يعد استكماال ملشاريع 
وب���رام���ج ال��ه��ي��ئ��ة املتخصصة 
للشباب ب��ه��دف تلبية تطلعات 
الشباب الكويتيني احملبني للعلوم 
والتكنولوجيا والبحث العلمي 
لتنميتهم والستثمار أوقاتهم مبا 
يعود بالنفع عليهم وعلى املجتمع 
على غ��رار ع��دة مشاريع أطلقتها 

للشباب.
وأفاد بأن الهيئة دشنت بالفعل 
أكادميية الفنون واإلعالم للشباب 
في مركز شباب الدعية وأنشأت 
أكادمييات رياضية في كرة القدم 
لهواة الرياضة كما أقامت أكثر من 

مخيم للكتاب والروائيني.
وأش���ار إل��ى دع��م ه��واة احل��رف 
ال��ي��دوي��ة وال��ت��راث��ي��ة عبر املركز 
احلرفي مبركز شباب القادسية 
وكذلك إنشاء محمية زراعية في 
مركز شباب الشامية لدعم محبي 

الزراعة.
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سمو األمير
يهنئ الساير

 بعث صاحب السمو أمير البالد الشيخ 
صباح األحمد ببرقية تهنئة إل��ى الدكتور 
ه��الل الساير رئيس مجلس إدارة جمعية 
الهالل األحمر الكويتية عضو اللجنة الدائمة 
في احلركة الدولية للصليب األحمر والهالل 
األحمر عبر فيها سموه عن خالص تهانيه 
مبناسبة فوزه بالعضوية الدائمة في احلركة 
الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر وذلك 
أثناء انعقاد املؤمتر ال��دول��ي العام الثالث 
والثالثني لإلحتاد والذي عقد مبدينة جنيف 

في االحتاد السويسري.
منوها سموه بأن هذا الفوز جاء جتسيدا 
لثمرة جهود الدكتور الساير لرئاسة جمعية 
ال��ه��الل األح��م��ر الكويتي وال��ت��ي ه��ي دائما 
على أه��ب��ة االس��ت��ع��داد وال��ع��ط��اء ومبقدمة 
املبادرين في مجال األعمال اإلغاثية اإلنسانية 
للمنكوبني في شتى بقاع العالم دون أي تفرقة 

أو متييز.
س��ائ��ال س��م��وه امل��ول��ى تعالى ل��ه ولكافة 
األخ��وة واألخ���وات بجمعية الهالل األحمر 
الكويتي دوام التوفيق والسداد لكل مافيه 

خير ورفعة الوطن العزيز.
وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد 
ببرقية تهنئة إلى الدكتور هالل الساير رئيس 
مجلس إدارة جمعية الهالل األحمر الكويتية 
عضو اللجنة الدائمة في احلركة الدولية 
للصليب األحمر والهالل األحمر ضمنها سموه 
خالص تهانيه مبناسبة ف��وزه بالعضوية 
الدائمة في احلركة الدولية للصليب األحمر 
والهالل األحمر.كما بعث سمو الشيخ صباح 
اخلالد رئيس مجلس ال��وزراء ببرقية تهنئة 

مماثلة.

 الغنيم: انضمام الكويت مستحق ونتيجة عمل تراكمي

 الساير يفوز بعضوية جلنة احلركة الدولية لـ »الصليب والهالل األحمر«
ق��ال مندوب الكويت ال��دائ��م ل��دى األمم 
املتحدة واملنظمات الدولية األخ���رى في 
جنيف السفير جمال الغنيم أمس اخلميس 
إن فوز رئيس مجلس إدارة جمعية الهالل 
األح��م��ر الكويتي ال��دك��ت��ور ه��الل الساير 
بعضوية اللجنة الدائمة للحركة الدولية 
جلمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر 

إجناز كبير للكويت.
وأض���اف السفير الغنيم ف��ي تصريح 
ل� )كونا( إن هذا اإلجن��از يعود إلى مكانة 
الدكتور الساير كشخصية معروفة بالعمل 
اإلنساني وتقف خلفه مؤسسة وطنية هي 
الهالل األحمر الكويتي ودول��ة معروفة 
بالعمل اإلنساني ومركز إنساني وقائدها 
سمو األمير الذي نصبته األمم املتحدة قائدا 

للعمل اإلنساني.
وأكد أن كل هذه املقومات عززت فرص 
ف��وز الكويت ممثلة بشخصية الدكتور 
الساير بعضوية هذه اللجنة بعد منافسة 
ش��دي��دة وش��رس��ة ول��ك��ن مكانة الكويت 
املعروفة بالعمل اإلنساني كان لها الفضل 

في حشد التأييد الالزم لفوزه املشرف.
وأكد السفير الغنيم أن انضمام الكويت 
إلى هذه اللجنة الدائمة مستحق ألنه نتيجة 
عمل تراكمي من النشاط الكويتي في احلقل 
اإلنساني فضال عن كون الكويت من الدول 
الداعمة التفاقيات جنيف الرابعة والقضايا 
املتعلقة بالعمل اإلنساني في جميع دول 

العالم بال أجندة سياسية.
وأض���اف أن »ال��ف��وز ك��ان متوقعا ذلك 
ألننا ملسنا جتاوبا من األط��راف املشاركة 
في التصويت من احلكومات واجلمعيات 
الوطنية سواء للصليب األحمر أو للهالل 
األحمر واللجنة الدائمة لالحتاد الدولي 
جلمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر 

واالحتاد الدولي جلمعيات الهالل األحمر«.
وأوضح أن تنوع األطراف املشاركة في 
التصويت وفوز الكويت ممثلة في شخص 
الدكتور الساير يعني إجماعا من احلكومات 
واجلمعيات الوطنية على مكانة الكويت 

اإلنسانية وأنها أهل لهذا املنصب املهم.

وفاز الدكتور الساير األربعاء بعضوية 
اللجنة الدائمة في احلركة الدولية للصليب 
األحمر والهالل األحمر على هامش املؤمتر 

الدولي الثالث والثالثني لالحتاد بجنيف.

وتوصف اللجنة الدائمة لالحتاد الدولي 
جلمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر 
بأنها اجلهاز املفوض من املؤمتر الدولي 
ل��الحت��اد أث��ن��اء انعقادها ب��ني دورت���ني من 

دورات امل��ؤمت��ر ملمارسة االختصاصات 
احملددة. 

وينص النظام األساسي أيضا على أن 
اللجنة الدائمة تتألف من تسعة أعضاء 

ه��م خمسة أع��ض��اء م��ن جمعيات وطنية 
مختلفة ينتخبهم املؤمتر الدولي بصفتهم 
الشخصية وعضوان ميثالن اللجنة الدولية 
يكون أحدهما رئيسها وعضوان ميثالن 

االحتاد الدولي يكون أحدهما رئيسه.
وم��ن بني مهام اللجنة الدائمة تعزيز 
التوافق في عمل احلركة الدولية جلمعيات 
الصليب األحمر والعاللي األحمر وتشجيع 
وتعزيز تنفيذ ق��رارات مؤمترات احلركة 
ال��دول��ي��ة والبحث ف��ي املسائل التي تهم 

مجموع أعضاء احلركة.
وقد وأشار رئيس مجلس إدارة اجلمعية 
الدكتور هالل الساير في تصريح ل� )كونا( 
عقب الفوز إلى “مواقف الكويت الواضحة 
والداعمة لتعزيز العمل اإلنساني على كافة 
املستويات وتطلعها لتعزيز عمل اللجنة 
الدائمة م��ن خ��الل عضوية اجلمعية في 

املرحلة املقبلة”.
وق��ال الساير إن حصول اجلمعية على 
عضوية اللجنة الدائمة جاء تقديرا لدورها 
في تعزيز العمل اإلنساني معربا عن بالغ 
شكره لكافة اجلمعيات واحلكومات التي 

صوتت لصالح اجلمعية.
وأك��د أهمية دور الكويت ف��ي األعمال 
اإلنسانية والتطوعية والتي نالت بها ثقة 
دول العالم مشيرا إلى أن الفوز بعضوية 
اللجنة الدائمة يبني الدبلوماسية اإلنسانية 
الكويتية ويكشف عن الدور الذي تضطلع 
ب��ه اجلمعيات الوطنية وس��ط األزم���ات 

اإلنسانية والكوارث الطبيعية.
وأض��اف الساير أن الكويت دائما في 
مقدمة املبادرات اإلنسانية لتخفيف اآلالم 
عن ضحايا الصراعات والنزاعات حيث 
اقترنت احلكمة بالسياسة اخلارجية في 
احمل��اف��ل ال��دول��ي��ة ب��اس��م الكويت وتتجه 

األنظار إليها طلبا للدعم اإلنساني.
وأعرب عن خالص التهاني والتبريكات 
لكل من بذل جهدا لتحقيق “هذا الفوز الذي 
نفخر به جميعا ويلقي علينا مسؤوليات 
جساما نستطيع ال��ق��ي��ام بها على أكمل 

وجه”.

السفير الغنيم مهنئا الدكتور هالل الساير

اخلالد: احلفاظ على الطابع التراثي للمنطقة
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محافظ العاصمة خالل جولته التفقدية

هيئة »الشباب« تطلق برنامجًا للعلوم 
والتكنولوجيا للشباب يناير املقبل
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قال مسؤول كويتي إن للكويت دورا 
ب���ارزا ف��ي عقد امل��ؤمت��رات وامللتقيات 
االقليمية وال��دول��ي��ة وعقد االتفاقيات 
الثنائية بني اللجان الوطنية في القانون 

الدولي االنساني على الصعيد العربي.
وأض�����اف ع��ض��و ال��ل��ج��ن��ة ال��وط��ن��ي��ة 
ال��دائ��م��ة ل��ل��ق��ان��ون ال��دول��ي املستشار 
نواف الشريعان في ورشة على هامش 
اجتماعات الصليب والهالل األحمرين 
بجنيف أن اللجنة الوطنية التي تاسست 
العام املاضي وضعت لنفسها لنفسها 

استراتيجية عمل حتى عام 2020.
وأوضح الشريعان أن االستراتيجية 
ترتكز على ثالثة محاور أساسية أولها 
على الصعيد ال��وط��ن��ي، إذ مت تدريب 
م��ج��م��وع��ات م��ن امل��ش��ارك��ني م��ن جميع 
القطاعات احلكومية والقانونية املعنية 
بهدف إعداد كوادر متخصصة في مجال 
القانون الدولي اإلنساني بالتعاون مع 
اللجنة الدولية للصليب األحمر وجامعة 

الدول العربية.
وأكد أنه مت تشكيل فريق عمل تشريعي 

مهمته دراس���ة اق��ت��راح ق��ان��ون للجرائم 
الدولية سيتم االنتهاء منه لعرضه عبر 
ال��ق��ن��وات الرسمية على مجلس األم��ة 
احلالي إلق���راره وكذلك األم��ر بالنسبة 
لقانون خاص بحماية املمتلكات الثقافية 
وق��ت النزاعات املسلحة وأيضا قانون 
حلماية ال��ش��ارة واي��ض��ا م��دى إمكانية 
االنضمام )للبروتوكول( الثاني التفاقية 
الهاي لعام 1954 الصادر في عام 1999.

وق���ال ال��ش��ري��ع��ان إن���ه “مت تشكيل 
فريق عمل تعليمي مهمته إدراج مادة 

القانون ال��دول��ي اإلنساني ف��ي مراحل 
التعليم األساسي واجلامعي وفي املعاهد 

املتخصصة والكليات العسكرية”.
وأض��اف أن اللجنة الوطنية الدائمة 
للقانون ال��دول��ي اإلنساني في الكويت 
وفقا الستراتيجيتها تسعى إلب��رام عدة 
اتفاقيات وم��ذك��رات تفاهم م��ع اللجان 
الوطنية املماثلة، مشيرا إلى أنه مت إبرام 
اتفافية ثناية مع اللجنة القطرية في 

نهاية أكتوبر 2019 “.
كما لفت الى “توقيع اتفاقية مع اللجنة 

املغربية في األس��ب��وع الثاني من شهر 
يناير 2020 كما أن االتفاقية الثنائية مع 
اللجنة املصرية جاهزة للتوقيع”. وذكر 
أن “ثمة جهدا جديدا من نوعه بالتعاون 
مع اللجنة املغربية لسد أكبر فراغ قائم 
ف��ي القانون ال��دول��ي اإلنساني متعلق 
باحلماية وق��ت النزاعات املسلحة غير 

الدولية”.
وأضاف الشريعان أن “االستراتيجية 
القائمة تهدف إل��ى التشاور مع اللجنة 
الدولية للصليب األحمر وجامعة الدول 

العربية الستضافة الكويت لالجتماع 
العربي اإلقليمي في نسخته القادمة في 
نهاية ع��ام 2020 وال��ذي س��وف يتم من 
خالله اعتماد خطة العمل اإلقليمية 2020 

.2022 -
وأش���ار إل��ى األن��ش��ط��ة ال��ت��ي تتضمن 
أيضا تعاونا على الصعيد الدولي فقد 
مت االت��ف��اق على عقد م��ؤمت��ر دول���ي في 
الكويت بشأن وثيقة )مونترو( للشركات 
العسكرية واألمنية اخلاصة وذل��ك في 

يومي 15 و 16 مارس 2020.

الشريعان: للكويت دور بارز في ملتقيات القانون الدولي اإلنساني

الشيخ طالل اخلالد يعطي توجيهاته


