
02
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عندما نتحدث عــن العالقات الصينية 
-الكويتية، قد يقول الكثير إنها ليست سوى 
بيع الصني منتجات «صنــع في الصني» 
للكويت، وبيع الكويت النفط للصني، وسفر 
الكويتيني إلى مدينة كوانزو الصينية ألغراض 
جتارية أو شراء «حاوية كاملة من األثاث».
وبرأيي، فإن انطباعات الناس هذه إزاء 
العالقات الصينية -الكويتية عكست بالفعل 
وثاقة التبادل والتعاون بني البلدين في مجاالت 
التجارة والطاقة من ناحية، ولكن من ناحية 
أخرى عكست أيضا أن الكثير من مقومات 
العالقات الصينية - الكويتية غير معروفة 
ومألوفة لدى عامة الناس. وفي احلقيقة، قد 
وصل مستوى العالقات الصينية -الكويتية 
إلى درجة «عالقات الشراكة االستراتيجية» 
في الوقت الراهن، والتي متت إقامتها من 
قبل الرئيس الصيني شي جينبينغ وصاحب 
السمو األمير الراحل الشيخ صباح األحمد، 
طيب اهللا ثراه، بشكل مشترك خالل زيارة 
الدولة التي قام بها سموه للصني عام ٢٠١٨، 
ولم تتمكن العالقــات الصينية -الكويتية 
من الوصول إلى هذا املستوى عبر مجرد 
صفقات جتارية، وليس ثناء مسؤولي البلدين 
لغة ديبلوماسية  العالقات  وإشادتهم بهذه 
مخصصة ملناسبة معينة على اإلطالق، بل 
إن عالقات الشراكة االستراتيجية الصينية 
-الكويتية ألمــر تبلور من خالل االحترام 
املتبادل والتعامل باملساواة والتساند والتآزر 
والتعاون والكسب املشــترك بني شعبي 
البلدين في كل األصعدة واملستويات جيال بعد 
جيل، وكانت مسيرتها حافلة بالشخصيات 
واألحداث املؤثرة التي ال تنسى. وبصفتي 
سفيرا للصني لدى الكويت، أحمل على عاتقي 
مسؤولية عرض القصص الكامنة وراء مسيرة 
تطور العالقات الصينية -الكويتية على نحو 
شامل ودقيق أمامكم، ألن ذلك ال يساهم في 
تعزيز املعرفة املتبادلة بني شعبي البلدين 
فحسب، بل يلخص احلكمة واخلبرات حتى 
نستفيد منها لتخطيط وتطوير العالقات بني 
البلدين في املستقبل بشكل أفضل، وتزويد 
املجتمع الدولي بنموذج قابل لالستناد إليه 
واالحتذاء به فيما يتعلق بتطوير العالقات 
بني الدول، مبا يضفــي طاقة إيجابية في 

بناء عالم أجمل.
ويصادف العام احلالي الذكرى الـ ٥٠ 
الديبلوماسية بني الصني  العالقات  إلقامة 
الكويت، حيث قام الرئيس شي جينبينغ 
وصاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد 
بتبادل برقيــات التهنئة في يوم الذكرى 
مبناسبة هذه اللحظة التاريخية ذات األهمية 
اخلاصة، ومبوازاة ذلك، أطلقت سفارتنا 
العمود الصحفي «حكاية صورة» بالتعاون 
مع جريدة «األنباء» منذ بداية العام احلالي 
حلكاية قصص الصداقة بني الصني والكويت 
بصورة منهجية، وقد مت نشر ٢٢ قصة حتته، 
الودي  التواصل  القصص  وتتضمن هذه 
بني قيادتي البلدين من اجليل القدمي وكيف 
زرعوا بذور العالقات الديبلوماسية بينهما، 
واملشاهد التاريخية لدوام تبادل الفهم والدعم 
بني اجلانبني، واملشــاعر الصادقة بينهما 
املتجسدة في التضامن والتآزر بروح الفريق 
الواحد في وجه جائحة كوفيد-١٩ وغيرها من 
التحديات. ومن أجل رسم مشهد التواصل 
الودي بني الصني والكويت بأكمله، استعانت 
هذه القصص بوجهــات نظر متعددة، إذ 
كان من بني الشــخصيات الرئيسية في 
القصص قادة وديبلوماسيون مخضرمون 
من البلدين قدموا إسهامات مميزة لتطوير 
العالقات الثنائية، وسفيرة صداقة تسعى 
وراء بناء جسر للتبادل الثقافي بني الصني 
التقارب بني شعبيهما،  والكويت وتعزيز 
إضافة إلى مواطن كويتي عادي اندمج مع 
املجتمع الصيني بعد أن هاجرت أســرته 

معــه إلى الصني. وإلــى جانب ذلك، قمنا 
بحكاية العديد من قصص التواصل والتعاون 
الوديني بني البلدين في مجاالت االقتصاد 
والتجــارة واالســتثمار والبنية التحتية 
والثقافة والصحــة، غير أنها كانت متثل 
جزءا صغيرا من القصص الرائعة الكثيرة 
بسبب محدودية املساحة الصحافية، األمر 
الذي عكس في الوقت نفسه عمق ورحابة 
العالقات الصينيــة -الكويتية، ومن أجل 
حكاية هذه القصص بأحسن صورة، قام 
زمالئي بالبحث في كمية كبيرة من املوارد 
األرشيفية، واالتصال بعدد كبير من الناس 
واجلهات ملعرفة الوقائع، وبذل جهود حثيثة 
للصياغة والترجمة، وذلك ليس بأمر سهل، 
ولكن طاملا أن القصص متكنت من تعزيز 
معرفتكم بالعالقــات الصينية -الكويتية، 
وإبقاء الشخصيات التي ساهمت في تطوير 
العالقات الصينية -الكويتية واألحداث التي 
تتميز بأهمية دون أن ميحوها الزمن املار، 

فإن أعمالنا تستحق كل هذا العناء.
وباإلضافة إلى إطالق العمود الصحافي 
«حكاية صورة»، أقامت السفارة سلسلة من 
الفعاليات املتنوعة احتفاال بالذكرى السنوية 
الـ٥٠ إلقامة العالقات الديبلوماسية بني الصني 
والكويت، مثل مسابقة تصميم شعار الذكرى، 
وإضاءة أبراج الكويــت بالعلمني الصيني 
والكويتي في يوم الذكرى، وإصدار الصفحات 
اخلاصة بالذكرى في جريدة محلية، وإقامة 
حفل االستقبال االفتراضي مبناسبة الذكرى، 
-الكويتي حتت  الصيني  التعاون  ومنتدى 
إطار «احلزام والطريق» في مجال االقتصاد 
الرقمي، واملعرض االفتراضي للتراث الثقافي 
غير املادي من الصني والكويت، ومسابقة 
األعمال الفنية حتت عنوان «الصني والكويت 
في عيني». وبهذه املناســبة، يطيب لي أن 
أتقدم بجزيل الشكر لألصدقاء في الكويت 
على مشاركتهم النشطة في الفعاليات وما 

أبدوه من االهتمام واملتابعة لها.
وقبــل ٥٠ عاما، أصبحت الكويت أول 
دولــة عربية في اخلليــج تقيم العالقات 
الديبلوماسية مع الصني. واليوم، قد أصبحت 
أكثر حيوية  -الكويتية  العالقات الصينية 
بعــد صمودها أمام اختبــار ٥٠ عاما من 
الدولية، وتشهد تعميقا  تقلبات األوضاع 
متواصال للمواءمة بني مبادرة التعاون في 
بناء «احلــزام والطريق» ورؤية «الكويت 
٢٠٣٥»، وتقدما مستمرا للتعاون العملي في 
كل املجاالت، وأصبحت الصني أكبر مصدر 
للسلع الواردة للكويت وأكبر شريك جتاري 
لها في املجال غيــر النفطي، وثاني أكبر 
مستثمر فيها، بينما قد أصبحت الكويت 
ســابع أكبر مصدر للنفط اخلام للصني، 
وفي الوقت نفســه، يزداد الدعم املتبادل 
بني اجلانبني في القضايا املتعلقة باملصالح 
اجلوهرية والهموم الكبرى لبعضهما البعض 
ثباتا، ويزداد التواصل والتنسيق بينهما في 
القضايا اإلقليمية والدولية الساخنة واملهمة 
وبذلك، فإن العالقات الصينية -الكويتية ال 
تخدم البلدين والشعبني على نحو ملموس 
فحسب، بل تضخ طاقة إيجابية في العالم 

باستمرار.
وسنستقبل عام ٢٠٢٢ بعد أيام معدودة، 
نطلــق ٥٠ عاما آخر للعالقــات الصينية 
-الكويتية وبفضل خبرات النجاح املكتسبة 
خالل ٥٠ عاما من التطور السليم واملستقر 
واملتواصل للعالقات الصينية -الكويتية، أثق 
متاما بأن هذه العالقات ستشهد إجنازات 
جديــدة وأكبر في الـ ٥٠ عاما اجلديد بكل 
التأكيد، وستبحر سفينة «العالقات الصينية 
-الكويتية» على مستوى أعلى جتاه مقاصد 
أبعد! لنبذل جهودا يدا بيد لبناء مســتقبل 
أفضل للعالقات الصينية -الكويتية بشكل 

مشترك!

حكاية صورة
الذكرى الـ ٥٠ لتأسيس

 العالقات الديبلوماسية بني الصني والكويت

توارث الصداقة بني الصني والكويت بسرد قصصها
ومواصلة كتابة صفحات أبهر للعالقات بني البلدين

بقلم
 سفير جمهورية الصني الشعبية 

لدى الكويت لي مينغ قانغ

مبناسبة وقوف العالقات 
الصينية - الكويتية على عتبة 

٥٠ عامًا جديدًا

مصدر لـ «األنباء»: «الشؤون» باشرت استقبال 
مشاريع اجلمعيات اخليرية لشهر رمضان

بشرى شعبان

أكد مصدر خاص في وزارة الشــؤون ان 
الوزارة اجنزت املشروع اخليري اخلاص بشهر 
رمضان املقبل، موضحة ان قسم املشاريع في 
ادارة اجلمعيات اخليرية واملبرات بدأ تسلم 
املشاريع املقترحة من اجلمعيات العتمادها.

واشار املصدر الى ان باب تقدمي املشاريع 
مفتوح عبر التراسل االلكتروني واالعتماد 

سيتم دون تأخير.
وحول السماح للمبرات اخليرية بجمع 

التبرعات، أوضح املصدر ان قانون تنظيم 
عمل املبرات يســمح لها بتلقــي الهبات 
وليس جمــع التبرعات، وذلك على مدار 
العام، الفتا الى ضرورة االســراع بإقرار 
مشروع قانون العمل اخليري الذي بات 

ضرورة ملحة.
وذكــر ان ادارة اجلمعيــات اخليريــة 
واملبــرات تطالب بشــكل مســتمر مبنح 
مفتشي العمل اخليري الضبطية القضائية 
والتي تساعدهم في عملهم، متمنيا ان يتم 
ادراج ذلك في قانون العمل اخليري اجلديد.

السماح للمبرات بتلقي الهبات وعدم جمع التبرعات

املطيري لـ «األنباء»: الكويت أولت أهمية كبرى حلقوق اإلنسان

أسماء ١٣٤ مواطنًا لهم قسائم في «جنوب سعد العبداهللا»

القاهرة هناء السيد

أكد مساعد وزير اخلارجية 
لشــؤون حقــوق اإلنســان 
السفير طالل املطيري، حرص 
الكويت التام علــى االلتزام 
بالتعــاون الدائم واملســتمر 
مــع جامعة الــدول العربية 
وأجهزتهــا وحتديدا اللجنة 
العربيــة حلقــوق االنســان 
في تقدمي تقاريرها الدورية 

ومناقشتها بشفافية.
جــاء ذلــك فــي تصريح 
لـ«األنبــاء» عقــب  خــاص 
مؤمتــر صحافــي مشــترك 
عقده املطيري ورئيس الدورة 
الـ١٨ للجنة حقوق اإلنســان 
امليثــاق»  العربيــة «جلنــة 
املستشار جابر املري في ختام 
اجتماعات اللجنة التي بدأت 
مبقر اجلامعة العربية، رئيس 
وفد دوله الكويت ملناقشــة 
التقريــر الوطنــي الــدوري 
األول للكويت املقدم، للجنة 
حقوق اإلنسان العربية «جلنة 
امليثاق» وذلك بحضور أعضاء 
الذي  اللجنة، وأكد املطيري 
الكويت ملناقشة  ترأس وفد 
التقريــر الوطنــي الــدوري 
األول للكويــت، واملقدم إلى 
جلنة حقوق اإلنسان العربية 
«جلنة امليثــاق» أن الكويت 
قامت باســتعراض تقريرها 
الــدوري األول مــع أعضــاء 
اللجنة، وأجرت حوارا بناء 
ومثمــرا، واللجنــة قدمــت 
التوصيات  مشورة وبعض 
املتعلقة ببعض القضايا بشأن 

حالة حقوق اإلنسان.
وقــال إن الكويــت منــذ 
اســتقاللها عــام ١٩٦٢ أولت 
أهمية كبرى لتعزيز وحماية 
حقــوق اإلنســان، من خالل 

عادل الشنان

أعلنت املؤسســة العامة للرعاية 
السكنية أنها ستقوم بتوزيع الدفعة 
الثانية من الضاحية األولى في القسائم 
احلكومية مبشــروع «جنوب مدينة 
سعد العبداهللا» والتي تشتمل على ١٣٤ 
قسيمة مبساحة ٤٠٠ م٢ للمخصص 
لهم حتــى تاريــخ ١٩٩٩/١٠/١٧، وذلك 

وفقا للمواعيد التالية:
١ - توزيع البطاقات يومي اخلميس 

االثنني ٢٠٢١/١٢/٣٠ و٢٠٢٢/١/٣.
٢- توزيــع بطاقــات االحتيــاط يوم 

الثالثاء ٢٠٢٢/١/٤.
٣- إجراء عملية القرعة يوم األربعاء 

.٥/ ١/ ٢٠٢٢
وأهابــت املؤسســة باملواطنــني 
املخصص لهم القسائم احلكومية في 
هذا املشروع واملدرجة أسماؤهم ضمن 
هذا اإلعالن الى احلضور شخصيا إلى 
مبنى املؤسسة العامة للرعاية السكنية 
في منطقة (جنوب الســرة) الســاعة 
التاســعة صباحا في املواعيد املبينة 
أعاله، مصطحبني معهم البطاقة املدنية 
وقرار التخصيص وذلك لتسلم بطاقة 

القرعة خالل أوقات الدوام الرسمي.
علما أن من يتخلف عن تسلم بطاقة 
القرعة اخلاصة به خالل األيام احملددة 
بهذا اإلعالن، فإن املؤسســة ســتقوم 
باستبعاد اسمه وإدخال األسماء التي 

تليه في التخصيص.
وطالبــت املؤسســة املواطنــني 
املخصــص لهــم القســائم احلكومية 
في هــذه املنطقة ولم ترد أســماؤهم 
ضمن هذا الكشف احلضور إلى مبنى 
املؤسسة العامة للرعاية السكنية في 
منطقة (جنوب السرة) املسرح في متام 
الساعة التاسعة صباح يوم الثالثاء 
املوافق ٢٠٢٢/١/٤ مصطحبني معهم قرار 
التخصيص والبطاقة املدنية للدخول 
ضمــن االحتياط، وفيما يلي أســماء 

املخصص لهم في هذه الدفعة:
حميد أحمد محمد العيسى احلوطي٭ 
محمد علي عبداهللا الشومياني ٭ 

علي سعد مبارك فرج ٭ 
اياد سلطان أحمد السمحان٭ 
ناصر محمد عبداهللا العجمي ٭ 
مناور مناور علي اجلدعي ٭ 
راشد راجح عبداهللا ريكان الهاجري٭ 
علي علي سامي العليوي٭ 
طه عبدالرضا عبداهللا األمير ٭ 
محمد مناحي عايد العنزي ٭ 
جالل علي مبارك العنزى ٭ 
فهد محمد عبداهللا العجمي ٭ 
فيصل فهيد محمد العجمي ٭ 
مشعل عايض محمد القحطانى ٭ 
حسني محمد حسني القالف ٭ 
فهد عايض حامد الفى ٭ 
مبارك ناصر عبداهللا العتيبي ٭ 
عبداهللا يوسف أحمد خليل ٭ 
مشعل فؤاد جنم عبداهللا ٭ 
ناصر عبدالعزيز ناصر اجلابر ٭ 
انور صباح محمد الشمالي ٭ 
حثلني فالح عبداهللا العجمي ٭ 
فهد ناصر عنيزان العجمي ٭ 
خالد عثمان سليمان الكوح ٭ 
حمد سامي واصل املديرسي احلربي٭ 
رشيد مليج رشيد املطيري ٭ 
منر رباح قويزان املطيري ٭ 
بدر عبداهللا دغيمان الرشيدي ٭ 
محمد زيد انويديس زيد ٭ 
علي شعف مرزوق صالح الرشيدي٭ 
حمد عليثه مازن العتيبي ٭ 
حامد علي محمود الدشتي ٭ 
هشام أحمد عبداهللا شير٭ 
مساعد فرج عيد الشمري٭ 
أحمد محمد حمود الرشيدي٭ 
مساعد مهدي عبداهللا العجمي ٭ 
زياد حسني سلطان جنم ٭ 
ناصر فالح سعيد ناصر ٭ 
مطلق عبداهللا عبدالعزيز الهاجري ٭ 
أسامة عيسى عبداهللا احلساوي ٭ 
طارق ناصر زيد العتيبي ٭ 
عبداهللا ابراهيم عبداهللا الشاهني العلي٭ 
محمد قاسم حسن احلواج ٭ 
مفرح مبارك حسن العجمي ٭ 
حميد صباح طاهر حسن ٭ 
محمد راشد علي سالم املري٭ 

غازى سطم عبيد العياده الشمري٭ 
انور رغيان رغيان الرميضي ٭ 
انور جاسم محمد كلداني ٭ 
عادل جنم عبداهللا حمود ٭ 
مشعل الفى عيد الهرير العازمي٭ 
بدر هديبان سلمى املطيري ٭ 
اسامة يعقوب علي غضنفر ٭ 
علي أحمد محمود البلوشي ٭ 
علي جاسم محمد عاشور ٭ 
يوسف محمد سالم احلجيالن ٭ 
فيصل سعود مشعان الرشيدى ٭ 
راشد مبارك فهد العازمى ٭ 
حامد يوسف سالم الفضلي ٭ 
عبدالعزيز عادل عبدالنبي قاسم ٭ 
حمدان سلمان محمد ٭ 
أحمد جاسم محمد اللهو ٭ 
نوره مطلق ملفى املطيري ٭ 
عيسى عبداهللا عيسى الطواش ٭ 
أحمد محمود مهدى الصفار ٭ 
عيد مبارك حسني العجمي٭ 
موسى حامد محمد العازمي ٭ 
موسى زامل رجا نايف ٭ 
حمد حسني رويحل فهد الشمري ٭ 
صالح زامل سلطان السعيدي ٭ 
طارق بدر محمود رزوقي ٭ 
أحمد عبداهللا سفر العتيبي ٭ 
سعد مطلق نعير الهاجري ٭ 
مبارك ضيف اهللا بركه العتيبي٭ 
نايف دليم غزاي املطيري ٭ 
زيد خلف على الشطي٭ 
خالد هالل غازى العنزي ٭ 
فالح محمد هادي العجمي ٭ 
محمد جاسم محمد حسن ٭ 
محمد حمزة عباس الصفار ٭ 
محمد عبدالرحيم ظاهر حبيب ٭ 
امين يوسف عبدالرضا الصفار ٭ 
أحمد علي عبداحملسن تقي ٭ 
مبارك سعد مبارك العازمى ٭ 
هشام جاسم محمد القطان ٭ 
سلمان فالح سلمان العنزى ٭ 
عبداهللا غصني هادى الدوسري ٭ 
عيد محسن حمد املخيال ٭ 
بدر محمد هدمول العدواني ٭ 
فهد مبارك سويد الهرشاني ٭ 

وليد عبدالرحمن ابراهيم العسكري ٭ 
رفعت عمر فهد السري ٭ 
فهد نايف حليس الدوسري ٭ 
نايف محمد مبارك الوسمي ٭ 
طارق راشد صالح عبدالرحمن ٭ 
بدر منديل حسني املنديل ٭ 
وليد حسني علي محمد ٭ 
محمد ثامر مطلق العنزي ٭ 
حسن محمد غلوم نور٭ 
عبداهللا طنف متعب املطيري ٭ 
عواض سلطان عوض املطيري ٭ 
ماضى عويد لهيميد الفليج ٭ 
بدر حسني راضى املزيد ٭ 
محمد ذياب سعيد العالطي ٭ 
سعد خالد مهنا املطيري ٭ 
نواف حصويل زيد العازمي ٭ 
مذخر مساعد محمد البذالي ٭ 
ناصر علي سويد املطيري ٭ 
عبيد محمد سالم الرشيدي ٭ 
محمد حسن حسني اجلدي٭ 
عبداهللا مبارك فهد نهار ٭ 
أسامة يوسف مبارك العبداهللا ٭ 
عبداهللا جهز سيف صياف ٭ 
تركي مفرح محمد العجمي ٭ 
ثامر مبارك مطلق العدواني ٭ 
سعود محمد قمدان العجمي٭ 
عادل عواد سعود السليماني ٭ 
سعد مصلح قطيمان السبيعي٭ 
بدر حسن حمود العتيبي ٭ 
هاني حمد أحمد احلداد ٭ 
فهد عبدالرحمن العتيبي ٭ 
سالم عبداهللا عبدالعزيز الهاجري ٭ 
داود فائق حسني القطان ٭ 
جابر محمد ثقيل اخلالدي ٭ 
طالب محمود حسن العنزي ٭ 
راشد جمعة راشد احلمدان ٭ 
أحمد موسى فرح أحمد ٭ 
عماش فالح عبداهللا املطيري ٭ 
عبداهللا حمد سيف العجمي ٭ 
أحمد توفيق أحمد الثاقب ٭ 
عبدالرحمن فؤاد حسني القطان ٭ 
محمد جعفر موسى الصايغ ٭ 
طارق ناصر صالح السلمى ٭ 
مصلط هايف عبداهللا احلويلة٭ 

وأضــاف: لدينــا قيمنــا 
مــن  املســتمدة  ومبادئنــا 
التي  شــريعتنا اإلســالمية 
جــاءت بقيم حقوقيــة قبل 
املواثيق الدولية، مشددا على 
أن امليثــاق العربــي حلقوق 
اإلنســان يحظــى بدعم من 
الــدول العربيــة، واجلامعة 
العربيــة، ونحن نقــدر هذا 

امليثاق.
وأضاف أن الدول العربية 
واإلسالمية تتعرض لهجمات 
فــي مجال حقوق اإلنســان، 
ولألسف تأخذ هذا املوضوع 
كجانب سياسي وليس فنيا 
حقوقيا وهذا األمر بعيد متاما 

عن هذه القيم.
وأضاف: «الدول العربية 
التــي  تفخــر باإلجنــازات 
حققتها، حيــث لديها آليات 
تضاهي ما هــو موجود في 
الــدول الغربيــة فــي املجال 
احلقوقي، ولكن هناك انتقائية 
غربية في قضايا معينة في 

بتقرير الكويت.
وقال مقــرر جلنة حقوق 
اإلنســان املستشــار مجدي 
حردان إن وفدا من اللجنة قام 
مؤخرا بزيارة الكويت، حيث 
زار املؤسسات املعنية مبجال 
حقوق اإلنسان، مثل مؤسسات 
التعليــم والرعاية الصحية 
واألسرية، واملؤسسات املعنية 
بإنفاذ القانــون واطلع على 
آليات عملهم، من خالل اخلطط 
والسياســات والتشــريعات 
املخصصــة.  واملوازنــات 
التوصيــات  أن  وأوضــح 
النهائية للجنة  واملالحظات 
حول تقريــر الكويت، خالل 

٤٥ يوما.
الوكيــل  الوفــد  وضــم 
املساعد لشؤون املؤسسات 
الصالحيــة وتنفيذ األحكام 
بوزاره الداخلية اللواء طالل 
معرفــي، والوكيل املســاعد 
لقطــاع الصحافة والنشــر 
وزاره اإلعالم عادل العازمي، 
وعضــو املجلــس األعلــى 
لشؤون األسرى مني عبداهللا 
الصفــر، والوكيل املســاعد 
للشــؤون القانونية بوزارة 
الصحة محمد السبيعي، ومن 
وزاره التربية بدر املطيري، 
ومن الهيئة العامه لشــؤون 
اإلعاقة اخلنساء احلسيني، 
وأمينة ســر جلنة الشؤون 
اخلارجيــة باجلهاز املركزي 
ملعاجلــه أوضــاع املقيمــني 
بصوره غير قانونية سوالف 
املشــعل، ومن وزارة العدل 
هنــادي عبدالرحمــن ومــن 
الهيئة العامة للقوى العاملة 
مبارك العازمي ومن اجلهاز 
املركــزي ملعاجلــة أوضــاع 
املقيمني بصورة غير قانونيه 

العميد محمد الوهيب.

العربية واإلســالمية  الدول 
وهو أمر مرفوض.

وقد أشادت جلنة حقوق 
العربيــة «جلنــة  اإلنســان 
امليثــاق» فــي ختــام أعمال 
دورتها الـ ١٨ بحرص الكويت 
على االلتزام مببادئ حقوق 
الــواردة  اإلنســان وخاصة 
في امليثــاق العربي حلقوق 
اإلنسان سواء في التشريعات 
أو السياســات املنفــذة على 

األرض.
وقال رئيس جلنة حقوق 
اإلنسان العربية للمستشار 
جابــر املري رئيــس الدورة 
الـ ١٨ للجنة حقوق اإلنسان 
العربية «جلنــة امليثاق» إن 
هناك تقديرا ورضا من قبل 
اللجنــة جتــاه مــا قامت به 
الكويــت من جهــود لتنفيذ 
مــا ورد في امليثــاق العربي 
حلقوق اإلنسان، والرد على 
أسئلة واستفسارات أعضاء 
اللجنة في هذا الشأن، مشيدا 

أكد حرص الدولة التام على التعاون الدائم واملستمر مع جامعة الدول العربية

في الضاحية األولى للمخصص لهم حتى ١٧ أكتوبر ١٩٩٩ مبساحة ٤٠٠م٢ للقسيمة

السفير طالل املطيري وعادل العازمي مع الزميلة هناء السيد

تضمــني الدســتور، للعديد 
من املــواد والنصوص التي 
تتوافق مع اإلعــالن العاملي 
حلقوق اإلنســان واملواثيق 
ذات  الدوليــة  واالتفاقــات 
الصلة، كما حرصت الكويت 
على أن يكون الدســتور هو 
املظلة السياسية والقانونية 
لقواعد حقوق اإلنسان، حيث 
يتضمن العديد من املواد التي 
تؤكــد علــى حماية األســرة 
والعدل واملســاواة واحلرية 
وكفالة التعليم ورعايته من 
قبل الدولة مجانا واحلق في 

الرعاية الصحية.
وردا علــى ســؤال حول 
التدخالت الغربية في شؤون 
الدول العربية بدعوى حماية 
حقوق اإلنسان، قال املطيري 
إن امليثــاق العربــي حلقوق 
اإلنسان جاء بشكل شمولي، 
ونفخر أن يكــون لدينا هذا 
الصــك وهــذا امليثــاق، ولن 

ننتزع من واقعنا.

«الصحافيني» تطالب بسرعة تسديد االشتراكات
أعلنت جمعية الصحافيني الكويتية أنه مبناسبة 
انتهاء الســنة املالية ٢٠٢١ وحلول موعد تسديد 
االشتراك للسنة املالية اجلديدة ٢٠٢٢ يود مجلس 
إدارة اجلمعيــة أن يذكر الزمالء أعضاء اجلمعية 

بسرعة ســداد التزاماتهم املالية وتسلم بطاقات 
العضوية اجلديدة لعام ٢٠٢٢ ومراجعة سكرتارية 
اجلمعية بهذا اخلصوص في أوقات الدوام الرسمية 
من الساعة ٩ صباحا إلى ٤ عصرا، علما أن تسديد 

رسوم االشتراك يتم نقدا أو من خالل خدمة الـ«كي 
نــت». ووفقا للمــادة الثالثة مــن الالئحة املالية 
للجمعية يبدأ تسديد االشتراك من ٢٠٢٢/١/١ وآخر 

موعد لتسديد االشتراك هو ٢٠٢٢/٣/٣١.

«الداخلية» تستعني بـ «الشؤون» لتقومي املدمنني في السجون
بشرى شعبان

في إطار التعاون املشترك بني وزارتي «الشؤون» 
و«الداخلية»، خاطبت إدارة السجن املركزي إدارة 
رعاية األحداث لالســتعانة بخبراتها في تعديل 

سلوك املدمنني من نزالء املؤسسات اإلصالحية، 
وخاصة املدمنني. وقالت مصادر مطلعة إن إدارة 
رعاية األحداث وضعت خطة نفســية اجتماعية 
شاملة لتعديل سلوك مدمني املخدرات املودعني في 
املؤسسات اإلصالحية، فضال عن جتهيز فريق من 

الكوادر الوطنية املتخصصة لدراسة ملفات نزالء 
الســجن املركزي متهيدا للبدء في برامج تعديل 
سلوكهم. وأشارت املصادر إلى أن «الشؤون» متد 
يــد التعاون جلميع اجلهــات احلكومية من أجل 

االرتقاء بالعمل داخل اجلهاز احلكومي.


