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وزير الصحة يتقدم المشاركين في سباق »الوطني« للمشي 27 الجاري

مع تسارع العد التنازلي لبدء 
سباق »الوطني« السنوي للمشي 
في نسخته السادسة عشرة والذي 
تفصلنا ثالثة أيام فقط عن موعد 
انطالقته بعد غد السبت، تؤكد 
جميع املعطيات أن هذا احلدث 
الرياضي والصحي املهم في طريقه 
لتسجيل ارقام قياسية جديدة في 
أعداد املشاركني في الوقت الذي 
يستقطب فيه مشاركة العديد من 
الرسمية والعامة،  الشخصيات 
وفي مقدمتها محافظ بنك الكويت 
املركزي الشيخ سالم العبدالعزيز 
ووزير الصحة د.هالل الس���اير 
باالضافة إلى اجلموع الكبير من 
املواطنني واملقيمني من اجلنسني 

ومن جميع الفئات واألعمار.
وقالت مديرة العالقات العامة 

الذي يجعلنا  الرئيس����ي  السبب 
نحرص على تنظيم ورعاية هذه 
التظاهرة سنويا والسعي البتكار 
املزي����د من االضاف����ات التطورية 
في س����بيل االرتقاء بهذا احلدث. 
ويكتسب سباق »الوطني« السنوي 
للمشي في دورته السادسة عشرة 
لهذا العام أهمية خاصة ويعكس 
مفهوم����ا جدي����دا للمس����ؤولية 
االجتماعية واملؤسسية الرامية الى 
حتقيق اهداف سامية على املستوى 
الوطني حيث يجري تنظيم هذه 
التظاهرة الرياضية ضمن مبادرة 
شاملة للتوعية بصحة الكلى وسبل 
احملافظة عليها وذلك بالتعاون مع 
مختلف اجلهات الرسمية املعنية 

بالشأن الصحي في البالد.
وكان سباق »الوطني« السنوي 
للمشي في نس���خته اخلامسة 
عشرة قد حقق العام املاضي رقما 
قياسيا في حجم املشاركني فيه 
الذين فاق عددهم العشرة آالف 
متسابق ومتس���ابقة من جميع 

االعمار واجلنسيات.

في بنك الكويت الوطني منال املطر 
انه من الواضح ان سجل النجاحات 
املتتالي���ة الت���ي حققها س���باق 
»الوطني« للمشي منذ انطالقته 

قبل خمسة عش���ر عاما أتاح له 
احلصول على ثقة املجتمع بجميع 
ش���رائحه وكرس���ه كأكبر وأهم 
تظاهرة رياضية تشهدها الكويت 

بحيث بات يتمتع بهذه الشعبية 
العارمة التي نشهد تناميها عاما 
إثر عام على املستويني الشعبي 
والرسمي موضحة ان العديد من 

الرسمية والعامة،  الشخصيات 
وفي إطار حرصها على استمرارية 
وجناح هذه املبادرة حرصت هذا 
العام على املشاركة شخصيا في 

انشطة هذه التظاهرة الرياضية 
االكث���ر حض���ورا واس���تقطابا 
لالهتم���ام، وكان في مقدمة هذه 
الشخصيات محافظ بنك الكويت 

املركزي الشيخ سالم عبدالعزيز 
ووزير الصحة د.هالل الساير.

واضافت املطر قائلة: إن التزامنا 
بقضايا املجتم����ع ورفاهيته هي 

المطر: التزامنا بقضايا المجتمع ورفاهيته يدفعنا لتنظيم ورعاية هذه التظاهرة السنوية

الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني عصام الصقر مع وزير الصحة د.هالل الساير بعد قيامه بالتسجيل في السباق منال املطر مع محافظ بنك الكويت املركزي الشيخ سالم العبدالعزيز بعد قيامه بالتسجيل في السباق

احملامي ناصر الهيفياحملامي عمر العيسى

الكويت قلقة من تدهور األوضاع اإلنسانية بالصومال
جنيڤ � كونا: اعربت الكويت امس عن قلقها ازاء تدهور االوضاع 
االنس���انية في الصومال بسبب النزاع املسلح الذي يسبب ارتفاع 
ح���دة االجرام وانعدام حالة االم���ن التي ادت الى عرقلة في ايصال 

املساعدات االنسانية وزيادة عدد املشردين داخليا. 
وطالب امللحق الديبلوماسي بوزارة اخلارجية عبداحملسن الرفاعي 
في كلمة الكويت امام مجلس حقوق االنسان � مكتب املفوضية السامية 
حلقوق االنسان »بتكثيف اجلهد للتوصل الى اتفاق شامل مع احلكومة 

الصومالية بشأن تقدمي الدعم الفني في مجال حقوق االنسان وبناء 
القدرات املؤسسية على املستويني الوطني واالقليمي«. 

ودعا الى ضرورة قيام املجتمع الدولي بدعم اخلطة التي وضعتها 
حكومة الصومال لتحسني االنظمة الصحية والتعليمية في البالد 
خاصة االجراءات التي تتخذها في هذا املجال في مخيمات املشردين 
داخليا مبا يحد من انضمام ابناء هؤالء الى املجموعات املس���لحة 

املتقاتلة. 

العيسى: إلغاء الحكم الصادر لصالح الهيفي بفصله من »المحامين« في نصابه الصحيح
 مؤمن المصري

أش����اد رئيس مجلس إدارة جمعية احملام����ني الكويتية احملامي عمر 
العيسى باحلكم الذي أصدرته الدائرة املدنية مبحكمة االستئناف أمس 
والذي قضى بإلغاء احلكم الصادر لصالح احملامي ناصر حجي الهيفي 
ض����د جمعية احملامني والقضاء بعدم اختص����اص احملكمة نوعيا بنظر 
الدعوى وإحالتها إل����ى إحدى الدوائر اإلدارية باحملكمة الكلية لنظرها. 
وأوضح العيسى أن هذا احلكم قد وضع القرار الذي أصدرته جلنة قبول 
احملامني بجمعي����ة احملامني الكويتية في نصابه الصحيح وأعاد األمور 
لوضعها القانوني الذي يحرص مجلس إدارة اجلمعية على تطبيقه. وأكد 
العيسى أن القرار الذي أصدره مجلس اإلدارة بتاريخ 2009/2/24 بفصل 

العضو ناصر حجي الهيفي من عضوية جمعية احملامني يعد قرارا صادرا 
من جهة إدارية تتمتع باس����تقالل حقيقي والسيما أن جمعية احملامني 
متارس جزءا من الس����لطة العامة وتقوم على خدمة مرفق عام وتقدم 
منفعة عامة تس����د حاجات اجلمهور من خالل القرارات التي تصدرها، 
مؤك����دا أن مجلس إدارة اجلمعية قائم عل����ى تطبيق اللوائح والقوانني 
على اجلميع وعلى قدم املس����اواة. من جانبه أكد رئيس احتاد احملامني 
الكويتي����ني احملامي ناصر الهيفي في اتصال مع »األنباء« أن هذا احلكم 
ل����م يفصل في موضوع الدعوى وأنه أحالها إل����ى الدائرة اإلدارية على 
اعتبار أن جمعية احملام����ني تعتبر مرفقا عاما. مضيفا أن تداعيات هذا 
احلكم خطيرة جدا على جمعية احملامني، حيث انه إذا استقر هذا احلكم 

فإن أموال اجلمعية ستكون أمواال عامة، ما يعني أنها ستخضع لديوان 
احملاسبة. وأضاف الهيفي أن العبث بأموال اجلمعية يعتبر من جرائم 
املال العام املشدد فيها العقوبة وأن موظفي اجلمعية يعتبرون موظفني 
عامني، ما يعني خضوعهم لديوان اخلدمة املدنية، وأن وزارة الشؤون 
االجتماعية ستلزم بالتحقيق بالشكاوى املوجودة لديها ضد اجلمعية 
عل����ى اعتبار أنها أصبحت مرفقا عاما وأموالها أموال عامة. وس����نكون 
سعداء إذا ثبت هذا املبدأ حيث سيكون أعضاء مجلس إدارة اجلمعية في 
مأزق. وجدير بالذكر أن مجلس إدارة احتاد مكاتب احملامني الكويتيني قد 
أصدر قرارا باإلجماع يقضي باختيار رجل األعمال بسام عبداهلل املطوع 

رئيسا فخريا لالحتاد ملا له من أياد بيضاء في االحتاد.

الهيفي: الحكم أحيل إلى الدائرة اإلدارية والعبث بأموال الجمعية من جرائم المال العام


