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تقيم اللجنة التعليمية مبجلس حي منطقة اليرموك املعرض 
الفني األول ملدارس منطقة اليرموك حتت شعار »باإلبداع نحلق الى 
عالم اجلودة«، وقد صرح محمود القالف رئيس اللجنة التعليمية 
مبجلس حي منطقة اليرموك بأن هذا املعرض هو األول من نوعه 
ويهدف الى الكشف عن القدرات اإلبداعية للطلبة وتنميتها لديهم، 
م����ا يؤثر إيجابيا في األجيال القادمة، كما أش����ار القالف الى ان 
املعرض يهدف ايضا الى نشر ثقافة اجلودة وإتقان العمل وتنفيذه 
على أكمل وجه ولن يتأتى ذلك إال من خالل تنمية الذوق الفني 
عند املتعلمني وكذلك حتسني القدرة االبتكارية لديهم، وأوضح 
القالف ان هذا املعرض هو نتاج املجهود الذي يبذله الطلبة خالل 
العام الدراسي بأكمله، حيث يكون هناك اهتمام من قبل املدرسني 
بالطلبة وإبداعاتهم على مدار العام الدراسي وتكليف منهم الى 
التالميذ بإعداد أعمال إبداعية يعبر فيها كل طالب عن قدرته في 
مجال ما، وهو ما جعل بعض املدارس مؤهلة خلوض مسابقات 
إقليمية ومحلية اس����تطاعت فيها ان حتقق مراكز متقدمة منها 
مدرسة بدر سيد رجب الرفاعي االبتدائية التي استطاعت خالل 
األعوام ال� 5 األخيرة، حصد العديد من اجلوائز واملراكز املتقدمة 
في مسابقات مختلفة منها مسابقة حب الوطن ومسابقة القرآن 
الكرمي واملركز األول على مستوى العاصمة في مسابقة القراءة 

احلرة باللغة اإلجنليزية، وغير ذلك من املسابقات.
كم����ا أكد مختار اليرموك ورئيس مجل����س احلي عبدالعزيز 
ثنيان املشاري ان املجلس بلجنته التعليمية قد أخذ على عاتقه 
هذه املسؤولية انطالقا من إحساسه بأن املوهبة إن لم جتد من 
يرعاها فإنها متوت وأن أجيال الكويت املقبلة تستحق االهتمام 
والرعاية، وأكد الثنيان ان املجلس يسعى ايضا لتكرمي أولياء أمور 
الطلبة املبدعني من أجل تش����جيعهم وحثهم على تكملة مشوار 
اإلبداع مع أبنائهم، ووجه عبدالعزيز الثنيان باسم مجلس حي 
اليرموك الدعوة ال����ى أهالي املنطقة وأولياء األمور الى حضور 
املعرض الفني األول يوم االثنني 2010/5/3 في التاسعة والنصف 
صباحا مبقر إدارة تنمية املجتمع مبنطقة اليرموك مقابل مواقف 
جمعية اليرموك التعاونية، وستكون املدارس املشاركة هي روضة 
اليرموك، مدرس����ة بدر السيد رجب الرفاعي االبتدائية، مدرسة 
بحرة االبتدائية بنات، مدرسة عبداللطيف النصف املتوسطة � 
بنني، مدرسة ليلى القرشية املتوسطة � بنات، ثانوية اليرموك 

� بنات.

أكد اإلعالمي نواف الش����مري أن هيبة النظام 
والقانون ومتاسك الوحدة الوطنية والبعد عن لغة 
اإلسفاف والتحقير والتشكيك من أهم اخلطوط 
احلمراء التي يجب على اجلميع التوقف عندها 
وع����دم جتاوزها ليس من أجل أحد إمنا من أجل 
األم الغالية الكويت ومن أجل اس����تقرار الكويت 

ومن أجل مستقبل األجيال القادمة.
وأضاف أن الكوي����ت كبيرة بأميرها وقائدها 
وربانها وحكيمها صاحب الس����مو األمير الشيخ 
صباح األحمد وكبيرة بس����مو ولي عهدها األمني 
الرحيم العادل الش����يخ ن����واف األحمد، وكبيرة 

بشعبها وبحرها وبرها.
واستطرد الشمري بأن الكويت أكثر ما حتتاج 
إليه في الفترة احلرجة واالستثنائية والغريبة 
عل����ى الكويت ه����و التهدئة وتصفي����ة النفوس 
واالحترام املتبادل والنق����د البناء الهادف بعيدا 

عن التجريح والتحقير والتقليل 
من ش����أن اآلخرين كما يحدث 
حاليا ولألس����ف الشديد على 
الساحة السياسية واإلعالمية 
واملرفوضة رفض����ا قاطعا من 
جميع أه����ل الكوي����ت ببدوها 
وحضرها وس����نتها وشيعتها 
وقبائلها وعائالتها، مؤكدا أن لغة 
احلوار الراقية واالنتقاد الهادف 
واالحترام املتبادل من س����مات 
أهل الكويت الذين جبلوا على 
الوالء املطلق لألسرة احلاكمة 
أسرة آل الصباح وعلى رأسها 
صاحب الس����مو األمير الشيخ 

صباح األحمد وس����مو ولي عهده األمني الشيخ 
نواف األحمد، وجبلوا كذلك على احملبة واالحترام 

والتعاون والتكاتف والترابط 
وروح األسرة الواحدة، مشيرا 
إلى أن احترام األسرة احلاكمة 
والنأي بها عن الصراعات واجب 

وطني وأخالقي.
الش����مري ان السواد  وقال 
األعظ����م م����ن أه����ل الكوي����ت 
البع����ض  يس����تغربون م����ن 
هنا وهن����اك اس����تغالل اجلو 
الدميوقراطي احلر الذي تتمتع به 
الكويت لتحويل فرحة الشعور 
واالعتزاز والفخر باحلرية إلى 
حزن وكفر باحلريات مما يضرب 
الوحدة الوطنية ويفتت املجتمع 
إلى فئات وطوائف وقبائل متناحرة مع أن احلقيقة 
مغايرة ملا يحاول البعض زرعه في نفوس أهل 

الكويت، فالكويت ومنذ تاريخها املاضي واحلاضر 
واملستقبل نسيج واحد مترابط متالحم متجانس، 
ولهذا ستفش����ل بإذن اهلل كل احملاوالت السيئة 
والدنيئة التي حتاول ضرب هذا النس����يج الذي 

هو بحق مفخرة ألهل الكويت.
وتساءل الشمري: ألم يتعلم البعض هنا وهناك 
أن الشعب الكويتي سئم هذه البطوالت اجلوفاء 
التي لم جتن من ورائها الكويت إال انحدار أسلوب 
اخلطاب وجتاوز اخلطوط احلمراء؟! أما آن لهؤالء 
أن يدركوا أن الكويت خط أحمر وأن املقام السامي 
لصاحب السمو االمير الشيخ صباح األحمد واملقام 
السامي لسمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد هما 
خط أحمر، واحترام األس����رة احلاكمة خط أحمر 
والوح����دة الوطنية خط أحمر وأن علينا جميعا 
التوحد خلف األمير وولي العهد للوصول بسفينة 

الكويت إلى بر األمان.

الشمري: علينا التوحد خلف األمير وولي العهد للوصول إلى بر األمان
احترام األسرة الحاكمة والنأي بها عن الصراعات واجب وطني وأخالقي

اإلعالمي نواف الشمري

الخطيب: التحكيم الوسيلة اآلمنة 
للمضي في المشروعات دون قلق

معرض فني لطلبة وطالبات اليرموك

الكويت تستضيف اجتماع اللجنة 
الدائمة للثروة الحيوانية في »التعاون«

تستضيف الكويت االجتماع 
الرابع والعشرين للجنة الدائمة 
للث����روة احليواني����ة باالمانة 
العامة مبجلس التعاون لدول 
الذي تنظمه  العربية  اخلليج 
الهيئة العامة لشؤون الزراعة 
والثروة السمكية خالل الفترة 
من 3 حتى 5 اجلاري. وقالت 
الهيئة في بيان لها بهذا الشأن 
ان جدول اعمال االجتماع يضم 
عددا م����ن املوضوعات املهمة 
املطروحة للمناقشة والبحث 
املناس����بة  القرارات  واتخ����اذ 
بشأنها من قبل الوفود الرسمية 
املشاركة والتي متثل كل دول 
املجل����س باالضاف����ة الى وفد 
االمانة العامة. وأضاف البيان 
ان ه����ذه املوضوعات تش����مل 
اآلتي: الشراء اجلماعي لالدوية 
واللقاح����ات البيطرية واملواد 
املستخدمة في املجال الزراعي، 
الدليل االسترشادي املختصر 

لالمراض واألوبئة بني االنسان 
التنفيذية  الالئحة  والدواجن، 
لقان����ون )نظ����ام( االجراءات 
الوقائية من االمراض، الالئحة 
التنفيذي����ة لقان����ون )نظام( 
مهنة الطب البيطري، الالئحة 
التنفيذي����ة لقان����ون )نظام( 
املستحضرات البيطرية، منوذج 
مذكرة التفاهم حول اجراءات 
استيراد احليوانات احلية بني 
دول مجل����س التعاون ودول 
التصدير والتعديالت التي متت 
عليها، طل����ب اململكة العربية 
السعودية بشأن رفع احلظر 
املؤقت املفروض على استيراد 
االبق����ار واالغن����ام من بعض 
املناطق اخلالية من االمراض في 
البرازيل، مناقشة تقرير الفريق 
الفني الذي قام بزيارة بعض 
دول االحت����اد االوروبي لرفع 
احلظر عن تصدير احليوانات 

احلية الى دول املجلس.

ناقش تأثير التحكيم في تعزيز نزاهة العمل التجاري

تنظمه »الزراعة« من 3 إلى 5 الجاري

عبدالعزيز اخلطيب

الى القضاء هو اخليار الوحيد 
لتس����وية اخلالفات وقد أضفت 
الزيادة املطردة في عوملة التجارة 
والصناع����ة واخلدمات األخرى 
وما ينشأ عن ذلك من منازعات 
دولية أهمي����ة خاصة للتحكيم 
وأصبح في جوانب عديدة من 
أكثر اآلليات الناجحة واملفضلة 

في حل تلك املنازعات.
وأكد اخلطي����ب ان التحكيم 
التجاري في دول مجلس التعاون 
يحتل مكانة مهم����ة في النظام 
الدول  القضائ����ي لهذه  العدلي 
وقد حدث����ت تطورات متالحقة 
ومهمة خالل األعوام ال� 10 املاضية 
انعكست بش����كل إيجابي على 
مجمل أوض����اع التحكيم وعلى 

النظام القضائي بشكل عام.
واختتم اخلطيب مشددا على 
انه يتطلع الى دور ريادي ملجال 
التحكيم في دول مجلس التعاون 
اخلليج����ي وخارجها، وهذا هو 
الهدف م����ن وراء جهودنا تلك 
وس����نبذل قصارى جهودنا من 
النبيلة  الغاي����ات  أجل حتقيق 
التي تسعى الى العدالة والنزاهة 
بني جميع األطراف التي حتاول 
إيجاد حلول سلمية للمنازعات 

التجارية الناشئة بينها.

أقامت جمعية احملاسبني دورة 
تثقيفي����ة ع����ن »التحكيم وفض 
املنازعات« في الفترة من 25 ابريل 
املاضي حتى 28 منه، حتت إشراف 
مركز التحكيم اخلليجي بالبحرين، 
التي حاضر فيها وشارك بخبرته 
القانونية احملامي عبدالعزيز طاهر 

اخلطيب.
وعن اختيار جمعية احملاسبني 
كمكان النعقاد الدورة، قال اخلطيب 
ان االختيار وقع م����ن قبل مركز 
التحكي����م اخلليجي لدول مجلس 
التع����اون العربي����ة بالبحرين ملا 
تتمتع به جمعية احملاسبني من ثقل 
وحظوة وخبرة مهنية ومحاسبية 
فضال ع����ن ان اجلمعية من أكثر 
الهيئ����ات قربا للتحكيم ولها دور 

فعال في أداء الدور التحكيمي.
وأوض����ح اخلطي����ب ان مركز 
التحكيم اخلليجي بدول مجلس 
العربية صدر  التعاون اخلليجي 
القرار بإنش����ائه لفض املنازعات 
الدولية التجارية بكفاءة وسرعة 
وفاعلية وعدالة وتعزيز إجراءات 
نزاهة التحكيم التجاري ونش����ر 
التجاري خليجيا  التحكيم  ثقافة 
وكذلك تأسيس عالقات ثنائية مع 
مراكز التحكيم اخلليجية والعربية 
الى  واإلقليمية والدولية. وأشار 
فحوى محاضرته قائال ان التحكيم 
التج����اري احد احلل����ول البديلة 
أمام رجال األعمال والشركاء في 
الش����ركات للتعامل مع املنازعات 
بأسلوب س����ريع وغير مكلف مع 
مراعاة السرية التامة ولعل الهدف 
الرئيسي ألي مؤسسة تعمل في 
مجال التحكيم هو رفع الوعي العام 
فيما يتعلق بأهمية دور التحكيم في 
تسوية املنازعات التجارية إذ يعتبر 
التحكيم هو الوسيلة اآلمنة اآلن 
للمضي قدما في مختلف املشروعات 
دون داع للقلق بشأن اي نزاع قد 
ينشأ بني األطراف، فلم يعد اللجوء 


