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العازمي: إقبال كبير على اإلصدارات والموسوعات 
والمطبوعات في الملتقى الكويتي ـ اللبناني

حبيب: »اإلسراء والمعراج« انعكاس لمفهوم االلتقاء بين األديان السماوية
مبناس���بة حلول اإلسراء واملعراج أكد 
الباحث االسالمي الش���يخ راضي حبيب 
ضرورة االلتقاء بني األديان السماوية بقوله: 
ان ما حصل في الرحلة املعراجية من التقاء 
خامت النبيني وسيد املرسلني محمد صلى 
اهلل  عليه وعلى آله بجميع األنبياء عليهم 
السالم هو انعكاس ش���امل وعام ملفهوم 

االلتقاء بني جميع األديان السماوية.
وأوضح ان كلمة املعراج في حد ذاتها 
تعني لغة الصعود التي حتكي عن االرتقاء 
الال متناهي وعدم التوقف عند حد معني 
فهو مق���ام النبوة اجلامع ل���كل املظاهر 
اإللهية، فهو املبعوث بوظيفة إلهية وبجميع 

أقسامها التصرفية والتشريعية والتكوينية 
والغيبية واألخالقية كما دلت عليه اآليات 
والروايات الواضح���ات والتي جاءت في 
محكم كتابه الكرمي عندما عظمه العظيم 
بقوله: )وإن ل���ك ألجرا غير ممنون وإنك 

لعلى خلق عظيم(.
ودعا حبيب الى ضرورة عقد املؤمترات 
الديني���ة اليجاد نقاط االلتقاء بني األديان 
الس���ماوية وتوثيقه���ا لوق���ف العدوان 
الصهيوني عن اس���تنزاف دماء األبرياء 
باألقصى واإلفساد في املسجد وتخريبه 
عمرانيا ومحو آثاره حيث انه يشكل احد 
اآلثار التراثية واألصالة الدينية التاريخية 

ونرى في العدوان والتصعيد ليس فقط 
استهدافا لرمز ديني اسالمي ميثله املسجد 
األقصى، بل فيه اس���تهداف شامل ملدينة 
القدس مركز التقاء األديان السماوية كافة 
وعاصمة الدولة الفلس���طينية االسالمية 

والعربية.
وأك���د تضام���ن الكويت مع الش���عب 
الفلس���طيني في نضاله الوطني مطالبا 
انتهاك  الدولي والعامل���ي بوقف  املجتمع 
اس���رائيل للقوان���ني الدولي���ة واألعراف 
االنسانية كافة ووقف االعمال التخريبية 
ببناء املسجد األقصى الذي يشكل احد اكبر 

املساجد التراثية والتاريخية االسالمية.

شاركت وزارة االوقاف في امللتقي الكويتي � اللبناني 
ال���ذي اقيم في بيروت في الفت���رة من 15 الى 19 يونيو 
وبحضور د.حسان فلحة ممثال لرئيس احلكومة اللبنانية 
واملستشار جاس���م الناجم القائم باعمال سفارتنا في 
لبنان واملستشار بدر املفرج ولفيف من رجاالت الدولة 

والسفراء ووفد من جامعة الدول العربية.
وكان ملشاركة وزارة االوقاف في هذا امللتقى صدى 
طيب وتواجد متميز اشاد به احلضور ملا مت عرضه من 
اصدارات وكتب متميزة ح���ازت قبول احلضور وهذا 

ما اك���ده د.فلحة بقيمة واهمية اقامة وتنظيم مثل هذه 
االنشطة والتي بدورها تعمل وتساعد على تقارب الشعوب 

وزيادة الترابط بني الدول الشقيقة.
واش���ار وفد وزارة االوقاف متمثال في بدر العازمي 
وعبدالرحمن الس���ويلم الى اهمية مثل هذه امللتقيات 
واملعارض اخلارجية والتي من ش���أنها ان تس���اعد في 
توطيد روابط احملبة والتآخي بني الدول العربية وتبادل 
االفكار البناءة ملزيد من التوافق والسماحة بني األشقاء، 
ولفتوا الى اهمية االصدارات التي مت عرضها في امللتقى 

والتي حازت اعجاب احلضور واوضحت مسيرة وزارة 
االوقاف واجنازاته���ا ودورها التنموي وما قدمته على 
املس���تويني الدولي واحمللي وما قدمته لدول العالم من 

علم ومعرفة.
واكد العازمي دور وزارة االوقاف في اعداد املوسوعات 
والدراس���ات والبحوث الشرعية التي تلبي احتياجات 
املجتمع ملعاجلة املمارسات والسلوكيات السلبية الدخيلة 
وتقوم الوزارة باحياء التراث االسالمي واصدار املوسوعات 

الفقهية.

أقيم في بيروت من 15 حتى 19 يونيو

الشيخ راضي حبيب

مقدم بحري طالل املونس خالل االجتماع

د.حسان فلحة في جناح »األوقاف«بدر العازمي واملستشار جاسم الناجم ومالك صبحي

دراسة: المناطق الساحلية ونقص العنصر البشري 
يعوقان جهود مكافحة التسلل عبر البحار

اجلنسيات التي تتسلل الى البالد 
أعداد  مع انخفاض ملحوظ في 
املتس���للني خالل األعوام 2007 
و2008 و2009 عما هو عليه في 

عامي 2005 و2006.
وأك���د الباح���ث ان اللجن���ة 
الثالثية املش���كلة م���ن وزارات 
الداخلية والتجارة والش���ؤون 
ساهمت في تضييق اخلناق على 
املتسلل وتقليل فرص العمل له 
ولو بأجر رخيص خشية العقوبة 
األمر الذي أدى الى انخفاض أعداد 

املتسللني.
وق���ال »ان من بني أس���باب 
انخفاض عمليات التسلل كذلك 
إنشاء شبكة املنظومة الرادارية 
الذي سد نسبيا النقص املوجود 
في الدوريات وفي العنصر البشري 
ال���ى جانب اس���تمرار التعاون 
الكويت وإيران مع  الثنائي بني 
آلية تسليم املتسللني  استمرار 

بحرا وتبادل املعلومات«.
واعتبر املونس ان تس���هيل 
اجراءات الدخول للبالد من خالل 
منفذ الدوحة البحري سواء للتجار 
أو البحارة اإليرانيني بناء على 
اتفاقية املالحة التجارية املوقعة 
ساعد على انخفاض أعداد الذين 

يدخلون بصورة غير شرعية.
ومن التوصيات التي دعت إليها 
الدراسة زيادة العنصر البشري 
املؤهل وإنشاء معهد متخصص 
في تدريب كوادر أمنية في مجال 
خفر السواحل وتكثيف التغطية 

األمنية في املياه اإلقليمية.
الى اس���تكمال  ودعت كذلك 
املرحل���ة الثاني���ة للمنظوم���ة 
الراداري���ة لتغطية مجمل املياه 
اإلقليمية وزيادة جرعات التدريب 
امليداني املنفرد واملشترك والنظري 
وتعزيز التعاون الثنائي مع دول 
اجلوار وتكثيف حمالت توعية 
املواطنني واملقيمني على التعاون 

مع األجهزة األمنية.
وشددت الدراسة على ضرورة 
تشديد العقوبات على املتسللني 
وعلى من يتستر عليهم مع توفير 
طرق أو ممرات تؤدي الى الساحل 
مباشرة دون املرور أو التعرض 

لألمالك اخلاصة.

بحري طالل املونس في تصريح 
ل� »كونا« على ضرورة تطوير 
االستراتيجية األمنية واالهتمام 
بتقصي مفهوم وأنواع وأشكال 

وأسباب وفئات وآثار التسلل.
وأك���د املونس عل���ى أهمية 
التوص���ل الى األبع���اد األمنية 
التس���لل وما  املختلفة لظاهرة 
حتدثه من آثار سواء على األمن 
أو االقتص���ادي أو  السياس���ي 

االجتماعي.
الدراس���ة تلقي  ان  وأوضح 
الضوء على حجم هذه الظاهرة 
واحلقائق واألبعاد الذي تكشف 
التحليلي���ة لصفات  احلقائ���ق 
املقبوض عليهم من متس���للني 
وتوضيح جنسياتهم والوسائل 
املستخدمة واإلجراءات األمنية 
الوقائي���ة التي تقوم بها أجهزة 
الدولة والتكنولوجيا املستخدمة 
في مكافحة ظاهرة التسلل عبر 

البحار.
وعن النتائ���ج األخرى التي 
توص���ل إليها في دراس���ته قال 
املونس ان زيادة معدالت اجلرمية 
نتيج���ة حرص املتس���لل على 
حتقيق الكسب س���واء بطريق 
مشروع أو غير مشروع تعتبر 
من اآلثار الس���لبية التي تنجم 

عن التسلل.
وأضاف ان عدم وجود عقوبات 
رادعة من األس���باب املهمة التي 
تدعو الى التسلل للكويت معتبرا 
التحوي���الت النقدية اخلارجية 
للمتس���للني من ب���ني أهم اآلثار 
الس���لبية التي تنج���م عن تلك 

الظاهرة.
وذك���ر املق���دم املون���س ان 
العوام���ل والدوافع االقتصادية 
التسلل  البحتة تتصدر أسباب 
من خالل البحث عن عمل مجز 
الكويت وكذل���ك للتمتع  داخل 
مبستوى املعيش���ة املرتفع في 
البالد، مؤكدا ان القوارب الصغيرة 
املتهالكة والسفن اخلشبية هي 
أكثر الوس���ائل ش���يوعا للقيام 

بعمليات التسلل عبر البحر.
وقال ان البيانات اإلحصائية 
توضح ان اجلنس���ية اإليرانية 
احتلت املرك���ز األول من حيث 

تون���س � كون���ا: خلص���ت 
دراس���ة أمنية كويتي���ة الى ان 
نقص العنصر البشري ووجود 
مناطق س���كنية على الس���احل 
مباش���رة وعدم مواكبة التطور 
في تدعيم جهاز خفر السواحل 
من أبرز املعوقات التي حتد من 
جهود األمن في احلد من عمليات 

التسلل عبر البحر.
ج���اء ذلك في دراس���ة حول 
التس���لل وتهري���ب  مكافح���ة 
البحار »دراسة  األشخاص عبر 
ميدانية في الكويت« أعدها خبير 
األمان���ة العامة ملجل���س وزراء 
الداخلي���ة الع���رب مقدم بحري 
طالل املونس ومت عرضها على 
املؤمتر العربي ال� 10 ملس���ؤولي 

أجهزة امن احلدود.
وتطرقت الدراس���ة الى األثر 
السلبي لهذه املعوقات في إضعاف 
قدرة خفر السواحل على مكافحة 
التس���لل، معتبرة ان ذلك يحد 
من فاعلية قوة خفر الس���واحل 
في مواجهة التسلل عبر البحار 
ويسهم بشدة في زيادة عمليات 

التسلل.
وأظهرت الدراس���ة انه كلما 
كانت الدولة متساهلة في الشروط 
القانوني���ة التي جتي���ز عملية 
النفاذ من حدودها قلت عمليات 
التسلل والعكس صحيح فكلما 
زادت الشروط القانونية كثرت 

حاالت التسلل.
التسلل  وقس���مت أش���كال 
باختالف الغرض منه الى شكلني 
رئيس���يني هما التسلل العادي 
والتسلل املنظم فاألول يرجع في 
الغالب ألسباب اقتصادية بحتة 
أما التسلل املنظم فتختلف أهدافه 
باختالف الغرض منه وهو يرجع 
لعدة أس���باب من أهمها ارتكاب 
األعمال اإلرهابية واجلاسوسية 
وغيرها من األعمال التي تزعزع 

األمن واالستقرار.
كما حددت أس���باب التسلل 
ودواف���ع جرمية التس���لل عبر 
احلدود البحرية بأسباب جغرافية 
واقتصادية وسياسية واجتماعية 

وقانونية.
ومن األسباب اجلغرافية في 
احلالة الكويتية عدم عمق مياه 
اخلليج العرب���ي وهدوء البحر 
ووجود جزر خالية من السكان 
وقرب مناطق التجمع السكاني 
على الساحل مباشرة مع مالءمة 
الطقس للتسلل باستثناء فترات 

هبوب الرياح.
وأشارت الدراسة الى ان حجم 
اإلحصائيات اخلاصة في موضوع 
ظاهرة التسلل بالكويت يعتبر 
قليال نسبيا، مؤكدة ان اجلهود 
املبذولة في البالد ساعدت على 
التس���لل بش���كل  أعداد  خفض 

ملحوظ.
العمليات  ادارة  وشدد مدير 
بخفر السواحل الكويتية املقدم 

اإليرانيون األكثر تسلاًل إلى البالد

إحصائية بأعداد المتسللين خالل الفترة من 2005 حتى 2009
اإلجمالي بالسنةاحملالون من احملافظاتاإلدارة العامة خلفر السواحلالسنة
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الخالد: 98% نسبة النجاح في مركز بالم للغوص 
والشهادات معتمدة من منظمة بادي

مبارك الخالدي
قال رئيس مركز بالم للغوص التابع 
لفندق ومنتجع قصر النخيل عادل اخلالد 
ان املركز جنح في االيفاء بوعوده التي 
سبق ان أطلقها في ديسمبر املاضي بالعمل 
على تطوير املركز وف���ق أحدث النظم 
العاملية واقامة الدورات احلديثة لتخريج 
مدرب���ي املدربني بالتع���اون مع منظمة 
بادي الدولية وف���ق أحدث ما توصلت 
اليه التكنولوجيا احلديثة لعلوم وفنون 
الغوص، وأش���ار اخلال���د الى ان املركز 
جنح مؤخرا ف���ي تنظيم دورة متقدمة 
ملدربي املدربني للفت���رة من 20 يونيو 
حتى ال� 4 من الشهر اجلاري جتاوزها 
بنجاح 13 مدربا متخصصا ومنحهم املركز 
شهادات مدربي مدربني بكفاءة واقتدار 
حتت إشراف الفاحص البريطاني ماثيو 
نورمال ومبتابعة مباش���رة من منظمة 
بادي الدولية ومبساهمة من كادر املركز 

قيادة املصري ايهاب الدفتار.
وأوضح اخلال���د ان الهدف من اقامة 
الدورة هو إعداد وتأهيل مدربي مدربني 
يحملون شهادات املنظمة العاملية بادي، 
وهذا ما استطاع املركز حتقيقه بنجاح، 
مشيرا الى انها ليست املرة االولى التي 
ينظم املركز فيها دورات إلعداد وتأهيل 

املدربني في الغوص.
وقال ان املش���اركني في الدورة هم 6 
من الكويت والباقون من دول مختلفة، 

عملية وملدة ثالث���ة ايام متواصلة، واما 
االختبارات فكان هناك يوم لالختبارات 
النظري���ة ونصف يوم عملي في حوض 
الس���باحة ويوم كامل في اعمال البحر 
بحضور اخلبير البريطاني ماثيو، مشيرا 
الى خضوع االختبارات إلشراف منظمة 
بادي العاملية وهي االب���رز لتمكنها من 
السوق العاملية ومتلك 80% من الشريحة 
العاملية للغوص الترفيهي ومتتلك نظاما 
علمي���ا حديثا ميك���ن مدربينا من تلقني 
املتقدمني العلوم احلديثة للغوص بسهولة 

ويسر.
ولفت اخلالد الى ان املركز متكن من 
ادخال اجهزة جدي���دة في الدورة ومنها 
جهاز الكتروني لقياس الضغط، مشيرا 
الى ان املركز متك���ن من تأهيل مدربتني 
لتدريب الفتيات، خاصة احملجبات اضافة 
الى 16 مدربا لفئة الشباب ومازلنا االوائل 
في الكويت بتخريج أكبر عدد من الطلبة 

الغواصني.
وش���كر اخلالد كال من رئيس النادي 
العلمي اياد اخلرافي ورئيس فريق الغوص 
طالل السرحان لتوفيرهما املركب اخلاص 
بالفريق إلجراء اختبار املدربني في أعماق 
البحر، وه���ذا عهدنا بهما دائما، وقال ان 
الشكر موصول الى منظمة بادي والكادر 
املشرف على الدورة، وباألخص الكابنت 
اخلبير ايهاب الدفتار ونتمنى تقدمي االفضل 

في الدورات املقبلة.

ان نس���بة النجاح في الدورة بلغت %98 
وهي نسبة عالية تعكس مدى جاهزية 
املركز لتولي اعداد وتأهيل املدربني، الفتا 
الى ان عددا قليال من املتقدمني لم يوفق 

في اجتياز الدورة ألسباب متفاوتة.
وقال اخلالد ان الدورة اشتملت على 
محاض���رات نظرية ملدة 12 يوما وأخرى 

وهي جمهوري���ة مصر العربية وجنوب 
افريقيا والسعودية وايران وبريطانيا، 
وه���ي املرة االولى التي يتم فيها اختبار 

الدورة باللغتني العربية واالجنليزية.
وأشار اخلالد الى ان تصنيف املركز 
حاليا من قبل املنظمة العاملية هو 5 جنوم 
وهو يعتبر مركزا لتأهيل املدربني، حيث 

الخرافي وفريق الغوص ساهما في نجاح الدورة األولى من نوعها

جانب من االختبارات في املاء

)أسامة البطراوي(  )أشكال وأسباب التسلل(خريجو الدورة يحملون شهادات التخرج ومعهم الفاحص البريطاني ماثيو نورمال 

أشكال التسلل

أسباب التسلل

التسلل المنظم التسلل العادي

التسلل المقصودالتسلل العفويالتسلل الجماعيالتسلل الفردي
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