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حمد العنزي
الكويتي  أعلن رئيس االحتاد 
لصيادي االسماك محمد العريفان ان 
االحتاد ينفي وبشدة كل االتهامات 
املوجهة إليه من قبل الهيئة العامة 
لشؤون الزراعة والثروة السمكية 
التي جاءت متنافية مع احلقائق 

والدالئل املوجودة والفعلية.
ورد العريفان في بيان أدلى به 
صباح امس في املؤمتر الصحافي 
مبقر االحتاد على االتهامات الظاملة 
واملجحف����ة وكذلك التعس����ف في 
التي  القوان����ن اجلزائية  تطبيق 
جاءت على فئة دون أخرى وبحجة 
القانون، مش����يرا الى ان االحتاد 
الكويتي يود ان يبن ويكش����ف 
احلقائ����ق للجميع بأن الصيادين 
ليس����وا مضربن ع����ن العمل بل 
موقوف����ون من قبل الهيئة العامة 
لشؤون الزراعة والثروة السمكية 
وهم الصيادون الذين يعملون بعدة 
»الليخ أحادي الش����عيرة � الغزل 
والنايل����ون« وان عمليات الصيد 
بالوسائل األخرى تعمل على قدم 
وس����اق ومتد السوق بحصيلتها 
اليومي����ة من االس����ماك والربيان 
وهو الصيد باجلراجير ولنجات 
اجلر اخللفي التي تعمل في كرف 
الربيان وتعم����ل كاملعتاد وتزود 
ان  الس����وق باملصيد يوميا، كما 
الطراريد التي تعمل بالغزل املتعدد 
الشعيرات تصيد الكنعد واخلباط 
وتعمل ه����ي األخرى دون توقف، 
مش����يرا ان التوقيف مت للطراريد 
التي تس����تخدم الغ����زل النايلون 
أحادي الشعيرة وتصيد االسماك 
الناعمة مثل »الزبيدي والصبور 
وامليد والبياح واحللوايا والشعم« 
اال اننا نود ان نوضح للجميع بأن 
الهيئة ه����ي التي منعت الطراريد 
من الصيد التي تعمل بعدة الليخ 
النايلون احادي الش����عيرة وهي 
التي اوقفتهم فجأة بسبب تطبيقها 
لقرار منع استخدام الغزال النايلون 
احادي الشعيرة، مبينا انه بالفعل 
مت عدم السماح للصيادين بالنزول 
للبحر حيث منعهم املفتشون بنقعة 
شرق والنقع األخرى اال ان املنع اتى 
بقرار من الهيئة وكان مفاجأة ولم 
ميتنع الصيادون عن العمل مؤكدا 
انه ال يوجد لدينا اضراب كما يظن 
البعض بدليل ان بقية سنن الصيد 
التي تعمل بوسائل الصيد األخرى 

اليوم����ي للمواطن����ن بأرخ����ص 
األسعار.

مؤكدا ان القانون احلالي يجب 
ان يعدل ليخدم اجلميع من غير أي 
أضرار قد تقع على أحد فهو ليس 
قرآنا ال ميكننا ان منسه أو نعدله 
فه����ذه قوانن وضعية أو وضعها 
املشرع ومن املمكن تبديلها لتعم 

الفائدة على الكل.
العنزي من بعض  واستغرب 
الهيئة  التي تطلقها  التصريحات 
بأن الكويت لديها مخزون سمكي، 
فهذه ليست حقيقة، لدينا مخزون 
روبيان نعم، لكن األسماك ال تكاد 

تذكر.
وناشد العنزي جميع املسؤولن 
بالدولة وعلى رأسهم سمو رئيس 
مجلس الوزراء املوقر ان يتدخلوا 
حلل مشكلتنا جراء الضرر الذي 
وقع على الصيادين بسبب التضييق 
عليهم في مهنتهم اليومية، مشيرا 
الى اننا متضررون ويجب معاملتنا 
كسائر اجلهات احلكومية االخرى، 
فالثروة السمكية ال تقل هي األخرى 
ع����ن أي مهنة ويج����ب تعويض 
الظلم عنهم في  الصيادين ورفع 

أسرع وقت.
ب����دوره اكد امن س����ر االحتاد 
الكويتي لصيادي االسماك ظاهر 
الصويان انه توجد محاوالت تضليل 
م����ن قبل الهيئة العامة لش����ؤون 
الس����مكية ضد  الزراعة والثروة 
االحتاد حول االتهامات واالدعاءات 
التي وصفها بالباطلة، من ناحية 
اضراب الصيادين، مشيرا ان هذا 
الكالم ال صحة له وهذه محاوالت 
مع االسف غير مسؤولة من قبل 
الهيئ����ة بحق االحت����اد، مؤكدا ان 
احلقيقة هي منعنا من دخول البحر 
بسبب تطبيق قرار منع استخدام 
الغزل النايلون الذي كان حبيس 
االدراج ملدة 6 سنوات، متسائال: 
عن سبب تطبيقه اآلن؟ واوضح 
الصويان ان االحتاد ميثل شريحة 
من املجتمع مل����زم بتوفير االمن 
الغذائي يوميا للمستهلك، وجتده 
باملقابل في ظل التعسف باستخدام 
القانون ف����ي املخالفات، فإن هذه 
املهنة من املمكن ان تهجر والسبب 
الق����رارات والقوانن  يعود لتلك 
التعسفية اجلائرة من قبل بعض 
املوظفن الذي����ن يخالفون بتجن 

وظلم وتعسف.

الكفيل إبعاد الصيادين وإحضار 
مستند يفيد مبغادرة الصياد البالد 
دون حتويله ال����ى اإلدارة العامة 
للتحقيقات وبعد ذلك يقوم بتسليم 
الرخصة التي كان يتحفظ عليها 
ولدينا الدالئل واحلاالت موجودة 
رغم ان اإلبعاد اإلداري من اختصاص 

وزارة الداخلية.
ولفت العريفان الى ان البيان 
الذي نش����ر بإحدى الصحف على 
لسان مسؤول الهيئة غير صحيح 
والرد عليه بأننا على اس����تعداد 
لعمل مناظرة مع نائب املدير العام 
لشؤون الثروة السمكية د.حيدر 
مراد وذلك للكش����ف عن احلقائق 
باملستندات ونتحدى بأننا على حق 
بعمل هذه املناظرة لكشف احلقائق 
للمأل وان أعضاء االحتاد جميعهم 
وطنيون ويحرصون على ثروات 
بلدهم واالحتاد يناش����د احلكومة 
تشكيل جلنة حتقيق محايدة يكون 

االحتاد ممثال فيها.
الهيئة  وبحضور مس����ؤولي 
لكشف احلقائق وبيان املغالطات 
الت����ي يدعيها نائ����ب املدير العام 
لشؤون الثروة السمكية وسنكشف 
خالل التحقيق ما لدينا من مستندات 
ووثائق تؤكد سالمة موقف االحتاد 

وعدالة مطالبه.
من جانبه، ق����ال نائب رئيس 
احتاد صيادي األسماك خالد العنزي 
ان االحتاد أح����رص على تطبيق 
القانون قبل أي جهة أخرى، فنحن 
من يحترمه دون وصاية من أحد، 
وهذا ما تعلمناه من القيادات العليا 
في الب����الد أطال اهلل في أعمارهم 
جميعا، الفتا ال����ى اننا من خالل 
ممارس����تنا أعمال الصيد اليومية 
ساهمنا في توفير األمن الغذائي 

صحيح واالحتاد يرفض ذلك متاما 
ويحرص عل����ى تطبيق القوانن 
واملرس����وم رقم 46 لسنة 80 في 
شأن حماية الثروة السمكية، حيث 
دعا االحتاد مرارا وتكرارا في كل 
محفل أو اجتماع أو ندوة الى أن 
جون الكويت منطقة حضانة ويجب 

احلفاظ عليه.
كما طالب برقابة الهيئة حول 
القوارب التي ستصيد أسماك امليد 
وحتمل عدته فقط وبتصاريح صيد 
امليد املؤقتة التي تصدرها الهيئة 
كل عام لهذا املوسم، وأرسلنا كتابنا 
للهيئة بهذا الشأن على ان يكون 
الصيد ألسماك امليد من الشروق 
الى ما قبل الغروب حسب اإلمكان 
من أجل توفير امليد بأسعار مناسبة 
للمستهلكن ألن سلة امليد وصلت 
الى 35 دينارا إال ان الثروة السمكية 
لم تصدر أي قرار بشأن صيد أسماك 

امليد هذا العام.
أفاد نائب  وحول املخالف����ات 
الثروة السمكية  املدير لش����ؤون 
بأن املفتش����ن يحملون ضبطية 
قضائية ويعملون طبقا للقانون 
ونحن نرد على ذلك بأن املفتشن 
في غاية التعس����ف ألن 95% من 
املخالفات تعسفية وال ترقى الى 
الص����دق، وطبق����ا للقانون نحن 
نؤكد ان القانون في بلدنا موجود 
وبلدنا دولة مؤسسات، ولكن سوء 
استخدام الس����لطة وبأمر الثروة 
السمكية هو الذي جعل األمور تصل 

الى هذا احلد دون انضباط.
اإلبع����اد  وبش����أن موض����وع 
للصيادي����ن: فإنه يت����م بناء على 
طلب نائب املدير العام لش����ؤون 
الثروة السمكية د.حيدر مراد حيث 
يقوم بالطلب شخصيا بنفسه من 

تعمل وتغذي الس����وق باالسماك 
والربيان، كما ان السفن التي تعمل 
بعدة اجلراجير تصيد دون توقف 
وجاء تطبيق القرار فجأة رغم انه 
صدر منذ عام 2004 ولم يفعل اال 
ه����ذه االيام فأين كانت الهيئة من 
عدم تطبيقه منذ الصدور؟ وملاذا 
مت تفعيله هذه االيام بالذات ولم 
يفعل من قبل؟! واضاف العريفان 
في مع����رض البيان نحن خاطبنا 
الهيئة بالكتاب رق����م 61 الصادر 
بتاريخ 2010/6/24 وبينا للهيئة 
ان قرار تطبيق منع استخدام الغزل 
النايلون احادي الشعيرة له آثار 
س����لبية على عمليات الصيد وان 
الغزل البديل الداكرون غير متوافر 
باالسواق وغير صياد لعيوب كثيرة 
منها ثق����ل وزنه وعدم جدواه في 
الصيد وطلبنا عمل جلنة لتجربة 
هذا الغزل البديل الداكرون مبشاركة 
الهيئ����ة واالحتاد مع����ا والوقوف 
على النتائج إال أن الهيئة لم تعر 
اهتماما للكتاب سالف الذكر، رغم 
انها تدرك متاما ان الغزل البديل 
الداك����رون متعدد الش����عيرات ال 
يصلح إال لصيد األسماك اخلشنة 
مثل »الكنعد والسكن والشماهي 
والنقرور فقط« كما انه في األغلب 
غير صياد وثقيل الوزن، أما معظم 
األسماك األخرى فال يتم صيدها إال 
النايلون اخلفيف أحادي  بالغزل 
الش����عيرة وهي األسماك الناعمة 
)الزبيدي � الصبور � السبيطي � 
احللوايوه � امليد � البياح � الشيم 
� الشعوم � النويبي( نظرا ألن هذه 
األسماك مهاجرة وال توجد إال في 
املياه الضحلة شمال اخلليج عكس 

دول اخلليج ذات املياه العميقة.
أما مسألة اجلون فإن هذا غير 

اتحاد الصيادين ينفي االتهامات الموجهة إليه من الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية

العريفان: الصيادون ليسوا مضربين بل موقوفون من »الزراعة«
العنزي: نناشد المسؤولين وعلى رأس�هم رئيس الوزراء التدخل ورفع الظلم عن الصيادين

فيصل الياقوت

د.جعفر العريان

فواز الرسالني يكرم الشيخ خالد الصباح

محمد العريفان وخالد العنزي وظاهر الصويان خالل املؤمتر الصحافي

ليلى الشافعي
أكد رئي����س جمعية اإلصالح 
االجتماعي، فرع محافظة الفروانية، 
الفضل����ي، ان مراقبة  عبدالعزيز 
وزارة الشؤون االجتماعية والعمل 
أثبت����ت نزاه����ة العم����ل اخليري 
الكويتي، وانه عمل يتم في ضوء 
النهار، ونحن كلجان خيرية نعمل 
مع وزارة الشؤون لتنظيم العمل 
اخليري، ووزارة الشؤون شهدت 
جلمعية اإلصالح االجتماعي ممثلة 
في جلانها وفروعها بأنها التزمت 
بجميع قرارات الوزارة وال يوجد 

لديها أي جتاوز.
وق����ال الفضلي ف����ي تصريح 
للصحافين خ����الل رعايته حفل 
تكرمي الفائزين في مسابقة اجلمعية 
الرمضانية اإللكترونية الثالثة ان 
أهل الكويت جبل����وا على التبرع 
للعمل اخليري وان التبرعات في 
تزايد عاما تل����و اآلخر ولم تؤثر 

مراقبة وزارة الشؤون على عمل 
ب����ل زادت  اجلمعي����ات اخليرية 
املشاريع اخليرية والتبرعات، وهذا 
واضح من خالل األرقام التي متلكها 

اجلمعيات اخليرية.
وقبل ختام احلفل مت السحب 
على قرابة 182 مش����اركا الختيار 
الفائزي����ن ال� 10 وفاز في اجلائزة 
األولى ابراهيم محمد احلبيش����ي 
وجاء ثانيا ناص����ر بدر املطيري 
والثالثة رغد احمد العبدون والرابع 
محمد حنيف العبدون واخلامس 
عبدالرحمن جاسم عويد والسادس 
معاذ صباح العنزي والسابع صبري 
ابومسلم شحاتة والثامن فيصل 
عبدالعزيز الشريدة والتاسعة سارة 
عبيد سعد والعاشرة رتاج مبارك 
خلف، أما االحتياط األول فهي: حنن 
ناصر بدر واالحتياط الثاني أمل 
س����عود عويد، واالحتياط الثالث 

فريحة عجيل ساير.

روما � د.ب.أ: قدم عدد من املشاهير عرضا اول من امس 
في العاصمة االيطالية روما لالحتفال بيوم الغذاء العاملي 
ال����ذي يأتي هذا العام في ظل أول تراجع في أعداد اجلوعى 

في العالم منذ 15 عاما.
وجرى تعين املغنية الفلبينية ليا س����الوجنا واملمثلة 
األميركية الفائزة بجائزة االوسكار سوزان ساراندون واملغنية 
الكندية سيلن ديون واملمثل االيطالي راؤول بوفا سفراء 
نوايا حسنة من قبل منظمة الغذاء والزراعة التابعة لالمم 

املتحدة )فاو( التي استضافت احلدث في مقرها بروما.
والقى الرئيس الرواندي بول كاجامي، الذي مت الثناء على 
بالده لنجاحها في تعزيز االستثمارات الزراعية، خطابا قوبل 
باستحسان كبير، وفيه وصف كيف استصدرت حكومته 
قوانن لتعليم ومتكن املرأة، التي في أغلب مناطق العالم 
النام����ي، تنتج أغلبية الغذاء املس����تهلك، لكن أولئك الذين 
حضروا احلدث عشية يوم الغذاء العاملي الذي يتم االحتفال 
به منذ عام 1980 بشكل سنوي في 16 اكتوبر رأوا أنه ليس 
هن����اك الكثير لالحتفال به. فتبعا إلحصائيات الفاو، هناك 
925 مليون شخص، أغلبهم في الدول النامية، يعيشون في 
جوع مزمن وسوء تغذية مقارنة بأكثر من مليار شخص عام 
2009. وقال جاك ضيوف مدير عام الفاو »بينما ميثل هذا 
تراجعا مرحبا به، فإنه اليزال مرتفعا بشكل غير مقبول«. 
واض����اف »اليوم هناك 30 دول����ة تواجه أزمة غذاء تتطلب 

يزداد بنسبة 70% في العالم ومضاعفته في الدول النامية 
إلطعام سكان العالم الذين من املتوقع أن يصل عددهم الى 

9.1 مليارات نسمة بحلول عام 2050.
وقال ضيوف »يجب أن نعكس بحزم االجتاه السلبي« 
الذي ش����هد تراجع احلصة التي حتصل عليها الزراعة من 
مساعدات التنمية الدولية حيث تراجعت من 19% عام 1980 

الى 3% عام 2006. وتبلغ النسبة حاليا %6.
واضاف أن����ه »يجب أيضا أن تزيد حكومات الدول ذات 
الدخل املنخفض والعجز الغذائي حصة الزراعة في ميزانياتها 

الوطنية من املستوى احلالي 5% الى 10% على االقل«.
وشدد أيضا على التحديات الناجمة عن زيادة التحضر 
التي ستشهد بحلول عام 2050 زيادة عدد االشخاص الذين 

يعيشون في املدن بنسبة 82%، أو 3 مليارات نسمة.
وقال »هذا يعني قوة عمل ريفية أصغر« إلنتاج الغذاء. 
وذكر أيضا الطلب املتزايد على املواد الزراعية إلنتاج الوقود 
احليوي، الذي زاد انتاجه بنسبة ثالثة أضعاف في الفترة بن 
عامي 2000 و2008، والذي يهدد بانكماش نسبة املساحات 
الزراعية املستخدمة إلنتاج الغذاء. واشار ضيوف أيضا الى 
تقلبات السوق، على خلفية الزيادات االخيرة لسعر القمح 
الناجمة بشكل رئيس����ي عن حظر روسيا تصدير القمح، 
مشددا على التأثير السلبي على املستهلكن الفقراء الذين 

ينفقون ما بن 50 و60% من دخلهم على الغذاء.

مساعدة عاجلة، 21 منها في أفريقيا«.
وأبرز الرئيس الرواندي بول كاجامي ما وصفه باملفارقة 
حينما قال »بينم����ا يحيطنا الرخاء وتط����ورات مهمة في 
التكنولوجيا والعلوم احلديثة، ال ميكننا قبول أعداد الذين 

ميوتون جوعا في العالم«.
وتبعا ملنظمة الفاو، فإن االنتاج العاملي للغذاء بحاجة ألن 

ب����در راضي املجبل، بدر خياط 
زرن سالم، وحيد حسن درويش، 
منور عتيق مناور العنزي، حمد 
فرحان العنزي، فوزي عبداملجيد 
املانع، عبداهلل راش����د مرشود 
احلسيني، عادل تركي علي تركي، 
احمد حسن احمد سالم، صالح 
راضي اجلفران، دالل محمد السيد 
الرفاعي، محمد مشيب اجلالل، 
فجحان خال����د املخلد، عبداهلل 
ناي����ف املتلقم، مصطفى محمد 
التونسي، ناصر فهاد العنزي، 
ال����ذروة، مانع  راش����د مبارك 
حسن العجمي، وفاروق فاضل 
بهبهاني، وأسماء خريجي دبلومة 
التحكيم املؤهلة للماجس����تير: 
بشاير جعفر اسماعيل اجلزاف، 
محمد جعفر اجلزاف، حمد فارس 
هادي العنزي، سليمان غريب 
سليمان، مشاري قاسم بن سعيد، 
محمد عبدالكرمي العمران، بدر 
خماط مرزن سالم، عماد الدين 
عوض اهلل عثمان، خليل عشوان 
دواس العنزي، فهيد هادي فهد 
املطيري، س����عود عبدالعزيز 
محمد اخلليف����ي، ليلى مبارك 
عبيد الش����مري، خالد فجحان 
خال����د املخلد، جن����ان فجحان 
خال����د املخلد، محم����د العاص 
قاعد املجالد، م.عبدالرزاق علي 
الس����يد  اجلربوع، دالل محمد 
الرفاعي، نواف خليفة اجلدعي، 
هدي����ان ناصر هديان العجمي، 
احمد فؤاد املقهوي، محمد صالح 
خالد املس����باح، م.مصلح بداح 
العتيبي، سامح السيد  صالح 
صالح محمد، عب����داهلل نايف 
عبداهلل املتلقم، مضاوي محمد 
الس����يد الرفاعي، م.علي خلف 
عبيد العنزي، م.محمد جعيثن 
العنزي، ناصر عبداهلل العوض، 

نورا طه حسون طه.

فإنها تفتح باب املشاركة بهذه 
الدورة ملوظفي املستش���فيات 
واملراك���ز الصحي���ة واجلهات 
املعني���ة بامل���رض واملريض، 
وستقام الدورة يومي 26 و27 
اجلاري في مركز الطب اإلسالمي 

� قاعة املسرح.
الياقوت: لقد حرصت  وبن 
اجلمعي���ة عل���ى اغتنام بعض 
املهمة مثل  الس���نوية  األوقات 
موسم احلج، حيث تعتزم أيضا 
إقامة دورة بعن���وان »الصحة 
واحلج« في بداية موسم احلج 
له���ذا العام والتي حتتوي على 
عدة نق���اط، أهمه���ا: »التغذية 
الصحيحة حلج���اج بيت اهلل 
� االهتم���ام بالغ���ذاء الصحي 
ونوعيته � النصائح اإلرشادية 
للحجاج من مرضى ارتفاع ضغط 
الدم والسكر � اجلهاز الهضمي 
� القلب � التهاب الكلى املزمن � 
شرح املناسك واجلوانب الفقهية 
في احلج، اضافة الى اإلجابة على 

تساؤالت اجلمهور.

بالتطوير الش����امل واجلودة مع 
التمسك بأصالة وثوابت احلركة 
الكشفية العربية التي نعتز بها 
جميعا، مش����يرا الى اننا واثقون 
جميعا بأن اجلهود املتصلة التي 
تقوم بها الدول العربية حتت مظلة 
املنظمة الكشفية العربية وبفضل 
القي����ادة احلكيمة والواعية لهذه 
املنظمة تؤك����د اننا مقبلون على 
حقبة مضيئة حلركة كشفية عربية 

أكثر متيزا وفاعلية وعطاء.
وأوض����ح العريان ان املنتدى 
اإلقليمي لالتصاالت والتسويق 
الكشفي قضيتان حيويتان من أجل 
تطوير احلركة الكشفية العربية، 
الفت����ا الى اننا على ثقة تامة بأن 
احلوار وتبادل اخلبرات حولهما 
من قبل القيادات الكشفية املشاركة 
ستس����هم في الوصول الى رؤية 
شاملة وتوصيات عملية ستحقق 
من خاللها الكثير من التوصيات 

والتطلعات املرجوة.

واضاف الرسالني ان املركز 
العربي في الكويت وعلى الرغم 
من عمره الزمني البس���يط إال 
انه استطاع ان يوقع عددا من 
البروتوكوالت في عدد من الدول 
العربية، حيث وقعنا بروتوكوال 
مع مرك���ز اخلبرة الهندس���ية 
والتحكيم الس���عودي في جدة 
العربي للتحكيم  املركز  وكذلك 
في الس���ودان، واملركز العربي 
للتحكي���م في دول���ة اإلمارات 
العربية املتح���دة ودولة قطر 
وس���وف يتم توقيع اتفاقيات 
اخرى في االيام القليلة املقبلة 
املركز بفضل اهلل  واصبح هذا 
ثم بدعم الش���يخ خالد االحمد 
اخلالد الصباح قادرا على التحاكم 
في القضاي���ا الفنية وفض اي 
ن���زاع في االصول الهندس���ية 
بالدولة والتع���اون مع املراكز 
التحكيمية على املستوى العربي 

والدولي.
وقبل نهاية احلفل قام رئيس 
املركز العربي للتحكيم د.محمد 
خلوصي وعميد كلية احلقوق 
بجامعة اسيوط د.عصام الزناتي 
التحكيم بجامعة  ومدير مركز 
اسيوط د.احمد مصطفى ومدير 
ع���ام املركز العرب���ي الكويتي 
للتحكيم فواز الرسالني بتوزيع 
شهادات التخرج على اخلريجن 
احلاصلن على مسمى مستشار 

في مجال التحكيم.
وفيما يلي اسماء اخلريجن 
مم����ن حصل����وا على ش����هادة 
املستش����ار في التحكيم: نواف 
مطشر مانع الظفيري، عبداهلل 
مانع العجم����ي، احمد عبداهلل 
العثمان، عبداحملس����ن س����الم 
العجم����ي، محمد ع����ادل محمد 
خليل، مش����عل سردي عوض 
السعيدي، مبارك عبيد الشمري، 

عن املسائل الطبية املعاصرة وما 
يتعلق بها من أحكام ش���رعية 
ومناقشة بعض هذه املواضيع 
مثل حكم نقل األعضاء وعمليات 
التجميل اجلراحية وغيرها من 

القضايا الفقهية الطبية.
وأضاف الياق���وت: وانه ملا 
كانت اجلمعي���ة حريصة على 
التوعية الصحي���ة اضافة الى 
التركيز على اجلانب اإلمياني، 

جمعية الكشافة الكويتية د.جعفر 
العريان ان احلركة الكشفية وفي 
ظل التحديات في القرن اجلديد من 
جهة وفي ظل استعدادات املنظمة 
الكشفية العربية لالحتفال مبئوية 
ه����ذه احلرك����ة، أصبحنا بحاجة 
ضرورية لتحقي����ق نقلة نوعية 
العربية متتاز  الكشفية  للحركة 

بشرى شعبان
أكد الرئيس الفخري للمركز 
العربي للتحكيم الش���يخ خالد 
الصباح اننا في الكويت احتفلنا 
الدفع���ة األولى من  بتخري���ج 
املستشارين في مجال التحكيم 
العرب���ي بع���د افتت���اح املركز 
الكويت  ف���ي  األول للتحكي���م 
عل���ى مس���توى دول اخلليج 
العربي ونناشد املشاركن عدم 
الوقوف عن���د حصولهم على 
شهادة الدبلوم بل هناك شهادة 
املاجستير والدكتوراه وسوف 
الدورات متواصلة نظرا  تكون 
لإلقبال الكبير الذي رأيناه من 
املواطنن ورغبتهم في احلصول 

على الشهادات العليا.
وقال الشيخ خالد في تصريح 
للصحافي���ن بعد رعايته حفل 
تكرمي 53 خريج���ا في الدورة 
التمهيدية التخصصية إلعداد 
احملكمن وكذلك خريجو دبلومة 
التحكيم املؤهلة للماجس���تير 
والت���ي نظمها املرك���ز العربي 
للتحكيم بالكويت، ان التحكيم 
يختلف ع���ن القضاء فجميعنا 
نكن كل االحترام لقضائنا العادل 
في الكويت لكن التحكيم بعيد 
عن القضاء لكنه يبقى اس���رع 
في القضاي���ا التجارية خاصة 
ان بعض القضايا في الشركات 
الكبرى تتعطل الى اربع سنوات 
في القضاء ويتعطل خاللها رأس 
املال وام���ور كثيرة غيرها وقد 
حتل املشكلة في مدة اقل بكثير 
اذا جلأ املتضرر للتحكيم واصبح 
هناك توجه عاملي نحو التحكيم 
خاصة من خالل الشركات الكبرى 
ولم تدخل اي شركة عاملية في 
اي مشروع استثماري اال عندما 
تخضع لشروط التحكيم وهذا 
ملموس على ارض الواقع ودور 
احملكم التراضي بن الطرفن حلل 

املنازعات في وقت اقصر.
بدوره، اكد مدير عام املركز 
الكويت  العربي للتحكي���م في 
فواز الرس���الني ان هذا املركز 
يحتوي على محكمن معتمدين 
عل���ى مس���توى دول العال���م 
العربي ونس���عى لتخريج عدد 
من احملكمن على مستوى دول 
العالم العرب���ي متخصص في 
العقود الهندسية والذي انشئ 
عام 1995 اي مضى على إنشائه 
اكثر من 15 عاما ترافع في اكثر 
من 200 قضية يضم العديد من 
احملكمن واخلبراء واملتخصصن 
في ادق االمور الفنية والهندسية 
والقانونية في الوطن العربي.

ليلى الشافعي
أعلن املدير التنفيذي جلمعية 
إعانة املرضى فيصل  صندوق 
الياقوت عن إقامة دورة تنموية 
بعنوان »الصحة والش���ريعة« 
سعيا من اجلمعية للمساهمة في 
تطوير التنمية البشرية، مبينا 
العديد  الدورة س���تتضمن  ان 
من احملاور املهمة منها األحكام 
الفقهية للمري���ض مثل طهارة 
املريض وصالته وكيفية وضوئه 

واألحكام املتعلقة باملريض.
وأشار الياقوت في تصريح 
صحافي ال���ى تنظيم اجلمعية 
لدورة »آداب زي���ارة املريض« 
التي يجهلها الكثير من الناس 
أثناء الزيارة، فضال عن األحكام 
الش���رعية  املتعلق���ة بالرقية 
للمريض والتي ينخدع بها بعض 
املرضى نتيجة الغش والتالعب 
ممن ميتهنون هذه املهنة، حيث 
سيتم شرح الرقية الشرعية وفق 
األحكام والضوابط التي أوصت 
بها السنة النبوية الشريفة، فضال 

أكد أمن عام املنظمة الكشفية 
العربي����ة د.عاط����ف عبداملجيد 
ان أرض الكوي����ت دائما تنضح 
الى  الرامية  مبختلف املج����االت 
االرتق����اء والنهوض مبس����يرة 
احلركة الكش����فية، مش����يرا الى 
انها ش����هدت العديد من احملطات 
اجلادة والرائدة في تاريخ الكشافة 

العربية العاملية.
وق����ال عاطف خ����الل افتتاح 
أنشطة املنتدى الثاني لالتصاالت 
ال����ذي  الكش����في  والتس����ويق 
تستضيفه الكويت بالتعاون مع 
العاملي واإلقليم  الكشفي  املكتب 
الكشفي العربي حتت عنوان »من 
اننا  أجل صورة كشفية أفضل« 
نحتاج ملزيد م����ن الذين يبذلون 
طاقاتهم في عملية احلركة الكشفية 
في سبيل النهوض بهذه احلركة 
التي تعمل على  الشبابية املهمة 
االهتمام وحتقيق أهداف شبابنا 
العربي. م����ن جانبه، أكد رئيس 

ليلى الشافعي
دشنت اللجنة النسائية في 
جمعي���ة االص���الح االجتماعي 
افتتاح املقر اجلديد لنادي سنايا 
للفتيات حتت شعار »مدينتي 
أبنيها بيدي« والذي يهدف النادي 
من خالله الى تعزيز قيم الوالء 
واالنتماء الوطني واحلفاظ على 
الهوية الوطنية وغرس���ها في 
وجدان الفتيات للفئة العمرية من 
9 سنوات الى 13 سنة واستثمار 
اوقات فراغهن مبا ينمي قدراتهم 
العلمية والعملية في كل املجاالت 

روحيا وبدنيا واجتماعيا.
وقالت مديرة »سنايا للفتيات« 
ابرار الرومي ان ترس���يخ حب 
الوطن وتعزيز صور الوالء يتمان 

عن طريق التنشئة االجتماعية 
والتربية الوطنية وتشرب القيم 
والع���ادات والتقاليد املختلفة، 
موضحة ان ربط مفهوم املواطنة 
وبيان اهمي���ة الدور التطوعي 
ملؤسس���ات املجتمع املدني في 
تنمية حب الوطن لدى الفتيات 
يتمان عن طريق تطوير قدراتهن 
والتواصل مع املجتمع وحتمل 

املسؤولية.
على صعيد متصل، اعلنت 
مديرة اللجنة غدير السابج عن 
سلسلة من البرامج والندوات 
التي تقيمها اللجنة النسائية في 
جمعية االصالح االجتماعي خالل 
االسبوع اجلاري والتي تتضمن 
برنامجا تدريبيا حتت عنوان 

»مه���ارات دراس���ية« للدكتور 
الرفاع���ي وذلك يومي  جنيب 
االثنن والثالثاء للفتيات للفئة 
العمرية من 12� 18 سنة ويومي 
االربع���اء واخلمي���س لالوالد 
للفئة العمرية من 12�18 س���نة 
والتي تقام في مركز مي البدر 
باللجنة خالل الفترة املسائية 
من اخلامس���ة حت���ى الثامنة، 
اضافة الى اس���تضافة الداعية 
سناء كامل من اململكة العربية 
الس���عودية لتقدمي محاضرات 
اميانية ملدة 3 أيام متتالية حتت 
عنوان »الباحثن عن اجلمال« 
الفائز وم���ن املخذول«  و»من 
و»يسألونك عن الشهر احلرام« 

ثم »مسك اخلتام«.

رعى حفل تخريج 53 مستشارًا في أول دفعة للمركز العربي الكويتي للتحكيم 

خالد الصباح: نعمل لعقد دورات للحصول
على الماجستير والدكتوراه في مجال التحكيم

الياقوت: تنظيم دورة في »صندوق إعانة المرضى« 
عن »الصحة والشريعة« 26 و27 الجاري

»نسائية اإلصالح« تدشن مقر »فتيات سنايا« الجديد

»الفاو«: مليار إنسان يعانون من الجوع في العالم

العريان: ُمقبلون على حقبة مضيئة
لحركة كشفية عربية أكثر تميزًا

أعلن أسماء الفائزين بمسابقة »اإلصالح« الرمضانية

الفضلي: مراقبة »الشؤون« للعمل 
الخيري ساهمت بزيادة التبرعات


