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فهد الشليمي

السفير د.رشيد احلمد شهد اإلعالن عن افتتاح املركز

)حسن حسيني(فهد الشليمي يتحدث للزميل أسامة دياب

أخطر ما يواجه الكويت تشتت جهود أبنائها 
وبعض الناشطين يشكلون خطرًا على الديموقراطية

الخبير األمني واإلستراتيجي العقيد الركن متقاعد فهد الشليمي لـ »األنباء«:

لدين�ا حرية ممي�زة ولكنن�ا نفتق�ر للثقاف�ة السياس�ية التي 
المواءم�ة م�ن  تخل�و  ال  س�ليمة  بطريق�ة  الس�تخدامها  تؤهلن�ا 

أداء رجال الداخلي�ة كان على قدر المس�ؤولية فالتجمهر عند 
مناقش�ة القضايا الحساسة قد يتسبب في خروج األمور عن السيطرة

ومواعيده���م  مغلق���ة  المس�ؤولي�ن  بع��ض  أب�واب 
بال�كالم يجلدونه�م  الذي�ن  للن�واب  اال  يفتحونه�ا  وال  كاذب�ة 

كمواط�ن أش�عر بوج�ود تهدي�د للكويت م�ن امت�الك إيران لس�الح ن�ووي ونوايا طه�ران ليس�ت خالصة

يج�ب اإلس��راع ف�ي حس��م النق���اط الحدودي���ة 
م�ع العراق وتس�وية بغ�داد للنق�اط العالق�ة مع جمي�ع دول 
كب��رى اس�تفه�ام  عالم��ة  الكوي�ت  ماع���دا  الج�وار 

أسامة دياب
أك���د اخلبي�����ر االمن�������ي 
واالس���تراتيجي العقيد الركن 
متقاعد فهد الشليمي ان الفترة 
الوجيزة املاضية كشفت حقيقة 
في غاية االهمية وهي أن لدينا 
حرية سياسية مميزة ولكننا 
نفتقر للثقافة السياسية التي 
تؤهلنا الس���تخدامها بطريقة 
س���ليمة ال تخلو من املواءمة، 
الفتا الهمية الثقافة السياسية 
كمح���ور أساس���ي ف���ي حياة 
الشعوب، فأفضل دساتير العالم 
لن تثمر في حال عدم توفرها 
كبيئة محفزة وخارطة طريق 

للممارسة الدميوقراطية.
وأشار الشليمي في تصريح 
خاص ل� »األنب���اء« الى ان ما 
الفترة املاضية  ش���اهدناه في 
من شد وجذب وصراع، حتى 
أن���ه يندرج حتت  اتفقنا  وان 
مس���مى احلرية السياسية اال 
أننا علينا ان نعرف ان احلرية 
السياسية لها ضوابط ثقافية 
سياس���ية منه���ا ادارة احلوار 
ولغته، عدم اللعب على أوتار 
عواط���ف الش���ارع وتهييجها 
واس���تخدام املستندات واملواد 
والشواهد وعدم القذف بال بينة، 
مشددا على ان أخطر ما يواجه 
الكويت اآلن هو تشتت جهود 
أبنائها، ففي السابق كنا نقول 
ان مواطن اخلطر على الكويت 
تكمن في النظام الصدامي من 
جهة وايران من جهة أخرى اال 
ان االشكالية اآلن تكمن في ان 
الكويت يشكلون  أبناء  بعض 
خطرا على اس���تقرار الكويت، 
سواء بحسن نية أو بسوء نية، 
باالضافة الى ان بعض النواب 
الناشطني السياسيني  وبعض 
يشكلون في جتاوزاتهم خطرا 
الكويتية،  الدميوقراطية  على 
موضحا ان هذا الكالم س���معه 
من مراقبني غير كويتيني يعمل 
معهم ويعتب���ون على الطرح 
املتش���نج واحلدة واستغالل 
بعض الظواهر واملواقف ملكاسب 
سياسية، مشددا على ضرورة 
وجود احلراك السياسي ولكن 
من خالل اطار محدد وواضح 

املعالم.

خروج الندوات عن مسارها

الشليمي عن أسفه  وأعرب 
خلروج الندوات في الكويت عن 
مسارها االصلي وأصبحت تدور 
في املسائل الثانوية على حساب 
الكبرى وطغى عليها  القضايا 
حب الظهور االعالمي والتواجد 
على الساحة االعالمية بصورة 
ملحوظة، مبين���ا أنه مع قرار 
منع الندوات اخلارجية في وقت 
معني وضرورة معينة، موضحا 
ان ما قامت به وزارة الداخلية 
قد يكون مبررا حيث ان جتمهر 
الناس وخصوصا عند مناقشة 
قضية لها خصوصية معينة مثل 
القضايا الطائفية قد يتسبب في 
خروج االمور عن السيطرة في 
حال وجود بعض املندسني أو 
املتهورين بني احلضور وبالتالي 
ستكون احملصلة اشعال فتيل 
أزمة ال يعرف مداها اال اهلل ولكن 
مع الوضع في االعتبار أنه اذا 
انتفت صفة التهديد االمني فعلى 
الوزارة ان تتراجع وتستخدم 
عنصرا أمنيا واحدا مثل جهاز 
تسجيل أو تلفون نقال وعلى 
من يتجاوز ان يتحمل العواقب 

القانونية.
ولفت الى أن���ه يعول على 
س���عة صدر احلكومة وحكمة 
املسؤولني، مشددا على ان أداء 

رجال الداخلية في التعامل مع 
االزمة كان على قدر املسؤولية 
ب���أداء ممتاز حتى وان لم يرق 
االم���ر للمواطنني فحفظ االمن 
واالمان مسؤولية ليست بالهينة 
وال تخضع لالهواء الشخصية، 
معربا عن استيائه من استخدام 
الداخلي���ة لس���يارات  وزارة 
العمليات أمام أبواب الدواوين 
فالكويت كانت ومازالت قبلة 
للدميوقراطي���ة وهذا النهج ال 
يتفق مع ما تعودنا عليه قيادات 
الداخلية من هدوء وسعة صدر 
في التعامل مع االزمات، موضحا 
ان ال���ردع كان ضروريا ولكن 

املبالغة في اظهاره مرفوضة.

كالم عار عن الصحة

وأعرب عن أس���فه التهامه 
بأنه أحد الذين خططوا القامة 
11 ندوة في يوم واحد لتشتيت 
جهود رجال االمن، مشيرا الى ان 
هذا الكالم عار عن الصحة فقد 
يتفق مع اخوانه في أهمية اقامة 
الندوات ولكنه يختلف معهم 
في منهجية وآلي���ة التطبيق، 
ولفت الى أنه من غير املقبول 
ان نتح���دى احلكومة باقامة 11 
ندوة في وقت واحد، مشددا على 
أنه لو اكتفى املنظمون بندوة 
أو ندوتني لتبيني وجهة نظرهم 
لكان ذلك أفضل فالتحدي ليس 
مطلوبا والتعاون املثمر والبناء 
من خالل قن���وات احلوار هو 
احلل االمثل، واشار الى ان عددا 
كبيرا من نوابنا يفتقر للثقافة 
السياسية والدليل على ذلك ما 
يحدث على ساحة املجلس من 
شد وجذب وتنابز بااللقاب بل 
وقد وصل االمر الى التراش���ق 
باالجسام الصلبة، واوضح ان 
بعض النواب يسيئون استخدام 
الش���ارع عن طري���ق التهييج 
واللعب على مشاعر الناس في 
محاولة لكسبهم واثبات املواقف 
عن طريق الطرح املتشنج، الفتا 

الى أنه ال يبرئ ساحة احلكومة 
من ذلك حيث ان أبواب بعض 
املسؤولني مغلقة ومواعيدهم 
كاذبة وال يفتحونها اال للنواب 
الذين يجلدونهم بالكالم، وقال 
ان بعض املسؤولني يتعسفون 
في استخدام القرار وأحد اخوانه 
قاصدا خالد الشليمي كان ضحية 
هذا التعسف حيث اجتمع مجلس 
الوزراء اللغاء ترش���يحه في 
االنتخابات املاضية مما جعله 
يلجأ الى القضاء الشامخ الذي 
أنصفه باقرار حقه في الترشح، 
معربا عن أمله ف���ي أال تكون 
احلكومة خصم���ا في الصراع 
السياس���ي بل يجب أن تكون 

مظلة يحتمي بها اجلميع.

أفكار متباينة

ولفت إلى أنه ينتمي ألسرة 
الناش���طني  اثن���ني من  جتمع 
السياسيني وهما خالد وناصر 
الش���ليمي وبالرغم من أواصر 
التي جتمعهم  احلب وامل���ودة 
كأسرة إال أن أفكارهم متباينة 
بش���كل كبير وواض���ح وهذا 
ف���ي حد ذاته جتس���يد ملعاني 
الدميوقراطية نختلف ونتفق 
في األطروحات إال أنهم يظلون 
اخوانا، وناش���د املسؤولني أن 
يس���تمعوا ألطروح���ات أهل 
الندوات فإن كان كالمهم صائبا 
فليستفيدوا منه وإن كان كالمهم 

خاطئا فليحاكموهم.
ووجه رسالة لألسرة احلاكمة 
في الكويت، قائال: »نحن نكن لكم 
كل االحترام واحملبة والتقدير، 
وأه���ل الكويت ق���د يختلفون 
على أي شيء إال على محبتكم 

واحترامكم«.

الشأن اإليراني

وأوضح الشليمي أن زيارة 
الرئيس اإليراني أحمدي جناد 
للبن���ان ال تتعدى كونها بعدا 
إعالمي���ا في ظل جفوة عربية 

في جنوب لبنان، والترحيب 
الذي قوبل به جناد في لبنان لم 
ينله في إيران ولقاء جناد مع 
رئيس احلكومة اللبنانية جاء 
لتلطيف األجواء ودعم حزب 
اهلل من جه���ة أخرى، منتقدا 
ما أس���ماه بالهوس اإليراني 
للحصول على سالح نووي 
الش���فافية  بطرق خالية من 
مع املجتم���ع الدولي ووكالة 
الذرية وجيرانهم من  الطاقة 

دول مجلس التعاون.
وعبر عن مخاوفه من امتالك 
إيران لسالح نووي قائال »نعم 
أنا كمواط���ن متخوف من رد 
الفعل اإليراني واشعر بوجود 
تهديد للكويت واخلليج بشكل 
التهديد  عام فدراسة عناصر 
العدائي تقوم على ثالثة محاور 

وهي:
1- التاري���خ واحل���وادث 
الس���ابقة: فقد متت مهاجمة 
الكوي���ت وبع���ض موانئها 
ومنشآتها النفطية في منتصف 
الثمانينيات كما متت مهاجمة 
ناقالت النفط الكويتية في املياه 
الدولية وبالقرب من مضيق 
هرمز من قبل بعض عناصر 

بحرية احلرس الثوري.
القدرات واإلمكانيات:   -2
ليس هناك مجال للشك في ان 
القدرات العسكرية اإليرانية 
أكبر من قدرات دول مجلس 
التع���اون اخلليجي مجتمعة 
فإيران لديها جيشان وليس 
جيشا واحدا )اجليش النظامي 
� واحلرس الثوري( وبعدد قد 
يقارب املليون عس���كري كما 
أن إيران متتل���ك الصواريخ 
العابرة لألقاليم وبقدرة تصل 
إلى أكث���ر من 3000 كيلومتر 
النشاط االستطالعي  كما أن 
واالس���تخباري ق���د زاد عن 
املع���دالت املعروفة باإلضافة 
إلى ما تنقله وس���ائل اإلعالم 

عن ادوار اخلاليا االستخبارية 
اإليرانية داخ���ل بعض دول 

مجلس التعاون اخلليجي.
3- النوايا واالحتماالت: كلنا 
التصريحات  يسمع ويشاهد 
اإليراني���ة الس���اخنة عل���ى 
املستوى السياسي والعسكري 
وبع���ض األص���وات احمللية 
فاخلطاب السياس���ي ش���به 
الرسمي واخلطاب العسكري 
في كل مناورة تقوم بها القوات 
اإليرانية ينذر بالويل والثبور 
والدمار وإغالق مضيق هرمز 
وعدم التفاهم مع دولة اإلمارات 
العربية املتحدة بشأن اجلزر 
اإلماراتي���ة احملتل���ة. فماذا 
تريدوننا أن نفعل أو نشعر 

كمواطنني؟!

الشأن العراقي

وبخصوص الشأن العراقي 
الش���ليمي بأن س���حب  أفاد 
األميركان جلزء كبير من القوات 
الرئيس���ية املقاتل���ة وقوات 
االستجابة السريعة وقوات 
رد الهجمات غي���ر التقليدية 
باإلضافة إلى الوضع الهالمي 
حملاوالت تش���كيل احلكومة 
العراقية، زاد من كثافة الهجمات 
وخصوصا على املنطقة اآلمنة 
في العاصمة بغداد والتي حتوي 
الوزارات واملؤسسات  معظم 
احلكومية )املنطقة اخلضراء( 
حي���ث زادت الهجم���ات على 
املنطقة اخلضراء اآلمنة نظرا 
الختفاء القوات األميركية وعدم 
املبكر،  اإلنذار  وجود وسائل 
أما على املس���توى السياسي 
فأوضح أن املالكي وان جنح 
في تشكيل احلكومة العراقية 
وباالتفاق مع بعض األحزاب 
ذات الصبغة املذهبية الشيعية 
وجتاهل وجود القائمة العراقية 
التي يرأس���ها السيد عالوي، 
سيواجه العديد من الصعوبات 
مما قد يرفع من وتيرة التوتر 
واالحتقان ويزيد من احتمالية 
تردي الوضع األمني وقد يدفع 
بتواج���د العناصر اإلرهابية 
وعودتها إلى احلياة وتوفير 
الغطاء السياسي والشعبي لها 
مما يزيد من احتمالية عودة 
أما على  العمليات اإلرهابية، 
املستوى االستراتيجي، فأعرب 
عن أمله في أن تقوم احلكومة 
الكويتية بوضع ترتيبات أمنية 
وسياسية مع احلكومة العراقية 
اجلديدة بشكل مبكر حلسم 
مسألة بعض النقاط احلدودية 
وت���رك مقولة ان العراق غير 
مستعد لتسوية األمور العالقة 
حيث ان العراق الشقيق قام 
بترتيب مسائل النقاط العالقة 
مع جميع دول اجلوار ماعدا 
الكوي���ت، كما متنى أن تعمل 
دول مجلس التعاون اخلليجي 
ككتلة واحدة وتساهم في هذه 
الترتيبات األمنية والسياسية 
واالقتصادية بني العراق ودول 

مجلس التعاون اخلليجي.
وشدد الش���ليمي على أن 
اإلرهاب أصبح قضية عاملية 
وهاجس���ا دوليا وعلينا في 
اخللي���ج تطوي���ر منظومة 
املعلوم���ات وقاعدة البيانات 
في تبادل املعلومات وجتانس 
التسليح ومواءمة االتصاالت 
ووسائل اإلنذار املبكر واالهتمام 
البحري  العمليات  مبس���رح 
اخلليجي، واملثل البدوي القدمي 
يقول »إن طق اخلشم أدمعت 

العني«.

»التجارة« تواجه معوقات للوقوف
على أسباب ارتفاع أسعار السلع الغذائية

بعض التجار يرفضون تداول بياناتهم بين موظفي الوزارة و»الجمارك« 

ال�وزارة تحت�اج أع�دادًا كبيرة م�ن الموظفين 
لرص�د كل الس�لع الت�ي س�تدخل الكوي�ت يومي�ًا
ارتفاع أس�عار الس�لع االس�تهالكية واألساسية 
»تس�ونامي« يجت�اح جي�وب المواطني�ن والمقيمين

عاطف رمضان
كش���فت مصادر ل� »األنباء« ع���ن معوقات قد 
تواجه وزارة التجارة والصناعة في حال توجهها 
خ���الل الفترة املقبلة الى ترتي���ب آلية مع االدارة 
العامة للجمارك لضبط ومراقبة ما يدخل الكويت 
من مواد وس���لع غذائية واالسعار التي ستطرح 
في االس���واق لتلك السلع مقارنة بأسعار التكلفة 
ومعرفة اجلهات واملخازن التي تتبع لها تلك السلع 
للكشف عن نوع البضاعة وكمياتها والتاجر الذي 
استوردها واألسعار التي مت شراؤها من بلد املنشأ 
من خالل الفواتير والبيانات املرافقة لها ومراقبة 
حتويلها وعرضها في الس���وق ومعرفة األسعار 

التي ستعرض بها.
وتساءلت املصادر عن أعداد السلع التي ستدخل 
الكويت يوميا ومدى إمكانية الوزارة لتوفير طاقم 
كبير من املوظفني لدراسة جميع البيانات بشأن هذه 
األعداد الكبيرة من السلع وهل لدى الوزارة كوادر 
فنية متخصصة � خبراء اقتصاديني � لدراسة األسعار 
والوقوف على األسباب احلقيقية الرتفاع أسعارها 

من خالل االستعانة باألوراق اجلمركية.
وكشفت أيضا املصادر عن رفض بعض التجار 
لتدخل »التجارة« في أسرارهم التجارية وتناقلها 
بني موظفي »اجلمارك« و»التجارة« مما قد يجعلهم 

يقاضون الوزارة واجلمارك.
ولفتت املصادر إلى أنه خالل الفترة الس���ابقة 

وحتديدا في عام 2008 أصدرت الوزارة قرارا يقضي 
باحلصول على بيانات من التجارة كتكلفة التخزين 
وس���عر النقل واالسعار األساسية للسلع ورفض 
عدد من التجار ذلك بحجة أن مثل هذه املعلومات 
من األس���رار التجارية وقاموا برفع قضية آنذاك 
في احملكمة اإلدارية ضد الوزارة وطالبوها بإلغاء 

هذا القرار.
من جهة أخرى ذكرت املصادر أن مشكلة ارتفاع 
األسعار ظاهرة تعاني منها كافة النظم االقتصادية 
واالجتماعية في الوقت احلاضر مما جعلها أمرا يهدد 

املستوى املعيشي لألسر محدودة الدخل.
ووصفت املصادر ما تشهده أسواقنا في اآلونة 
األخيرة من ارتفاع في أس���عار العديد من السلع 
االستهالكية واألساس���ية مبا يشبه »تسونامي« 
يجتاح جيوب املواطنني واملقيمني، مشيرة إلى أن هذه 
الظاهرة لها تأثير مباشر على القوة الشرائية للنقود 
الوطنية ما جعل املواطن واملقيم على حد س���واء 

يعانيان من ارتفاع أعباء املعيشة وتكاليفها.
وبينت املصادر أن ظاهرة ارتفاع األسعار أصبحت 
متثل واقعا مريرا يعيشه املواطن واملقيم والبد أن 
تكون هناك آلية واضحة مطبقة على أرض الواقع 
لضبط األس���عار ومراقبتها والعمل على مواجهة 
تداعيات التضخم املرتبطة باملستهلك في ظل حالة 
اإلرباك والفوضى وانفالت األسعار التي يعيشها 

السوق خالل الفترة احلالية. 

الحمد: افتتاح مركز الكويت للتحكيم العربي 
يحفظ حقوق المستثمرين الكويتيين في مصر

القاهرة - هناء السيد
حتت رعاية سفيرنا بالقاهرة د.رشيد احلمد مت 
االعالن عن افتتاح مكتب مرك����ز الكويت للتحكيم 

العربي التابع للمركز العربي للتحكيم بالقاهرة.
ووصف احلمد االعالن عن انشاء مركز التحكيم 
العربي بتعدد فروعه بالدول العربية باخلطوة املمتازة 
وذلك الن حجم املشاريع االستثمارية وشراكة العديد 
من الشركات بني الدول واالفراد عادة ما يكون هناك 
بعض املشاكل التي حتتاج الى التحكيم، وبالطبع 
هناك عقود حتتاج ال����ى التحكيم اذا حدث نزاع او 
قرار لفض تلك الش����ركات، ويأتي القانون للحفاظ 
على احلقوق لذلك يعد افتتاح مركز حتكيم بالكويت 
خطوة مهمة لفض املنازعات االقتصادية خاصة ان 
مبصر اكثر من 600 شركة كويتية لديها استثمارات 
خاصة ومشتركة مع رجال اعمال مصريني لذلك تأتي 

اهمية مراكز التحكيم العربية لفض النزاع.
واش����اد احلمد مبسيرة املركز بالقاهرة وخبرته 
الطويل����ة خاصة ان القائم����ني عليه من كبار رجال 

القانون املشهود لهم بالكفاءة.
واوض����ح احلمد ان افتتاح ف����رع ملركز التحكيم 
الدول����ي بالكويت يعد صمام ام����ان للتعاقدات بني 
الش����ركات واجلهات املختلفة حيث تلجأ الى املركز 

عندما يحدث اي نزاع.
واشار الى ان كبار القانونيني اطلقوا على التحكيم 
»القضاء اخلاص« مبعنى انه ميكن اللجوء اليه قبل 
اللجوء للقضاء خاصة ان احملاكم تس����تغرق وقتا 
طويال للحسم في تلك القضايا واشار احلمد الى ان 
وجود املكتب بالكويت من شأنه ان يوفر اخلدمات 

للتعاقدات التي تبرم بني الشركاء في اي مشروع.
وذكر احلمد انه كلما انتعشت ومنت املؤسسات 
داخل الكويت تطبيقا لرغبة صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح االحمد ستكثر االتفاقيات واملعاهدات 
بني الشركات واجلهات املختلفة مما يجعل احلاجة 
ملحة لوجود التحكيم الذي اصبح شرطا اساسيا في 
بنود معظم العقود ويعد حافزا اكبر جلذب الشركات 

للعمل بالكويت.
واش����ار م.فواز فرحان العنزي مدير عام املركز 
العربي للتحكيم الكويتي الى ان افتتاح مكتب ملركز 
التحكيم العرب����ي بالكويت يأتي مواكبا لتوجيهات 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح االحمد لتحويل 
الكويت الى مركز مالي وجتاري عاملي مما يس����اهم 
في ادخال الشركات االجنبية الى الكويت لذلك يعمل 
مركز التحكيم على تشجيع تلك الشركات لالستثمار 
بالكويت مع ضمان حقوقها القانونية وكذلك استمرار 
املستثمرين الكويتيني في مصر الستكمال مشاريعهم 
حيث اصبح لديهم مركز حتكيم عربي بنفس شروط 

وقوانني مركز التحكيم املعمول به في مصر.
وذكر العنزي ان املركز يتولى رئاسته الفخرية 

الش����يخ خالد االحمد الصباح، واشار الى ان تعدد 
انش����اء مكاتب ملراكز التحكيم من ش����أنه ان يعمل 
على نشر ثقافة التحكيم واعلن عن استعداد املركز 
للتعاون مع جميع وزارات ومؤسسات الدولة لفض 

النزاعات التي حتدث بينها.
وقال العنزي ان املركز العربي للتحكيم بالكويت 
رغم حداثة افتتاحه اال انه عقد العديد من الدورات 
واملؤمترات التي اس����همت بشكل كبير في استعانة 
الشركات واملؤسسات بخبرات املركز في فض النزاعات 
واصبح املركز معتمدا لدى العديد من اجلهات كما 
وقع املركز عددا م����ن بروتوكالت التعاون مع عدد 
من املراكز بدول اخلليج والدول العربية من بينها 
االمارات وسلطنة عمان »مركز التحكيم العماني« 

والسعودية وقطر وليبيا والسودان وتونس.
ومن جانبها اكدت شريفة باقر مدير عام الشركات 
املالكة لفنادق س����فير في مصر ان جتربة التحكيم 
التي بدأت من مصر بالفعل كان لها اكبر فائدة في 
تقليل حجم الوقت الذي كانت تس����تغرقه احملاكم 
حيث كنا جند القضايا تستغرق سنوات ولم يحسم 
فيها االمر لذلك اختص����رت مراكز التحكيم الكثير 
من الوقت واجلهد واملال واشارت الى انه من خالل 
خبرتن����ا لو مت تنفيذه بالكويت بالطبع س����يحقق 
الكثي����ر من االجنازات وخاصة الفصل في القضايا 
اخلاصة التجارية وأحملت الى انه عند ابرام العقود 
يكون هناك شرط اذا حدث خالف يجب اللجوء الى 

التحكيم.
وشدد رئيس مجلس امناء املركز العربي للتحكيم 
د.محمد سليم العوا على ان دولنا العربية حتتاج 
الى مراكز متخصصة للتحكيم خاصة ان التحكيم 
يعتمد على ارادة االطراف التي تختار اي ش����خص 
يثقون في علمه وقدرت����ه لذلك اذا وضع التحكيم 
حتت مظلة مراكز محترفة تعتمد على املتخصصني 
بالقضاء والتحكيم كان ادنى للوصول الى احلقوق 
واملركز يقدم خدمات مهمة منها تنظيم التحكيم اخطار 
اخلصوم واالطراف وحفظ املستندات وبالطبع هذا 

عمل البد ان تقوم به جهه متخصصة.
واكد العوا ان القض����اء بالعالم كله يحتاج الى 
تغيير وخاصة في دولن����ا العربية ويعد التحكيم 

وسيلة من وسائل تطوير القضاء.
واملح العوا الى تشابه قواعد التحكيم حيث اصبح 
هناك قواعد عاملية للتحكيم مع اختالف بعض مواد 

القانون من دولة الخرى.
واكد م ماجد خلوصي رئيس االحتاد العربي ملراكز 
التحكيم الهندس����ي اهمية التحكيم لسرعة احلسم 
في القضايا خاصة املتعلقة باملشاريع االقتصادية 
واملال مشيرا الى ان للمركز فروعا في الدول العربية 
كما يعقد العديد من الدورات التدريبية في بيروت 

وابوظبي وقطر وتونس واملغرب.

العنزي: ننشر ثقافة التحكيم ونتعاون مع جميع الوزارات

األمن ليس شرطيًا بل مسؤولية مجتمعية
أشار الش���ليمي إلى أنه يعكف اآلن على 
دراسة عن األمن في املدن اجلديدة سيخص 
بها »األنب���اء« قريبا، موضحا أن النظريات 
األمنية ستشهد تغيرا ملحوظا وجذريا خالل 
العشرين سنة القادمة حيث سيعتمد على 
التكنولوجيا احلديثة مبختلف وسائلها من 
كاميرات وغيرها، جهد املواطنني، احلراسة 
اخلاصة وجهود وزارة الداخلية، فاألمن ليس 

شرطيا بل مسؤولية مجتمعية، مشيرا إلى 
أن ما يح���دث أثبت صدق كالمه حينما كثر 
اللغط عن استخدام الكاميرات وعالقة ذلك 
باحلفاظ على احلرية الشخصية، موضحا 
أن وزارة التربية جلأت اآلن إلى اس���تخدام 
الكاميرات في املدارس، فالتكنولوجيا جزء 
ال يتجزأ من حياتنا وال ميكن أال نس���تفيد 

منها حلفظ األمن واألمان.

)ناصر عبدالسيد(


