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النجار: الدول العربية اختلفت حول التوقيع على اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية

»الخدمة المدنية« سيحسم المطالب المالية باعتمادها أو رفضها دون خلل أو تفريط
مريم بندق

أكدت مصادر وزارية رفيعة 
لـ »األنباء« أن استعدادات عقد 
مجلس اخلدمة املدنية جللســـة 
تتم اآلن على قدم وساق وستعقد 

قريبا.
وكشفت املصادر عن ان نائب 
رئيس الوزراء ووزير الداخلية 
الشيخ احمد احلمود لديه اهتمام 
كبير للبـــت في جميع الطلبات 
املعروضة على املجلس ســـواء 
باعتمادها أو رفضها وســـيتم 
اعطاء احلقوق املالية والوظيفية 
أو  ألصحابهـــا مـــن دون خلل 

تفريط.
وعن أكثـــر املطالبات اهمية 
وأولوية ســـتكون على طاولة 
املجلس، قالـــت املصادر: جميع 

الطلبات ستدرس بعناية وطلبنا 
ان تكون هذه الطلبات مشفوعة 
بدراســـات وافية تتضمن مدى 
أحقيتها في الزيادة املالية املطلوبة 
من عدمها والتكلفة املالية واالعداد 

املشمولة.
إلى ذلـــك، كشـــفت مصادر 
مســـؤولة فـــي إدارة الفتـــوى 
العاملني  والتشريع عن استياء 
الشديد من قيمة العالوة اخلاصة 
الوزراء لهم  أقرها مجلس  التي 

في جلسته امس األول.
وقالت املصـــادر لـ »األنباء« 
ان املشاورات طوال دوام امس ـ 
حيث توقف العاملون عن العمل 
وجتمعـــوا عند مكتـــب رئيس 
الفتوى من العاشـــرة والنصف 
حتى الثانية بعد الظهر ـ دارت 

حول اخلطوات التصعيدية التي 
يعتزمون القيام بها.

وأشـــارت الى ان مـــن هذه 
اخلطـــوات مخاطبـــة مجلـــس 
الوزراء برفض العالوة: ما نبي 
هذه العالوة اخلاصة ومن حقنا 
بالقانون العـــالوة »القضائية« 
كاملـــة والقضية مســـألة مبدأ، 
موضحة ان هناك توجها للمطالبة 
بتشكيل جلنة حتقيق برملانية 
تتولى بحث مدى حقهم القانوني 

في العالوة القضائية.
وعلى جانب احلكومة اكتفت 
املصـــادر بالقـــول: ليحمد اهلل 
العاملون في الفتوى على النعمة 
املتمثلة في العالوة اخلاصة التي 
أقرت لهم ولينظروا إلى ما حولهم 
حتى يتعظوا واحلمد هلل ايضا 

على نعمة األمـــن واألمان التي 
تتمتع بها الكويت.

من جهة ثانية، قال مستشار 
في الفتـــوى والتشـــريع: رغم 
عدالـــة املطالب ومشـــروعيتها 
والتي تستند الى احكام الدستور 
والقانون وأحكام محكمة التمييز 
وأحكام احملكمة الدستورية وآراء 
كبار فقهـــاء القانون في العالم 
العربـــي وعلى رأســـهم د.كمال 
أبواملجد، ورغم كل الوعود التي 
صدرت والصبر الطويل ألعضاء 
الفتوى على مدار سنتني، إال أن 
شيئا لم يتحقق، فقد صدر قرار 
من مجلس الوزراء يخاطب جهات 
اخرى السترضائها على حساب 
الدستور والقانون والعدالة وعلى 
الفتوى وان  حساب مســـتقبل 

مجلس الوزراء صار عاجزا متاما 
عن الصمود امام التدخل السافر 
في شؤون السلطة التنفيذية وأن 
مســـتقبل »الفتوى« صار ورقة 
للمساومة واالبتزاز من قبل جهات 
اخرى ال يحق لهـــا التدخل في 
اخص شؤون مجلس الوزراء الذي 
بات عاجزا عن القيام مبسؤولياته 
او الدفاع عن اختصاصاته وعن 
قراراته السابقة التي اصدرها ثم 
خضع لالبتـــزاز وألغى قراراته 

السابقة.
وأضاف: اعتصم امس اعضاء 
الفتوى والتشريع في مقر اإلدارة 
وحتديـــدا في مكتـــب الرئيس 
الذي غاب عن احلضور ألسباب 
مجهولـــة، حيـــث كان الغضب 
الشديد سيد املوقف، وقام احد 

اعضاء اللجنة التنسيقية بإلقاء 
كلمة مقتضبة، اعلن من خاللها 
رفض اعضاء الفتوى والتشريع 
العالوة التي اقرها امس مجلس 
الوزراء والتي اتت بأقل من %50 
من العـــالوة املمنوحة للقضاة 
والنيابة العامة وباملخالفة للقرار 
السابق ملجلس الوزراء. وطلب 
األعضـــاء من رئيـــس الفتوى 
والتشـــريع رفع كتاب ملجلس 
الزيادة  الوزراء بســـحب طلب 
الذي اعتبره األعضاء مبثابة إهانة 
لن يقبلها اعضاء الفتوى، حيث 
جاء القرار مجردا من اي اساس 
قانوني او دســـتوري، وجاءت 
هذه الزيـــادة املنقوصة مخالفة 
الدســـتور  املادة 170 من  لنص 
وأحكام املرســـوم بقانون رقم 

14 لســـنة 1977 الذي ساوى بني 
مرتبات القضاة والنيابة العامة 
والفتوى والتشريع. كما اجمع 
الفتوى والتشريع على  اعضاء 
مواصلة االحتجاج باالمتناع عن 
القيام بأي اعمال على املستويني 
االستشاري والقضائي مستثنني 
تلك الدعاوى املرتبطة مبواعيد 
كاالســـتئنافات والتمييز حلني 
االستجابة ملطالبهم العادلة والتي 
تستند حلكم الدستور والقانون 

واحكام القضاء.
كما اتفقوا على مطالبة أعضاء 
مجلس األمـــة بالتدخل والقيام 
بواجبهم في الدفاع عن الدستور 
وإعمال مبدأ سيادة القانون، وذلك 
من خالل تشـــكيل جلنة تقصي 
املماطلة  حقائق حول اســـباب 

في اقرار احلقوق الدســـتورية 
والقانونيـــة ألعضـــاء الفتوى 
التي  والتشريع، وعن األسباب 
دعت مجلس الوزراء الى مخالفة 
قراره السابق ومخالفة توصيات 
القانونيـــة في مجلس  اللجنة 
املدنية  الوزراء وديوان اخلدمة 
التي انتهت جميعها الى احقية 
اعضاء الفتوى والتشـــريع في 
املكافأة املساوية لتلك التي منحت 

للقضاة والنيابة العامة.
وطالـــب اعضـــاء الفتـــوى 
والتشريع اعضاء مجلس االمة 
بدعم مطالبهم مـــن خالل دعم 
وإجنـــاز قانون هيئـــة الفتوى 
الدولة،  والتشـــريع وقضايـــا 
الذي سيناقشه املجلس في 23 

اجلاري.

خالل ندوة أقامتها جمعية المحامين تحت عنوان »مدى إلزامية قرارات مجلس األمن في جرائم اإلبادة اإلنسانية«

أحمد الحمود طلب دراسة بالتكلفة واألعداد وسيدعو لجلسة قريبًا.. و»الفتوى« اعتصموا أمس: مانبي العالوة الخاصة وحقنا في »القضائية« قانوني

جانب من املؤمتر الصحافي

د.أحمد اخلطيب يتقدم احلضوراحملاضرون في ندوة جمعية احملامني

مجلـــس األمن يدعـــو إلى إحالة 
فـــي اجلماهيرية  القائم  الوضع 
العربية الليبيـــة منذ 15 فبراير 
2011 إلى املدعـــي العام للمحكمة 
الدوليـــة، وقرر حظر  اجلنائية 
األسلحة بأن تتخذ جميع الدول 
األعضـــاء على الفور ما يلزم من 
تدابير ملنـــع توريد جميع أنواع 
األسلحة وما يتصل بها من عتاد 
إلى اجلماهيرية العربية، وأوضح 
أن مجلس األمن فـــي قراره قرر 
حظر السفر ملعمر القذافي وأوالده 
وأعوانه، باإلضافـــة إلى جتميد 
أرصدتهم املاليـــة، على أن تقوم 
جميع الدول األعضاء دون إبطاء 
بتجميد جميع األموال واألصول 
املالية واملوارد االقتصادية األخرى 
املوجودة في أراضيها، معتبرا أن 
في هذا جزءا من حماية الشعب 

الليبي جتاه ما يواجه اليوم.
من ناحيته، وتعليقا على قرار 
مجلس األمن قال أستاذ القانون 
اجلنائي د.محمد بوزبر ان مثل هذه 
القوانني وضعت حلماية اإلنسانية 
وحتدث أن مدى التزامية الدول التي 
تصدر بحقها رهن مبدى تطبيق 
الدول األعضاء في مجلس األمن 

بتطبيقها حماية لإلنسانية.

حال تعرضها ألي نوع من أنواع 
اإلبادة اإلنسانية التي قد تتعرض 
لهـــا نتيجة احلـــروب أو نتيجة 
صراعات داخليـــة في الدول كما 

هو احلال في ليبيا.
بدوره شدد نائب رئيس جميع 
احملامني احملامي وسمي الوسمي 
على ضرورة احترام آدمية اإلنسان 
التي كفلتها اإلنســـانية قبل أن 
تكفلها القوانني مشـــددا أن قرار 

الخطي�ب: م�ن المه�م االلت�زام بق�رارات مجل�س األم�ن فيم�ا يتعل�ق بجرائم اإلب�ادة اإلنس�انية
اجلنائية ال يعفيها من املساءلة.

ومن جانبه، أكد د.أحمد اخلطيب 
ان موضوع قرارات مجلس األمن 
اإلبادة  وإلزاميتهـــا في جرائـــم 
اإلنســـانية مبنتهى األهمية وال 
يجوز جهله، واقترح اخلطيب على 
احملامني وضع برنامج لتشجيع 
الهيئات الشعبية حتى يكون هناك 
تعاون وعمل مشـــترك، موضحا 
في الوقت نفسه ان هذا املوضوع 

الدول العربية متخلفة في مسألة 
عدم التوقيع على اتفاقية احملكمة 
اجلنائية الدولية، مشيرا إلى ان 
لها مبررات غير مقنعة وال نعرف 
ملاذا ال تنظم الدول العربية ملثل 
هذه االتفاقيـــة التي يقصد منها 
حماية اإلنسان في الدرجة األولى«. 
وأضاف النجار ان الدول العربية 
لم تتفق مع إسرائيل إال في حالة 
واحدة وهي عـــدم التوقيع على 

من الظلم ان يكون صغيرا، ومن 
املفترض ان يتم إعطاء فكرة في 

كيفية التعامل مع القهر.
من جانبه، أشار األمني العام 
املســـاعد الحتاد احملامني العرب 
دوخي احلصبـــان انه ألول مرة 
مت تداول جرائم اإلنسانية بدأ في 
بيان مشترك عام 1915 وصدر عن 
روسيا وإجنلترا وفرنسا، مشددا 
على ضرورة حماية الشعوب في 

اتفاقية احملكمة اجلنائية الدولية، 
ولـــم يفلت من هذا األمر ســـوى 
دولتان هما األردن وجيبوتي اللتني 
كانتا الدولتني الوحيدتني اللتني 
وقعتا علـــى االتفاقية.. موضحا 
النجار في كلمته أن الدول الغربية 
ليســـت جادة في مكافحة جرائم 
حقوق اإلنسان، وتسير كالعادة 
وراء حقوقهـــا، موضحا ان عدم 
دخول الدولة في عضوية احملكمة 

دانيا شومان
أجمع احملاضرون في الندوة 
التي عقدتها جمعية احملامني مساء 
أول من أمـــس، على ضرورة أن 
توّقع جميع الدول العربية على 
اتفاقيات احملكمة اجلنائية فيما 
يخص اجلرائم التي تسجل بحق 
اإلبادة اإلنســـانية التي ترتكبها 
األنظمة كما هو احلال احلاصل في 
ليبيا وخاصة فيما يتعلق بقرار 
مجلس األمن 1970 ـ 2011 والذي 
يدعو ليبيـــا )أي نظام القذافي( 
إلى وقف العنـــف فورا وبتلبية 
املطالب املشروعة للسكان، وطالب 
بالتحلي بأقصى درجات ضبط 
النفس، واحترام حقوق اإلنسان 
الدولي،  والقانـــون اإلنســـاني 
والسماح بدخول مراقبي حقوق 
اإلنســـان الدوليني البـــالد فورا 
الرعايا  وضمان ســـالمة جميع 
األجانب، وضمان مرور اإلمدادات 
اإلنسانية والطبية ووكاالت اإلغاثة 

اإلنسانية وعمالها.
السياسية  العلوم  قال أستاذ 
بجامعة الكويت د.غامن النجار في 
التي عقدت حتت عنوان  الندوة 
»مدى إلزامية قرارات مجلس األمن 
في جرائم اإلبادة اإلنسانية«: »ان 

الشرهان: تعاونية الشهداء تتأهب الفتتاح
 مركز الضاحية والمول التجاري قريبًا

لفحـــص القلـــب بالتعاون مع 
جمعيـــة القلـــب الكويتية، في 
حني أنها نظمت مسابقة الجمل 
5 منازل مت تزيينها مبناســـبة 
الوطنيـــة، ومت توزيع  االعياد 
الهدايا خالل حفل تكرمي املتفوقني 
أمس االثنني، حتت رعاية محافظ 
حولي الفريق عبداهلل الفارس، 
ومديرة منطقة حولي التعليمية 
منى الصالل، كما مت تكرمي نحو 
200 طالب وطالبة من مختلف 

املراحل الدراسية.

االستيراد الجماعي

من جانبه، أكد رئيس جلنة 
املشـــتريات وأمني السر صالح 
القطيفي، أن اجلمعية رفضت 
طلبات كثيرة من قبل الشركات 
املوردة لزيادة اســـعار سلعها، 
مشددا على أن اجلمعية ملتزمة 
بقرارات جلنة االسعار وتعاميم 
االحتاد، مناشدا االحتاد التدخل 
بســـرعة والقيام باالســـتيراد 
اجلماعـــي للســـلع املشـــابهة 
التـــي ارتفعت  والضروريـــة 
أســـعارها، كمـــا ناشـــد وزير 
التجارة والصناعة منع تصدير 
البيض لسد احتياجات املواطنني 
واملقيمني داخل الكويت، ولعدم 
رفع االسعار على املستهلك، وقال: 
انه ورغم قـــرار وزير التجارة 
اخلـــاص بعدم رفع ســـعر أي 
كرتونة بيـــض، اال أن املتوقع 
خالل االيام القليلة القادمة رفع 
السعر، وقد أنذرنا من اآلن«. وأكد 
أن السلع ذات االوزان ال تخضع 
ملراقبة جلنة االسعار، ونحن مع 
ذلك نرفض أي طلب لرفع اسعار 
مثل تلك السلع، ولم نوافق قبل 
ذلك على أي رفع سعر، الفتا الى 
أن اطالق املهرجانات التسويقية 
بصورة مستمرة امنا يدل على أن 
االسعار غير حقيقية، فالتاجر ال 
يقبل باخلسارة، مناشدا بتفعيل 
قانون كسر االحتكار الذي صدر 
في 2007 ولم يتم تفعيله حتى 

اآلن.

املراكز املتخصصة في املنطقة، 
وهو مركز النخبة، اضافة الى 
التعاون مـــع جمعية املعلمني، 
الـــى أن اجلمعية نظمت  الفتا 
احتفاالت باالعياد الدينية وهو 
عيدي الفطر واالضحى من خالل 
نصب خيمة بجوار مصلى العيد 
لتلقي التهاني، وتوفير العيادي 
للمساهمني، كما مت توفير الهدية 
الرمضانية للمســـاهمني الكرام 
املبارك  خالل شـــهر رمضـــان 
التوالي.  الثالثـــة على  وللمرة 
وأضاف الشرهان أن اجلمعية 
قامت بتنظيم رحلة الى شاليهات 
خليفة، عالوة على تسيير رحلة 
العمرة االولـــى، على أن تنظم 
الثانيـــة عقب االنتهاء  الرحلة 
من عيد الفطر القادم باذن اهلل، 
مشـــيرا الى أن اجلمعية قامت 
بتوفير تذاكر مخفضة لالماكن 
الترفيهيـــة، ونظمت مســـابقة 
حلفظ القرآن الكرمي مع توزيع 
اجلوائز على املتسابقني وعلى 
االئمة واحملفظني، عالوة على دعم 
املدارس بتوزيع املاء والعصائر 

خالل فترة االمتحانات.
وقال الشرهان: ان اجلمعية 
قامت أيضا بتوزيع منحة عينية 
لـــذوي االحتياجـــات اخلاصة 
»كوبونات«، وذلك انطالقا من 
اهتمامها بهذه الشريحة، الفتا الى 
أنه مت توفير سيارة متخصصة 

مبســـاحة اجمالية قدرها 800 
متر مربع على أحدث التصاميم 
الهندسية لالســـواق التجارية 
العمل على  االوروبية، وجـــار 
فرشه وتأثيثه كما أنه مت طرح 
احملالت لالســـتثمار بعد فتح 
املظاريف، وذلك لتقدمي اخلدمات 
املتمثلة في املصبغة واملأكوالت 
الرجالي  اخلفيفة والصالـــون 
والنخي والباجيال، واملسمكة، 
وجار في الوقت احلالي جتهيز 
فرع البقالـــة باالثاث واملعدات 

لتشغيله خالل الفترة املقبلة.
وأوضح الشرهان أن جمعية 
ضاحية الشهداء مت اشهارها يوم 
26 نوفمبر 2007، ومت تسلم فرع 
قطعة 4 في 7 أبريل 2008، وقال: 
»منذ ذلك الوقـــت بدأنا العمل 
التســـويقية  لتقدمي اخلدمات 
واالنشـــطة االجتماعية الهالي 
املنطقة وللمساهمني الذين يبلغ 
عددهم حتى اآلن 1670 مساهما، 
ومازال العدد مستمرا في التزايد 

نظرا الن اجلمعية فتية«.

األنشطة االجتماعية

وذكر أن االنشطة االجتماعية 
التي قامت بها اجلمعية متنوعة، 
منها املهرجان الترفيهي والثقافي 
االول خـــالل عطلـــة الصيف، 
التقوية البناء  وتوفير دروس 
املســـاهمني، بالتعاون مع أحد 

محمد راتب
توقع رئيـــس مجلس ادارة 
جمعية الشهداء التعاونية، خالد 
الشـــرهان، أن حتقق اجلمعية 
قفزة نوعية في حركة املبيعات 
الفترة  ونســـبة االرباح خالل 
املقبلة، وذلك بســـبب تشغيل 
أكثر من فرع بقالة وفرع لوازم 
العائلة، اضافة الى تسلم السوق 
املركزي خالل العام احلالي، الفتا 
الى أنه مت توزيع نسبة 5% عائدا 
على املشتريات و6% فائدة على 
رأس املال، وذلك من صافي أرباح 

بلغ 93 ألف دينار. 
وأكد الشرهان خالل مؤمتر 
صحافي عقده في مبنى االدارة 
بحضور عضو مجلس االدارة 
وأمني الســـر ورئيـــس اللجنة 
االجتماعيـــة ورئيـــس جلنة 
القطيفي،  املشـــتريات، صالح 
حرص اجلمعية على استكمال 
مشاريعها االنشائية بالسرعة 
املمكنة، الفتا الى أن املســـاحة 
االجمالية للسوق املركزي اجلديد 
لضاحية الشـــهداء ستكون في 
حدود 2500 متر مربع، ويتكون 
املبنى من سرداب ودور أرضي 
وميزانـــني، كمـــا يضـــم عدة 
منشـــآت أخـــرى كمركز خدمة 
املواطن، ومكتب وزارة التجارة، 
واملستوصف، والبلدية، واملخفر، 
اضافة الى مبنى املول التجاري 

واحملالت املستثمرة.

لجنة متخصصة

وأضاف الشرهان أنه ستكون 
هناك جلنة متخصصة لعملية 
تسلم املبنى من وزارة الشؤون 
وبحضور وزارة االشغال وأمالك 
الوقت نفســـه،  الدولـــة، وفي 
ســـتقوم اجلمعيـــة بتشـــكيل 
جلان متخصصة لتسلم املبنى 
والتأكد من توافر جميع الشروط 
املطلوبة من الكهرباء والتكييف 
واالرضيات للبـــدء في جتهيز 
الســـوق، الفتا من جهة أخرى 
الى أنه مت بنـــاء فرع قطعة 5 

القطيفي: لماذا أقر قانون كسر االحتكار في مجلس 2007 ولم يفّعل حتى اليوم؟ العنزي: تعاونية علي صباح 
السالم تقيم مهرجانها 

التسويقي يوم 20 الجاري

محمد راتب
أعلن نائـــب رئيس مجلس 
االدارة ورئيس جلنة املشتريات 
بجمعية ضاحيـــة علي صباح 
الســـالم التعاونية، سالم دخل 
العنزي، عن قرب افتتاح مهرجان 
تخفيض االسعار بالسوق املركزي 
باجلمعيـــة، والذي ســـيبدأ في 
الشـــهر اجلاري،  العشرين من 
حيث توفر فيه اجلمعية العديد 
من السلع االساسية ذات اجلودة 

العالية واالسعار املخفضة.
وقـــال العنـــزي: ان من أهم 
اهتمامـــات جلنة املشـــتريات 
ومجلس االدارة في الوقت احلالي 
العمل على تخفيض االســـعار 
ودعم الســـلع االساسية بإقامة 
مثل هـــذه املهرجانات لتخفيف 
العبء عن كاهل االخوة املساهمني 

ورواد اجلمعية.
مضيفا بالقول: رمبا يســـهل 
الوصول الـــى النجاح واالرقام 
العاليـــة مـــن األربـــاح، ولكن 
الصعوبة تكمن في احملافظة على 
هذا املستوى، لذلك نحرص دائما 
على أن يكون املنحنى في تصاعد 
مستمر، وال يتأتى هذا إال بإقامة 

مثل هذه املهرجانات املميزة.
وتوجه العنزي بالشكر اجلزيل 
لرئيس مجلس االدارة محمد نافل 
العازمي جلهوده الطيبة وحرصه 
الشديد على االرتقاء باجلمعية 
والوصول بنســـبة األرباح الى 
9% هذا العام، كما توجه بالشكر 
اجلزيل ألعضاء املجلس واجلهاز 
التنفيـــذي جلهودهـــم الطيبة، 
متمنيا للجميـــع دوام التوفيق 

والسداد.

سالمة العنزي

شاكر عوض

عوض: »الزراعة« تنظم دورة االستزراع السمكي

محمد راتب
اعلـــن رئيس مجلس االدارة 
املدير العام للهيئة العامة لشؤون 
ان  الســـمكية  الزراعة والثروة 
الهيئة سترعى معرض الكويت 
الدولي األول للزراعة والبيطرة 
الذي ستبدأ أنشطته من 18-15 
من الشـــهر اجلاري، وســـيقام 
مبركز املؤمترات في فندق سفير 
انترناشـــيونال، مشيرا الى انه 
ستشارك في املعرض الوزارات 
الزراعيـــة وجميع  والهيئـــات 
شـــركات ومؤسســـات املعدات 
واآلليات واملستلزمات الزراعية 
وكذلك شركات االنتاج الزراعي 
املتخصصة في تنسيق وانشاء 

احلدائق.

جمعية ا ل�صحافيني حتتفي 
بعودة الزميل حممد ال�سندان

�إعــــــــالن

تقيم جمعية ال�صحافيني الكويتية 

حفـل ا�صتقبـال وع�صـاء علـى �صــرف

الزميل ال�سحايف حممد ال�سندان
مبنا�صبـة عـودته من رحلــة العــالج يف اخلــارج 

وذلك مبقر جمعية �ل�صحافيني �لكويتية يف �لثامنة

 من م�صاء �ليوم �لثالثاء �ملو�فق 15 مار�س 2011

والدعوة عامة لل�صحافيني والإعالميني

م.جاسم البدر

البدر: »الزراعة« ترعى 
معرضًا للزراعة والبيطرة

محمد راتب
أكد مدير العالقات العامة واإلعالم في الهيئة العامة لشؤون الزراعة 
والثروة السمكية شاكر عوض، أن الهيئة ستستضيف خالل الفترة من 
14ـ  16 مارس الشهر اجلاري أعمال الدورة التدريبية التي تنظمها اللجنة 
اإلقليمية ملصايد األسماك التابعة ملنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة 
)الفاو( حول نظام املعلومات اخلاص باالستزراع السمكي وحتاضر فيها 
مجموعة من اخلبراء ويحضرها عدد من املختصني في هذا املجال بدول 
اإلقليم. وأوضح عوض أن برنامج الدورة يتضمن عددا من املوضوعات 

واحملاور الهامة والتي من أبرزها:
ـ التعريــــف بأهــــم عوامل جناح وفاعلية نظــــام املعلومات اخلاص 

باالستزراع السمكي وكيفية االستفادة منه.
ـ مناقشـــة تقرير ممثـــل منظمة األغذية والزراعـــة حول أهم نتائج 
االجتمـــاع اخلامس للجنـــة اإلقليمية ملصايد األســـماك والذي عقد في 
العاصمة القطرية الدوحة في أكتوبر املاضي مع التركيز على القرارات 

والتوصيات الصادرة عنه.


