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سفيرنا في رومانيا بحث اختفاء املواطن البغليمحليات
ڤيينا ـ كونا: بحث سفيرنا لدى رومانيا طالل الهاجري مع رئيس مجلس الشيوخ الروماني كالني تاريشيانو 
امس قضية اختفاء املواطن محمد البغلي في رومانيا، داعيا الى بذل املزيد من اجلهود ملعرفة مصيره. وأكد 
الهاجري حرص رئيس مجلس الشيوخ واهتمامه وتفاعله مع هذه املسألة االنسانية وانه تعهد بحث السلطات 
الرومانية املختصة على التحرك وبذل املزيد من اجلهود. وكانت السلطات في رومانيا اعلنت حالة من الطوارئ 
واالستنفار بحثا عن املواطن البغلي )80 عاما( الذي اختفى في ظروف غامضة في اخلامس من أغسطس عام 
2015. كما بحث اجلانبان العالقات السياسية واالقتصادية واالنسانية بني البلدين وسبل تعزيزها.

PDF ملشاهدة الصفحة
االثنني ١٣ نوفمبر ٢٠١٧

املشاركون باملاراثون في لقطة تذكارية

السباق استقطب 2300 مشارك في نسخته السابعة

 »Run Kuwait« يجمع ٤٠ ألف دينار لدعم مركز تأهيل األطفال التخصصي
حنان عبدالمعبود

أطلقــت مجموعــة فوزية 
الســلطان الصحية ســباقها 
 Run Kuwait اخليري السنوي
الســابع في املركــز العلمي، 
مبشــاركة أكثــر مــن ٢.٣٠٠ 
متسابق ضم حشدا كبيرا من 
العائــات واألصدقاء. وأقيم 
السباق بالتعاون مع الشريك 
املؤســس للمجموعة، شركة 

أجيليتي،
وحقق السباق جناحا كبيرا 
حيث مت جمع ما يفوق مبلغ 
4٠ ألف دينار وهو الذي سيتم 
تسخيره للدعم واملساهمة في 
تقدمي خدمات وسبل الرعاية 
لألطفــال ذوي االحتياجــات 
اخلاصــة فــي مركــز تقييم 
التخصصي  وتأهيل األطفال 
غير الربحي التابع ملجموعة 
فوزيــة الســلطان الصحية. 
حيث يقدم املركز خدمات طبية 
وتأهيلية متخصصة تشمل 
الطبيعــي لألطفال،  العــاج 
اضطرابات النطق والتواصل، 
باإلضافة إلــى تقدمي خدمات 
استشــارية في علــم النفس 

اإلكلينيكي والسلوكي.
ومــن جانبها قالــت املدير 
الطبي ملجموعة فوزية السلطان 
إلهــام احلمــدان  الصحيــة د. 
 Run يسعدنا أن يحقق سباق«
Kuwait النجاح الباهر هذه السنة 
أيضًا ونحن نرى عدداً كبيراً من 
املشاركني يدعمون هذه املبادرة 
الرياضية اخليرية. كما نخص 
بالشكر الشريك املؤسس، شركة 
أجيليتي، لرعايتهم هذا احلدث 
واملساهمة السخية املقدمة من 
جميع الشركاء الذين يشاركوننا 
نفس الرؤية والهدف ملساعدة 
ودعم األطفال ذوي االحتياجات 
اخلاصة. كما نود شكر جميع 
املشاركني في السباق والشركات 
النضمامهم إلينا في هذا احلدث 
الســنوي على أمــل أن حتظى 
مبادرة Run Kuwait على دعمهم 
وتشجيعهم املتواصل لسنوات 

قادمة«.
وقــد متتــع املشــاركون 
بالســباق بعــدد كبيــر مــن 
األنشطة حيث استهل السباق 
مبمارســة بعــض متاريــن 

الذين  واملتطوعني والعدائني 
 Run اشــتركوا فــي ســباق
Kuwait وســاعدوا فــي جمع 
األموال إلعطاء األطفال ذوي 
االحتياجــات اخلاصة الدعم 

الذي يحتاجون إليه.«
وقــد مت رعايــة الســباق 
هذه السنة من قبل الشركات 
التاليــة: الشــريك املؤســس 
الراعــي  شــركة أجيليتــي، 
البروميناد، راعي  الباتيني 
موقع السباق املركز العلمي، 

 ASAR الراعــي الذهبي مكتب
الرويح وشركاه وإنترسبورت، 
الراعي الفضي شركة األلبان 
الكويتية الدامناركية، الراعي 
البرونزي فيتنس فيرســت 
وأوربكــس وشــركة زيــن 
لاتصــاالت باإلضافــة إلــى 
الراعي الصديق ايكيا وفندق 
ومنتجع جميرا شاطئ املسيلة، 
ومركز بورشه الكويت، شركة 
بهبهاني للسيارات، إلى جانب 
شركة Gotap راعي بوابة الدفع 

الرعايــة  أمــا  االلكترونيــة. 
اإلعامية فقد جاءت من قبل 
جريدة األنباء وكويت تاميز، 
 ٢48am باإلضافة إلى مدونة
لرعاية السباق حصريًا عبر 
وسائل التواصل االجتماعي.

وفــي اخلتــام مت تتويــج 
الفائزيــن فــي املركــز األول 
والثاني والثالــث من مختلف 
فئات املتســابقني ملسافة 5 كم 
و ١٠ كــم، من اإلنــاث والذكور 
والشباب الذين تقل أعمارهم عن 

١8 ســنة إلى جانب كبار السن 
الذين تتجاوز أعمارهم 55 سنة. 
وقد استطاع الرياضيون الذين 
يتمتعــون بلياقة بدنية عالية 
مــن اجتياز مســافة ١٠ كم في 
غضــون ٣8 دقيقــة، حيــث مت 
اإلعان عن الفائزين في املركز 
األول وهم: عبداهلل منى )عن فئة 
الذكور(، درة السباعي )عن فئة 
اإلناث(، عبدالعزيز الدعيج )عن 
فئة الشباب( وكريس روبسن 

)عن فئة كبار السن(.

التحميــة قبــل االنتقــال إلى 
قرية السباق التي جرى فيها 
أيضًا توفير مجموعة متنوعة 
من املرطبات للمشــاركني مت 
تقدميهــا مــن قبــل الرعــاة 

والشركات املساهمة.
ومن جانبها علقت رئيس 
مجلس إدارة أجيليتي هنادي 
الصالــح: »لقد كانــت نتائج 
سباق هذا العام جديرة بالثناء؛ 
لذا نيابة عــن أجيليتي، أود 
أن أشــكر جميــع املشــاركني 

حلظة انطالق املاراثون  )محمد هاشم(

جانب من املاراثون 
ملشاهدة الڤيديو  ميكن استخدام QR كود أو الـ 

أسماء الفائزون 
مت اإلعالن عن أسماء الفائزين في سباق 5 كم عن نفس 
فئات املشــاركني حيث فاز كل من: محمد املطر )عن فئة 
الذكور(، أمل الرومي )عن فئة اإلناث(، أحمد ســالم )عن 
فئة الشــباب( وزافيير لو فارليه )عن فئة كبار السن(. 
وبعد انتهاء السباق، تســلم جميع املشاركني ميداليات 
وهدايا قبل العودة إلى قرية السباق للمشاركة في جلسات 

اليوغا لالسترخاء.

قال خالل منتدى قطر للقانون إن المنتديات المتخصصة تثري العمل والفكر القانوني

العسعوسي يؤكد على مكافحة الفساد
 وتعزيز دور املؤسسات القضائية

أكــد  كونــا:   - الدوحــة 
املستشــار  العــام  النائــب 
ضــرار العسعوســي اهميــة 
املنتديــات واملؤمتــرات  دور 
القانونيــة املتخصصــة فــي 
اثراء العمل القانوني واالطاع 
على احدث مــا توصلت اليه 
القوانني والتشريعات احمللية 

واإلقليمية والعاملية.
وقال العسعوسي امس على 
هامش مشــاركته في منتدى 
قطر للقانون الثالث ان الكويت 
تستفيد من مثل هذه احملافل 
القانونيــة في االطــاع على 
املتميــزة وامكانية  التجارب 
تطبيقها باإلضافة الى تنمية 
القانونــي ومجــاالت  الفكــر 

تطبيق القوانني املختلفة.
وأضاف ان اهمية املنتدى 
تتمثل في املواضيع القيمة التي 
سيطرحها نخبة من املفكرين 
القانونيــني  واألكادمييــني 
واعضاء النيابة العامة من شتى 
انحاء العالم ملناقشــة محاور 
مختلفة تصب كلها في شعاره 
الرئيسي وهو االلتزام الدولي 

بسيادة القانون.
وأوضح ان املنتدى سيركز 

الــى مكافحة الفســاد ومتكني 
العبودية  النازحني ومكافحة 
احلديثة وتعزيز تفعيل دور 
املؤسسات القضائية وتعزيز 

مفهوم الشمول املالي.
وأشــاد بــدور دولة قطر 
في اســتضافة هــذا املنتدى 
الــذي  العاملــي  القانونــي 
يحضره عدد كبير من رجال 
القانــون والقضاء واعضاء 
النيابــة واعضــاء هيئــات 
تدريس القانــون والعاملني 

هذا العام على مضمون الهدف 
الســادس عشــر من األهداف 
التــي أعلنــت عنهــا منظمــة 
األمم املتحدة املتعلقة بالتنمية 
املســتدامة والتــي تتنــاول 
موضوعات الســام والعدالة 

واملؤسسات القوية الفاعلة.
ان  العسعوســي  وقــال 
املنتــدى يتضمــن عــددا من 
التــي  النقاشــية  اجللســات 
ستتناول املوضوعات املتعلقة 
بذلك الهدف األممي والتي تدعو 

في مجال القانون والقضاء.
وأعرب عن التقدير جلهود 
النائب العــام القطري د.علي 
املــري وحرصــه علــى دعوة 
املتخصصني من انحاء العالم 
وســعيه الى خــروج املنتدى 

بالنتائج املنشودة منه.
املرافــق  الوفــد  ويضــم 
للمستشار العسعوسي كا من 
احملامي العام املستشار مبارك 
الرفاعي ومراقب ادارة مكتب 
النائب العام محمد العازمي.

املستشار ضرار العسعوسي واحملامي العام املستشار مبارك الرفاعي ومحمد العازمي

مبادرة »النوير« تبحث  حماية املرأة ٢٠ اجلاري
أكدت رئيســة مبادرة النوير اإليجابية 
الشيخة انتصار سالم العلي امس أن مؤمتر 
»املرأة في احلرب« املزمع عقده في الكويت 
٢٠ اجلاري سيبحث دور املنظمات األهلية 

والدولية في رعاية املرأة خال احلروب.
وقالت الشــيخة انتصار فــي تصريح 
صحافــي ان املؤمتــر الــذي ســيقام ليوم 
واحد هــو أول مؤمتــر نســاني اجتماعي 

يقام بالتعاون مع كل من البعثة اإلقليمية 
للجنة الدولية للصليب األحمر في الكويت 
وجلنــة الصليب األحمر الدولية وشــركة 
انتصــار. وأضافت انه »لألســف في كثير 
من األحيان تنسى املرأة من قبل املنظمات 
األهلية والدولية وال تتم رعايتها« إذ تنصب 
أغلب طاقات واهتمامات تلك املنظمات على 

انتصار سالم العليرعاية األطفال والشيوخ ودعم الرجال.

y.abdul@alanba.com.kw
يوسف عبدالرحمن

زمن النزاعات!
مأساة الصراعات والنزاعات، انها تستخدم اإلنسان إلحداث 
أسوأ ما يصيب اإلنسان!! األمن النفسي ولّى إلى غير رجعة 
وحل الوجع والترقب في زمن الراحة والطمأنينة وراحة البال 

املفترض!
وحّل مع »نشــرات األخبار الكريهة« تزايد مفردات النزاعات 
والصراعات واحلروب! بالفعل صارت نشــرات األخبار هي 

»الوسواس اخلناس« تضيق اخللق واخلاطر!
مفهــوم النزاعات عندي هو كل أنــواع الصراع االجتماعي 
والسياســي، وال يخلو خبر النزاع من تصدر وكاالت األنباء 

العاملية لهذا الصراع أو ذاك وكالهما مر!
طبعا إذا قلنا كلمــة »النزاعات« فهذا يعني ايضا العنف بكل 
أنواعه اللفظي واألعمال املصاحبة لهذا الشر واختالف الرأي 
وهو اليوم موجود في العائلة واملجتمع واملهنة وحتى الفرد، 

انها »حرب ضروس« تنامت في ظل مجتمعات الرفاهية!
معلوم ان النزاع ينشأ بني األفراد والدول من أجل انتزاع »أمر 
ما« له كينونته وذاته واحيانا هذا األمر يخلق حالة من »العنف« 

السترجاع »املسلوب« قسرا!
لهذا كثرت اليــوم عبارة »فض النزاعات« في كل مكان حتى 
داخل األسرة واملجتمع وأبناء الوظيفة واملهنة والتكتالت إما 
بأســلوب التفاوض أو اجلهد احلركي واحيانا »التحكيم« أو 
أساليب متبعة لـ»فض اخلالفات« بشكل قانوني دولي أو جهد 

أفراد ومنظمات وحكومات!
اليوم املجتمع بــكل أفراده ومع تزايد التواصل االجتماعي 
أصبح »الفرد« أكثر عدوانية بل ان »االختالفات البشــرية« 
زادت بني الناس والشعوب مما يجعلني أُطالب وسائل اإلعالم 
املختلفة وقطاعات املجتمع املدنــي الفاعلة بضرورة تبني 
»وعي جديد« يقوم على عوامل التهدئة بني الناس فاحملاكم 
الشخصية ضاقت مبا رحبت بالقضايا وفي محكمة العدل 
الدولية عشرات القضايا على جدول األعمال، والكل مطالب 
بان يقدم »مســاعدة« لهذا »الكون« الــذي يعج باخلالفات 
والصراعات والنزاعات ويحتاج الى »اجلهد البشري احلكيم 
والعادل« لبدء مفاوضات ووساطة وحتكيم وتقاض في كل 
هؤالء الذين يرفعون »راية االختالف« مما ينهش في جسد 

األمة وميزقها ويعوق متاسك األمة وتقدمها.
املطلــوب ان نبدأ أوال بحل نزاعات األســر فــكل هذا يدمر 
املجتمعات مبا له من آثار ناجمة عن االختالف الن الصراعات 
تولد لنا »مواطنا ناقما« ممزقا نفســيا مهيأ لالنحراف خارج 

األسرة املفككة املنكسرة ويفقد الهدف في احلياة.
ومضة: النزاع صفة مالصقة لإلنسان وهذا أمر طبيعي لكن غير 

الطبيعي ان يدخل في حياتنا »ممارســات غلط« تدمر أُسرنا 
ومجتمعاتنا وبالتالي أوطاننا يوم »نتحزب ونتكتل« وأعرف 
متاما ان الناس يختلفون في املزاج والغرائز والتطلعات واملزايا 
فكل شــخص هو »نســيج فريد متميز عن غيره« لكن غير 
املرغوب ان نحقر هذا اإلنســان ونهينه ونقضي على آدميته 

ونستبيحه.. ما املخرج واملنتج من هذا الكائن املظلوم؟
كل إنسان بحاجة إلى »جماعة من البشر« متوازنني يعيدونه 
الى آدميته يوم  يضل سواء السبيل، وعلى قطاعات املجتمع 
الرسمية والشعبية ان تعزز قيم الوحدة ال التناحر والتجافي 
وتثير اخلوف والرعب والبغضاء والقطيعة والعداوة والتوتر 

والعنف والدمار النفسي الشامل!
آخر الكالم: مطلوب من مدارسنا ومساجدنا وجمعيات النفع العام 
واالحتادات واملنظمات واجلهات احلكومية مجتمعة ان تخرج 
لنا اليوم »جيال« ينبذ العداوات والتناحر ويقبل بالرأي والرأي 
اآلخر وإعادة النظرة املوضوعية في عالقتنا أوال باألسرة الواحدة 
والدولة واحمليط اخلليجي والعربي واإلسالمي والعاملي ومنع 
كل عمليات إذكاء نار الفتنة والتركيز على »التعايش« إلعادة 
الثقة للفرد بأسرته ومجتمعه ووطنه وأمته وال يتم هذا كله إال 
باحلوار ألنه اسلم طريقة لتصحيح مسار كل األطراف املتنافرة 
نحو التغيير ألن »التسويات السلمية« هي التي تنهي النزاعات 
والصراعات خاصة اذا ما علمنا »أجيالنا اآلنية والالحقة« ان 
السالم احلقيقي هو جسر التنمية احلقيقي في ظل »الوفرة 

املالية« والرخاء فلَم نعطي الشيطان فرصته؟!
يقول امرؤ القيس:

ــة أول مـــا تكـــون فتيَـّ احلـــرب 
لـــكل جهـــوِل تســـعى بزينتهـــا 

ـــا ـــب ضرامه ـــتعرت وش ـــى اذا اس حت
ــِل ــر ذات خليـ ــوزاً غيـ ــادت عجـ عـ

ــرت ــها وتنكـ ــزت رأسـ ــمطاء جـ شـ
والتقبيـــل للشـــم  مكروهـــة 

زبدة احلچي: النزاعات بكل ألوانها وأشــكالها باعثة على القلق 
والكرب، أولها شكوى وأوسطها جنوى، وآخرها بلوى!

يقول الشاعر:
ــر ــض جمـ ــاد وميـ ــل الرمـ أرى خلـ

ويوشـــك ان يكـــون لـــه ضـــرام
بالعوديـــن تذكـــى النـــار  فـــإن 

كالم مبدؤهـــا  احلـــرب  وان 
علينــا ان نوقف في كل أمر النــزاع أوال الكالم ثم الكالم ثم 

الكالم.. وتسلمون واهلل يحفظ اجلميع.

ومضات


