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SGS فندق «راديسون بلو الكويت» يجتاز فحص التنظيف والتعقيم من
يفخر فندق راديسون بلو الكويت 
بإعالن اجتياز فحص التنظيف والتعقيم 
بنجاح بواسطة شــركة SGS، الشركة 
الرائــدة عامليا في الفحــص والتحقق 

واالختبار واالعتماد.
 SGS ويؤكد استخدام الفندق عالمة
حتقيق أعلى درجات النظافة والتطهير 
والسالمة باالستناد إلى استكمال فحص 
 ،SGS مستقل وشامل عن بعد من قبل
ويشمل: التحقق من السالمة: لضمان 
تنفيذ الفندق لكل البروتوكوالت املكونة 
من ٢٠ خطوة وكذلك بروتوكول السالمة 
لالجتماعات واملناسبات املكون من ١٠ 
خطوات كما هو موضح وموصى به في 
بروتوكول السالمة من فنادق راديسون. 
امتام الفحص عن بعد: يخضع الفندق 
لتدقيق ومراجعة متخصصة في املوقع 
يتم إكمالها باستخدام أحدث التقنيات.
يتكــون التدقيــق فــي املوقــع من 
مرحلتــني ويتــم بواســطة املفتشــني 
املعتمديــن مــن SGS محليا، ويشــمل 
 (Adenosine Triphosphate (ATP اختبار
وRT-qPCR تعتبر طريقتا االختبار من 
الضروريــات لتأكيد ما إذا كان الفندق 
يطبق إجــراءات التنظيــف والتطهير 
املطورة مبا يتماشــى مــع بروتوكول 

فنادق راديسون للسالمة.
وبهذه املناســبة قال فيليب بيللو، 
املدير العام فندق راديسون بلو الكويت: 
نحن ملتزمون بتوفير بيئة نظيفة وآمنة 
مع حتقيق أقصى معايير النظافة حلماية 
ضيوفنا وأعضاء الفريق والشركاء. كما 
 SGS يســعدنا اعتماد فندقنا مــن قبل
بعد التأكــد من التزامنا متاما بتطبيق 

جميع بروتوكوالت الصحة والسالمة 
والتطهير كما هو موضح في بروتوكول 
السالمة من فنادق راديسون، مبا في ذلك 
بروتوكول العشرين خطوة وبروتوكول 
العشــر خطــوات. وهنــا نتطلــع إلى 
الترحيب بضيوفنا في فندق راديسون 
بلو الكويت. ويحدد بروتوكول السالمة 
من فنادق راديسون إجراءات النظافة 
والتطهير، والبروتوكــوالت املطورة، 
والتوجيهات التشغيلية، وعملية التحقق 

لضمان سالمة أعضاء الفريق والضيوف. 
ومت تطوير بروتوكول السالمة العاملي 
من فنادق راديسون بالشراكة مع فريق 
من اخلبــراء بعد مراجعة شــاملة 
جلميع عمليات الصحة والسالمة احلالية 
لتعزيــز إرشــادات الصحــة والنظافة 
والتطهيــر الصارمة احلاليــة لفنادق 
راديسون حول العالم. وقد مت تكييف 
إجراءات الصحة والسالمة الشاملة هذه 
والبروتوكوالت املطورة واإلرشــادات 

التشــغيلية بنــاء علــى املتطلبــات 
والتوصيــات احمللية لضمان ســالمة 
الضيــوف وراحة البال منذ تســجيل 

الوصول إلى تسجيل املغادرة.
يتكون بروتوكول فنادق راديسون 

للسالمة مما يلي:
٭ زيادة وتيرة التنظيف والتطهير في 
جميع مناطق الفندق، مع إيالء اهتمام 

خاص للمواد كثيرة اللمس.
٭ تثبيــت محطات مــزودة مبطهرات 
كحولية وقفــازات عند املدخل األمامي 

واألماكن العامة بالفندق.
٭ يتــم تعقيم جميــع مفاتيح الغرف 
وتقدميها بأمان عند تسجيل الوصول.

٭ إتاحــة عمليــة تســجيل املغــادرة 
السريعة للضيوف لتقليل االتصال.

٭ إتاحــة طــرق الدفــع اإللكترونيــة 
والتشجيع على استخدامها.

٭ تعليق الفتات على أبواب الغرف تفيد 
بإمتام التنظيف والتطهير لكل غرفة.

٭ طرح برامج تدريبية شــاملة حول 
النظافة والوقاية ألعضاء الفريق.

٭ تزويد أعضاء الفريق مبعدات وقاية 
شخصية مثل األقنعة والقفازات.

كما أعلنت مجموعة فنادق راديسون 
مؤخرا عن دعمها وتأييدها لبروتوكوالت 
«الســفر اآلمن» العاملية املطروحة من 
قبل املجلس العاملي للسفر والسياحة 
(WTTC)، الهــادف إلى حتديث مفهوم 
الضيافة العاملي اجلديد، لتوفير االتساق 
للوجهات والبلدان باإلضافة إلى التوجيه 
ملقدمــي خدمــات الســفر واملشــغلني 
واملسافرين حول النهج اجلديد للصحة 
والنظافة في عالم ما بعد «كوفيدـ  ١٩».

التحكيم وأهميته
من مميزات وأهمية قانون التحكيم بطبيعته 
أنه نظام خاص للفصل فــي املنازعات بني 
األفراد واجلماعات، سواء مدنية أو جتارية، 
عقدية أو غير عقدية، أيضا هناك أدلة كثيرة 
في مشروعية التحكيم في احلياة السياسية، 
والشؤون االجتماعية، والعائلية، واملالية، لقوله 
تعالى (إن اهللا يأمركم أن تؤدوا األمانات إلى أهلها 
وإذا حكمتم بني الناس أن حتكموا بالعدل إن 
اهللا نعّما يعظكم به إن اهللا كان سميعا بصيرا) 
(٥٨)، وأجمــع الصحابة رضوان اهللا عليهم 
على صحة التحكيم لفض النزاعات، والدليل 
ما حدث من نزاع بني سيدنا عمر بن اخلطاب 
وأبّي بــن كعب، حيث اتفقا على حتكيم زيد 
بن ثابت للفصل بالنزاع. من ضمن شروط 
التحكيم أال يكون احملكم قاصرا، أو محروما 

من حقوقه املدنية بسبب عقوبة جنائية، ويتفرع 
التحكيم لعدة أنواع بالنظر إلى إرادة أطرافه 
فينقسم إلى حتكيم اختياري واجباري، وهناك 
العديد من نصوص مواد التحكيم والتي لها أثر 
فاعل في حتسني هذا النظام ومن أهمها املواد 
التحكيمية رقم ١٩٨٠/٣٨، وتولت أيضا الكثير 
من هذه القوانني بشأن التحكيم القضائي على 
الرغم من أن القضاء أحيانا يأخذ وقتا طويال 
لرفع الدعوى وصدور احلكم وذلك بســبب 
مروره بأكثر من مرحلة، لهذا الســبب أغلب 
األشــخاص يؤيدون هذا النوع من الطبيعة 

القضائية للتحكيم.
دانة السعيدي 
التخصص القانون - كلية الدراسات التجارية

قانون التحكيم القضائي الكويتي
التحكيم القضائي هو نظام قانوني يعد نظاما 
بديال ناجحا لقضاء الدوله في تسوية املنازعات، 
 ولكنه نظــام مختلف عن باقي انظمة التحكيم 
حيث ان الهيئة التحكيمية تكون مشّكلة بشكل 
مسبق بوجود رئيس للهيئة التحكيمية وعضوية 
اثنني من القضاة، واما العضوان األخيران فيتم 
اختيارهمــا من قبل األطراف املتخاصمة، فهو 
بشكل عام يعتبر نظاما حتكيميا إجباريا باعتبار 
أن املتخاصمــني لم يقوما بالبداية في االختيار 
وأن الهيئة التحكيمية مت تشكيلها قبل ان يأتي 

املتخاصمان إليها. 

 فهو نظام مختلف عن باقي انظمة التحكيم، 
حيث ان الهيئة التحكيمية تكون مشكلة بشكل 
مسبق بوجود رئيس هيئة التحكيم وعضوية 
اثنــني من القضاة واما العضوان األخيران يتم 
اختيارهما من قبل األطراف املتخاصمة، اذن هو 
بشكل عام يعتبر نظاما حتكيميا إجباريا باعتبار 
أن املتخاصمني لم يقوما باالختيار وفق ما هو 
جار عليه العرف في الهيئات التحكيمية االخرى.
آيات حمد العجمي
التخصص القانون - كلية الدراسات التجارية

مشاركة طالبية

سيرة حاجي علي عبداهللا الري وأبنائه.. 
حملات من تاريخ الكويت الدافئ

شافعي سالمة

الكويــت لؤلــؤة اخلليج، 
هي جوهــرة متميزة متفردة 
صاغتها سواعد رجال ونساء 
تعاقبوا على أرضها املباركة، 
فعملوا بجــد واجتهاد وتفان 
وإخــالص لتبقــى بصماتهم 
خالدة حتكي حملات من تاريخ 
الكويت الدافئ، تضرب أمثلة 
لكل باحث عن ضوء يستنير 
به ويستدل في طريق استكمال 
البلــد الطيــب  نهضــة هــذا 
وازدهاره وتقدمه، وهو ما ال 
يتحقق إال مبجتمع متماســك 
يجتمــع علــى حــب الوطــن 
والرغبة احلثيثة في اإلجناز 
وحتقيق أعلى درجات النجاح.
لقــد متيــزت الكويت منذ 
بداياتهــا بأنهــا موطن لألمن 
واألمان وهو ما شجع الكثيرين 
على االنتقال والهجرة إليها من 
مختلف البقاع املجاورة فرادى 
وجماعــات لينصهــروا فوق 
أرضها ويندمجوا في بوتقتها 
ليكونوا فسيفساء مجتمعية 
جميلة تتطلع إليها العيون من 

حولها إعجابا وتقديرا.
وملــا كانت اإلضــاءة على 
مســيرة الشخصيات املميزة 
في نشــأة الكويــت ومنوها 
وتطورهــا تســهم في وضع 
القدوات والنماذج التي ينبغي 
أن حتتذى أمام ناظري شباب 
اليوم، فقد جاء الكتاب الثري 
«ســيرة حاجي علي عبداهللا 
الري وأبنائه» ليلقي الضوء 
علــى مســيرة الشــخصية 
طيبــة األثــر باقية الســيرة 
العطــرة احلــاج حاجي علي 
عبــداهللا الري، رحمــه اهللا، 
الــذي كان مــن أشــهر جتار 
والســكر  (األرز)  العيــش 
واملــواد الغذائية في الكويت 
منذ مرحلة ما قبل الدســتور 
وحتى أواخر الستينيات من 

القرن العشرين.
ويوضــح الكتــاب املوثق 
باملستندات والصور التاريخية 
الــذي أشــرف عليــه جنلــه 
النائــب الســابق أحمد الري 
وجمعه وأعده حســن جاسم 
أشــكناني كيف كّون الراحل 
لنفســه صيتا طيبا بني أهله 
وأصحابه طوال حياته، حيث 
خصص من وقته وجهده وماله 
خلدمة الكويت وأهلها، وكذلك 
احملتاجني والفقراء، فضال عن 
خدمة قضايا األمتني العربية 
واإلسالمية، فقد كان مجلسه 
يجمع مجموعة متنوعة وطيبة 
من رجاالت الكويت وأبنائها، 
كما نالت شخصيته املرموقة 
ثقة أعيان الكويت، فشاركوه 
العمــل والتجــارة والوقــت 
واملال، كما كسب حب الفقراء 
واحملتاجني وأهل اخلير، فكانت 

يده املعطاءة ممدودة لهم.
وميثل الكتاب، الذي تدعم 

مــا بــه مــن معلومــات أكثر من 
٤٠٠ مــادة أرشــيفية تتنوع بني 
الرســمية والســجالت  الوثائق 
التجارية واملراســالت والصور 
العائلية، رصدا تاريخيا ملسيرة 
الشــخصية العصاميــة احلــاج 
علــي الري، رحمــه اهللا، التــي 
جتاوزت سبعة عقود قضيت بني 
التجارة وعمل اخلير والعالقات 
االجتماعيــة واالقتصاديــة التي 
أسهمت بوضع لبنة ناصعة في 
بناء الكويت، وكذلك مسيرة أبنائه 
محمد، رحمه اهللا، وعلي وأحمد، 
استنادا إلى املواد األرشيفية التي 
التــزال محفوظة حتــى اآلن في 
أرشــيف العائلة، وذلــك لتكون 
هذه املســيرة منوذجا للعالقات 
الــودودة والدافئــة والقوية بني 
أبناء هذا الوطن الطيب وتوادهم 
وتراحمهم وتكاتفهم في الشدائد 
قبل الرخاء، وحتى يستفيد أبناء 
اليوم من تراث اآلباء واألجداد. كما 
تثبت هذه السيرة أيضا اندماج 
أبنــاء املجتمع فــي حلمة واحدة 
مهمــا اختلفت وتعددت األصول 

واملشارب.
كما يتتبع الكتاب الذي يندرج 
ضمن سلسلة كتب السيرة الذاتية 
ســيرة األبناء، جيــال بعد جيل، 
الوطنية  وأنشــطتهم وأدوارهم 
ويــزدان كذلــك بصــور حتفــظ 
صفحات مهمة من تاريخ الكويت، 
كما تطلعنا على عدد من املراسالت 
واملكاتبــات والعقود، فضال عن 
صور ثمينة عــن خرائط منازل 
احلاج حاجي علي الري الصادرة 

عن قسم املساحة.
وتبدو هذه الوثائق والصور 
النــادرة كالــدرر علــى صفحات 

املالبس (الكبت) وسرير األطفال 
(الكاركة) والســجالت العقارية 
وجــوازات الســفر، وبذلــك يتم 
توثيق املوضوع بشكل متكامل 

يحكــي كل منهــا عن شــخصية 
منفصلة. في الفصل األول نتعرف 
على نشــأة حاجي علي عبداهللا 
الري واحليــاة الزوجية ومنزل 
فريج العاقول باحلي الشرقي في 
الكويت، وبداية العمل في السوق 
واملكتب القائم في شارع املناخ، 
حيث بدأ نشــاطه التجاري منذ 
عام ١٩٣٩ في سوق املناخ «وكان 
محط تقدير واحترام في السوق 

من اجلميع».
كمــا يتعــرض الفصــل إلــى 
جلنة اجلناسي وذكريات سوق 
التجار، قبل أن يتطرق إلى املواقف 
الوطنية والعروبية التي كان منها 
دعم الثورة اجلزائرية إبان فترة 
التحرر الوطني في القرن املاضي، 
وكذلك دعم القضية املصرية إبان 
العدوان الثالثي عليها، وذلك من 
أجل نصرة الشــعوب املظلومة 
ودعمها في جميع النواحي ماديا 
وميدانيا، واهتمامه بتوحيد الصف 
العربي واإلسالمي، على املستوى 
احمللي في املجتمع الكويتي، وعلى 

املستوى اإلقليمي.
 ثم يذكر الفصل األول ســنة 
التثمني وانعكاســها على منطقة 
بنيد القار، والدور الذي ساهم به 
في بناء مسجد بهشت وصوال إلى 
الوفاة، ثم ينتهي مبلحق لعرض 
مقتنيــات ووثائق احلاج حاجي 

الري.
مسيرة األبناء

أما في الفصل الثاني، فيتحدث 
الكتاب عن محمــد حاجي علي 
عبــداهللا الري، ويتطــرق إلــى 
نشــأته ودراســته وممارسته 
التجارة منذ الصغر حيث انخرط 

الكتاب، كما أنها توضح الســرد 
التاريخي وتعززه، فعندما يتحدث 
الكتاب عــن الزواج يورد وثائق 
أصلية لعقد القران وصورة خلزانة 

باملعلومات والصور التاريخية.
فصول الكتاب

يتألف الكتاب من أربعة فصول 

في العمل التجاري في دكان 
والده في نهاية اخلمسينيات 
قبل أن يتطور العمل التجاري 
في ذهنــه ويفكر في جتارة 
بيــع واســتيراد البطانيات 
أواخــر  فــي  (الكنابــل) 
الســتينيات ثم توسعه في 

أعماله التجارية.
كما يتطرق الفصل الثاني 
إلــى املنــزل الذي عــاش فيه 
باملقوع الشرقي خلف سينما 
احلمرا وسينما الفردوس، حتى 
الوصول إلى تاريخ وفاته في 
فبراير ٢٠٠٥، ليختتم مبلحق 
لعرض مقتنيات ووثائق احلاج 

محمد حاجي الري.
أمــا الفصــل الثالــث فتم 
تخصيصــه لشــخصية علي 
حاجــي علــي عبــداهللا الري 
حيــث تنــاول مولــده بداية 
اخلمســينيات ثــم نشــأته 
في منطقة شــرق ودراســته 
وصوال إلى املعهــد التجاري 
والتخصص بدراسة البرمجة 
وتخرجــه فــي أول دفعة في 
املعهد. كما يتناول الفصل لقاء 
علي الري مع اإلمام اخلميني 
وذلك ضمن وفــد كويتي من 
الوجهــاء ســافر إلــى طهران 
لتقدمي التهاني بعد أسبوعني 
من قيام الثورة اإلسالمية في 
إيران. وتطــرق ألزمة املناخ 
وكيف خسر احلاج علي الكثير 
في جتارة األسهم وتضرر منها 
قبل أن يتوقف عن العمل في 
التجــارة مع وفــاة والده في 
العــام ١٩٨٣، ثم عمله موظفا 
التشــغيل  إدارة  حكوميا في 
بوزارة التخطيط منذ عام ١٩٩٤ 
حتى تقاعد فــي العام ٢٠٠٠، 
قبل أن ينتهي مبلحق لعرض 
مقتنيات ووثائق احلاج علي 

حاجي الري.
أحمد الري

الفصــل  تخصيــص  مت 
الرابــع من الكتــاب للحديث 
عــن النائــب الســابق أحمــد 
حاجي علي الري، ومسيرته 
في املجالس البلدية والنيابية 
ومشاركته في املجتمع املدني 
وأهم اإلجنــازات التي حققها 
كونه عضوا بالتكتل الشعبي 

النيابي.
كمــا يتطرق الفصــل إلى 
زيارته مع العائلة للقدس في 
العــام ١٩٦٦ قبل احتاللها من 
العدو الصهيوني وصالته في 
مسجد قبة الصخرة، وأمنيات 
إمام املسجد األقصى له وألخيه 
علي. كما يتناول الفصل دور 
أحمــد الري فــي اجلمعيــة 
الثقافية، وفي األخير ينتهي 
مبلحــق خــاص باملقتنيــات 

والوثائق التي ميتلكها.
كذلك أحلق بالكتاب كتيبا 
يتضمن شجرة عائلة عبداهللا 
الري (جد حاجي علي الري) 

وحاجي علي عبداهللا الري.

كتاب موثّق بأكثر من ٤٠٠ وثيقة وصورة تاريخية أشرف عليه النائب السابق أحمد الري وجمعه وأعّده حسن أشكناني

أصل لقب الري.. ومن قام بتغييره
يذكر الكتاب أن اسم عائلة احلاج حاجي الري 
هو باألصل عبداهللا لــوري، وترجع أصولهم إلى 
عوائل التراكمة التي تســكن مناطق جنوب غرب 
إيران، ولكن عندما بدأت احلكومة الكويتية إصدار 

اجلناسي كان أحد أعضاء جلنة اجلنسية مبنطقة 
الشــرق املوجودة بالقرب من فريج العوضي هو 
احلــاج مكي جمعة، وهو من قام بتغيير االســم 

األخير للحاج من لوري إلى الري. 

وثيقة متلك رسمية صادرة عن حكومة الكويت، موقعة من الشيخ عبداهللا اجلابر (عن حاكم الكويت الشيخ عبداهللا السالم) 
بتاريخ ١١ مارس ١٩٥١، وبيان هذه الوثيقة هو منح الشيخ عبداهللا اجلابر قسما من أرضه الواقعة في محلة البلوش في احلي الشرقي، 
ليكون مســجدا بناء على طلب تقدم به عدد من أبناء الكويت من املذهب اجلعفري، والذي تكفل احلاج حاجي علي الري بجمع 
التبرعات لبنائه، وكان أول ناظر لهذا املسجد، واليوم يعرف املسجد باسم «مسجد السيدة فاطمة الزهراء» (مسجد بهشت سابقا).

شهادة تسجيل تاجر في دائرة املالية واالقتصاد بقسم مراقبة السجل التجاري، 
خاصة باحلاج حاجي علي الري، الذي يحمل رقم تاجر ٣٥٠ في الكويت، وحررت الشهادة بتاريخ ٢١ يوليو ١٩٥٩.


