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العلي: نتطلع ملزيد من التعاون في مجاالت الطيران املدني والنقل اجلوي
اختتمــت أعمــال الدورة 
السابعة والعشرين للجمعية 
العربية  العامــة للمنظمــة 
للطيران املدني التي عقدت 
في العاصمة املغربية الرباط 
مبشاركة الكويت بوفد رسمي 
برئاسة رئيس اإلدارة العامة 
الشــيخ  املدنــي  للطيــران 
عبــداهللا العلــي وبحضور 
الطيران  مسؤولي ورؤساء 
املدنــي والنقــل اجلوي في 

الدول العربية.
وأكد رئيس الطيران املدني 
الشــيخ عبداهللا العلي، في 
تصريح صحافي عقب اختتام 
اجتماعات اجلمعية العامة، 
ان مشــاركة الكويــت تأتي 
انطالقــا من اميانها بتعزيز 
العربــي املشــترك  العمــل 
وتفعيل التعاون بني الدول 
األعضاء في شتى املجاالت، 
والســيما في كل ما يتعلق 
بجوانــب الطيــران املدنــي 
والنقل اجلــوي في املنطقة 
العربية بشــكل خاص ومع 
املنظمات الدولية املتخصصة 

بشكل عام.
وقــال الشــيخ عبــداهللا 
العلي إن الكويت كانت وال 
زالت لها إسهامات واضحة 

والتعــاون في قطــاع النقل 
اجلوي.

الطيران  وذكــر رئيــس 
املدنــي أن هــذا االجتمــاع 
يأتي بعد انحســار جائحة 
«كوفيد-١٩» وحتسن أوضاع 
قطاع الطيران املدني وتزايد 
الطلب على السفر في مختلف 
دول العالم، مشــيرا الى انه 
من املتوقع أن ترتفع وتيرة 
التعافي خالل موسم الصيف 

املقبل.
وأشــار الشــيخ عبداهللا 
العلي أن اجتماعات اجلمعية 

إضافــة الــى خطــط العمل 
للدورة املقبلة.

وأشــاد الشــيخ عبداهللا 
العلــي بحفاوة االســتقبال 
وكــرم الضيافــة للحكومة 
املغربية وللشــعب املغربي 
الشــقيق، متمنيا لألشــقاء 
في اململكة التقدم واالزدهار 
والنجاح في جميع اجلوانب 
السياســية واالقتصاديــة 

واالجتماعية.
مــن جانــب آخــر، بحث 
رئيــس الطيــران املدنــي 
الشــيخ عبــداهللا العلي مع 

العامــة ناقشــت عــددا من 
املواضيــع أبرزهــا التعامل 
مع تأثيرات تداعيات جائحة 
«كوفيد-١٩» وكيفية التعامل 
مــع حالة التعافــي احلالية 
لتعزيز دور هيئات الطيران 
املدني والشــركات الوطنية 
الناقلــة في الوطــن العربي 
التحديات  والتغلــب علــى 
املقبلة في األسواق العاملية.
وأضــاف أن اجلمعيــة 
العامة ناقشت ايضا تقارير 
اللجان الفنية وما مت إجنازه 
خالل السنة املالية السابقة 

نائب وزير النقل في مملكة 
ماليزيا االحتادية الصديقة 
ياب داتوزهنري سم اجونغ 
التعاون املشترك بني البلدين 

في مجال النقل اجلوي.
الــذي  اللقــاء  وتطــرق 
جاء على هامش اجتماعات 
اجلمعيــة العامــة للمنظمة 
العربية للطيران املدني سبل 
تعزيز تبادل اخلبرات الفنية 
في مجاالت التدريب وسالمة 
املطــارات  الطيــران وادارة 
واملالحــة اجلوية مبــا فيه 

مصلحة البلدين.

رئيس اإلدارة العامة للطيران املدني ترأس وفداً رسمياً في اختتام أعمال اجلمعية العامة للمنظمة العربية.. و التقى نائب وزير النقل في ماليزيا

الشيخ عبداهللا العلي مع نائب وزير النقل في ماليزيا ياب داتوزهنري سم اجونغ والوفد املرافق الشيخ عبداهللا العلي خالل مشاركته في االجتماع

خالل مســيرة عمل املنظمة 
العربيــة للطيــران املدنــي 
العامــة  التابعــة لألمانــة 
للجامعــة العربيــة، حيــث 
تبوأت الكويت من العام ٢٠١٨ 
ولغاية العام ٢٠٢١ رئاســة 
اجلمعيــة العامــة وتتبــوأ 
حاليا منصب نائب الرئيس 
للمكتب التنفيذي للمنظمة، 
مشيرا إلى أن الكويت تتطلع 
ملزيد من التعاون وسيستمر 
الدعم لهــذه املنظمة الفنية 
املتخصصــة التــي حققــت 
مفهــوم الشــراكة العربيــة 

مكتب الشهيد يصدر مجلة «هوية» بعنوان 
«قمة التعاون وحدة اقتصادية ودفاعية»

أصدر مكتب الشهيد التابع 
للديوان األميري عددا جديدا 
من مجلة «الهوية» يحمل رقم 
١٠٠ متضمنا موضوعات عدة 
مــن ضمنها: يحتفــي املكتب 
بذكرى تأسيســه ومشــاركة 
مكتب الشهيد بجناح الكويت 
فــي اكســبو ٢٠٢٠ ويعرض 
مشاريعه االنسانية وتغطية 
قمة الرياض. وذكرت مديرة 
حتريــر املجلــة فايــزة مانع 
فــي  اهللا،  رحمهــا  املانــع، 

افتتاحيــة العدد «العوملــة» نظام عاملي جديــد أم قدمي؟ وما 
سلبياته وايجابياته؟

وحمل العدد تغطيات لفعاليات عدة كافتتاح قمة التعاون 
التي عقدت في اململكة العربية السعودية لدورته الـ ٤٢ ومعرض 
جناح الكويت اكســبو ٢٠٢٠ اضافة إلى عرض مكتب الشهيد 
مشاريعه االنسانية واالحتفال بالعيد الوطني ويوم التحرير، 

كما ركز العدد على رفات شهداء الكويت.
كما حمل العدد عدة مواضيع منها زيارة مســؤولي مكتب 
الشهيد لواحة الكرامة واالطالع على التصميم الفريد واملميز 
للواحة ومالمحها من مضامني البطولة والشرف والتضحيات 
التي قدمها شهداء دولة االمارات وتضمن احياء ذكرى اغسطس 
التي حملت شعار «شلتك بيوفي وطن» إلحياء ذكرى بطوالت 
وتضحيات شهداء الكويت، فيما أفردت املجلة صفحات ركزت 
على دور مشاركة أبناء الشهداء في التصدي لوباء «كوفيد-١٩» 
ودورهم البطولي والوطني املشرف جتاه وطنهم اثناء تطوعهم 

ملساعدة اخوانهم بالكادر الطبي.
وضم العدد أبوابا ثابتة كباب الســور الرابع وهو في هذا 
العدد عن الشــهيد محمد جراغ مصارع احلسيني، وباب من 
رموز احلرية عن جان جوريس، وباب من شهداء العروبة عن 
الشهيدة مرمي بو عاوزة، وباب عن األسواق الشعبية وجولة 
في عالم األسواق والتراث الكويتي، ومقاال حمل عنوان فايزة 

في سطور بقلم عماد املنصور.

االلتزام
واجب على كل فرد 
أن يلتــزم باالنظمــة 
وكذلــك  والقوانــني، 
يلتــزم  ان  يجـــــب 
بنفسه أيضا، ويتجنب 
أي مشاكل، سواء في 
حياتــه االجتماعيــة 
القوانني  او من حيث 
واالنظمة لكي ال يأخذ 
أي جــزاء أو عقــاب، 
وهناك التزامات مدنية 
تخضع للمســؤولية 
التزامـــــات  وأيضـــا 
طبيعيــة، وامثلـــــة 
عليها مثل االيفــــــاء 
باحلقــــوق وأيضـــا 
التــزام نفســي مــع 
الشــخص بــأن يحث 
نفسه على التطوير في 
جميع مجاالت احلياة 
اخلبــرة  واكتســاب 
وتطويــر الــذات، كل 
هذه االمور تساعد على 
حتفيز الشــخص في 
شكل ايجابي وسليم 
ومنو مستوى الفكري، 
وأيضــا املبــادرة في 
العمـــــل وتتنــــوع 
مصادر االلتزام ومنها 
مصادر إراديـــة، وهي 
تكون تصرف الشخص 
نفســه االنفرادي وما 
يترتب عليه من فعل 
جيــد او ســيئ، واما 
املصــادر غير اإلرادية 
التــي تتمثــل  فهــي 
بالقانــون والتقصير 

في عمل معني.

محمد مشعل العتيبي
تخصــص قانــون/ كلية 

الدراسات التجارية

مشاركة طالبية

من املخاطر الكبيرة في إدارة العقارات، سواء كانت عقارات 
جتارية أو استثمارية أو صناعية وغيرها، تكليف احلارس 
األجنبي بإدارة العقارات، هذا احلارس الذي ال ميلك خبرة 
وال دراية في كيفية إدارة العقار، مما يترتب عليه مخالفات 
تضر مبصلحة صاحب العقار، وحدوث مشاكل في عدادات 
الكهرباء واملاء كما هو دارج للعقــارات التي يعتمد مالكها 
على احلارس األجنبي بإدارتها، باإلضافة إلى مخاطر أخرى 
كالعقود الوهمية التي يتم إبرامها بطريقة بدائية وعشوائية 
كالتحصيل عن طريق الكاش مما يتســبب في عدم املعرفة 
بالقيمة اإليجارية أو السرقة، فضال عن ان بعض العقود تكون 
غير مستوفاة للشروط القانونية املرفوعة، باإلضافة للكلفة 

املالية للصيانة لعدم وجود الشفافية والوضوح.
هذا باالضافة الى أن احلارس ال ميلك األدوات التسويقية 
مما يؤدي إلى مزيد من الشــواغر في العقار، باإلضافة الى 
املخالفات التــي يتكبدها املالك من قبــل االجهزة الرقابية 
كمخالفات اإلطفاء أو عدم صدور شــهادة أوصاف وإهمال 
حارس العقار وتنفيذ ترميمات مخالفة، فضال عن أن بعض 
حراس العقارات قد تكون إقامتهم (الكفالة) ليســت مرتبطة 
بصاحب العقار وهو ما يؤدي بشكل حتمي إلى هروب البعض.

كل األسباب السابقة دفعتنا إلنشاء «شركة البروة ذخر 
العقارية» التي تقدم السمسرة العقارية والتقييم وإدارة أمالك 
الغير ومنها خدمات التأجير، الصيانة ومتابعة القضايا لعمالء 
إدارة أمالك الغير وتعالج املخاطر في إدارة العقار عند املالك.

واستشهادا بالقول الدارج «املال السائب يعلم السرقة»، 
يأتي يقيني بأن إدارة الكوادر الوطنية من أصحاب اخلبرة 

في املجال والثقة ستعود باملنفعة املادية على مالك العقار.

«املال السائب 
يعلم السرقة»

عبدالعزيز السنان


