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نظمته كلية القانون الكويتية العالمية
مؤتمر المستجدات القانونية المعاصرة

هيئة التعليم العسكري احتفلت

بتخريج دورة المتطوعين األغرار

ناقش العديد من القضايا المهمة

كتب حم�سن الهيلم:

احتفلت هيئة التعليم الع�سكري
ممثلة مبعهد تدريب �ضباط ال�صف
والأف�����راد بح�ضور رئ��ي�����س هيئة
التعليم الع�سكري اللواء الركن وليد
ال�رسدي ،بتخريج دورة املتطوعني
الأغ���رار رق��م « »86وال��ذي��ن �أنهوا
ف�ترة تدريبهم الأ�سا�سي بنجاح،
ليلتحقوا بعد ذلك بوحدات اجلي�ش
املختلفة.
وا�ستهل احلفل بتالوة عطرة من �آيات
الذكر احلكيم ،بعدها قام طابور
اخلريجني باملرور �أم��ام املن�صة
الرئي�سية ومن ثم �ألقى �آمر مدر�سة
تدريب الأفراد العقيد الركن متعب
ً
كلمة رح��ب من خاللها
الهاجري
براعي احلفل واحل�ضور الكرمي،
ب�ين م��ن خاللها طبيعة املناهج
والدرو�س والتدريبات التي تلقاها
منت�سبو ه��ذه ال���دورة خ�لال فرتة
تدريبهم باملعهد ،والتي ا�شتملت
على درو�س ع�سكرية نظرية وعملية
�أ�سا�سية.
بعد ذل��ك ق��ام م�ساعد �آم��ر مدر�سة
ت��دري��ب الأف�����راد ال��ع��ق��ي��د الركن
بحري م�ساعد �أحمد القطان باعالن
النتائج ،تال ذلك �أداء اخلريجني
للق�سم القانوين ،وقد �أدى جمموعة
منهم ع��ر���ض � ًا حل��رك��ات الف�صيل
ال�صامت ل��ل��ق��درات والت�شكيالت
وامل����ه����ارات ال��ع�����س��ك��ري��ة نالت
ا�ستح�سان احل�ضور ،ويف اخلتام
تف�ضل راعي احلفل اللواء الركن وليد
ال�رسدي بتوزيع ال�شهادات واجلوائز
على اخلريجني واملتفوقني.
ح�رض حفل التخريج عدد من كبار
�ضباط القادة باجلي�ش وجمع غفري
من �أهايل اخلريجني.

كتب �سالمة ال�سليماين:

• اللواء وليد السردي مكرما ً أحد اخلريجني املتفوقني

• جانب من حفل التخرج

وفد الحرس زار معهد التمريض بهيئة التطبيقي

كتب �سالمة ال�سليماين :
ا�ستقبل نائب املدير العام ل�ش�ؤون التدريب
بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب
طارق العمريي وفد احلر�س الوطني برئا�سة وكيل
احلر�س الوطني الفريق الركن ها�شم الرفاعي
�أثناء زيارته الأخرية �إلى مقر معهد التمري�ض يف
املجمع التكنولوجي.
ومن جانبه رحب مدير معهد التمري�ض د.وائل

محليات

• مسؤولو املعهد واحلرس الوطني خالل الزيارة

حمادة بال�ضيوف معرب ًا عن �سعادته بهذه الزيارة
التي �أتت رغبة من الفريق الركن الرفاعي يف
االطالع على مدى تقدم وجاهزية منت�سبي احلر�س
الوطني يف برنامج «م�سعف ط��وارئ طبية» من
الناحية العلمية واملهارية واال�سناد الطبي،
م�ؤكد ًا على �سعي املعهد لتوطيد �أوا�رص التعاون
بني اجلانبني ملا ميلكانه من خربات و�إمكانات
متقدمة و�إ�سهاماتهما املتميزة يف دفع عجلة
التنمية يف البالد وخدمة الوطن واملجتمع.

م��ن جانبه �أ���ش��اد م��دي��ر اخل��دم��ات الطبية يف
احل��ر���س الوطني العقيد �أن��ور د�شتي بجهود
املعهد املبذولة مع منت�سبي احلر�س الوطني
املبتعثني للدرا�سة يف برنامج «م�سعف طوارئ
طبية» ،مو�ضح ًا ب�أن �أحد �أهداف هذه الزيارة هو
تعزيز ورفع معنويات الطلبة والت�أكيد علىمدى
ا�ستفادتهم من هذا الربنامج املميز  ،م�ؤكد ًا على
�أن احلر�س الوطني يتطلع �إلى تعزيز وتقوية �سبل
التعاون بني الطرفني.

عقدت كلية القانون الكويتية
العاملية جل�سات امل�ؤمتر ال�سنوي
الدويل ال�ساد�س واملنعقد بعنوان
«امل�ستجدات القانونية املعا�رصة:
ق�ضايا وحت��دي��ات» حتت رعاية
وزير العدل وزير الدولة ل�ش�ؤون
جمل�س الأمة د .فهد العفا�سي .
وناق�ش امل�شاركون يف امل�ؤمتر
ق�ضايا خمتلفة والتي متثلت يف
«ادوات تفعيل التعليم القانوين
و���ض��م��ان��ات ج���ودت���ه» ،والتي
تر�أ�ستها مديرة اجلهاز الوطني
لالعتماد االكادميي و�ضمان جودة
التعليم �سابقا د .نورية العو�ضي،
وتولى التعقيب على الأبحاث الني
مت تقدميها ع�ضوا هيئة التدري�س
يف كلية احلقوق -جامعة الكويت
د .م�شاعل الهاجري ،ود.حممد
ال��ع��ت��ي��ب��ي ،وك���ذل���ك «حت��دي��ات
التحكيم والو�ساطة» وتر�أ�س اجلل�سة
رئي�س جمعية املحامني �رشيان
ال�رشيان ،و�شارك فيها �أكادمييون
عرب و�أجانب ،وعقب على م�ضمون
الأبحاث د .يو�سف ال�صليلي ع�ضو
هيئة التدري�س يف كلية القانون
ال��ك��وي��ت��ي��ة ال��ع��امل��ي��ة ،و���ش��ارك
فيهاعميد كلية القانون بجامعة
ال�يرم��وك ب���الأردن د.اليف درادك��ه
الذي قدم بحثا بعنوان «االجتاهات
احلديثة مل�س�ؤولية املحكم وموقف
القانون الكويتي منها».
وتطرق امل�ؤمتر �إلى «التحكيم يف

• املتحدثون في املؤمتر

جم��االت اال�ستهالك واملنازعات
االداري�����ة» حيث ت��ر�أ���س اجلل�سة
رئي�س ال��دائ��رة االداري���ة مبحكمة
التمييز امل�ست�شار جمال العنيزي،
وعقب عليها د .خالد احلويلة،
كلية ال��درا���س��ات ال��ت��ج��اري��ة يف
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي،
ا�ستهلها �أ.د .هادي �شلوف من كلية
القانون الكويتية العاملية بتقدمي
بحث بعنوان« :الق�ضاء الفرن�سي
وا�ستحداث غرفة خا�صة للمنازعات
الدولية مبحكمة ا�ستئناف باري�س»،
مبينا املزايا التي تتمتع بها هذه
الغرفة حتى تتمكن من �أداء دورها
يف �إ�صدار الأحكام على الق�ضايا
الدولية التي تعر�ض عليها �ضمن
مهل زمنية ق�صرية ن�سبيا.
ون��اق�����ش امل����ؤمت���ر «ال��ت��ط��ورات
القانونية والق�ضائية يف جماالت
حماية البيئة» وق��د ت��ر�أ���س هذه

اجلل�سة رئي�س جمل�س الإدارة
واملدير العام للهيئة العامة للبيئة
ال�شيخ عبدالله الأح��م��د ،وعقب
عليه كل من ع�ضوي هيئة التدري�س
يف الكلية د�.أح���م���د العتيبي،
ود.جا�سمة ب�شارة ال��ذي يتولى
�أي�ضا من�صب ع�ضو املجل�س الأعلى
للبيئة ،وا�ستهلت ه��ذه اجلل�سة
ببحث قدمه �أ.د .جون مينان من
كلية القانون بجامعة �سان دييغو
بكاليفورنيا بالواليات املتحدة
االمريكية بعنوان «التطورات يف
الدعاوي الق�ضائية املتعلقة بتغري
امل��ن��اخ وال���ك���وارث ،م�ستعر�ضا
العديد من التجارب القانونية يف
الواليات املتحدة الأمريكية وعدد
من الدول حول العامل ذات ال�صلة
بهذا املو�ضوع الذي ي��زداد �أهمية
يف ظل املتغريات املناخية حول
العامل.

السبيعي 4 :توصيات مهمة في ملتقى

الجريمة والتنمية المستدامة
�أع��ل��ن رئي�س املنظمة العاملية
حل��م��اي��ة ال��ط��ف��ل د.عبدالعزيز
ال�سبيعي تو�صيات ملتقى اجلرمية
والتنمية امل�ستدامة املعوقات
واحللول.
واك����د يف ت����صري��ح ���ص��ح��ايف ان
التو�صيات متحورت على اربعة
حماور منها امل�ؤ�س�سات التعليمية
والرتبوية عرب الت�شديد على تفعيل
دور الأخ�صائي االجتماعي والنف�سي
يف كافة امل�ؤ�س�سات الرتبوية ابتداء
من ريا�ض االطفال للتخفيف من حدة
امل�شاكل التي تواجه الطفل على
م�ستوى التح�صيل العلمي الى جانب
�إقامة دورات تدريبية للمدر�سني يف
مرحلة ريا�ض االطفال �إلى نهاية
املرحلة االبتدائية ب�ش�أن كيفية
بناء �شخ�صية ،وتوجيه الن�شاطات
املدر�سية التي ت�ساهم يف تنمية مهارات الطفل ،وتنظيم برامج
توعوية �أ�رسية لل�شباب «من كال اجلن�سني» املقبلني على الزواج
ت�شارك فيها وزارات :الرتبية والتعليم ،العدل ،ال�شباب الى
جانب اجلمعيات واملنظمات املعنية ب�ش�ؤون اال�رسة.
وبني ال�سبيعي ان املحور الثاين خ�ص�ص للجانب القانوين،
ومن خالل تفعيل القوانني والت�رشيعات املتعلقة بحماية
ورعاية الأم والطفل وترجمتها عمليا باال�ضافة الى التعامل
مع ق�ضايا االطفال ب�رسية تامة وعادلة .اما املحور الثالث
فقد خ�ص للجانب الأمني وعربه متت دعوة اجلهات الأمنية
للتعاون مع املراكز االجتماعية املتخ�ص�صة ب�ش�ؤون اال�رسة

• املتحدثون في امللتقى

والطفل خا�صة للوقوف على معاجلة امل�شاكل التي يتعر�ض
او تفر�ض على االطفال لإيجاد احللول املنا�سبة لهاباال�ضافة
�إلى التوا�صل مع اجلهات الدولية فيما يخ�ص مو�ضوع االجتار
باالطفال للحد من هذه الظاهرة اخلطرية.
وعن املحور الثالث ا�شار ال�سبيعي �إلى انه خمت�ص بال�شق
املتعلق بالتن�شئة الأ�رسية واملجتمعية ،واالهتمام بالتوعية
وتفعيل دور مراكز اال�ست�شارات الأ�رسية والتعليمية على نحو
ي�ساهم يف م�ساعدة الأ�رس التي تتعر�ض مل�شكالت �أ�رسية
�أو �صعوبات تتعلق بتعليم االطفال تتبناه وزارتي الرتبية
والتعليم وال�ش�ؤون االجتماعية.

النمران :قطاع الرقابة والتفتيش بـ«البلدية»
يسعى لرفع مستوى أداء اإلدارات
�أك��د نائب املدير العم ل�ش�ؤون
قطاع الرقابة والتفتي�ش ببلدية
الكويت ف��واز النمران �إن الدور
الرقابي الذي تقوم به الإدارات
التابعة لقطاع الرقابة والتفتي�ش
والقطاع ذاته يف ظل الإمكانيات
املتاحة واملتوفرة واملعمول
بها حالي ًا يتطلب العمل على
تقويته وتطويره بحيث يكون له
دور م�ؤثر وفعال يف كافة الإدارات
التابعة للبلدية ،بحيث ي�صبح
ال�ضوء الكا�شف جلوانب ال�ضعف
امل��وج��ودة ح��ال��ي� ًا ال جتريح ًا
وال هدم ًا ولكن بهدف معاجلتها
و�إ�صالحها و�إل��ق��اء ذل��ك ال�ضوء
على اجلوانب الإيجابية لإبرازها
وت��ع��زي��زه��ا ج����اء ذل����ك خ�لال
املحا�رضة التعريفية «حول دور
ديوان املحا�سبة يف حماية املال
العام» الذي اقامها قطاع الرقابة
والتفتي�ش فى البلدية ب�إ�رشاف
ف��ري��ق ن�رش الثقافة املعرفية
بديوان املحا�سبة بح�ضور رئي�س
الفريق د.مم��دوح العنزي وعدد
م��ن م�����س��ؤويل البلدية و دي��وان
املحا�سبة ،م�ؤكد ًا على �أن قطاع
الرقابة والتفتي�ش وال��ذي يعد
جزء ًا من منظومة العمل اجلماعي
ببلدية الكويت مبوجب التوجيهات
امل�ستمرة م��ن وزي���ر الأوق����اف
وال�ش�ؤون الإ�سالمية ووزير الدولة
ل�ش�ؤون البلدية والدعم الكامل من
مدير عام البلدية.
و�أو���ض��ح ال��ن��م��ران ب���أن احلاجة
تتطلب �ضخ املزيد من الدماء
اجلديدة يف جميع �إدارات القطاع
بغية حتقيق ر�ؤى وخطط من خالل
عملية منهجية لتحقيق ت�صور
وا�ضح وفعال لدور قطاع الرقابة
والتفتي�ش و�إداراته ،وذلك لتقوية

الرقابة الداخلية وو�ضع برنامج
يكون الغر�ض منه قيا�س كفاءة
الرقابة الداخلية والعمل على
تطويره ب�صفة م�ستمرة ف�ضال عن
ح�رص اللوائح املعمول بها ودرا�سة
النقاط التي قد تتطلب �إ�ضافة
لهذه اللوائح ورف��ع مقرتح بها
بغر�ض التعديل وح�رص �إجراءات
العمل ودورتها امل�ستندية لتحديد
امل�س�ؤوليات واملهام املوكولة
للأ�شخا�ص ف�ضال عن الوقوف على
نقاط ال�ضعف بغر�ض معاجلة
اخللل املوجود بها وتقوية النظام
الرقابي يف �ضوء هذه املعاجلة،
�إلى جانب الوقوف على الإجراءات
املعمول بها من ناحية الدورة
امل�ستندية والعمل على تقلي�صها
وتوحيد الإج��راءات اخلا�صة بها

• جانب من احملاضرة

يف كافة اجلهات املطبقة لهذه
الإجراءات وذلك مبوجب درا�سة تتم
على احلاالت ورفع مقرتح للتعديل
مبا فيه ال�صالح العام ،باال�ضافة
�إلى الإعتماد على الناحية الآلية
يف العمل �سواء كان ذلك من ناحية
ال���دورة امل�ستندية �أو التوثيق
للم�ستندات و�إجراء امليكنة الالزمة
لتقلي�ص الدور الورقي املرتاكم
وبحث ال��دور الرقابي الداخلي
والعمل على �رضورة تفعيله �سواء
كان ذلك م�سبق ًا �أو الحق ًا للعمليات
التي تتم بكافة الإدارات التابعة
للبلدية مب��ا يحقق الت�صويب
املطلوب وت�صنيف املخالفات
التي يتم حتريرها �إل��ى �أن��واع
والتى ت�شمل «الغري مق�صود –
املق�صود – اجل�سيم» لعر�ضها على

الإدارة العليا واتخاذ القرارات
ب�ش�أنها.
و�أ�ضاف النمران ب�أن قطاع الرقابة
والتفتي�ش ي�سعى �إل��ى ت�سهيل
العمل وتطويره ورفع م�ستوى �أداء
الإدارات وزيادة التدقيق على جميع
املعامالت وت�سهيل الإج���راءات
ع��ل��ى امل��راج��ع�ين وخ��ل��ق نظام
رقابي داخلي قوي ي�ضمن حتقيق
�أه��داف اجلهاز التنفيذي لبلدية
الكويت للو�صول لأق�صى درجات
اجلودة والتميز واملهنية يف �أداء
العمل البلدي  ،وبلوغ غاياته
امل�ستهدفة على م�ستوى الوطن
واملواطنني وتوحيد التوجه نحو
م�ستقبل مزدهر وم�ستدام عم ً
ال على
ح�شد كافة اجلهود لإجناز �أهداف
خطة التنمية الوطنية.

