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أكدت أن السوق اخليري ..يسهم في دعم األسرة

افتتاح امللتقى العربي الـ 3للقضاء اإلداري

فادية السعد :اجلمعية الكويتية التطوعية النسائية حريصة
على دعم املشروعات الشبابية الصغيرة

العفاسي :دخول مبدأ التحكيم
في القضاء اإلداري مبادرة بناءة

أك����دت رئ��ي��س م��ج��ل��س إدارة
اجلمعية الكويتية التطوعية
النسائية خلدمة وتنمية املجتمع
الشيخة فادية السعد أول أمس
أهمية فعاليات النسخة ال39
للسوق اخل��ي��ري��ة ال��ت��ي تنظمها
اجلمعية في دعم األسرة وتسويق
منتجاتها.
وقالت الشيخة فادية السعد في
تصريح للصحفيني على هامش
افتتاح السوق املقامة في صالة
الشيخة م��رمي الصباح مبنطقة
القادسية وتستمر أس��ب��وع��ا إن
اقامة ه��ذه السوق تعد ج��زءا من
دور اجلمعية ف��ي تنمية ودع��م
املشروعات الشبابية الصغيرة
واملتوسطة وتعزيز روح املبادرة
في نفوسهم ليكونوا مثاال لغيرهم.
وأش��ارت إل��ى ح��رص اجلمعية
على دع��م امل��ش��روع��ات الشبابية
الصغيرة وفتح قنوات لتسويق
منتجاتهم مبينة أن تنظيم هذه
ال��س��وق اخل��ي��ري��ة ي��أت��ي تنفيذا
لتوجيهات القيادة السياسية جلهة
دع��م الشباب فضال ع��ن تشجيع
املنتج الوطني وإحياء وتأصيل
امل��وروث��ات وإع���ادة تقدميها في
شكل جديد للمجتمع.
وأوضحت أن األسواق اخليرية
ت��ع��د إح���دى أه���م ال��وس��ائ��ل التي
تساعد الكثير من األسر الكويتية
في حتقيق العديد من األهداف التي
تعود عليها وعلى املجتمع ككل
بالنفع والفائدة وذل��ك من خالل
ات��اح��ة الفرصة أمامها لتسويق
منتجاتها.
وأشارت الشيخة فادية إلى أن
فكرة تلك األس��واق تعود ملبادرة
ال��رئ��ي��س��ة ال��ف��خ��ري��ة للجمعية
الشيخة لطيفة ال��ف��ه��د السالم
الصباح وال��ت��ي «حت���رص دائما
على إيجاد األفكار اخلالقة التي
م��ن شأنها دع��م وتنمية مهارات

الشيخة فادية السعد تفتتح السوق اخليري الذي تنظمه اجلمعية

 ..وخالل جولة في السوق اخليري

الفتاة واملرأة الكويتية وتشجيعها
على االنخراط في مجاالت العمل
اخل��اص من جهة وإحياء التراث

واحل���رف اليدوية الكويتية من
جهة أخرى.
وأفادت بأن تنظيم هذه السوق

ي��أت��ي أي��ض��ا ك��ت��رج��م��ة أله���داف
متكني امل��رأة الكويتية في العمل
التجاري واملشروعات الصغيرة

مثمنة جهود الشيخة لطيفة الفهد
على م��دار سنوات في رعاية هذه
األنشطة التي تصب في مصلحة
األسرة الكويتية واملجتمع.
وذكرت أن السوق تشهد طرح
العديد من املنتجات السيما اليدوية
والتي عملت على تصنيعها سيدات
الكويت وتأتي ذات مستوى راق إذ
تلقى استحسان رواد السوق
الذي أصبح قبلة للعديد من أبناء
الكويت.
وقالت الشيخة فادية السعد
إن ال��س��وق تشهد أيضا تسويق
االب��ت��ك��ارات النسائية وع��رض
ال����ت����راث ال��ك��وي��ت��ي ب��أس��ل��وب
ح���ض���اري م��ب��ت��ك��ر وم��ت��م��ي��ز إذ
ت��ت��ن��وع امل���ع���روض���ات م���ا بني
امل�لاب��س التراثية والرمضانية
واإلك���س���س���وارات وال��ع��ط��ورات
وامل���أك���والت.م���ن ج��ان��ب��ه��ا قالت
املشرف العام على السوق عائشة
البصيري في تصريح مماثل إن
ه��ن��اك  100م��ش��ارك وم��ش��ارك��ة
ي��ع��رض��ون منتوجاتهم مبينة
أنه في حال ازدي��اد معدل االقبال
على السوق سيتم متديدها إلى
أس��ب��وع�ين.وأض��اف��ت البصيري
أن ري��ع النسخ املاضية من هذه
السوق كانت تخصص لألعمال
اخليرية بينما سيتم تخصيص
ريع النسخة احلالية لدعم أنشطة
اجلمعية مبا يصب في خدمة املرأة
واألسرة الكويتية.
وتأسست اجلمعية الكويتية
التطوعية النسائية خلدمة املجتمع
في  18أغسطس  1991وتهدف
إل���ى تشجيع ال��ع��م��ل التطوعي
للمرأة الكويتية وترسيخ االنتماء
وال����والء للوطن وم��س��اع��دة األم
العاملة وإعانة األطفال لتحسني
مستوى التحصيل وإقامة املراكز
الثفافية ونشر ال��وع��ي لترشيد
اإلنفاق.

سيناقش  44ورقة عمل خالل جلساته بالكويت

بوشهري :املؤمتر العربي الثالث للمياه
ينطلق األربعاء املقبل

بوشهري متحدثا ً

جانب من االجتماع

ريا�ض عواد
ق��ال رئيس ال���دورة العاشرة للمجلس ال��وزاري
العربي للمياه ،وكيل وزارة الكهرباء وامل��اء محمد
بوشهري :إن الكويت ستستضيف املؤمتر العربي
الثالث للمياه ،مشيرا إلى أن هذا املؤمتر يعقد مرة كل
سنتني في أحد ال��دول العربية ويعقد هذا العام في
الكويت حتت عنوان ( إدارة التكامل للموارد املائية )،
الفتا إلى أنه املؤمتر الوزاري العربي للمياه سينطلق
األرب��ع��اء املقبل حتت رعاية وحضور سمو رئيس
مجلس الوزراء الشيخ جابر املبارك.
وذل���ك خ�ل�ال اج��ت��م��اع اللجنة الفنية العلمية
االستشارية للمجلس الوزاري العربي للمياه صباح
أمس اجتماعها ال 17برئاسة دولة الكويت ملناقشة
عدد من املوضوعات املدرجة على جدول اعمالها متهيدا
لالجتماع الوزاري.
وأضاف بوشهري أن الكويت ستتناول في املؤمتر
أفضل السبل إلدارة املوارد املائية وكفاءتها  ،وسوف
تناقش اللجان الفنية قضية جودة املياه من خالل 44
ورقة علمية مبشاركة كافقة الدول العربية والعاملية».
وأوض���ح الوكيل املساعد لقطاع مشاريع املياه
حمود الروضان أن اللجنة الفنية ستناقش العديد من
القضايا اخلاصة بقطاع املياه ومن ثم رفع التوصيات
للمجلس العربي الوزاري للبت فيها .
وب��دورة أوضح وزير مفوض ومدير إدارة البيئة
واإلس��ك��ان في جامعة ال��دول العربية ورئيس وفد

جمهورية العراق الدكتور جمال الدين جادة الله أهم
البنود للجلسة االفتتاحية لإلجتماع السابع عشر
للجنة الفنية العلمية االستشارية للمجلس الوزاري
العربي للمياه الذي تضمنت أول بنوده متابعة تنفيذ
اخلطة التنفيذية الستراتيجية األمن املائي في املنطقة
العربية ملواجهة التحديات واملتطلبات املستقبلية
للتنمية املستدامة  ،ومناقشة البند الثاني اخلاص
مبتابعة تنفيذ خطة التنمية املستدامة  2030اخلاصة
باملياه.
واستعرض جادة الله مشروع جدول األعمال الذي
مت إقراره من قبل الوفود املشاركة في املؤمتر واملتمثلة
في  23بند أهمها  ،تطوير قطاع املياه في فلسطني ،
دعم حقوق العراق بشأن احلفاظ علي املوار املائية في
حوضي دجلة والفرات .
ب��اإلض��اف��ة إل��ى مواجهة التحديات واملتطلبات
املستقبلية للتنمية املستدامة اخلاصة باستراتيجية
األم��ن املائي في املنطقة العربية  ،ممارسة االحتالل
االسرائيلي سرقة املياه العربية في اجلوالن السوري
احملتل وجنوب لبنان واألراض��ي الفلسطينية احملتلة
والتعاون العربي في استغالل املوارد املائية املشتركة
 ،واملبادرة االقليمية للترابط بني قطاعات الطاقة واملياه
والغذاء في الدول العربية  ،وتعزيز القدرة التفاوضية
للدول العربية بشأن املوارد املائية املشتركة مع الدول
الغير عربية  ،و التوسع في استخدام املياه الغير
تقليدية.

ق���ال وزي����ر ال���ع���دل ووزي���ر
األوق���اف وال��ش��ؤون اإلسالمية
املستشار الدكتور فهد العفاسي
أمس األحد ان دخول مبدأ التحكيم
في مجال القضاء اإلداري يعد
مبادرة بناءة في مسيرة حتقيق
العدالة الناجزة.
جاء ذلك في كلمة القاها الوزير
ال��ع��ف��اس��ي ف��ي اف��ت��ت��اح امللتقى
ال��ع��رب��ي ال 3للقضاء اإلداري
ال���ذي ينظمه امل��ج��ل��س األع��ل��ى
للقضاء حتت عنوان (التحكيم
في العقود االداري���ة) بالتعاون
م��ع االحت����اد ال��ع��رب��ي للقضاء
اإلداري وبحضور رئيس املجلس
االعلى للقضاء الكويتي ورئيس
محكمتي التمييز والدستورية
امل��س��ت��ش��ار ي��وس��ف امل��ط��اوع��ة
ويستمر يومني.
وأك�����د ال��ع��ف��اس��ي أن م��ب��دأ
التحكيم ي��ع��د ف��رص��ة سانحة
للقيام بتشخيص جماعي لواقع
التحكيم االداري وللوقوف على
أب���رز ال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي ت��واج��ه
اقتراح التوجهات الكبرى لبلورة
رؤية مشتركة لتطويره.
وذك��ر أن مثل ه��ذه امللتقيات
العلمية مناسبة مهمة كونها تتيح
لشخصيات قضائية وقانونية
مرموقة من أقطار مختلفة بحث
مختلف ال��ق��ض��اي��ا ذات الصلة
بالتحكيم في العقود االدارية.
وأشار الى ان التقاضي ال يزال
الوسيلة األساسية حلل النزاعات
غير انه مع تطور ظروف التجارة
واالستثمار الداخلي والدولي
ورغ��ب��ة كثير م��ن املتخاصمني
ف��ي تيسير إج����راءات التقاضي
وتسريعها وتقليص مراحلها
والتخفيف م��ن ع��بء التقاضي
النفسي وامل���ادي ظهر التحكيم
ف��ت��ط��ور م���ع ت��ط��ور ال��ت��ج��ارة
واالستثمارات الدولية.

د .فهد العفاسي

ولفت الى أن التحكيماصبح
م��ن أه��م الوسائل البديلة التي
ح��ظ��ي��ت ب��اه��ت��م��ام م��ت��زاي��د من
مختلف األنظمة القانونية نظر
مل��ا ي��وف��ره م��ن س��رع��ة وفعالية
ف��ي البت وليونة وبساطة في
اإلجراءات.واعتبر ان ذلك يأتي
من كونه اتفاقا بني أطراف النزاع
بعيدا عن قضاء الدولة املختص
بإسناد النظر فيه ال��ى شخص
أو ع��دة اشخاص على أن يكون
احلكم الصادرملزما للخصوم
فضال عما مييز التحكيم من إعادة
النفوس إلى صفائها وتراضيها.
ومن جانبه قال رئيس االحتاد
العربي للقضاء االداري املستشار
احمد ابوالعزم في كلمة مماثلة ان
امي��ان االحت��اد بأهمية موضوع
امللتقى جعله يفرده في محاوز
عدة بداية من بيان ماهية التحكيم
كنظام لتسوية املنازعات الناشئة
ع��ن ال��ع��ق��ود االداري����ة كوسيلة
بديلة عن اللجوء للقضاء الوطني
امل��خ��ول ل��ه الفصل ف��ي مثل هذه

النزاعات.
وبني ابوالعزم أن هذا النظام
عرف قدميا منذ نشأة العالقات
االنسانية والتجارية في صورة
تصالح ثم تطور وبرز دوره مع
تعقد احلياة وتشابكها واصبح
مي��ث��ل ض����رورة ل��س��رع��ة ان��ه��اء
م��ا يتولد م��ن م��ن��زاع��ات السيما
املنازعات االستثمارية منها.
وذك��ر ان��ه ل��م يتبلور كبديل
للقضاء الوطني اال بعد تقنينه
بقوانني تنظم األحكام وتعالج في
جلسات متتالية مدى مشروعية
اتفاق التحكيم في العقود اإلدارية
وماهية اجراءات التحكيم وشكل
اتفاق التحكيم وتشكيل الهيئة
التي تتواله.
وأع��رب عن أمل في أن يعكس
هذا امللتقى روح التعاون املثمر
والبناء بني أعضاء االحت��اد في
إع��داد ونشر واألبحاث العلمية
التي تسهم في تشكيل وتعزيز
املفاهيم القانونية وتفتح آفاقا
فاعلة نحو شراكة عربية بناءة.

بالتعاون مع برنامج إعادة الهيكلة

«العلوم احلياتية» نظمت اللقاء اإلرشادي املفتوح األول
مع املستشفيات والعيادات اخلاصة
أق��ام��ت أك��ادمي��ي��ة ال��ع��ل��وم احلياتية
بالتعاون مع برنامج إعادة الهيكلة اللقاء
اإلرشادي املفتوح األول مع املستشفيات
والعيادات اخلاصة في الكويت و املتقدمني
من العمالة الوطنية لبرنامج «كاف» .
و ص��رح م��دي��ر ال��ت��دري��ب بأكادميية
العلوم احلياتية م .محمد اخلليفي بأن
فكرة لقاء مديري وممثلي املوارد البشرية
باملستشفيات والعيادات اخلاصة أتت
بعد إق��ام��ة لقاءين  ،اللقاء اإلرش���ادي
والتوجيهي األول والثاني ممن اجتازوا
جميع مراحل اختبارات التقييم واملقابالت
الشخصية  ،والذين مت اختيارهم ليكونوا
في البرنامج  ،مشيرا ً إلى أن لقاء اإلرشاد
والتوجيه مت في وج��ود ممثلي برنامج
إعادة الهيكلة لكي يتعرف جميع املتقدمني
على التزاماتهم ومتطلباتهم .
وأض��اف أن املتقدمني الذين اجتازوا
جميع املراحل  ،وبوجود برنامج إعادة
الهيكلة  ،ع��ن��دم��ا مت ال��ش��رح ل��ه��م عن
متطلبات العقد وااللتزام الذي عليهم  ،بدأ
البعض بالتردد  ،وكان يخشى الدخول
للبرنامج بسبب ع��دم وض���وح بعض
املعلومات األساسية عن الوظائف املتاحة
مثل املميزات والفوائد  ،متوسط الرواتب
حلديثي التخرج مقارنة مبن لديه خبرة
سابقة  ،ساعات العمل ونظام الورديات ،
موضحا ً أن املتقدمني كان لديهم معلومات
ع��ام��ة تتطلب بعض التفصيل  ،وه��ذا
م��ا دفعنا إل��ى ف��ك��رة ال��ل��ق��اء اإلرش���ادي
والتوجيهي بحضور م��دي��ري وممثلي
إدارات امل���وارد البشرية باملستشفيات
والعيادات اخلاصة .
وذكر أن فكرة فتح البرنامج للجميع
ج��اءت بعد أن ملسنا أن نسبة كبيرة من
املتقدمني كانوا من تخصصات متنوعة
م��ث��ل احمل���ام���اة وال��ه��ن��دس��ة واإلع��ل�ام
والتمريض والصيدلة وغيرها  ،وليس
فقط لوظيفة خدمة العمالء والعالقات مع
املرضى  ،مما جعلنا نفكر بطريقة مختلفة
ألن هناك كفاءات كويتية حريصة على
الدخول للبرنامج  ،وأن مهارات خدمة
العمالء ستكون إض��اف��ة قيمة لكل من
سيشارك في برنامج «ك��اف» مهما كان
التخصص.
وتابع  :أن التجاوب من املستشفيات
والعيادات اخلاصة الطبية ك��ان رائعاً
واليوم بفضل الله هناك  5جهات كانوا
م��ت��واج��دي��ن م��ع��ن��ا  ،ح��ي��ث أحت��ن��ا لكل
مستشفى وعيادة  20دقيقة للتواصل مع
الشباب املشاركني في البرنامج  ،مؤكدا ً
أن  3من  5مديرين كانوا كويتيني وهذه
النقطة أعطت قوة للشباب املشاركني ألنهم
استمعوا ملواطنني مثلهم خاضوا التجربة
في القطاع اخل��اص  ،وحققوا جناحات
مبهرة في قطاع الرعاية الصحية .
وأوضح م .اخلليفي أن مديري املوارد
البشرية ال��ذي��ن حت��دث��وا أع��ط��وا دفعة
معنوية كبيرة للشباب املشاركني ونقلوا
إليهم جتاربهم وخبراتهم  ،وشرحوا لهم
املميزات الوظيفية املتاحة في القطاع

اخلليفي ملقيا محاضرته

متابعة من احلضور

اخل����اص م���ن ت��أم�ين ص��ح��ي وروات����ب
ومكافئات سنوية (ب��ون��ص)  ،وكذلك
الزيادات السنوية  ،فكانت معلومات قيمة
جدا ً ولها أثرها الفعال في نفوس الشباب
املشاركني ،فقد قربت الفجوة بينهم وبني
تساؤالتهم واستفساراتهم  ،وكذلك بينهم
وب�ين أصحاب العمل  ،مما دف��ع البعض
منهم على املطالبة بسرعة التوقيع على
العقود .
واختتم تصريحه بالقول  :انطالقتنا
م��ع البرنامج التدريبي م��ع املسجلني

ستكون في  2018/5/6على أن يكون
تاريخ  2018/5/3هو آخر يوم لقبول
الطلبات  ،الفتا ً إلى أن هناك فرصة سانحة
ملن يريد اإلنضمام إذا وجدت عنده الكفاءة
فسوف نعيد النظر في ذلك ونختبره في
جلان خاصة خالل األسبوع احلالي.
على صعيد متصل قال أسامة السلطان
رئ��ي��س ق��ط��اع التشغيل ف��ي مستشفى
السدرة «األمومة سابقاً» خالل تواصله
مع الشباب املشاركني إن ه��ذه الفرصة
املتاحة أمامكم كنت أمتناها سابقأ أن

تتاح لي  ،ألنها فرصة ستدربكم وتؤهلكم
للعمل بالقطاع الصحي  ،وشخصيا ً كنت
قادرا ً على االلتحاق بوظيفة حكومية إال
أنني فضلت االعتماد على نفسي ألجرب
شيئا ً جديدا ً  ،واحلمد لله جنحت في ذلك .
بدوره أجاب مدير املوارد البشرية في
شركة مستشفيات الضمان أحمد بورسلي
عن تساؤالت الشباب املشاركني  ،وأعطى
فكرة تفصيلية ع��ن الوظائف اإلداري���ة
املتاحة  ،مؤكدا ً أن البرنامج فرصة عظيمة
للشباب الكويتي الذي يبحث عن التميز .

