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خالل رعايته لحفل افتتاح البرنامج التدريبي للمحامين حديثي التخرج

الرشيد: القضاء جهة محايدة يطبق القوانين بنزاهة وعدالة وتجرد

محمد هالل الخالدي
أكد رئيس مجلس القضاء األعلى املستشار يوسف 
الرش���يد ان القضاء جهة محاي���دة وال يتدخل في أي 
مسائل ال تدخل ضمن اختصاصه وال يقول كلمته إال 

من خالل منصة القضاء.
جاء ذلك خ���الل رعايته وحض���وره حفل افتتاح 
البرنامج التدريبي للمحام���ن حديثي التخرج الذي 
نظمه مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون 
اخلليجي بالتعاون مع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب وبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة واجلهاز 
التنفيذي، وأضاف الرشيد ان القضاء يطبق القوانن 
املعم���ول بها بنزاهة وعدالة وجت���رد، وذلك ردا على 
س���ؤال ألحد الصحافين حول تفعيل قانون اجلزاء 
ض���د ما يثار في بعض احملطات الفضائية من قضايا 
متس الوحدة الوطنية، ومتنى للمحامن املسجلن في 
البرنامج التدريبي التوفيق والسداد، مشيدا بجهود 
القائمن على هذا البرنامج التدريبي، ومن جانبه ألقى 

مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب 
د.يعقوب الرفاعي كلمة بهذه املناسبة قال فيها: ميتزج 
الشرف بالسرور في افتتاح البرنامج التدريبي األول 
للمحامن حديثي التخرج والذي ال يعد برنامجا عاديا 
بل برنامج يس���اهم في تنمية مهارات مهنة احملاماة 
ويعتبر نقلة نوعية، وقفزة تطورية يفتح مجاال جديدا 

وغدا واعدا ملستقبل أفضل.
وأض���اف: ان هذا البرنامج يبلور صورة للتعاون 
البناء وتضافر اجلهود بن جهات حكومية، حيث يسهم 
في أنشطته مستشارون من ادارة الفتوى والتشريع، 
ووزارة الداخلية، وكلية الدراسات التجارية، وجامعة 
الكويت، ويشارك معهم أهل اخلبرة والكفاءة من القطاع 
اخلاص، ويتولى تنظيمه منظمات إقليمية يدعمها مجلس 
التعاون اخلليجي ل���دول مجلس التعاون اخلليجية 
العربية، وجهاز إعادة هيكلة القوى العاملة ومجلس 
القضاء األعلى، وهذه صورة مشرفة من االنفتاح على 
القطاع اخلاص، ودعم ملؤسس���ات القوى العاملة في 

املجتمع املدني.
ث���م ألقى األمن العام لبرنامج إعادة هيكلة القوى 
العاملة باإلنابة ف���وزي املجدلي كلمة قال فيها: نقف 
بكل اعتزاز الفتتاح دورة تأهيل وتدريب هذه الكوكبة 
املميزة من احملامن واحملاميات بالتعاون مع اإلخوة 
مسؤولي مكاتب احملاماة العريقة في الكويت وحاجاتهم 
امللحة لتأهيل هذه الفئة وتطوير مهاراتهم وقدراتهم 
ليكون���وا أكثر كفاءة وفاعلية في هذا املجال احليوي 

واملهني.
وتابع: ان هذه الدورة ستحقق األهداف املرجوة منها 
ان شاء اهلل ملش���اركة ومتابعة عدد من املستشارين 
واحملام���ن واألكادميين املتميزين ف���ي مجال عملهم 
حيث ستتضمن الدورة عدة موضوعات منها: مقومات 
املترافع الناجح، واختصاص���ات القضاة، ومن إدارة 
دعوى التحكيم، وأصول التعامل املهني، ومن الوقوف 

أمام القاضي املدني وغير ذلك من املوضوعات.
كما ألق���ى رئيس مجلس أمناء البرنامج التدريبي 

احملامي محمد التويجري كلمة جاء فيها: 
ان الكويت لتفخر بال���دور الريادي ملرفق القضاء 
والذي جعل اآلخري���ن ينهلون من التجربة الكويتية 
املتميزة في هذا املجال. وما كان لهذا االمر ان يكون لوال 
جهودكم ومن سبقوكم من زمالئكم الذين أبقوا شعلة 
التميز للس���لطة الثالثة حتى باتت احلصن احلصن 
لالنصاف وإحقاق احلقوق، فب���دأ اآلخرون يأخذون 
بالس���وابق القضائية الكويتية ويشيدون باحليادية 

التي ال جتد لها مثيال اال في دول العالم املتقدمة.
وال ش���ك ان احد الروافد املهم���ة في تطوير مرفق 
القضاء دور القضاء الواقف الذي ساهم في اثراء العمل 

القانوني مبا يقدمه امام القضاء اجلالس.
بعد ذلك ألقى االمن العام ملركز التحكيم التجاري 
لدول مجلس التعاون اخلليجي احملامي د.ناصر الزيد 
كلمته وقال فيها ان املشتغلن مبهنة احملاماة يالحظون 
ان هناك فجوة بن دراس���تهم في كلية احلقوق وبن 
الواقع العملي ملهنة احملاماة، وان فترة التدريب التي 

يقضونها ال حتمل من التدريب اال اسمه، وحيثما ولى 
احملامي احلديث وجه���ه ال يصادف قبلة يهتدي بها، 
ومن ثم مبادرة مركز التحكيم التجاري لدول مجلس 

التعاون الى حمل االمانة.
وتاب���ع: لقد أصدرت الكويت مش���كورة قرارا من 
مجلس الوزراء بالسماح بانشاء مكتب متثيل للمركز 
في الكويت. وزاد: قد يتساءل البعض عن اهتمام مركز 
التحكي���م باحملامن، وما ذلك اال انن���ا نعتبرهم أحد 
اجنحة العدالة التي نحلق بها، واملركز معني باحلراك 
القانوني في املنطقة، وأي حراك قانوني بال أس���ياده 
وهم القضاة، وبال فرسانه وهم احملامون؟! لذلك رعينا 
اللقاء السنوي للمحامن في دول مجلس التعاون حتى 
وصل الى س���نته السابعة، وأسسنا � وبفخر � احتاد 
احملامن اخلليجين، واغلب موظفي املركز من احملامن، 
فالشكل دأبا يستدعي شكله، واملثل الى مثله ساكن، 
وللمجانسة عمل محسوس وتأثير شاهد، فلزمالئنا � 

علينا � حق واجب وفرض الزم.

د.ناصر الزيد مكرما املستشار يوسف الرشيد املستشار يوسف الرشيد مكرما هند الصبيح احملامي محمد التويجري ود.يعقوب الرفاعي واملستشار يوسف الرشيد وفوزي املجدلي ود.ناصر الزيد خالل افتتاح البرنامج

الفوزان: أهمية إشراك القطاع الخاص 
بعمليات التنمية وإنشاء المشاريع اإلسكانية

الطبطبائي: جائزة نايف بن عبدالعزيز العالمية 
للسّنة النبوية تحافظ على الهوية اإلسالمية

القاهرة � كونا: أكد مدير عام 
املؤسسة العامة للرعاية السكنية 
م.علي الفوزان أمس أهمية إشراك 
القطاع اخلاص بعمليات التنمية 
وإنش���اء املش���اريع االسكانية 
الى جانب املؤسسة  للمساهمة 
في حل القضية السكنية والقضاء 

عليها.
الف���وزان على هامش  وقال 
مشاركته في اجتماعات مجلس 
وزراء االسكان والتعمير العرب 
ف���ي دورته ال� 26 ان مس���اهمة 
الش���ركات اخلاص���ة أصبحت 
ضرورة ملحة في ظل تزايد اعداد 

الطلبات االسكانية.
وأشار في هذا السياق الى اجلهود التي تبذلها 
املؤسس���ة العامة للرعاية السكنية واملتمثلة في 
تأسيس عدد من الشركات املساهمة إلنشاء بيوت 
منخفض���ة التكاليف للتقليل م���ن فترة االنتظار 

للحصول على الرعاية السكنية.
ولف���ت الفوزان الى جتربة مملكة البحرين في 
مسألة الشراكة بن احلكومة والقطاع اخلاص كبديل 
لتوفير الرعاية السكنية مضيفا ان مجلس وزراء 
االس���كان العرب قد أثنى على هذه التجربة وقرر 

تعميمها لالستفادة واالسترشاد بها.
وأوضح ان جتربة البحرين االسكانية ستكون 
محل دراس���ة وبحث من قبل املؤسس���ة العامة 
للرعاية الس���كنية للنظر في امكانية تطبيقها 

في الكويت من عدمه.
وحول اجتماع وزراء االسكان 
العرب، قال الفوزان ان االجتماع 
تطرق ال���ى العديد من القضايا 
واملوضوعات ذات الصلة من أهمها 
اعتماد توصيات جلنة الكودات 
العربية املوحدة للبناء، مشيدا 
في الوقت ذات���ه باالجواء التي 
سادت االجتماعات واصفا اياها 

ب� »االيجابية واملثمرة«.
من جانب آخر، قال الفوزان 
ان الكويت دع���ت لعقد اجتماع 
تنس���يقي ملمثل���ي دول مجلس 
التعاون في مجال االسكان سبق 
اجتماع وزراء االس���كان والتعمير العرب، وذلك 
تنفيذا لقرار مجلس وزراء االسكان اخلليجي الذي 

عقد في مسقط مؤخرا.
وأوض���ح ان هذا االجتماع يه���دف الى توحيد 
املواقف والرؤى جتاه عدد من القضايا واملوضوعات 
املدرجة على جدول اعمال مجلس وزراء االسكان 
والتعمير العرب في دورته ال� 26 وذلك للخروج 
بصيغة توافقية ازاء هذه القضايا واملوضوعات.

وتشارك الكويت في تلك االجتماعات بوفد من 
املؤسسة العامة للرعاية السكنية برئاسة الفوزان 
ويضم نائب املدير العام لشؤون االستثمار م.عيسى 
خدادة ومدي���ر ادارة املكتب الفني في املؤسس���ة 
م.جاسم اخلليفي اضافة الى امن سر مجلس ادارة 

املؤسسة آسيا بهمن.

الرياض � كونا: أشاد عميد 
كلية الشريعة األسبق ورئيس 
املؤمتر الدولي للقضايا االسالمية 
املعاصرة د.محمد الطبطبائي 
بجائ����زة االمي����ر ناي����ف ب����ن 
عبدالعزيز آل س����عود العاملية 
للس����نة النبوية والدراس����ات 

االسالمية املعاصرة.
وأك���د د.الطبطبائ���ي في 
تصريح ل���� »كونا« أمس على 
هامش مشاركته في حفل تكرمي 
الباحثن الفائزين باجلائزة في 
دورتها الرابعة الذي أقيم الليلة 
املاضية برعاية وحضور النائب 

الثاني لرئي���س مجلس الوزراء وزير الداخلية 
السعودي االمير نايف بن عبدالعزيز، أكد أهمية 
البحث العلمي املؤصل فى مجال السنة النبوية 

والتي هي احد مصادر التشريع.
وشدد على أهمية هذه اجلائزة في دورها في 
احلفاظ على الهوية االسالمية وااللتزام باملنهج 
النبوي القومي، والدعوة الى االعتبار من السيرة 
النبوية املباركة واعتبارها سبيال إلعادة املكانة 

الرائدة لالمة االسالمية.
واض���اف د.الطبطبائ���ي أن االهتمام بالعلم 
وتكرمي العلماء هو خلق رفيع يستحق االشادة 
والتقدير من قب���ل اجلميع، وهو باعث ايجابي 

وتشجيع كرمي من الدول للعلماء والباحثن.
وأوضح أن أهمية هذه االبحاث العلمية املقدمة 

تكمن في أهمية املرحلة التي متر 
بها االمة االسالمية ودور العلماء 
في بيان الهدي النبوي الكرمي 
وحاجتها الى نش���ر التعاليم 
االس���المية املباركة التي فيها 
رشاد االمة وهدايتها والرد على 
الشبهات التي حتاك ضد االسالم 

واملسلمن.
وش���ارك في حف���ل تكرمي 
الباحثن الفائزين بجائزة االمير 
نايف بن عبدالعزيز للس���نة 
النبوية والدراسات االسالمية 
أقيمت هذا  املعاصرة والت���ي 
العام حتت شعار »شرف املكان 
واملكانة« ع���دد كبير من العلماء والباحثن من 
مختلف دول العالم االسالمي واملراكز االسالمية 

في الدول املختلفة.
وفاز باجلائزة في الدراسات اإلسالمية املعاصرة 
د.عبدالقادر جوندل من باكستان، وهى تتعلق 
باملوضوع األول »العمل اإلغاثي في اإلس���الم.. 

دراسة تأصيلية معاصرة«.
وفى فرع الدراسات االسالمية املعاصرة فاز 
د.محمد بن سعود البشر وهي تتعلق باملوضوع 
الثاني »حرية الرأي في اإلسالم«، فيما أعلن فوز 
الشيخ أحمد بن محمد عبدالقادر »رحمه اهلل« 
باجلائزة التقديرية، فيما مت حجب اجلائزة في 
فرع السّنة النبوية لعدم ارتقاء البحوث املقدمة 

ملستوى اجلائزة.

م.علي الفوزان د.محمد الطبطبائي

السنان لعمل نظام أمني 
لذوي االحتياجات الخاصة

كرمت إدارة رعاية األحداث بوزارة الشؤون االجتماعية والعمل 
عددا من موظفي األمن والسالمة العاملن مبؤسسات رعاية األحداث 
وذلك جلهودهم وتفانيهم بالعمل ويأتي هذا التكرمي للكفاءات في 
اطار مكافأتهم بتميزهم في حفظ األمن والسالمة ودرءا لألخطار 

قدر اإلمكان داخل مؤسسات رعاية األحداث.
وقال مدير ادارة رعاية األحداث عبداللطيف الس���نان خالل 
حفل التكرمي ان االحتفال بتكرمي موظفي األمن والس���المة يأتي 
ضمن االهتمامات التي نحرص عليها تش���جيعا لهم إلخالصهم 
بعملهم ولتطبيق مبدأ السالمة جلميع النزالء واملوظفن والعمال 

وتأمينا لسالمتهم.
وأكد السنان ضرورة عمل نظام أمني خاص لذوي االحتياجات 
اخلاصة الس���يما األحداث بأحدث الطرق التكنولوجية ملتابعة 
اجراءات نظم السالمة للمحافظة على هذه الفئات وعمل دراسة 
لنشر الوعي األمني لتأمن وسالمة هذه الفئات ومت تطبيق االدارة 
لدورات تدريبية س���واء للنزالء أو املوظفن للقواعد األساسية 

لإلسعافات األولية وكيفية التعامل مع حاالت الطوارئ.

عبداللطيف السنان مكرما أحد موظفي األمن

التتبع البكتيريولوجي في تربية 
الدواجن للوصول إلى منتج جيد

في محاضرة للزراعة 28 الجاري

قدمت نبذة عن الطالءات الزجاجية

مراكز السراج المنير بنات 
تسعى لتنمية مواهب الطالبات

أعلن مدير إدارة اإلرشاد الزراعي بالهيئة العامة لشؤون الزراعة 
والثروة السمكية م.غامن السند ان الهيئة ستنظم محاضرة تثقيفية 
بالتعاون والتنسيق مع إحدى الشركات الكبرى حتت عنوان التتبع 
البكتيريولوجي في تربي���ة الدواجن للوصول الى منتج وإنتاج 
جيد وستعقد احملاضرة 28 اجلاري الساعة العاشرة صباحا بقاعة 
احملاضرات مببنى الهيئة بالرابية، وسيحاضر فيها د.مروان عجم 

خبير الدواجن في االحتاد األوروبي.
وأش���ار السند الى احملاور الرئيس���ية للمحاضرة التي تتمثل 
في: دور التنظيف والتطهير ف���ي التقليل واحلد من العدد الكلي 
للبكتيريا والڤيروسات، العوامل التي تؤثر على راحة الطير في 

ظروف بيئية محيطة تعمل على إنتاجية ونوعية أفضل.

نظم مركز الس���راج املنير � بنات بالعارضي���ة، التابع لوزارة 
االوقاف والش���ؤون االسالمية، ورش���ة تدريبية للطالبات حول 
مهارات الرس���م على الزجاج، تهدف الى تنمية مواهب الطالبات، 
واكسابهن مهارات فنية وتنمية الذوق الفني، واالحساس بالقيم 
الفنية اجلمالية، باالضافة الى معرفة واكتساب االسس والقواعد 
االساسية في الرسم والتعرف على طرق وتقنيات استخدام األلوان 
في الرس���م على الزجاج، وذلك حتت اشراف مشرفة املركز اسماء 
املسيطير، حيث قدمت لهن نبذة عن اساسيات الرسم وعن األلوان 
االساسية والثانوية، والتعرف على الطالءات الزجاجية بأنواعها، 
وكيفية استخدامها، وقد ابدعت الطالبات بالرسم والتلوين وعمل 
الزخارف وقمن برسم لوحات بسيطة باستخدام األلوان املختلفة، 

وعبرن عن سعادتهن بهذا النشاط.

)فريال حماد(


