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 كونا: أعلنت مؤسسة تعليمية كويتية خاصة انها بدأت 
استقبال الدارسني في تخصص القانون فقط اعتبارا من 
شــــهر فبراير املقبل. وقال عميد كلية القانون الكويتية 
العاملية د.بدر اخلليفة في تصريح صحافي ان ابواب الكلية 
ستفتتح للراغبني في دراسة القانون لشهادة الليسانس 
اعتبارا من الفصل الدراسي احلالي فيما ستطرح برنامج 
شهادتي املاجستير والدبلوم القانوني املتخصص في العام 

الدراســــي املقبل. وحدد د.اخلليفة نسب القبول بالكلية 
واشترط ان يكون احلد االدنى للقبول بنسبة ٧٠٪ للقسم 
العلمي و٧٤٪ للقسم االدبي للبعثات الداخلية كما اشترط 
على الدارسني على نفقتهم اخلاصة حصولهم على ٧٠٪ 
للقسمني. وأكد ان مجلس االمناء وضع خططا مستقبلية 
للدراسة املســــائية بهدف اتاحة الفرصة لغير املتفرغني 

ملتابعة الدراسة في مجال القانون. 

 كلية القانون الكويتية العالمية تستقبل الطلبات فبراير المقبل

 تكرمي أحد املشاركني في الدورة التدريبية 

 سعد الهدية مكرما إحدى الطالبات
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 الخميس: «اإلنشائي» دّشن جمعياته العلمية لخدمة الطلبة

 مقترح إلنشاء مجلس الدولة كهيئة قضائية مستقلة بالكويت
  القاهرة ـ هناء السيد

  حصل الباحث املستشار د.عبداهللا الرشيدي 
على درجة الدكتوراه من جامعة القاهرة، حيث 
أكدت الدراسة العلمية التي اعتمدتها جامعة 
القاهرة أهمية انشــــاء مجلس الدولة كهيئة 
قضائية مستقلة بدولة الكويت تهتم بدعم 
احلريات وصيانة حقوق املواطن واالحتكام 
الى ســــيادة القانون الذي يتعني أن يسري 
على جميع فئات الدولة. واشــــار الرشيدي 
الى ان املقترح يستند الى أساس ومرجعية 
دستورية واجتاه نية املشــــرع الدستوري 
الكويتي النشــــاء مجلس الدولة واحملاوالت 
التي بذلت لذلك. واستعرضت الدراسة رأي 
وزارة العدل واملجلس االعلى للقضاء وادارة 
الفتوى والتشريع الرافض لقيام مجلس الدولة 
اضافة الى الرأي املؤيد النشاء مجلس الدولة 
في الكويت. وأشار الرشيدي الى ان من اهم 
مهام الدولة بسلطاتها التنفيذية والتشريعية 
والقضائية في العصر احلديث بث الطمأنينة 
في نفوس املواطنني وتأمينهم على حرياتهم 
وحقوقهم.  وأضــــاف أن القوانني مهما كان 
حظها من السمو لن تبلغ الغاية منها اال اذا 
توافر على تطبيقها قضاء متكامل يتغيا ادراك 

مراميها وفرض سلطاتها 
علــــى الكافــــة. وأوضح 
احلباب أن مجلس الدولة 
يقوم بدور بالغ اخلطورة 
الرقابــــة على أعمال  في 
االدارة وقراراتها وهو دور 
حرص الدستور الكويتي 
على احرازه وتأكيده في 
املادة ١٦٩ فالى جانب كونه 
مستشار احلكومة وصائغ 
تشــــريعاتها وهو الدور 
املناط بالفتوى والتشريع 
وفق قانون انشائها رقم 
١٢ لسنة ١٩٦٠ ويضطلع 
القدر في  برسالة جليلة 

حتقيــــق العدالة االداريــــة وحماية احلقوق 
واحلريات وتأكيد ســــيادة القانون. وقال ان 
ثمة اعتبارت عامة وأساســــية يقوم عليها 
دستور الكويت تنعكس على حتديد طبيعة 
القضاء االداري أولها ما أكدته املذكرة التفسيرية 
للدستور من سيادة روح االسرة التي تربط 
بني أهل الكويت حكاما ومحكومني وهي طبيعة 
لم ينل منها حسبما ورد باملذكرة التفسيرية 

اليها ما خلفته  املشــــار 
القرون املتعاقبة في معظم 
الدول االخرى من أوضاع 
ومراسم شكلية باعدت بني 
حاكم ومحكوم. وثاني هذه 
التأكيد على  االعتبارات 
رقابة الرأي العام العمال 
التنفيذية وهي  السلطة 
الرقابة التي يوفرها احلكم 
الدميوقراطي مبا يجعلها 
العماد االساسي لشعبية 
احلكم عــــن طريق كفالة 
مختلف احلقوق واحلريات 
االساســــية ومنها حرية 
الرأي والصحافة وتقدمي 
العرائض الى الســــلطات العامة. مشيرا الى 
ان هذه االعتبارات أن الدستور خص القضاء 
االداري، في اطار تنظيمه للسلطة القضائية 
بنص خاص يفيض داللة على استقالل هذا 
النوع من القضاء بذاتية موضوعية تتمثل 
في اختصاصــــه ضمن ما يختص به بوالية 
االلغاء. وأوضح أن من العلم العام أن احملاكم 
العادية ليس لها أن تلغي أو توقف تنفيذ ما 

يصدر عن السلطة التنفيذية من قرارات اعماال 
ملفهوم الفصل بني السلطات وفي ضوئها تتأكد 
أهمية ما تضمنه الدستور من وسائل حماية 
هذه احلقوق واحلريات العامة على نحو ما 
قرره من أساس قيام قضاء اداري يفصل في 
اخلصومات االدارية. وأشار الى ان الكويت 
الفتية تطمح في مسيرتها التقدمية الستكمال 
عناصر نهضتها وتقدمها في جميع امليادين 
ويأتي في مقدمتها العمل على تثبيت دعائم 
الشــــرعية والقانونية وتطبيق مبدأ سيادة 
القانون واقعا وعمال وحقيقة، مؤكدا ان ذلك 
ال يتأتى بشكله الكامل التام اال باقامة مجلس 
الدولة الذي فيه تعزز الشرعية والسالم والثقة 
في نفوس جميع املواطنني باالضافة الى تعميق 
مشاركتهم الدميوقراطية في ممارسة الرقابة 
على أعمال االدارة، موضحا أن التأكيد على 
انشاء مجلس الدولة في الكويت وضمان أدائه 
لكامل اختصاصه من االمور التي يتعني أن 
تكون لها االولوية. من أجل ذلك بذلت محاوالت 
بعد صدور قانون انشاء الدائرة االدارية النشاء 
قضاء أداري مستقل، حيث تقدم أحد أعضاء 
مجلس االمة الكويتي في عام ٢٠٠٢ باقتراح 

بانشاء مجلس الدولة. 

 محمد هالل الخالدي
  صرح مدير معهد التدريب اإلنشائي م.علي اخلميس بأن قرار تشكيل 
اجلمعيات العلمية يصب في إجنازات معهد التدريب اإلنشائي، وذلك بعد 
تكوين هذه اجلمعيات وإضافتها إضافة جيدة لصالح النشاط والرعاية 
الطالبية. وأضاف اخلميس ان اجلمعيات العلمية لقيت مشاركة فعالة 
من أســــرة معهد التدريب اإلنشــــائي الذين كرسوا جهدهم لتكوين هذه 
اجلمعيات، فقد اختارت أسرة املعهد رواد اجلمعيات من املدربني األكفاء، 
وقال اخلميس ان اجلمعيات العلمية تنوعت وشكلت على عدة مجاالت 
وهي اجلمعية العلمية للرســــامني الهندسيني ورائدها م.سامي مندني، 
واجلمعية العلمية للمساحني األرضيني ورائدها م.احمد جراغ، واجلمعية 
العلمية للتشــــطيبات املعمارية ورائدها م.ابجاد البصيري، واجلمعية 
العلمية لألملونيوم ورائدها م.ابراهيم الراشد، واجلمعية العلمية للخرسانة 
املسلحة ورائدها م.يونس رجب، وتهدف تلك اجلمعيات الى إقامة الندوات 
واحملاضــــرات واللقاءات العلمية وإصدار املجالت والنشــــرات العلمية 
فضال عن االشتراك في تنظيم املسابقات واملعارض الداخلية واخلارجية 

وعمل البحوث واملقاالت واملهارات وتنظيم الرحالت العلمية الداخلية والزيارات امليدانية 
والتنســــيق بخصوص األنشطة األخرى مع املؤسســــات والهيئات والشركات ذات العالقة 
بنشاط اجلمعية وكذلك تعريف املتدربني في املجاالت العلمية والدوريات والكتب التخصصية 

احلديثة». وأكد اخلميس في ختام تصريحه «ان هذه اجلمعيات حتقق 
رغبات املتدربني في ممارسة أنشطتهم التي هي جزء من قسمهم العلمي، 
وبذلك فإن احلصيلة العلمية ســــتفي بالشيء الكثير لهؤالء املنتسبني، 
وذلك عندما تتوافق أهداف اجلمعية مع منهاجهم التدريبي في املعهد». 
من جانب آخر، أقام معهد التدريب اإلنشائي حفال لتكرمي م.فوزي محمد 
صالح، وذلك في مقره في منطقة جنوب الصباحية، وذلك بعد ٤٠ عاما 
من العطاء واملثابرة. وقال م.اخلميس ان أسرة معهد التدريب اإلنشائي 
قامت بتكرمي م.فوزي محمد صالح بعد خدمة وعطاء في الكويت دامت 
٤٠ عاما في حقول التدريب والتعليم جمعاء، وأضاف اخلميس ان أسرة 
معهد التدريب اإلنشائي ترد حملة من الوفاء لهذا األستاذ، وليس بغريب 
على أسرتنا التدريبية بهذا العمل والذي يسهم في عملية البذل والعطاء 
لهــــذا البلد، وإن احملتفى به قد عمــــل من عام ١٩٧٠ الى ٢٠١٠ بجهد جبار 
وعمل متواصل، فقد التحق مدرســــا بالكليــــة الصناعية التابعة إلدارة 
التعليم الفني بوزارة التربية ومن ثم انتقل للعمل في الهيئة مدرسا في 
معهد الكويت للتكنولوجيا ثم بكلية الدراسات التكنولوجية ثم انتقل 
الى معهد التدريب اإلنشائي، وقد شغل األستاذ فوزي صالح عدة تخصصات علمية في تلك 
الفترة، فقد أعطى ملتدربيه مادة اخلرســــانة املسلحة وتخصص هندسة الطرق واملساحة 

وتخصص هندسة صحية بقسم امليكانيك وذلك مبعهد التدريب اإلنشائي». 

 اختيار رواد الجمعيات من المدربين األكفاء

 الرشيد حصل على الدكتوراه من جامعة القاهرة

 الهدية: التدريب الميداني يوفر فرصة 
لالحتكاك بالواقع العملي في سوق العمل

 الجامعة تقيم حفلها الموحد للعام 
الجامعي ٢٠١٠/٢٠٠٩ أبريل المقبل

 «التعليم الهندسي» 
  في جمعية المهندسين اليوم

 أعلنت مديرة ادارة شؤون اخلريجني بعمادة 
القبول والتسجيل في جامعة الكويت فاطمة 
العميري ان احلفل املوحــــد خلريجي جامعة 
الكويت للعام اجلامعي ٢٠١٠/٢٠٠٩ سيقام خالل 
شهر ابريل املقبل، مشيرة الى انه والول مرة 
ســــيتم تقدمي هدية تذكارية لكل خريج، وهي 
عبارة عن خامت من الفضة مذكور عليه اســــم 

الطالب وكليته وسنة التخرج.
  وأوضحت العميري ان هذا االجراء قامت به 
اجلامعة لتزامن موعد حفل اخلريجني املوحد 
مع الذكرى اخلمسني الستقالل الكويت والذكرى 
العشرين لتحرير البالد والسنة اخلامسة لتولي 

صاحب السمو األمير مقاليد االمارة.

  ودعت مديرة ادارة شؤون اخلريجني جميع 
اخلريجني الى ضرورة مراجعة مكتب االستقبال 
بعمادة القبول والتسجيل لتحديد قياس اخلامت 
وذلــــك خالل الفترة من ١٩ الــــى ٢٠١١/١/٢٧ من 
الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الواحدة 

ظهرا.
  وفي نهاية تصريحها تقدمت العميري جلميع 
اخلريجني بأطيب التهاني حلصولهم على درجة 
االجازة اجلامعية، متمنيــــة لهم التوفيق في 
حياتهم العملية، كما اكدت على اهمية قيام كل 
خريج مبراجعة مكتب االستقبال خالل الفترة 
احملددة وذلك اســــهاما منهم في سرعة اجناز 

الهدايا التذكارية جلميع اخلريجني. 

 تقيم جلنة التعليم الهندسي في احتاد املهندسني 
العرب والتي تتخذ من جمعية املهندسني مقرا 
لها ندوة بعنوان «جودة التعليم الهندسي في 
اجلامعات اخلاصة بالكويت»، وذلك في الساعة 
السادسة والنصف مساء اليوم مبقر جمعية بنيد 
القار، ومبشاركة ممثلني عن اجلامعات اخلاصة 
ووزارة التعليم العالي وجامعة الكويت والهيئة 

العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.
  مقرر اللجنـــة د.عادل مال اهللا قال: ان هذه 
الندوة تعقـــد طبقا للتوصيـــات التي اقرتها 
اللجنة في اجتماعها االحتادي االخير رفعتها 
للمجلس االعلى لالحتاد، مشيرا الى ان املشاركني 
سيتطرقون الى الضوابط واملعايير التي تضمن 
جودة التعليم الهندسي، وسيعرضون جتربة 

اجلامعات اخلاصة في الكويت، والعراقيل التي 
تواجهها مسألة رفع مستوى اجلودة في هذه 

اجلامعات.
  واضاف مال اهللا: ان اللجنة كانت قد اقرت 
في اجتماعها االخير املوافقة على عقد اجتماعها 
الثاني في العاصمة اللبنانية بيرو خالل شهر 
فبرايـــر املقبل وانها بصـــدد توجيه الدعوات 
للهيئات والنقابات واملؤسسات العربية االعضاء 
في اللجنة للمشاركة بهذا االجتماع، مضيفا ان 
ندوة اخرى ستعقدها اللجنة في نقابة املهندسني 
اللبنانية بعنوان «االعتماد االكادميي الهندسي 
ـ ضوابط ومعايير» وان متخصصني من مصر 
وسورية واالردن والكويت ولبنان مشاركون 

في هذه الندوة. 

 آالء خليفة
  كّرم مكتب العالقات العامة بكلية العلوم اإلدارية 
طلبة التدريب امليداني شـــعبة العالقات العامة 
بقســـم اإلعالم بجامعة الكويت الذين امتوا فترة 
تدريبهم في املكتب في الفصل الدراســـي السابق 

وفي الفترة من ٢٠١٠/١٠/٥ الى ٢٠١١/١/١٢.
  من جانبه اكد رئيس مكتب العالقات العامة في 
الكلية سعد الهدية ان التدريب هو النصف املكمل 
لتعلم املهنة فمن خالله يتم تخريج كوادر طالبية 
مؤهلة متلك اخلبرة واملهارة ولديها القدرة على 

ممارسة مهامها بكل كفاءة وفعالية.
  واضاف انه يوفر التدريب امليداني فرصة جيدة 
لالحتكاك واالتصال بالواقـــع العملي والتعرف 
على طبيعـــة املعوقات التي قـــد تواجه الطالب 

بعد تخرجه والتحاقه بســـوق العمل مما يسهم 
في تعديل ســـماتهم الشخصية وصقل مهاراتهم 

العملية بشكل اكبر.
  وبني الهدية ان الطلبـــة ابدوا التزاما واضحا 
خالل فترة تدريبهم في املكتب واحتكاكهم بجميع 
مراكز العمل واألقسام العلمية في الكلية، حيث 
اشاد بجهودهم ومبادرتهم في اجناز االعمال التي 
كلفوا بها واكد على مقدرتهم في حتمل املسؤولية 

املنوطة بهم دون كلل.
  واكـــد الهدية ان هناك تعاونا دائما بني مكتب 
العالقات العامة في الكلية وقسم االعالم بجامعة 
الكويت موجها الشكر للقسم على مبادرته في ارسال 
طلبة مقرر التدريب امليداني ملمارسة العمل والتدرب 

في املكتب متمنيا استمرار هذا التعاون. 

 خالل تكريم طلبة التدريب الميداني في «اإلدارية»

 تقديم هدية تذكارية لكل خريج لتزامن الحفل مع األعياد الوطنية

 اختتام دورتين لالتصاالت الالسلكية 
  وتنمية المهارات بـ «التطبيقي»

 محمد الخالدي
  اختتم مركز ابن الهيثم للتدريب أثناء اخلدمة التابع للهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريــــب دورة االتصاالت الالســــلكية، حيث تناولت الــــدورة مقدمة في االتصاالت 
الالســــلكية وطرق االتصاالت الالسلكية والطيف أساســــيات الكهرباء واإللكترونية 
واالنتشار املوجي والهوائيات وأساسيات اإلرسال واالستقبال والتحذيرات واألعطال 
البســــيطة وأصول املخاطبة، وأقيمت هذه الدورة لصالح وزارة الداخلية، وقد حاضر 
بالدورة كل من فؤاد بوعركي وإبراهيم مشاري. كما اختتم دورة تنمية املهارات القيادية 
للمرأة والتي أقيمت لصالح قياديي وزارة الصحة من إدارات مختلفة وتناولت فن اتخاذ 
القرار وكيفية التعامل مع اخلالفات في العمل وكيفية التعامل مع ضغوط العمل وقوة 
الفريق ومهارات املدير واإلنصات والتواصل اإلنساني وحاضر بالدورة د.حيدر احلداد 

وقد أشرف على الدورتني شهاب القطان. 

 د.عبداهللا الرشيدي 

 مشاركة طالبية 

 التلوث في منطقة أم الهيمان
 في غفلة مـــن الزمن مت التخطيط 
ملنطقة ســـكنية هـــي أم الهيمان من 
دون ان تؤخذ بعني االعتبار التأثيرات 
البيئية والصحية املصاحبة للموقع 
الذي اختير لســـكان مئات اآلالف من 
املواطنني، وخصوصا ان املوقع قريب 
من املناطق الصناعية التابعة للقطاعني 
اخلاص واحلكومي وقد أخذ املواطنون 
يشتكون من أمراض ومشاكل بيئية 
يتعرضون لها بشكل مستمر.. هناك 
عدة أمور أعتقد من املهم االشارة اليها 
قبل الدخول في طبيعة حل املشكلة، 
فمشكلة أم الهيمان البيئية الصحية 
ليست مشكلة فريدة في الكويت، بل 
هناك مشكلة مشابهة لها، وهي مشكلة 
القرين لردم النفايات الذي أنشـــئت 
بالقرب منه فيما بعد منطقة سكنية، 
وان كان التعامل مع مشـــكلة موقع 
القرين قد مت بطريقة مؤقتة وأفضل من 
طريقة التعامل مع مشكلة أم الهيمان، 
وقد ازدادت نسبة االصابات في منطقة 
أم الهيمان والقرين، منها اصابة بأمراض 
اجلهاز التنفسي والسرطان وبشكل غير 

طبيعي، مما أدى الى تذمر الســـكان 
وحدوث مشاكل اجتماعية وسياسية مع 
السلطات احمللية، وفي النهاية اعترفت 
بعد فترة طويلة مبدى خطورة املشكلة 
واعتبـــرت املنطقة منكوبة وعوضت 
السكان عن األضرار البيئية والصحية 

التي تعرضوا لها.
  ان حل املشـــكلة برأيي الشخصي 
يتمثل في ثالث نقاط أساسية هي: القيام 
بشكل فوري بتشـــكيل فريق صحي 
وبحث عن موقع محدد في منطقة أم 
الهيمان ملراقبة الوضع الصحي البيئي 
للسكان وتلوث الهواء، وتسجيل ماذا 
يحدث كل يوم في املنطقة من تغيرات 
صحيـــة وبيئية، بعد ذلك يتم تقييم 
املخاطـــر البيئية الصحية املصارحة 
والطلب من الصناعـــات القريبة في 
القطاعني اخلـــاص واحلكومي وضع 
خطة زمنية قصيرة ومتوسطة، وبرأيي 
ان هذا االجراء هو األســـاس في حل 

املشكلة.
  الطالبة نوف فالح اجلسار
  جامعة الكويت ـ كلية التربية 

 م.علي اخلميس


