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مستشفى الفروانية اجلديد.. ٩٥٥ سريرًا و٢٣٣ «عناية مركزة»
حنان عبداملعبود

تفقد وزير الصحة الشيخ د.باسل الصباح 
مشروع مستشــفى الفروانية اجلديد في إطار 
متابعته إلمتام مشاريع الوزارة التنموية الصحية 

اجلاري تنفيذها في البالد.
وقالت الــوزارة في بيان صحافي أمس، إن 
الزيارة تأتي تأكيدا على حرص الشيخ د.باسل 
الصباح علــى تنفيذ مرتكزات خطــة التنمية 
و«رؤية ٢٠٣٥» من حتســني جــودة اخلدمات 
الصحية وزيادة السعة السريرية للمستشفيات 
وتوفيــر خدمات صحية لتغطيــة الزيادة في 
أعداد السكان مبوازاة تطوير الكوادر الوطنية 

في كل املجاالت الصحية واإلدارية.
ويعتبر مشروع مستشفى الفروانية اجلديد 
صرحا طبيا متكامال يقدم جميع اخلدمات الطبية 
سواء التشخيصية أوالعالجية، وتقدر املساحة 

اإلجمالية للبناء بـ ٤٢٣ ألف متر مربع. 
ويضم املستشــفى ٩٥٥ سريرا و٢٣٣ غرفة 
عنايــة مركزة و٣١٨ عيــادة عامة وتخصصية 
و١٥٦ عيادة أسنان تخصصية و٣١ غرفة عمليات 
إضافة إلــى ١٤٠٠ موقف ســيارات، كما روعي 
أن تكــون ٧٠٪ من غرفــه خصوصية والباقي 

غرف عمومية.
وســيتضمن املستشــفى وحــدة متكاملــة 
للمســاعدة على اإلجناب حتتوي على غرفتني 
للعمليات ومختبر للزراعة، كما سيتضمن ٢٠ 
غرفــة لعمليات اليوم الواحد إضافة إلى مركز 
تأهيلي متكامل عالوة على تقدمي العالج الطبي 

الكيماوي ملرضى السرطان.

وزير الصحة تفّقد املشروع واطلع على آخر اإلجنازات

الشيخ د.باسل الصباح خالل جولة خارج املبنى

«التربية»: إيداع «املمتازة» بحسابات املعلمني وإداريي املدارس
عبدالعزيز الفضلي

بدأت وزارة التربية بصرف 
مكافآت األعمال املمتازة لالدارات 
املدرسية من معلمني واداريني 

وذلك عن العام املاضي.
وكشــفت مصــادر تربوية 
مطلعة لـ «األنباء» ان الوزارة 
أحالت إلى البنك املركزي مبالغ 
املمتازة،  املســتحقني لالعمال 
مشيرة إلى انه ستكون جميعها 
في حساباتهم اليوم اخلميس.
ان  املصــادر  وأوضحــت 
الوزارة خصصــت ٦٠ مليون 
دينار ملكافآت األعمال املمتازة، 

الهيئة العامة للغداء والتغذية، 
علما ان آخر يوم لالعتماد وليس 

التقدمي هو ٢٥ اجلاري.
 هــذا، وفــي إطــار التعاون 
التربية  املشــترك بــني وزارة 
والسفارة األميركية وبتوجيه 
من الوكيل املساعد للتعليم العام 
أسامة السلطان، قام التوجيه 
الفني العام للغــة االجنليزية 
بعقد لقــاء تنويري ومقابالت 
ملجموعة من معلمي ومعلمات 
مادة اللغة االجنليزية بوزارة 
التربية وذلك للتعريف ببرنامج 
اإلرشاد األكادميي اجلامعي في 

مدارس التعليم العام.

الفتة إلى ان سبب تأخر صرفها 
لعدم وجود سيولة.

مــن جهــة أخــرى، أعلنت 
«التربية» وبالتعاون مع الهيئة 
العامة للغذاء والتغذية عن فتح 
الباب جلميع الشركات الغذائية 
الراغبة  واملشــاريع الصغيرة 
في متويل املقاصف املدرســية 
للتقــدم باســتكمال االجراءات 
للحصــول علــى التأهيــل من 
الهيئة العامة للغذاء والتغذية 
لتوريد االغذية واملشروبات إلى 
املقاصف املدرسية، على أن تقدم 
الطلبات إلى املناطق التعليمية 
ثم تستكمل االجراءات في مقر 

الوزارة تبحث عن شركات غذائية لتمويل املقاصف املدرسية

جانب من حضور اللقاء التنويري لتوجيه «اإلجنليزية»

النواب العموم العرب واألفارقة: تعزيز 
التعاون وتبادل املساعدة القضائية

املستشار العسعوسي ترأس وفد الكويت مبؤمتر «مكافحة اجلرمية عبر الوطنية»

النواب العموم العرب في لقطة جماعية

ترقية عدد من أعضاء هيئة التدريس باجلامعة األمريكية 
في الكويت إلى رتب أكادميية عليا

آالء خليفة

أعلنت اجلامعة األمريكية في 
الكويــت (AUK) قائمة ترقيات 
هيئة التدريس لعام ٢٠٢١ والتي 
تشمل األساتذة املستوفني لشروط 
الترقيات األكادميية من متيز في 
مجاالت التدريس والبحث العلمي 

واخلدمات اإلدارية.
 وجــاءت الترقيــات تثمينا 
وتقديــرا جلهود أعضــاء هيئة 
التدريــس الذيــن لــم يدخروا 
جهدا في تعزيز مهمة املؤسسة 
ومساعدة الطالب باستخدام طرق 
التدريــس املبتكــرة واحلديثة. 
ومتت ترقية خمسة من أعضاء 
هيئــة التدريــس، حيث حصل 
اثنان منهم على درجة األســتاذ 
وهما: د. أندريه زافالي إلى رتبة 
أســتاذ فلســفة في كلية اآلداب 
والعلــوم، ود. إيــاد أبــو دوش 

إلى أستاذ علوم احلاسب ونظم 
املعلومــات في كلية الهندســة 

والعلوم التطبيقية.
 فيمــا حصلــت د. كاثريــن 
هينيســي علــى لقــب أســتاذة 
مشــاركة في اللغة اإلجنليزية، 
ود. أجنليكا دي أجنليس أستاذة 
مشاركة في األدب املقارن في كلية 

اآلداب والعلوم.
باإلضافة إلى ذلك، متت ترقية 
شيري سميث إلى محاضر أول في 
برنامج اللغة اإلجنليزية املكثف.

 وتتكــون هيئــة التدريــس 
باجلامعة األمريكية في الكويت 
من مجموعة مؤهلة من األكادمييني 
الدوليني ذوي اخلبرة في النمط 
األميركي للتعليم العالي، حيث 
يبلغ عددهم أكثر من ١٢٣ عضوا 
التدريس،  مــن أعضــاء هيئــة 
٩٢٪ منهم حاصلون على درجة 

الدكتوراه أو الرتب العليا.

اجلامعة تضم مجموعة مؤهلة من األكادمييني الدوليني ذوي اخلبرة في النمط األميركي للتعليم العالي

مبنى اجلامعة األمريكية في الكويت

تسكني مسميات هيكل «الصحة» اجلديد في عهدة الوزير القادم
خالد العرافة

علمــت «األنباء» من مصــادر مطلعة، أن قرار 
التسكني والتدوير املزمع إجراؤه في وزارة الصحة 
مت تأجيله واالكتفاء بقرار متكني ملدير منطقة صحية 
وآخر ملدير مستشفى اللذين صدرت بحقهما أحكام 

قضائية نافذة التطبيق بإعادتهما الى عملهما.

وقالت املصادر إن وزارة الصحة أجلت التدوير 
والتســكني لبعض املســميات واألقسام اجلديدة 
املستحدثة في الهيكل اجلديد الذي مت االنتهاء منه 
والعمل فيه بعد التشكيل الوزاري اجلديد، وسيكون 
ذلك األمر في عهدة وزير الصحة اجلديد، مشيرة الى 
ان هناك منصبني شاغرين لوكالء مساعدين سيتم 
تكليف املرشحني لهما أيضا في عهد الوزير اجلديد.

KILTI استعرض سبل إعداد وصياغة 
الكتب والتقارير واملراسالت الرسمية

آالء خليفة

بالتعــاون مــع كل من 
أستاذ القانون العام د.يسري 
العصار، وأســتاذ القانون 
العــام املشــارك فــي كلية 
القانــون الكويتية العاملية 
د.علي الظفيري، نظم معهد 
القانوني  الدولــي  الكويت 
 (KILTI) للتدريب األهلــي
برنامجــا تدريبيا بعنوان: 
«إعــداد وصياغــة الكتــب 

والتقارير واملراســالت واملذكرات الرسمية»، 
بحضــور عدد مــن موظفي القطــاع املصرفي 
واجلهــات العامة، وذلك على مدى أربعة أيام، 
مت خاللها تناول موضوع البرنامج من مختلف 
جوانبه، مما أتاح للمشاركني اإلملام بكيفية إعداد 
وصياغة التقارير واملذكرات الرسمية واملراسالت 
والكتب باألســلوب العلمي الصحيح واملتبع 
عامليا في مختلف اإلدارات الرسمية واخلاصة، 
وكذلك مت التعريف بالقرارات الالئحية والفردية 

وأركانها وأنواعها وسبل تنفيذها.
وبخصوص إعداد املذكرات القانونية، أكد 
د.الظفيري بداية أن أي موظف سواء في القطاع 
احلكومي أو اخلاص سيجد نفسه خالل أدائه 
ملهامه الوظيفية أنه يحتاج إلعداد مذكرة إدارية 
أو صياغة كتاب يتناول فيه موضوعا يخص 
مجال عمله يتضمــن مطلبا أو تظلما، ولذلك 
البد له من اإلملام باألسس واألساليب العلمية 
والقانونيــة التي يجب اتباعهــا في مثل هذه 
احلالة ليتناسب مضمونها وفقا ملوضوع املذكرة، 
باتباع منهج علمي صحيح وأسلوب قانوني 
راق ال يعتريه لبس أو غموض لتحقيق الغاية 
املنشودة منها سواء أكانت هذه املذكرات خاصة 
بالرواتب والعــالوات واملكافــآت، أم التعيني 
والترقية، أم إلغاء اجلزاءات أم تسوية الدرجة 
الوظيفية. بدوره، قدم د.يسري العصار عرضا 
مفصال عن القرارات اإلدارية وخصائصها وما 
مييزها عن سواها من العقود وأنواعها وكيفية 

نفاذها وســريانها من حيث الزمــان واملكان، 
وطرق تنفيذها، واألسباب التي تؤدي إلى بطالن 
القرار اإلداري أو سحبه أو انعدامه، حيث أشار 
إلى أنه يترتب على صدور القرار اإلداري أثر 
قانونــي معني يتمثل في إنشــاء أو تعديل أو 
إلغاء مراكز قانونية، سواء كان القرار تنظيميا 
كلوائح الضبط، أم فرديا كقرارات التعيني أو 
الترقية أو إنهاء اخلدمة. وعليه فإنه ال يعتبر 
قرارا إداريا القرار الذي ال يترتب عليه أي أثر.

وأفاد بأن االختصاص من أهم شروط صحة 
القرار اإلداري، واالختصاص يكون مكانيا جلهة 
نطاق تطبيق القرار، وزمانيا جلهة حتديد الفترة 
الزمنية التي يظل فيها القرار اإلداري ســاري 
املفعــول. كما أن القرارات اإلدارية تتنوع إلى 
عدة أنواع، بحسب تنوع موضوعاتها وشكلها، 
والزاوية التي ينظر منها إليها سواء من حيث 
مصدرها أو من حيث تكوينها، وهل هي قرارات 
فرديــة أو عامة. وقبل اخلتام، اســتعرض د. 
العصــار مجموعة من التطبيقــات القضائية 
اخلاصة ببعض القرارات اإلدارية، ومنها على 
سبيل املثال دعوى بخصوص معادلة شهادة 
من جامعة بريطانيــة، وأخرى خاصة بإلغاء 
قرارات تعيني اخلبراء، وثالثة حول قرار إحالة 

طبيب إلى التقاعد وغيرها الكثير.
وبعد الرد على أسئلة واستفسارات املشاركني 
فــي البرنامــج التدريبي، مت توزيع شــهادات 

حضور ومشاركة عليهم.

مبشاركة موظفني في القطاع املصرفي واجلهات العامة

شعار املعهد

فتح مسار جديد 
في روضة العطاء 

لتشمل جميع اإلعاقات 
عبدالعزيز الفضلي

أصدر وكيل وزارة 
اليعقوب  التربية د.علي 
قرارا بشأن فتح مسار 
جديد في روضة العطاء 
التابعــة إلدارة مدارس 
التربية اخلاصة للمتعلمني 
من ذوي اإلعاقة الذهنية 
والســلوك  (فكــري) 
(التوحــد)  التوحــدي 
لتصبــح روضة العطاء 
تشــمل جميع اإلعاقات 
(احلركيــة ـ البصرية ـ 
السمعيةـ  متالزمة داون 
ـ الفكريةـ  التوحد) وذلك 
الوزارة  في إطار تنظيم 
للعام الدراســي احلالي 

.٢٠٢٢/٢٠٢١

القاهــرة - كونــا: أكد 
النــواب العمــوم العــرب 
واألفارقــة احلاجــة الــى 
التعاون  حتســني أوجــه 
والتواصــل والتنســيق 
وتبادل املساعدة القضائية 
فيما بــني النيابات العامة 
بــني  االدعــاء  وهيئــات 

اجلانبني.
جــاء ذلك فــي (إعالن 
القاهرة ٢٠٢١) الذي صدر 
أمــس األربعاء فــي ختام 
أعمال املؤمتر الدولي بشأن 

(دور أجهزة النيابات العامة وهيئات االدعاء 
العــام في مكافحة اجلرميــة عبر الوطنية) 
مبشــاركة النواب العموم العرب واألفارقة 
ولفيف من الوزراء ورؤساء اجلهات والهيئات 
القضائية برعاية الرئيس املصري عبدالفتاح 

السيسي.
وأكــد اإلعــالن ضــرورة تفعيــل مذكرة 
التفاهــم التي أبرمت بــني جمعيتي النواب 
العموم العرب واألفارقة وتعريف املؤسسات 
الدولية واإلقليمية باجلمعيتني واألنشــطة 
التي تباشرانها والعمل بشكل جماعي لصياغة 
تشريعات واتفاقات دولية لتيسير التعاون 
الدولي. وأشار الى أهمية العمل على تعزيز 
املعرفة باألطر الوطنية واإلقليمية والقارية 
والدولية التي هي ركن التعاون الدولي في 
التحقيــق فــي اجلرائم املتعلقــة باإلرهاب 

ومالحقتها قضائيا.
ودعــا الــى اســتخدام وســائل التعاون 
الدولي الرسمية وغير الرسمية على السواء 

للتعــاون بطرق مبتكرة مــن أجل مكافحة 
جرائم (اإلرهاب واالجتار بالبشر والهجرة 
غير الشرعية وتهريب املهاجرين وتهريب 
املمتلــكات الثقافية وجرائم غســل األموال 
واجلرائم الســيبرانية وكل أشكال اجلرائم 
العابرة لألوطان) حتقيقــا لوحدة إقليمية 

وعدالة حقيقية.
كمــا دعــا اإلعالن الــى تعزيــز القدرات 
واملعرفة ألعضاء هيئات التحقيق وسلطات 
االدعاء للدول حول جرائم اإلرهاب وضمان 
التدريب ألعضــاء جمعيتي النواب العموم 
األفارقة والعرب. وشدد على ضرورة تشجيع 
إقامة اآلليات واملبادرات التي تدعم سلطات 
التحقيــق املختصــة والتعاون مــع مقدمي 
خدمات اإلنترنت األجنبية من أجل مواجهة 
استخدام اجلماعات اإلجرامية املنظمة لشبكة 
اإلنترنت في ارتكاب جرائم اإلرهاب ومتويله 
والبتكار وسائل للحصول على أدلة إلكترونية 

مقبولة أمام احملاكم.

النائب العام املستشار ضرار العسعوسي ونظيره املصري املستشار حمادة الصاوي

موجز مفهوم إجراء االستئناف
إجراء االستئناف وفق القانون الكويتي 
هو أنه عندما يصدر حكم أول درجة في حق 
متهم ما في قضية مــا، له أن يطلب إعادة 
النظر في احلكم، وذلك عندما يجد أن احلكم 
ليس في صاحله أو مبعنى آخر أن احلكم ال 
يعجبه، وهو ما يسمى باالستئناف، ويتم ذلك 
امام محكمة االستئناف أو أدنى منها على 
حسب درجة التقاضي أمام احملكمة فيما إذا 
كانت أمام اجلزئية أو الكلية، وتلك احملكمة 

املســتأنف أمامها احلكم لها أن تثبت حكم 
أول درجة أو تلغيه أو تزيد عليه، أما محكمة 
التمييز فهي من حقها أن متيز األحكام ويكون 
حكمها حكما باتــا بعدما كانت قبلها حكما 
نهائيــا، وبالتالي ال يحق ألي جهة قضائية 
أن تنقض حكمها والتي تصبح واجبة النفاذ 

بشكل نهائي وال يقبل التعقيب عليها.
عبدالعزيز سعود العازمي
كلية الدراسات التجارية/ تخصص قانون

مشاركة طالبية


