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الغريبة لـ«األنباء»: ٨٠٠ طالب يدرسون في «تكنولوجيا الطيران»

آالء خليفة

تزامنا مع اليــوم العاملي للطيران 
املدنــي (٧ ديســمبر) زارت الســفيرة 
األميركية لدى البالد ألينا رومانوسكي، 
كليــة تكنولوجيا الطيــران في مقرها 
مبنطقة ابو حليفة وأخذت جولة تفقدية 
بأرجــاء الكلية وتعرفت على مرافقها، 
وذلك بحضور نائب رئيس مجلس امناء 
الكلية واملســؤول التنفيذي م.جنيب 
الغريبة وعميد كلية تكنولوجيا الطيران 
د.نادر علي ونائب العميد عبير اجليران، 
حيث استمعت السفيرة الى شرح عن 
اقســام الكلية وتخصصاتها املختلفة 
ونظام الدراسة فيها، واطلعت على مرافق 
الكلية التي تتيح للطلبة تدريبا عمليا 
مساندا ملا يتعلمونه نظريا في الكلية. 
وخالل اجلولــة على مرافق الكلية 

من حظيرة الطائرات وما تشــمله من 
معدات وأدوات متطورة وحديثة للتعليم 
وكذلك الــورش مبا فيهــا التجهيزات 
الالزمة لتدريب الطلبة، أشادت السفيرة 
رومانوســكي باالمكانيــات واملعدات 
املوجــودة بالكليــة وواصلت حديثها 
بالشــكر والتقدير للكلية على حسن 

االستضافة. 
من جانبه، شكر نائب رئيس مجلس 
امناء كلية تكنولوجيا الطيران واملسؤول 
التنفيذي م. جنيب الغريبة الســفيرة 
األميركية لدى البالد ألينا رومانوسكي 
الســيما ان زيارتها للكلية تتزامن مع 
االحتفال باليوم العاملي للطيران املدني 
والذي يصادف ٧ ديسمبر، الفتا الى انهم 
تبادلوا اطراف احلديث مع السفيرة حول 
اطر التعاون املشترك وكيفية تطوير 
التعليــم في الكويت، مشــيرا إلى انها 

أبدت إعجابها، خالل جولتها التفقدية 
في ارجاء الكلية، مبا شاهدته من تنظيم 
ومبان وقاعات، فضال عن توفير التدريب 

العملي لطالبنا.
وكشــف الغريبــة فــي تصريــح 
لـ«األنباء» عن أنه سيتم في املستقبل 
القريــب التعــاون من خالل الســفارة 
األميركية في الكويت مع كليات للطيران 
في الواليات املتحدة األميركية لتطوير 
التعليم في الكويت وفتح مجال لطالبنا 
للدراسة خارج الكويت في اجلامعات 

األميركية دون أي قيود. 
من ناحية أخرى، أوضح الغريبة 
ان كلية تكنولوجيا الطيران جزء من 
املجتمــع الكويتي، موضحا ان الكلية 
تهــدف الى جلــب تخصص هندســة 
الطيــران داخــل الكويت بــدال من ان 
يسافر الطلبة الكويتيون الى اخلارج 

ويعيشــوا في الغربة خالل ســنوات 
الدراســة، موضحــا ان الكليــة متنح 
اخلريج دبلومة في هندســة الطيران 
 «easa» ورخصة معتمــدة من منظمة
 ast perth الدولية وذلك بالتعاون مع
التابعــة جلامعــة «هايالندز   college
وايالندز اتش اي» في اسكتلندا، الفتا 
الى ان شهادة الدبلومة ورخصة هندسة 
صيانة الطائــرات معتمدتان أوروبيا 
ودوليــا وتســمحان للحاصل عليهما 
بالعمل في مختلف شــركات الطيران 
العامليــة، باإلضافة الــى اعتمادها من 

وزارة التعليم العالي في الكويت. 
وكشف الغريبة عن ان الكلية اليوم 
تضم ٨٠٠ طالب كويتي يدرســون في 
كلية تكنولوجيا الطيران، موضحا ان 
الكليــة حريصة على االحتفال باليوم 

العاملي للطيران املدني.

السفيرة األميركية زارت الكلية وتفقدت مرافقها تزامناً مع اليوم العاملي للطيران املدني

جانب من اجلولة مبرافق كلية تكنولوجيا الطيران (قاسم باشا) ملشاهدة الڤيديوالسفيرة ألينا رومانوسكي وم.جنيب الغريبة ود.نادر علي وعبير اجليران خالل اجلولة 

كلية بوكسهل تنظم
ورشة عن «متكني املرأة»

التحكيم الدولي
التحكيم الدولي هو األسلوب الرئيسي حلل وتسوية 
النزاعات الناشئة عن االتفاقات التجارية والعالقات الدولية.
فهو وســيلة حلل النزاعات بــني الدول عن طريق 
قبول األطراف املتنازعة االحتكام إلى طرف ثالث، مثل 
الشخصيات الرسمية املرموقة أو اللجان السياسية، أو 
الهيئات القضائية، على أساس التوصل إلى اتفاق خاص 

يفصل في النزاع القائم.
وقد مت إقرار التحكيم الدولي كي يسمح لألطراف 
املتنازعة القادمة من خلفيات قانونية وثقافية مختلفة 
بتسوية نزاعاتهم، بدون اخلوض في شكليات النظام 

القانوني لكل طرف.
ويخضع التحكيم الدولي للقواعد القانونية التي تقرر 
حقوقــا وتفرض التزامات على الدول، أنه يحل النزاع 
بواســطة قضاة من اختيار األطراف املتنازعة، يجري 
مبوجب اتفاق أو مبقتضى معاهدة بني األطراف، تظهر 
فيها إرادة الدول والتزامها بأسلوب التحكيم ونتائجه، 
أحكامــه ملزمة جلميع األطراف، وهــو ما مييزه عن 

الوساطة والتفاوض.
وفيما يتعلق بتنفيذ حكم التحكيم الدولي فإن األمر 
ال يتعلق بحكم صادر عن قضاء غير تابع للدولة بل إنه 
فضال عن ذلك حكم أجنبي، لذلك لم تترك مسألة مدى 
االعتراف بحجية هذه األحكام وتنفيذها إلى تشريع كل 
دولة، فقد نظمت اتفاقية نيويورك لسنة ١٩٥٨ هذه املسألة.
وفيما يخص مميزات التحكيم الدولي، فإنه يتمتع 
بشعبية متزايدة في مجال األعمال خصوصا واملجاالت 

األخرى عموما، وذلك على مدى الـ ٥٠ سنة املاضية.
وهناك عدة أســباب تدفع األطراف املتنازعة حلل 
منازعاتها الدولية عن طريق التحكيم، منها الرغبة في 
جتنب عدم الدقة وجتنب املمارســات احمللية املرتبطة 
باحملاكم الوطنية، ومن األسباب أيضا الرغبة في احلصول 
على قرارات أسرع وأكثر كفاءة، باإلضافة إلى أن اتفاقيات 
وقرارات التحكيم الدولي غالبا ما تكون ملزمة التنفيذ، 
باإلضافة إلى اخلبرة التجارية الواسعة للمحكمني، وحرية 
األطراف في اختيار وصياغة إجراءات التحكيم والسرية 

التامة لإلجراءات وغيرها من املنافع.
سلطان احلميدي املطيري
كلية الدراسات التجارية
تخصص قانون

نظمت كلية بوكسهل الكويت ورشة عمل عن بعد حتت عنوان 
«متكني املرأة ما بعد جائحة كورونا»، شاركت بها مديرات الثانويات 
ورئيسات األقسام على صعيد مختلف املناطق التعليمية وذلك 
حرصا منها على نشــر ثقافة متكني املرأة الكويتية خاصة في 
اجلاالت التعليمية. وخالل الورشة قامت رئيسة قسم الدراسات 
اإلدارية في الكلية واحلاصلة على دكتوراه في إستراتيجية اإلدارة 
د.أرزو حراف، بتقدمي ورقة علمية حتت عنوان «متكني املرأة ما 
بعد جائحة كورونا». وتناولت الورشــة مواضيع متعددة عن 
التحديات التي تكونت من جراء «كورونا» والتي غيرت طريقة 
العمل في مختلف القطاعات وبالتحديد قطاع التعليم.  وناقشت 
د.حراف خطوات عملية تساعد القيادة في الثانويات على تكوين 
فريق عمل متعاون ولديه احلافز لتعلم كل ما هو جديد. وشددت 
على أهمية دور القيادة في تفهم تغيرات اسلوب العمل وكونه 
اكثر استقاللية ومرونة، وأيضا تشجيع طاقم العمل على تبادل 

املعلومات واخلبرات الفردية.

كلية بوكسهل حترص على االهتمام بالقضايا املجتمعية املهمة

جامعة الكويت: قبول ٢١٢ طالبًا
من «البدون» بالفصل الدراسي األول

أعلنــت جامعة الكويت أمــس عن قبول 
٢١٢ طالبــا وطالبة من املقيمني بصورة غير 
قانونية خالل الفصل األول من العام الدراسي 

.٢٠٢٢/٢٠٢١
وقال القائم بأعمال عميد القبول والتسجيل 
باجلامعة د.مشــعل الغربللي لـــ «كونا» إن 
عدد الطالبات املقبوالت من املقيمني بصورة 
غير قانونية بلــغ ١٥٠ طالبة، فضال عن ٦٢ 
طالبا يتوزعون على مختلف كليات اجلامعة، 
مضيفا أن كلية العلوم جاءت في املرتبة األولى 
من حيث قبول الطلبة املقيمني بصورة غير 
قانونية بواقع ٥٠ طالبا وطالبة تليها كلية 

اآلداب بـــ ٤٥ طالبا وطالبة ثم كلية التربية 
بـ ٤٠ طالبا وطالبة.

وأوضح أنه مت أيضا قبول ١٨ طالبا وطالبة 
في كلية العلوم احلياتية و١٦ طالبا وطالبة 
في كلية العلوم الطبية املســاعدة و١٣ طالبا 
وطالبة في كلية العلوم االجتماعية و١٠ طالب 
وطالبات في كلية احلقوق، في حني توزع بقية 
الطلبة على مختلف الكليات األخرى، مشيدا 
بالتنسيق املستمر بني جامعة الكويت واجلهاز 
املركزي ملعاجلة أوضاع املقيمني بصورة غير 
قانونية في عملية تســجيل الطلبة من فئة 

املقيمني بصورة غير قانونية.

كلية العلوم أوالً بواقع ٥٠ طالباً و«اآلداب» في املرتبة الثانية بـ ٤٥

د. مشعل الغربللي

«التربية»: فتح املجال حلملة الثانوية 
والدبلوم لوظيفة عامل نظافة

«املرأة الدولية» نّظمت حفلها السنوي 
مبناسبة قرب قدوم العام اجلديد

عبدالعزيز الفضلي

التربيــة  عدلــت وزارة 
شروط التقدم لوظيفة عامل 
نظافة بعدما مت استبعاد ما 
يقــارب ٢٩٠٠ متقدم للعمل 
ملخالفة شرط العمر والشهادة 
الدراســية، إضافة الى عدم 

وجود اقامة سارية.
الوكيل املســاعد  وقــال 
للشــؤون االداريــة باإلنابة 
د.عبداحملســن احلويلة في 
كتاب وجهه الى وكيل وزارة 

التربيــة د.علي اليعقــوب، وتلقت «األنباء» 
نسخة منه، إن طلبات غير مستوفية الشروط 
قد وردت إلى الوزارة، حيث مثال لوحظ أثناء 
فرز أوراق املتقدمني لشغل وظيفة عامل نظافة 
واستبعاد من يحمل شهادة الثانوية العامة أو 
الدبلوم بعد املتوسط، مما أثر بالسلب على 
عدد املقبولني. وأوضح الكتاب رؤية اإلدارية 
باســتثناء من يحمل هذه الشــهادة لدخول 
املقابلــة، حيــث إن املؤهــل العلمي ينعكس 

باإليجــاب علــى الشــخص 
نفســه ومســتوى ثقافتــه 
ومعرفته، حيث سيقوم هؤالء 
بالتعامل مع إدارات املدارس 
واإلدارات املختلفة بالوزارة، 
ومعرفته مبا يسند إليه من 
مهام وواجبــات وحرصهم 
على حفظ الوثائق وامللفات 
واألوراق التــي تكــون بني 

ايديهم.
كمــا بني احلويلــة كذلك 
وجود طلبات غير مستوفية 
لشرط العمر (٢٥ - ٤٠)، ومن 
ثم ارتأت اللجنة النظر في تعديل شرط العمر 
إلى (٢١-٤٥)، داعيا إلى اعتماد اقتراح تعديل 
هذه الشروط نظرا حلاجة الوزارة وكذلك إعطاء 

الفرصة ألكبر عدد من املتقدمني للوظيفة.
وفي هذا السياق، كشفت مصادر تربوية 
مطلعة لـــ «األنباء» عن أن جلنــة املقابالت 
ســتبدأ اليوم األربعاء باســتقبال املتقدمني 
وفقا للشــروط اجلديدة، مشيرة إلى أن ذلك 
يأتي ملصلحة العمل وحتقيقا للهدف املنشود.

عّدلت شرط العمر ليكون من ٢١ إلى ٤٥.. واملقابالت تبدأ اليوم

د.عبداحملسن احلويلة

ندى أبونصر

نظمــت مجموعة املــرأة الدوليــة حفلها 
الســنوي الذي تقيمه نهاية كل عام احتفاال 
بقــرب قــدوم العام اجلديد، وذلــك في قاعة 
اجلوهــرة بفندق كراون بالزا االحد املاضي، 
وسط أجواء من البهجة والسرور، حيث قامت 
عضوات مجلس االدارة باســتقبال االعضاء 
والضيوف والترحيب بهم، ومت تقدمي الهدايا 
من «سانتا كلوز» الذي أضفى بهجة للحفل.

واســتهل احلفل بتقدمي منسقة العالقات 
العامة للمجموعة ليلى بولص، حرم سفير 
ايطاليا كريستيانا بلدوتشي رئيسة مجموعة 
املرأة الدولية للعــام ٢٠٢١/٢٠٢٢، التي القت 
كلمة شكرت فيها الشيخة هنوف البدر حرم 
وزير اخلارجية والرئيسة الفخرية ملجموعة 
املرأة الدولية على دعمها الدائم للمجموعة، 
ورحبت أيضا بسفيرات االرجنتني والواليات 
املتحدة وكينيا، وكندا وتنزانيا الالتي لبني 
دعــوة املجموعة حلضور احلفل وبعضوات 
املجموعة والضيوف الذين حضروا االحتفال، 
وهنأت اجلميع باالعياد املجيدة، متمنية ان 
يكون العام القادم عام خير وسعادة للكويت 

والعالم.
ومت عرض ڤيديو خاص باالعياد املجيدة 
من مدينة بيت حلم في فلسطني قدمته حرم 

سفير فلسطني رميا اخلالدي بهذه املناسبة تلته 
معزوفات موسيقية خاصة من قبل مجموعة 
كشفية تابعة للكنيسة األرثوذكسية بالكويت، 
ثم قدمت شيرين حتر إحدى عضوات املجموعة 
اغاني مســتوحاة من روح املناسبة أمتعت 
املشاركات في احلفل، وبعدها استمتع اجلميع 
بعشاء مميز من عمل طهاة فندق كروان بالزا، 
تخللته وصلة من الدبكة اللبنانية وسحب 
على جوائز قيمة مقدمة من سفارتي فلسطني 
وارمينيا وعدد من اجلوائز القيمة األخرى.

وفي نهاية احلفل، شــكرت حرم ســفير 
ايطاليا ورئيسة املجموعة عضوات مجلس 
االدارة وجميع من ساهم في إجناح احلفل.

حرم السفير اإليطالي كريستيانا بالدوتشي

عضوات مجلس إدارة مجموعة املرأة الدولية مع عدد من السفيرات املعتمدات بالكويت

مشاركة طالبية

تعاون قريب من خالل السفارة األميركية بالكويت مع كليات للطيران في الواليات املتحدة


