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اجلالوي: تدشني نظام الوكاالت باإلجنليزية 
سيرفع تصنيف الكويت باملؤشرات الدولية

أسامة أبو السعود

تنفيذاً لرؤية الدولة في 
تنشــيط مناخ االســتثمار 
كمركــز  الكويــت  ودعــم 
مالي واســتثماري باملنطقة 
وحتسني بيئة األعمال، أعلن 
وزير العــدل ووزير الدولة 
لشؤون تعزيز النزاهة ووزير 
األوقــاف املستشــار جمال 
اجلــالوي، عــن بــدء العمل 
باخلدمة االختيارية بنظام 
الــوكاالت املقدمــة باللغتني 

العربية واالجنليزية ملن يرغب في ذلك وبذات 

الرسوم املقررة على الوكالة 
باللغة العربية.

وأضــاف اجلــالوي أن 
هــذا النظــام ســوف يتيح 
للمراجعــني احلصول على 
الوكاالت باللغتني في آن واحد 
اختياريا في حال الرغبة في 
استخدامها خارج الكويت أو 
ملــن ال يجيد اللغة العربية، 
ما سيكون له أثر إيجابي في 
جذب االستثمار والتسهيل 
على جمهــور املتعاملني مع 
الــوزارة ورفــع تصنيــف 

الكويت في املؤشرات الدولية.

املستشار جمال اجلالوي

مجموعة املرأة الدولية نظمت «جمال كوريا»

ندى أبو نصر

بالتعاون مع ســفارة جمهورية كوريا 
لدى الكويت، نظمت مجموعة املرأة الدولية 
فعالية ثقافية أول من أمس بعنوان «جمال 

كوريا» في فندق كراون بالزا.
اســتهل احلفل بكلمــة ألقتها رئيســة 
املجموعــة حــرم ســفير جمهورية مصر 
العربية غادة شوقي عبرت فيها عن سعادتها 
ببدء املوسم بـ «يوم كوريا»، الفتة الى أن 
املجموعة محظوظة باالحتفال به كون احد 
أهدافهــا العمل على التقارب والتكامل بني 
الثقافــات، مبينة أن كوريــا بلد له تاريخ 

عريق يعود إلى ٧٠٠٠ عام مضت.
وأضافت شــوقي ان الشــعب الكوري 
فخور بثقافته التقليدية الفريدة وجناحه 
االقتصــادي الســريع خالل فتــرة زمنية 
قصيرة، ويظهر احتراما كبيرا لكبار السن 
والعائلة وبر الوالدين، ويؤمن باإلخالص 
واالجتهاد والتواضع والعمل اجلاد، ويتبع 
قواعد سلوكية معينة أثناء االجتماع واألكل 
والصالة حتى االحتفال، متطرقة الى اكتساح 
املطبخ والدرامــا والبوب الكوري للعالم، 
اضافــة الــى الصناعات الكوريــة العالية 
اجلودة ومنتجات العناية بالبشــرة التي 

ال مثيل لها.
وأكدت انه من املهم السعي ملعرفة بلد 
مــا من منظور شــعبه، فمــن دون معرفة 
املنظور الفريد للشعب الكوري، ميكن ان 
يصبح فهمنا للثقافة الكورية  ضحال ومنطيا، 
ورحبت بزوجات السفراء اجلدد في الكويت 
وانضمام بعض أزواج السفيرات ألول مرة 
بتاريخ مجموعة املرأة الدولية بعد تعيني 

١٤ سفيرة من مختلف الدول بالكويت.
وهنأت صاحب السمو األمير مبناسبة 
الذكرى الثانية لتولي سموه مقاليد احلكم، 

كما هنأت الشعب الكويتي بنجاح انتخابات 
مجلس األمة.

من جانبه، ألقى سفير جمهورية كوريا 
لدى الكويت تشونغ بيونغ-ها كلمة تقدم 
خاللها بخالص الشــكر والتقدير لرئيسة 
وأعضاء مجلس إدارة مجموعة املرأة الدولية 
على تنظيم الفعالية، معربا عن ســعادته 
بتقدمي بعض اجلوانــب املتعلقة بالثقافة 
الكوريــة مبا فيهــا «الهانبوك» وهو الزي 
التقليدي الكوري الذي يعكس جمال املاضي 
وجزءا مهما من منط احلياة التراثية، آمال 
أن يتيح العرض املرئي أســرار ونصائح 
 «K-beauty» عالم اجلمال الكوري احلديث
الذي قدمه طبيب التجميل الكوري فرصة 
لالطالع على حملات من اجلمال الكوري في 
الوقت احلالي. وتخلل الفعالية عرض فيلم 
قصير عن كوريا بعنوان «خمسة انطباعات 
عــن كوريــا» الذي يســلط الضــوء على 
جوانب مختلفة للحياة مثل حياة املدينة، 
واملوسيقى، والطعام وغيرها، وبعد ذلك، 
قام جراح التجميل الكوري د.جونغهيون 
كيم، الذي يعمل في مركز «ســول ديرما» 
في الكويت وزوجته د.سونهيي هير وهي 
طبيبة ايضا، بتقدمي نصائح للمشاركني عن 
اجلمال الكوري إضافة الى معلومات طبية 
مفيدة عن الروتني اليومي الضروري للعناية 
بالبشرة، إضافة الى عرض لألزياء التقليدية 
«الهانبــوك» التي تتميز باأللوان املختلقة 
واخلطوط الناعمة، وأتيحت الفرصة لبعض 
املشاركني لتجربة ارتداء الهانبوك والتقاط 
الصور التذكارية مع خلفية ملناظر طبيعية 

جميلة في كوريا.
وفي اخلتام، قدمت غادة شــوقي درعا 
تذكارية للسفير الكوري وحرمه وشكرته 
على كلمته وتنظيم اليوم املميز الذي اسعد 

احلضور.

لتسليط الضوء على الثقافة واألزياء واملطبخ واحلياة التقليدية الكورية

غادة شوقي متوسطة السفير الكوري وزوجته واملشاركني في احلفل

«الشباب» حتتفي بتخريج أول دفعة من مبادرة أريج حمادة
لتأهيل الشباب في مجال «التحكيم التجاري الدولي»

األولى من نوعها وبالتعاون مع مركزي «هامبورغ» و«التجاري الصيني - األوروبي» وكلية العلوم اإلدارية

د.مشعل الشاهني وأريج حمادة ونبيلة العنجري ود.أنور الشريعان وفريق املدربني في صورة تذكارية مع خريجي البرنامج   (قاسم باشا)

الشـاهني: حريصـون علـى تنظيـم برامـج تؤهـل كـوادر وطنيـة شـبابية للعمـل فـي مختلـف قطاعـات الدولـة
حمـادة: املبـادرة هـي األولى في الشـرق األوسـط وتسـتهدف خلق جيـل واعد فـي التحكيـم التجـاري الدولي

آالء خليفة

أكد مديــر الهيئــة العامة 
الشاهني  للشــباب د.مشــعل 
أهمية برنامج احملكم التجاري 
الدولــي الــذي جــاء مببادرة 
قدمتهــا احملامية أريج حمادة 
وتبنته الهيئة العامة للشباب.

جاء ذلك خالل حفل تكرمي 
احملكــم  برنامــج  خريجــي 
والــذي  الدولــي  التجــاري 
أقامته الهيئة العامة للشباب 
واســتضافته كليــة العلــوم 
اإلداريــة بجامعــة الكويــت، 
حيث مت تخريج ٥٦ شخصا من 
البرنامج ومت توزيع الشهادات 
عليهم بحضور املمثل اإلقليمي 
التجــاري  التحكيــم  ملركــز 
األوروبي - الصيني احملامية 
أريــج حمــادة، واإلعالمــي 
طالل الياقوت، ورئيس قسم 
الكويت  االقتصــاد بجامعــة 
د.أنور الشريعان، واخلبيرة 
في شــؤون السياحة ومديرة 
عام شــركة «ليــدرز جروب» 
لالستشارات والتطوير نبيلة 
العنجري، واحملاضرين الذين 
شاركوا في البرنامج التدريبي 
وذلك على مسرح كلية العلوم 

اإلدارية بجامعة الكويت.
كفاءة ومهارة

وأكد الشاهني حرص الهيئة 
العامة للشباب على تنظيم مثل 
تلك البرامــج التدريبية التي 
تؤهل كوادر وطنية شــبابية 
للعمــل في مختلــف قطاعات 
الدولة مسلحني بأفضل املهارات 
املطلوبة للعمل من أجل الكفاءة 
والتميز في األداء، مضيفا أن 

التجاري الدولــي األولى من 
نوعهــا إلــى الهيئــة العامة 
للشــباب بالتعاون مع مركز 
التجاري  هامبورغ للتحكيم 
التحكيــم  الدولــي ومركــز 
التجاري الصيني- األوروبي 
في أملانيــا ومركز التميز في 
اإلدارة بكلية العلوم اإلدارية 

بجامعة الكويت.
أن  حمــادة  وأوضحــت 
الهــدف مــن البرنامــج خلق 
فرص وظيفية دولية للشباب 
الكويتي فــي مراكز التحكيم 
الدولية مبختلف  التجاريــة 
دول العالم من خالل تأهيلهم 
ليصبحوا محكمني دوليني في 
مجال التجارة الدولية، الفتة 
إلــى أن البرنامــج يهدف إلى 
خلق جيل جديد واعد في مجال 
التحكيم التجاري الدولي، وهي 
مبادرة جديدة من نوعها وتعد 
األولى في الشرق األوسط من 

ناحية دعم الشباب.

استضافتهم وتنظيم البرنامج 
التدريبي.

مرحلة متقدمة

بــأن  حمــادة  وأفــادت 
الشــهادات التي حصل عليها 
مجتازو البرنامج مت التوقيع 
عليها من قبل مركزي حتكيم 
دوليــني هما غرفــة هامبورغ 
للتحكيــم التجــاري ومركــز 
التحكيم الصيني - األوروبي، 
وهما تابعان لغرفة الصناعة 
والتجارة األملانية في هامبورغ 
بعدما اجتازوا ٥٦ ساعة مدة 
البرنامج التدريبي، الفتة إلى 
أن فترة التدريب كانت يوميا 
من الساعة ٤ حتى الساعة ١٠

مساء في كلية العلوم اإلدارية 
الكويت. وأشــارت  بجامعــة 
حمــادة إلــى أنــه مت قبول ٩

من املشــاركني فــي البرنامج 
ليصبحــوا أعضــاء في مركز 
التحكيم الصيني -األوروبي، 
مما يعد جناحا للبرنامج وهو 
مــا يعــد دخولهــم للمرحلة 
الثانيــة في مجــال العمل في 
التجاريــة  التحكيــم  مراكــز 
الدوليــة، مضيفــة: نحن في 
هذا البرنامج لن نكتفي فقط 
بتأهيلهم بل سنسعى إلى تقدمي 
كل الدعم لتعيينهم في املراكز 
الدولية. وأشارت  واملنظمات 
إلى أن احملاضرين في البرنامج 
أبــدوا إعجابهــم  التدريبــي 
الشديد بالشباب املشاركني في 
البرنامج وبأســلوب نقاشهم 
الدقيــق وذكائهــم في حتليل 
القضايا، معربــة عن فخرها 
بهــذه الكوكبــة مــن خريجي 
برنامج احملكم التجاري الدولي.

البرنامــج  أن  وتابعــت 
استهدف الشباب الكويتي من 
عمر ٢٣-٣٤ عاما واحلاصلني 
على بكالوريوس في القانون 
أو الهندسة أو احملاسبة بشرط 
إجادة اللغة اإلجنليزية كون 
التدريب أثناء البرنامج باللغة 
االجنليزية، الفتة إلى أنه كان 
يفترض تدريب ٣٠ شخصا، 
لكن تقدم للتســجيل حوالي 
٢٠٠ شــخص ومتــت مقابلة 
١٦٤ من املســتوفني للشروط 
ومت قبول ٧٦ شــخصا منهم، 
وفي النهاية استطاع اجتياز 

االختبار ٥٦ شخصا.
ولفتــت حمادة إلــى أن ٧

محامني محكمــني دوليني من 
أملانيا هم مــن قاموا بتدريب 
املشــاركني في البرنامج وهم 
يعتبــرون مــن أشــهر وأكبر 
احملامني في أوروبا وكان عملهم 
تطوعيا، لكــن الهيئة العامة 
للشــباب تكفلــت مبصاريف 

احملامية أريج حمادة تسلم إحدى اخلريجات شهادتها بحضور طالل الياقوت ود.أنور الشريعان

هــذا البرنامــج يأتــي ضمن 
التنمــوي «صناع  املشــروع 
العمل»، أحد مشاريع السياسة 
الوطنية للشباب واملدرج في 
اخلطة اإلمنائية للدولة واملعني 
بتمهني الشباب وخلق مسارات 

وظيفية لهم.
الهيئــة  أن  إلــى  وأشــار 
القــادم  ســتطلق األســبوع 
ثانــي مشــاريعها بالتعاون 
مــع «أمازون» وهــو برنامج 
«ريســتارت» بالشــراكة مع 
الهــدف منــه تأهيــل   AWS
الشباب الكويتي من خريجي 
علوم الكمبيوتر مبا يرفع من 
مهاراتهم وكفاءاتهم في العمل

فرص وظيفية

من ناحيتها، ذكرت املمثل 
التحكيــم  اإلقليمــي ملركــز 
التجاري األوروبي- الصيني 
احملاميــة أريج حمــادة أنها 
قدمت مبادرة برنامج احملكم 

ملشاهدة الڤيديو

املوسى: تخطينا املرحلة احلرجة 
لألحمال الكهربائية بنجاح

دارين العلي

أعلن وزير االشغال العامة ووزير الكهرباء واملاء 
م.علــي املوســى اجتيــاز املرحلة احلرجــة لألحمال 

الكهربائية للصيف احلالي بنجاح.
وقال املوســى إنه مت جتاوز ذلك التحدي بجهود 
العاملني في الوزارة الذين يعملون ملصلحة الوطن.

وأوضح أن االحمال الكهربائية بلغت رقما قياسيا 
حوالي ١٦١٨٠ ميغاواط ليشكل فارقة نوعية تطلبت 
جهدا استثنائيا من العاملني في الوزارة الذين عملوا 

م. علي املوسىبروح الفريق الواحد.

أكد أن له أثراً إيجابياً في جذب االستثمار والتسهيل على املتعاملني

وكالء «أوقاف» اخلليج يقّرون رؤية 
الكويت  لتعزيز املواطنة الصاحلة 

ونشر الوسطية واالعتدال
أسامة أبوالسعود

شــارك وكيــل وزارة األوقــاف م.فريد عمادي فــي اجتماع 
مساعدي الوزراء املسؤولني عن الشؤون اإلسالمية واألوقاف 
بدول مجلس التعاون لدول اخلليج العربية السابع عبر تقنية 
االتصال املرئي. وناقش مساعدو الوزراء عددا من املوضوعات 
املقدمة من الكويت، وفي مقدمتها ورقة آلية العمل االسترشادية 
في مجال الشــؤون اإلســالمية بني وزارات وهيئــات األوقاف 

والشؤون اإلسالمية والدينية في دول املجلس.
ومت االتفاق على رفع توصية إلى الوزراء حول الورقة املقدمة 
من الكويت بشــأن الرؤية املســتقبلية االسترشادية لوزارات 
األوقاف، وما تضمنته هذه الرؤية املستقبلية من ستة مرتكزات 
أساســية تندرج حتتها مواضيع ذات أهمية كتعزيز املواطنة 
الصاحلة ونشر الوسطية واالعتدال الفكري واملنهجي ملواجهة 
الفكر املتطرف وتأهيل أئمة وخطباء املســاجد وتعزيز الدور 
املنوط بهم، باإلضافة إلى تعزيز دور الشباب وإدارة مواهبهم 
وتعزيز دور املرأة القيمي في املجتمع مع تنمية وتطوير األداء 

مبؤسسات العمل الوقفي.
كما مت االتفاق على رفع توصية باملوافقة على أوراق العمل 
املقدمة من الكويت أيضا حول استضافة الشخصيات الغربية 
العاملية في مجاالت عدة وتعريفهم بســماحة ووسطية الدين 
اإلسالمي وكذلك ورقة حول أهمية استخدام وسائل التواصل 
االجتماعي في نشر الدعوة اإلسالمية وورقة عن أبرز ما يثار 

حول اإلسالم في العصر احلديث وكيفية الرد عليها.


