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»التحكيم التجاري« ينظم الملتقى 
الثاني لإلدارات القانونية لدول التعاون

جائزة سالم العلي المعلوماتية تشارك 
في »أسبوع اإلنترنت الخليجي الثاني«

»السكنية« تستدعي مواطنين 
لمنطقة شمال غرب الصليبخات

ينظم مركز التحكيم التجاري 
لدول مجلس التعاون اخلليجي 
امللتقى الثاني لالدارات القانونية 
بالدول االعضاء ويستمر يومني. 
وقال املركز في بيان صحافي 
القانونية  ام����س ان االدارات 
بالوزارات واملؤسسات املعنية 
بذات العالقة في الدول االعضاء 
اضافة الى قانونيني مختصني 
الذي  امللتقى  سيشاركون في 
يرعاه نائ����ب رئيس مجلس 
القانونية  الوزراء للش����ؤون 
ووزير العدل ووزير االوقاف 
والشؤون االسالمية املستشار 
راش����د احلماد. ويتبوأ املركز 

مكان����ا اقليميا رائدا في مجال 
املنازعات  الفصل في  خدمات 
التجارية بدول مجلس التعاون 
ويهدف الى ممارسة وتعزيز دور 
التحكيم كوسيلة بديلة وآمنة 

لفض املنازعات التجارية.
املرك����ز بفض  كما يق����وم 
التجاري����ة بكفاءة  املنازعات 
وس����رعة وفعالي����ة وعدال����ة 
وتعزيز اجراءات نزاهة التحكيم 
التجاري ونشر ثقافة التحكيم 
التجاري خليجيا وتأس����يس 
عالق����ات ثنائي����ة م����ع مراكز 
التحكيم اخلليجية والعربية 

اإلقليمية والدولية.

ق��ال م��دي���ر ج����ائ�������زة 
س���مو الشيخ س���الم العلي 
املعلوماتي���ة د.خليل ابل ان 
اجلائزة ستشارك في »أسبوع 
الثاني«  اإلنترنت اخلليجي 
الذي تنظمه اجلمعية الكويتية 
لتقنية املعلومات واملقرر غدا 

األربعاء.
وأضاف د.ابل ان مشاركة 
اجلائزة في األس���بوع الذي 
يحم���ل عن���وان »االنترنت 
اس���تثمار للجمي���ع« تأتي 
القائم بني  تتويجا للتعاون 

اجلائزة واجلمعية.
وأوض���ح ان مش���اركة 

اجلائزة تساهم في نشر الثقاف����ة املعلوماتية وحتقيق التنمية 
الشامل���ة املتكامل��ة ب��ني األف���راد واملؤسسات وتقدمي برامج 
تسه���م في تطوي��ر جودة اخلدم���ات الرقمية املختلف���ة ف���ي 

املجتمع.
وأش������ار الى ان اجلائزة س���تقدم عرضا مفصال عن أهمية 
شبكة االنترن��ت وعن فعاليات اجلائزة وأنشطتها وما أجنزته 
من مش���اري��ع عبر الش���بكة املعلوماتية خالل مسيرتها التي 
ب��دأت في عام 2001 ف���ي الكويت وانطلقت الى الوطن العربي 

عام 2007.
كم��ا أش���ار د.ابل الى ان اجلائزة مازالت تستقبل طلب��ات 
التس���جيل في جوائز املعلوماتي���ة لهذا الع���ام على موقعها 
االلكترون���ي اخلاص وان فترة التس���جيل ستنتهي في نهاية 

شهر يناير املقبل.

العامة  دع���ت املؤسس���ة 
للرعاية الس���كنية املواطنني 
أصحاب طلبات السكن بتاريخ 
1993/12/31 وما قبل، الراغبني 
ف���ي احلصول على قس���ائم 
حكومي���ة في منطقة ش���مال 
غرب الصليبخ���ات ملراجعة 
صالة خدم���ة املواطن مببنى 
املؤسس���ة »جنوب الس���رة« 
الدوام  اثن���اء  الدور األرضي 
الرسمي، وذلك اعتبارا من األحد 
13 اجلاري، متهيدا للنظر في 
التخصيص لهم علما ان توزيع 
القسائم سيتم على املخططات 
فيما بعد. وذكرت املؤسس���ة 

ان على املواطنني املشمولني 
بهذا االستدعاء احضار األوراق 
الرسمية التالية: شهادة راتب 
حديثة، كتاب حديث من بنك 
التسليف واالدخار )يطلب من 
ادارة خدمة املواطن باملؤسسة(، 
شهادة س���جل عقاري حديثة 
من وزارة الع���دل مبينا فيها 
رقم اجلنسية والرقم املدني، 
صورة البطاقات املدنية ألفراد 
األس���رة، وفي حالة وفاة أب 
صاحب العالقة عليه احضار 
شهادة س���جل عقاري حديثة 
للمرحوم باإلضافة الى شهادة 

حصر الوراثة.

د.خليل ابل

ورشة عمل في »الصحافيين« تناولت حرية الصحافة والمصداقية

دارين العلي ـ بيان عاكوم
بهدف تعزيز حرية الصحافة 
في الكوي����ت وتزويد الصحافيني 
بالنواح����ي املتعلق����ة بالنزاه����ة 
الصحافية وتطوير املهارات الالزمة 
لكيفية كتابة اخلبر، افتتح املجلس 
الثقافي البريطاني ومنظمة فريدوم 
ه����اوس بالتعاون مع مؤسس����ة 
تومسون البريطانية ورشة عمل 
ح����ول الصحافة واالخالقيات في 
جمعية الصحافي����ني يوم أمس، 

وتستمر ملدة ثالثة أيام.
وخالل جلسة االفتتاح، حتدث 
رئيس اجلمعية أحمد بهبهاني الذي 

رحب باملشاركني في الورشة متأمال 
أن يستفيد اجلميع عمليا منها.

وأضاف: هذه من أهم اخلدمات 
التي تقدمه����ا اجلمعية للصحافة 
الكويتية، الفتا الى عزم اجلمعية 
الدورات  املزي����د من  على تنظيم 
وورش العم����ل ف����ي املس����تقبل، 

وتتناول مجاالت عدة.
القائمني على  وشكر بهبهاني 
الورشة ملا بذلوه من جهد، متأمال 

أن تعم االستفادة على اجلميع.
وم����ن ثم حتدث مدي����ر املركز 
البريطاني س����تيفن فوربس عن 
أخالقي����ات املهن����ة، معتب����را أن 

االخالقيات هي شيء مهم في طريقة 
عمل املركز البريطاني، الفتا الى ان 
املركز حريص على تناول مشاريع 
متعددة ولديه العديد من املبادرات 

في أخالقيات املهنة.
وأضاف: إال أننا لم نطرح هذا 
املوضوع من قبل في الكويت ليس 
لقلة االهتمام، وإمنا ألننا ال نرى 
ضرورة لذلك. وعبر فوربس عن 
س����عادته باملش����اركة في املركز، 
وش����كر كل القيم����ني على الدورة 
وجهودهم الت����ي بذلوها إليصال 
االفكار التي يريدون تعميمها على 
الصحافيني. وكان ملديرة فريدوم 

هاوس ناشيانتي هاري كلمة شكرت 
فيها القائمني على الدورة، ومتنت 
من اجلميع االلتزام، وذلك لتحصيل 
استفادة أكبر من املدربني واملواضيع 
التي يتناولونها. وخصص اليوم 
االول من ورش����ة العمل للتطرق 
ملسألة النوع االجتماعي وتعريفه، 
وكيفية تناول الصحف للرجل أو 
املرأة والقضايا املتعلقة بهما على 
اساس النوع االجتماعي الذي وكما 
مت تعريفه هو تصنيف ألدوار الرجل 
أو املرأة وفق املوروث االجتماعي 
واملكتسبات عبر الزمن. وتناولت 
احملاضرة ف����ي جامعة نوتنغهام 

واملستشارة مبؤسسة تومسون 
د.زاه����رة حرب مس����ألة التمييز 
وفقا للن����وع االجتماعي وتفريقه 
عن نوع اجلنس والنقاش احلاصل 
بهذا الشأن على املستويات احمللية 
والعاملية والعربية مشيرة الى ان 
املجتمعات عبر التاريخ قد حددت 
أدوارا للنساء وأخرى للرجال وفق 
أطر زمنية محددة نتيجة ملوروثات 
ثقافية، الفتة الى ان االعالم احيانا 
ينزلق الى هذا االمر، فيميز بني املرأة 

والرجل على هذا االساس.
وفي سياق الورشة، مت اجراء 
اختبار قام املشاركون في الدورة 

من خالله بالبح����ث في الصحف 
احمللية عن أمناط هذا التمييز أو 
التمييز وفق النوع االجتماعي في 
تناول االختيار والتقارير اخلاصة 
بالرجال أو النساء، وكيف ميكن ان 
تكون اشكال هذا التمييز إن بالكلمة 
أو الصورة أو حت����ى بالعناوين 

والعبارات الصغيرة. 
أما املدربة في معهد تومسون 
آلن وون فق����د حتدثت عن كيفية 
تصوير املرأة في اإلعالم، خصوصا 
املرأة السياسية ونوعية التقارير 
واالخبار التي تطاولها على مستوى 

العالم.

باالشتراك مع معهد تومسون البريطاني ومنظمة فريدوم هاوس

الزميلتان بيان عاكوم ودارين العلي في أول أيام الورشة
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