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محمد العمر

محمد العثمانسعاد الرفاعي

د.ناصر الزيد
معتز أمني

»الدراسات اإلسالمية« تسّير رحلة عمرة أهل القرآن 
الثامنة تحت شعار »على خطى الحبيب ژ«

»كوغر« تزكي العثمان أمينًا عامًا  
لرابطة المرأة واألسرة الخليجية )وفا(

الزيد: »التحكيم التجاري« يقدم 
برنامجًا تدريبيًا متكاماًل

حال الى ح����ال، وكانت نقطة 
االنطالق التساع رقعة االسالم 
في ربوع االرض وتأسيس دولة 

اسالمية عظمى.
الى ان رحلة  العمر  وأشار 
العمرة تستهدف اذكاء اجلانب 
الديني والروحي عند املشتركني، 
وكذلك اجلوان����ب الثقافية، اذ 
س����تمكنهم من االط����الع على 
حضارة أقامها رسول اهلل ژ، 
من خالل االط����الع على اآلثار 
االس����المية حلضارة االسالم، 
مبينا ان الرحلة ستشمل زيارة 
العدي����د من االماكن املقدس����ة 
واحلضاري����ة، خصوص����ا ان 
الرحلة تضم طلبة العلم، كما 
س����يتم عقد لقاء تنويري بني 
الوفد وأحد مشايخ احلرم املكي 
وزيارة ملعرض احلرمني مبكة 

املكرمة.

األمن����اء على الثق����ة التي أوالها 
اياه، كما هنأ رئيس����ة األكادميية 
الثقافية اخلليجية لتزكيتها رئيسة 

لألكادميية سعاد الرفاعي.

اط���ار نش���اط املكتب  في 
الثقافي لسفارة جمهورية مصر 
العربية في البالد، خالل الشهر 
اجلاري، وحتت رعاية وحضور 
السفير عبداالحد امباكي سفير 
جمهورية السنغال لدى البالد 
وعميد الس���لك الديبلوماسي، 
الثقافي املصري  املكتب  ينظم 
مع���رض ص���ور فوتوغرافية 
بعن���وان »مص���ر ف���ي عيون 
الديبلوماس���يني« وذلك خالل 
الفترة م���ن 21 الى 29 اجلاري 

في مول 360.
وأشار رئيس املكتب االعالمي 
بسفارة جمهورية مصر العربية 
معتز أمني إلى ان املعرض يهدف  
ال���ى التعريف مبختلف اوجه 
احلياة في مصر، وبصفة خاصة 
رؤية الديبلوماسيني بالسفارات 
املعتمدة لدى البالد لها من واقع 
ما لفت نظرهم وعدساتهم خالل 

زيارتهم ملصر.

يشارك بالصور في املعرض 
ديبلوماس���يون من سفارات 
روسيا وفرنسا والصني واململكة 
املتحدة وكندا واليابان والواليات 

املتحدة االميركية.
يفتتح املعرض يوم اخلميس 
21 يناير الساعة السابعة مساء 

في مول 360.

أن البرنام���ج يهدف إلى بيان 
املركز القانوني للمحكم وأوجه 
التشابه واالختالف بينه وبني 
الطرف  القاض���ي باعتب���اره 
احملاي���د بني أط���راف النزاع، 
وإعطاء املتدرب تصورا حول 
طريقة تسمية أو تعيني احملكم 
وما يتطلب���ه هذا التعيني من 

شروط.
إضافة إلى توعية املتدرب 
وبيان االلتزام����ات واحلقوق 
للمحكم وذلك للمس�������اهمة 
املت����درب وتأهيله  إعداد  في 
قانونيا ليصبح مؤهال للقيام 
بدوره عندما يحال إليه نزاع 
ويصبح حكما ب���ني الطرفني 
بعد اس���تكمال باقي البرامج 

التدريبية.
وأف���اد األمني العام للمركز 
بأن املخاطب���ني للبرنامج من 
رج���ال القض���اء أو احملامني، 
املهندس���ني  احملاس���ب������ني، 
القانونيني في  واملستشارين 
مختلف املؤسسات، والباحثني 
القانونيني في الهيئات العامة 
واخلاصة، كذلك العاملون في 
الشركات االستش���ارية ذات 
الطاب���ع القانون���ي، وأعضاء 
غ���رف التج���ارة والصناعة، 
الديبلوماس���يون الراغب���ون 
القانونية  في تنمية قدراتهم 
والقضائية والتحكيمية، رجال 
األعمال في مختلف الشركات 

اخلليجية واألجنبية.
وفي خت���ام تصريحه دعا 
إلى  املهتمني بالتحكيم  جميع 
ضرورة املشاركة في برنامج 
املتكامل  التدريب���ي  التحكيم 
النظام  للتع���رف على ه���ذا 
القضائي اخل���اص من خالل 
هذه الدورات، موجها الش���كر 
إلى الدكتورة عائشة الذوادي 
عل���ى مش���اركتها بالبرنامج 
وتقدمي خبراتها في هذا املجال 

للمتدربني.

فقط، بل ستكون رحلة دينية 
ثقافية لزيارة االماكن املقدسة، 
وكذل����ك االماك����ن التاريخية، 
استشعارا برحلة رسول اهلل 
ژ، وهجرت����ه من مك����ة الى 
املدين����ة، والت����ي غيرت وجه 
التاريخ وبدلت حال االمة من 

الثقافية اخلليجية بكوغر ورئيس 
جلنة العالقات اخلارجية »جي سي 
ايه« منذ تدش����ني فرعي الكويت 
كما شكر العثمان رئيس ومجلس 

عند إخالله بالتزاماته، واحلقوق 
املالية واألدبية للمحكم، حيث 
جتعل من املتدرب شخصا ملما 
بحقوقه والتزاماته، ومؤهال 

للقضاء في حقوق األطراف.
كما انه أش���ار إلى أن هذا 
البرنامج يتضمن عدة محاور 
تب���دأ بالتع���رف على احملكم 
ودوره وبيان أوجه التش���ابه 
واالختالف بينه وبني القاضي، 
والشروط القانونية واالتفاقية 
الواجب توافرها في احملكم، ثم 
االنتقال بعد ذلك إلى توضيح 
املس���ائل املتعلقة باحملكم من 
حيث تش���كيل هيئة التحكيم 
وغيرها منها )التعيني � العدد 
� األهلية � احليدة واالستقالل(، 
إضافة إلى التعرف على نوع 
العالقة التي تربط بني احملكم 

وأطراف النزاع.
واستطرد بقوله بأنه كذلك 
املتدرب على  البد أن يتعرف 
االلتزامات التي تتوجب على 
احملكم خالل املراحل الثالث التي 
متر بها العملية التحكيمية وهي 
)مرحلة تسمية احملكم، ومرحلة 
سير التحكيم، وأخيرا مرحلة 
إصدار احلكم(، كذلك حقوقه 
املالي���ة واألدبية جتاه أطراف 
الن���زاع، واجل���زاءات القابلة 

للتطبيق على احملكم.
كما ذكر األمني العام للمركز 

الدراس����ات  ادارة  أقام����ت 
االس����المية ب����وزارة االوقاف 
والشؤون االسالمية لقاء تنويرا 
وحفل تعارف في املسجد الكبير 
لشرح تفاصيل وبرنامج رحلة 
عمرة اهل القرآن الثامنة التي 
تنظمها للدارسني باملراكز حتت 

شعار »على خطى احلبيب«.
وقال مدير ادارة الدراسات 
االس����المية ب����وزارة االوقاف 
محمد العمر ف����ي كلمة ألقاها 
بهذه املناسبة، ان رحلة عمرة 
أهل القرآن الثامنة تعد مكافأة 
دينية وثقافية للدارسني، مبينا 
ان الرحلة تقام خالل الفترة من 
26 يناير اجلاري الى 2 فبراير 
املقبل، وتبدأ مبكة املكرمة ثم 

املدينة املنورة.
وأوضح العمر ان الرحلة لن 
تقتصر على الشعائر الدينية 

زكى امن����اء مجلس العالقات 
اخلليجية الدولية )كوغر( محمد 
العثمان أمينا عاما لرابطة املرأة 
واألس����رة اخلليجية )وفا( فرع 
الكويت، وسيقوم العثمان بالعمل 
عل����ى حتقيق سياس����ة وأهداف 
»وفا« اخلاص����ة بإبراز اجنازات 
املرأة اخلليجي����ة والتصدي ملن 
يريد تغريبها وبث املبادئ التي 
ال تتوافق مع امل����وروث الثقافي 
والديني لها، يذكر ان العثمان هو 
احد اعضاء منظمات وجمعيات 
»كوغر« حيث سبق له العمل نائب 
رئيس جلنة احلريات باجلمعية 
اخلليجية للصحافة وحرية اإلعالم 
بكوغ����ر »غ����اب اف ام« ورئيس 
الدولي����ة باألكادميية  الش����ؤون 

يعقد مركز التحكيم التجاري 
لدول مجل���س التعاون لدول 
اخللي���ج العربي���ة البرنامج 
التحكي���م من  ف���ي  الثان���ي 
التدريبي للتحكيم  البرنامج 
املتكامل، والذي يضم مجموعة 
التدريبية تهدف  البرامج  من 
املتدربني ملمارسة  إلى تأهيل 
التحكيم بعد اإلملام بكل جوانبه 
وان يصبح محكما معتمدا لدى 
املركز، ويعد البرنامج التدريبي 
»إعداد احملكم.. تأسيس.. خبرة« 
هو الثاني على التوالي الذي 
ينظمه املركز بالكويت والذي 
يعقد خالل الفترة من 18 الى 

21 يناير 2010.
وصرح األمني العام للمركز 
الدكت���ور ناصر الزي���د بأنه 
س���تحاضر في هذا البرنامج 
الدكت���ورة عائش���ة الذوادي 
رئي���س الش���ؤون القانونية 
بوزارة الدولة لشؤون مجلس 
األمة، وعضو احملكمة األوروبية 
الكوي���ت للتحكيم  ومرك���ز 
التحكيم  التج���اري ومرك���ز 
التجاري لدول مجلس التعاون، 
والتي تعتبر ثالث مشاركة لها 
في هذا البرنامج بعد أن أشيد 
بخبرتها في األمور األساسية 
بالتحكيم التي يتطلبها املتدرب 

واملهتم بالتحكيم.
 وأضاف األمني العام للمركز 
أن هذا البرنامج هو الثاني في 
التدريبية  البرامج  سلس���لة 
اخلمس���ة املتخصص���ة ف���ي 
البرنامج  التحكيم وذلك بعد 
التدريبي األول حول القواعد 
األساس���ية في التحكيم الذي 
عقده املركز في نوفمبر املاضي، 
وينتقل املتدرب في هذا البرنامج 
إلى مرحلة أخرى هي مرحلة 
التعرف على احملكم والشروط 
الواجب توافرها فيه، وطريقة 
تعيينه أو رده ومس���ؤوليته 
القانونية جتاه أطراف النزاع 

»مصر في عيون الديبلوماسيين«
من 21 إلى 29 الجاري في »360«

لقاء منتدى التحديات 
في ديوان ناصر المصري

أسامة أبو السعود
عقد مساء االثنني املاضي لقاء ملنتدى التحديات في ديوان املستشار 
ناصر محمد املصري بحضور الكثير م����ن الفعاليات االدارية املتميزة 
ويعتبر منتدى التحديات هو جتمع مهني مت انشاؤه مببادرة من فريق 
التحدي����ات االدارية االذاعي والذي مضى على بثه اكثر من 6 س����نوات 

متتابعة بحمد اهلل عز وجل.
وفكرة املنت����دى تتمثل في االلتقاء به����ذه املجموعة املتميزة والتي 
جتمع االقتصادي، السياسي، التربوي، االكادميي، وكذلك مجموعة من 
املتقاعدين حيث يجمعهم هم واحد هو الهم االداري والوصول الى افضل 
مستوى من االداء الذي ننشده في كويتنا احلبيبة ومن النقاط التي مت 
تداولها في املنتدى، كيفية تطوير آليات لهذا التجمع بحيث يخدم اكبر 

مجموعة من املختصني واصحاب االهتمام ومن هذه االطروحات!
1- انشاء جمعية لالدارة او االنضمام الى احدى جمعيات النفع العام 

ذات االهتمام بالشأن االداري.
2- طرح التواصل مع الصحافة احمللية والقنوات الفضائية للوصول 

الى اكبر شريحة مهتمة بالشأن االداري.
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عبداملجيد لل�ساعات

عبداملجيد لل�ساعات: الكويت ــ جممع الأوقاف

الدور الأر�سي ــ حمل 91 ــ 93

مقابل ال�سارع العام تلفون: 22430543 فاك�س: 22430544

عبدال�سمد لل�ساعات

الريا�س: 4706530 )9661+(

جـــــــدة: 6515177 )9662+(

الدمـــام: 8345716 )9663+(

ن�سرتي وندفع نقداً

ن�ستبدل القدمي باحلديث

ملجوهراتكم و�ساعاتكم الثمينة 

)جديدة ــ قدمية ـــ م�ستعملة(

نقل عف�ش
فك - نقل - تركيب

ن�ستري الأثاث الم�ستعمل
�شـركـة الإيـمــان

66518694

لعالناتـــــــكـم

في دلـيـــل

2 4 8 3 0 8 0 5
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ال�سنـاعـات البـال�ستيكـيـة

اخلزان كفــالـة

10 �سنوات

3 LAYER
3 طبقات

GAL-1000

الربيطاين  املجل�س  �سهادة  على  حا�سلة 

للمياه+ �سهادة الهيئة الوطنية ال�سحية الأمريكية

زورونــــا يف معر�ســنــا بــال�ســويــخ �ســـارع التــمـــور

99409350 - 24742623
97390457 - 99029044)

لالإيــجـــــار

99682600 - 97171172
حمـالت + مكـاتب + م�ساحـات مفتوحة

يف ال�سامليـة - املـبـاركيـة - ال�ســرق

لعالناتــكم في دلـيـــل

2 4 8 3 0 8 0 5     2 4 8 3 0 3 2 2

ن�شتــــري
الكهربائية والجهزة  الم�ستعمل  الثاث 

النــــــوم - مكيفــــــات - مطــــــابـخ غرف 

والمنيــوم - �ســقق كاملة - وحــدات تكييف

لأعلى �سعر

اأبو�سـالــح
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99566026 - 67089519 الإدارة: 5/ 22623396

للبيع

باجلملة

خام ا�سرتايل

للبيع

باجلملة

قرميد اإيطايل

نتعــــــامــــل بالأقــــــــ�ســـاط
�ســـركـــــة دلتـــــا الـــ�ســــــرق

للبيع باجلملة

حديد مدورات

حديد مربعات

حديد بايبات

للبيع باجلملة

�سرت + �سناديق

يدوي + مواتري

�سيبار

ل�ساحبها/ نا�سر عقيل و�سركاه

للــبــيـــع

بيت يف ال�سليبخات امل�ساحة 750 م2
66677519

24839402 - 24839403 - 24929233 -  24814483

پ اخلزان 3 -4 طبقات معزول م�سنوع من البويل اثيلني النقي.

قــــــطــــــعــــــة واحــــــــــــــــــــدة دون و�ـــــــــســـــــــات. اآلــــــــــــيــــــــــــًا  پ مـــــ�ـــــســـــنـــــع 

اأحــــــــــجــــــــــام خمــــتــــلــــفــــة مــــــــن 150 اإىل 5000 جـــــــالـــــــون. پ 

كــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــة عــــــــــــــــــــــــ�ــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــرون عـــــــــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــــــــًا. پ 

ــات المجانية ــدم ــخ ـــاأل عـــن ال ا�ـــس

رائد العزل المزدوج

برادة 

املقام

منتج كويتي 

وثمنه فيه

ت�شكيلة رائعة 
من

برادات املياه

كفالة 10 �سنوات

خزانات مكفولة �سحيًا - مانعة للطحالب - بانيوهات - ديكورات - عزل برك - مظالت - 

�ساليهات - برادات + احوا�س �سباحة

امل�سنع

99551000
الفحيحيل

23913320
مبـيعات

23912535
امـغـرة

24566606

4383 9955 - 4900 2481&كـلني رايـت

خدمة 24 �ساعة

ال�سالمية ـــ مجمع �سنترال بازا

تلفون:  25759933 ــ 25729933   فاك�س: 25747076

اخـتــيــارك مـــن

الــ�ســاعـــات واملـجــوهــرات

بجميع املــاركـــات

تـحــت �ســـقـــف واحــــد

تثمني باأف�سل الأ�سعار ون�سرتي نقدًا

كـادو فـرح

با�ســـم/ لينا �سيف علي حرب

الرجاء ممن يجده ت�سليمه 

لل�سفارة اللبنانية

66036661
97276859

مفقود جواز �سفر لبناين

اأو الت�سال


