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يعقد بعنوان »المرأة الخليجية.. خبرات متبادلة وتجارب رائدة« 

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بالكويت يشارك
في »الملتقى النسائي االقتصادي الكويتي ـ السعودي« 

27 الجاري في القاهرة

»ايمس« يطلق أول دورة تدريبية بالكويت 
للتحكيم في المنازعات اإللكترونية

أعلن���ت مدي���رة التدريب 
العربية خلدمات  بالش���ركة 
الكمبيوت���ر »معه���د اميس 
للتدري���ب األهلي« منى مكني 
عن إطالق أول دورة تدريبية 
بالكوي���ت في مجال التحكيم 
ف���ي املنازع���ات اإللكترونية 
)املعلوماتي���ة والكمبيوتر( 
ف���ي الفترة م���ن 27 اجلاري 
وحتى 1 ابريل املقبل، مبركز 
التحكيم الدولي بكلية احلقوق 
� جامعة عني شمس بالقاهرة � 
حيث تقوم نخبة من أساتذة 
ودكاترة اجلامعة املتخصصني 

في مجال التحكيم في املنازعات املختلفة ومن بي����نها املنازعات 
اإللكترونية بتدريس هذا البرنامج.

 وأض����افت ان اله����دف من ه����ذا البرنامج ت����وفير ق����اعدة 
علمي���ة راس����خة للنهوض مبج����االت التحكيم والتس����وية 
الودي����ة للم���نازعات دون اللج���وء للقضاء، الفتة الى ان ما 
مييز هذا البرنامج بجانب التحكيم لفض املنازعات اإللكترونية 
احتواء البرنامج على التحكيم في املنازعات الناجتة عن تصميم 
وتوريد البرمجي���ات )SOFTWARE(، حيث ميثل هذا اجلانب 
حيزا كبي���را من املنازعات بني جهة منتجة وجهة مس���تفيدة 
في حالة اخل���الف بينهما في التعاقدات الت���ي تتم بينهما في 
مجال توريد البرمجيات وكذلك التوقيع اإللكتروني والقرصنة 

اإللكترونية.

مزيج متكامل

ومن جانب���ه، قال عميد كلية احلقوق جامعة عني ش���مس 
ورئيس مجلس إدارة مركز حقوق عني شمس للتحكيم عيد نايل 
ان البرنامج التدريبي بش���كل عام يتناول شرح دور التحكيم 
في املنازعات اإللكترونية من الناحية النظرية من حيث أنواع 
املنازع���ات اإللكترونية ومفهوم التحكي���م فيها وكيفية فض 
املنازعات اإللكترونية بالتحكيم او بالوساطة وماهية التحكيم 
اإللكتروني والتعريف بالنظام القانوني للتحكيم اإللكتروني 
)القواعد املوضوعية والقواعد اإلجرائية( وما قواعد تنفيذ حكم 

التحكيم اإللكتروني؟

مجموعة المال تطلق عرض 
»أجمل تحية في عيدك يا ست الحبايب«

احتفاال بحلول عيد األم وإضافة 
لرصيد احملبة الذي تستحقه كل 
أم، أطلقت مجموعة املال، الوكالء 
احلصريني لسيارات ميتسوبيشي 
في الكوي����ت، عرضها احلصري 
وغير املسبوق »أجمل حتية في 
عيدك يا س����ت احلبايب«، الذي 
مينح األم املزيد من اخلصومات 
الس����خية واملجزي����ة واخلدمات 

واملزايا احلصرية.
الفريد  الع����رض  ويقدم هذا 
لألمهات، باقة من العروض املميزة 
تشمل كل موديالت ميتسوبيشي 
اجلديدة وبأسعار مغرية جدا وغير 
مسبوقة، فالقاطرة األولى واألكبر 
واألكثر قوة في أسطول سيارات 
الرباعي ميتسوبيش����ي  الدف����ع 
باجيرو موديل 2010 متاحة خالل 
فترة العرض بقسط شهري يبدأ 
من 133 دينارا، أما ميتسوبيشي 
اوتالندر التي مت����زج بني األداء 
اجلب����ار والتصميم اخلالب فهي 
متاحة بقسط شهري ابتدءا من 111 
دينار، كما يقدم العرض سيارة 
ميتسوبيش����ي جاالنت األنيقة 
بقسط شهري يبدأ من 88 دينار، 
باإلضافة إلى أن السيارة األكثر 
شعبية في الكويت النسر أي اكس 
متوافرة بقسط شهري يبدأ من 

77 دينارا.
ويوفر هذا العرض باقة راحة 
البال لألمهات، التي تتضمن صيانة 
دورية مجانية ملدة سنتني أو 40 
الف كيلومت����ر، تبديل اإلطارات 
باملجان، تبديل السفايف باملجان، 
1000 ليتر بنزين مجاني، تبديل 
املساحات باملجان، باإلضافة إلى 

إلى فحوصات  الرحم، باإلضافة 
وحتاليل مهمة أخرى.

لطاملا كان األداء االستثنائي 
والشكل األنيق والسعر التنافسي 
واجلودة العالية رديفا لسيارات 
ميتسوبيشي، فاليوم اختر إحدى 
سيارات ميتسوبيشي من مجموعة 
املال وسدد بإقساط شهرية وانعم 
بالعديد م����ن الباقات واخلدمات 
واملزايا احلصري����ة، وبالنهاية، 
أمهات  امل����ال كل  تهنئ مجموعة 
العالم وتقول لهن عيد س����عيد 

وعمر مديد.

التس����جيل والتأمني ض����د الغير 
وكفالة ملدة 3س����نوات أو 60 الف 

كيلومتر.
وأن الع����رض ينطلق من فهم 
عميق للمكانة الكبيرة التي حتظى 
بها األم في قلوبن����ا جميعا، فهي 
تستحق أن نحتفل بعيدها كل يوم، 
فلذلك منحناه����ا املزيد من خالل 
التعاون مع مستشفى رويال حياة 
لتقدمي الفحوصات الطبية الشاملة 
مجانا من قي����اس كثافة العظام، 
الغدة  الث����دي، وحتليل  وفحص 
الدرقية وتخثر الدم، وفحص عنق 

الصبيح: السوق الخليجي يحتل األولوية لدى البنك

»بيتك« يحصد جائزتي أفضل بنك إسالمي
 بالشرق األوسط وأفضل بنك استثماري بالكويت

إلطالعهم على آخر مستجدات الحملة وبحضور سفير المملكة وممثلين عن مؤسسة الضمان االجتماعي 

الصقر: »الوطني« ملتزم بإنجاح حملة سفير الضمان األردني
وتوفير أفضل الخدمات المصرفية والمالية لعمالئه

فواز كرامي
أكد الرئيس التنفيذي لبنك 
الوطني عصام الصقر  الكويت 
على التعاون الوثيق والتنسيق 
الفعال بني »الوطني« ومؤسسة 
اململكة  الضمان االجتماعي في 
الى  الهاشمية، مشيرا  االردنية 
اجله���ود احلثيثة الت���ي تقوم 
بها املؤسس���ة من اجل توسيع 
نطاق برنامج الضمان االجتماعي 
االردني ليشمل املغتربني االردنيني 
واملقيمني والعاملني في مختلف 
دول اخللي���ج العربي مبا فيها 

الكويت.
حديث الصقر جاء امس االول 
في لقاء »حملة سفير الضمان 
األردني« الت���ي اقيمت في مقر 
الوطني، بحضور سفير  البنك 
اململكة االردنية الهاش���مية في 
الكويت جمعة العبادي ومساعد 
املدير العام للمؤسس���ة العامة 
للضمان االجتماعي االردني يحيى 
أبورشيد وعدد كبير من املقيمني 

االردنيني في الكويت.
وب���نينّ الصقر ان اللقاء يأتي 
ملراجعة ما مت اجنازه من خطوات 
واالنطالق مجددا بهذه املبادرة 
املشتركة »حملة سفيرة الضمان 
األردني« التي انطلقت قبل قرابة 
عامني. في اطار التنس���يق مع 
مؤسسة الضمان االردنية بصفتها 

اجلهة الراعية لهذه الفعالية. 
وأكد حرص »الوطني« على 
توفير جميع التسهيالت وسبل 
الدعم املمكن���ة الجناح املبادرة 
من���ذ انطالقه���ا وحتى حتقيق 
الغاي���ات املرجوة منها«، مبينا 
قناعات »الوطني« بأهمية شريحة 
االردني���ني العاملني في الكويت 
الداعم واألساس���ي  ودوره���م 
لالقتصاد االردني، مشيدا بسمو 
االهداف التي تسعى حملة سفير 
الضم���ان االردن���ي لتحقيقها 
واملتمثلة في توفير احلماية لهذه 
الشريحة والسعي لتأمني فترة 
تقاعد مريحة تليق مبكانتها لدى 

عودتها الى وطنها األم.

وتس���هيل اجراءات االنتساب 
وتقليل عناء الس���فر واالعباء 

املالية.
من جهته، قال مساعد املدير 
العام للمؤسسة العامة للضمان 
االجتماعي األردني يحيي أبورشيد 
ان أحد األهداف الرئيسية حلملة 
برنام���ج الضم���ان االجتماعي 
األردني التي نسعى ملواصلتها 
مجددا هو السعي لتوفير احلماية 
والضمان االجتماعي ألكبر عدد 
ممكن من أبناء اجلالية األردنية 
املقيمة في بلدان اخلليج العربي، 
والتي تش���كل إح���دى الدعائم 
الرئيس���ية لالقتصاد األردني 
وبصورة تضمن متتعهم بفترة 
تقاعد وشيخوخة الئقة مبكانتهم 

لدى عودتهم إلى ديارهم.
وقام رئي���س واعضاء وفد 
العام���ة للضم���ان  املؤسس���ة 
االجتماعي باالجابة عن جميع 
املقدم���ة من قبل  التس���اؤالت 
اجلالي���ة االردنية التي تناولت 
االمور الفنية وغيرها من امور 
لتس���هيل دخولهم في مبادرة 

الضمان االجتماعي.

توسعة مظلة حمايتها للمواطنني 
وخدمة الوطن بجميع مكوناته.

وأضاف العب���ادي ان توفير 
احلماية االجتماعية للمغتربني 
امام  االردني���ني وفتح املج���ال 
اش���تراكهم االختي���اري مبظلة 
الضمان وتأمني رواتب تقاعدية 
له���م عن���د عودتهم م���ن رحلة 
االغت���راب بات ض���رورة ملحة 
لشريحة واس���عة منهم خاصة 
التقاعد  انهم مشمولون بأنظمة 
والتأمينات االجتماعية في البلدان 
الت���ي حتتضنهم، مش���يرا الى 
املواطن االردني  ضرورة تفكير 
ملس���تقبله في حال الشيخوخة 
والعجز والوفاة، معتبرا اخليار 
االمثل هو االنضمام واالشتراك 
االختياري في مظل���ة الضمان 
االجتماعي وتأمني رواتب تقاعدية 

توفر العيش الكرمي واألمن.
وبني العبادي ان املؤسس���ة 
العام���ة للضم���ان االجتماع���ي 
الس���فارة وبنك  وبالتعاون مع 
الكوي���ت الوطن���ي قامت بفتح 
نافذة للضمان في الكويت خلدمة 
وتلبية احتياجات اجلالية االردنية 

من تسهيالت في جميع املجاالت 
مبا يوفر لهم العيش الكرمي في 
بلدهم الثان���ي، االمر الذي ميثل 
صروة اخوي���ة متميزة تعكس 
النموذجية والراسخة  العالقات 

بني البلدين الشقيقني.
وأشاد العبادي ببنك الكويت 
الوطني، معتب���را البنك صرحا 
كويتي���ا عربيا حقق���ت اداراته 
والقائمني عليه قفزة نوعية في 
التعامل مع مفهوم املس���ؤولية 
االجتماعية والدور الفاعل الذي 
يقوم ب���ه في تطوي���ر وتنمية 
املجتمع بصورة مس���تدامة من 
خالل احتض���ان ورعاية العديد 
من االنشطة التي تصب في خدمة 
الكويت وابنائها وابناء اجلالية 
املقيمة على ارضها ومن ضمنها 
رعاية مبادرة »سفير الضمان«.

وق���ال ان مب���ادرة »س���فير 
الضمان« التي اطلقتها املؤسسة 
العام���ة للضم���ان االجتماع���ي 
تهدف الى تعميم منافع الضمان 
االجتماعي وحتقيق سبل العيش 
الك���رمي للمواطن���ني االردنيني 
العاملني خارج اململكة في اطار 

ولفت الصقر الى دأب »الوطني« 
على توفي���ر افض���ل اخلدمات 
املصرفية واملالية لعمالئه على 
مختلف ش���رائحهم وفئاتهم من 
املواطنني واملقيمني كتخصيص 
البنك اجلالية االردنية في الكويت 
على وجه التحديد مبجموعة شاملة 
من اخلدم���ات املصرفية املعدة 
خصيصا لتلبية احتياجات هذه 
اجلالية في مقدمتها: خدمة حتويل 
االم���وال املجاني والس���ريع الى 
االردن والقرض السكني املخصص 
لتمويل شراء الشقق واملنازل في 

االردن وسواها الكثير. 
من جهته شكر السفير االردني 
الكويت  العبادي بن���ك  جمع���ة 
الوطني واملؤسسة العامة للضمان 
االجتماعي، مؤكدا استعداد السفارة 
االردني���ة الهاش���مية للتواصل 
والتعاون م���ع اجلميع وتقدمي 
جميع املتطلبات والتسهيالت وكل 
ما من شأنه اجناح هذه املبادرة 

الوطنية الرائدة.
كما شكر العبادي الكويت على 
ما يحظى به ابناء اجلالية االردنية 
من رعاية واهتمام وما يقدم لهم 

النيابة تحفظ بالغ شركتي »الشاهد«
و»هوشان« ضد »منا القابضة« إداريًا

ق���ررت النيابة العامة حفظ البالغ املقدم من 
ش���ركة الش���اهد العقارية وعدد من مساهميها 
وشركة انشاءات هوشان للمقاوالت االنشائية 
ومسؤولني في الشركتني ضد شركتي منا القابضة 
واملجموعة الدولية للمشاريع القابضة وعدد من 

املسؤولني فيهما اداريا.
وأصدرت النيابة العامة قرارا يقضي باستبعاد 
شبهة اجلناية من األوراق وقيد األوراق بدفتر 
الش���كاوى االدارية وحفظها اداري���ا في اتهام 
ش���ركتي الش���اهد العقارية وانشاءات هوشان 
للمقاوالت االنش���ائية وآخرين ملس���ؤولني في 
شركتي منا القابضة واملجموعة الدولية للمشاريع 

القابضة.

وأوضحت ش���ركة »منا القابضة« في بيان 
صحافي ان قرار النيابة العامة يؤكد عدم صحة 
املزاعم التي س���اقها املدعون في الشكوى ضد 
شركة منا القابضة واملجموعة الدولية للمشاريع 

القابضة وعدد من املسؤولني فيهما.
وأكد البيان على ثقة ش���ركتي منا القابضة 
واملجموعة الدولية للمشاريع القابضة في نزاهة 
القض���اء الكويتي العادل، داعي���ا الى ضرورة 
حتري الدقة قبل توجي���ه ادعاءات ومزاعم في 
حق مؤسس���ات االقتصاد الوطني وخصوصا 
املساهمة منها ملا لذلك من آثار سلبية على مصالح 
املس���اهمني في تلك املؤسسات وسوق الكويت 

لألوراق املالية واالقتصاد بشكل عام.

أعلن برنامج األمم املتحدة 
االمنائي في الكويت )UNDP( عن 
ترحيبه باملشاركة في »امللتقى 
النسائي االقتصادي الكويتي � 
السعودي« املزمع إقامته خالل 
شهر ابريل املقبل في الكويت 
حتت عنوان »املرأة اخلليجية: 
خبرات متبادلة وجتارب رائدة« 
والذي تنظمه ش���ركة »ليدرز 
غروب لالستشارات والتدريب« 
بالتعاون مع »مجموعة الراية« 
وبرعاي���ة الش���يخ أحمد فهد 
األحمد اجلابر الصباح، نائب 
رئيس مجلس الوزراء للشؤون 
الدولة  االقتصادي���ة ووزي���ر 
لشؤون التنمية ووزير الدولة 

لشؤون اإلسكان.
وبه���ذه املناس���بة، قال���ت 
مدير عام شركة ليدرز جروب 
نبيل���ة العنج���ري ان أهداف 
النس���ائي االقتصادي  امللتقى 
� السعودي تنسجم  الكويتي 
التي يعمل عليها  مع االهداف 
برنامج األمم املتحدة اإلمنائي 
التمكني االقتصادي  في مجال 
للمرأة وحتقيق املس���اواة بني 
اجلنسني ويندرج حتت إطار 
تقدمي املساعدة على بناء القدرات 
البشرية املستدامة.  والتنمية 
والبد من اإلشارة إلى أن برنامج 

 قال مساعد املدير العام لقطاع 
االس���تثمار ف���ي بي���ت التمويل 
الكويت���ي )بيتك( عب���د الناصر 
الصبيح ان السياسة االستثمارية 
لبيتك تولي أهمية كبيرة للسوق 
احمللى وحترص على وجود قوي 
ومتميز خاصة في املشاريع الكبرى 
التنموية واملردود  ذات األهداف 
احلضاري املتميز على صعيد الفرد 
واملجتمع، كما تضع أولوية كبرى 
الذي تتمتع  للس���وق اخلليجي 
دوله مبس���توى جي���د من األداء 
االقتصادي، في وقت متضي في 
خططها ملزيد من التوسع الدولي 
في أسواق جديدة حول العالم وفق 
دراسة ومتابعة لتطورات أدائها، 
مشيرا خالل تس���لمه جلائزتي 
أفضل بنك اس���المي في الشرق 
األوسط وأفضل بنك استثماري في 
الكويت من مجلة »امييا فايننس 
أوروبا والشرق األوسط وأفريقيا« 
االقتصادية، الى ان حيازة بيتك 
للجائزتني مبثابة شهادة جديدة 
على جناح الصيرفة اإلس���المية 
ومتي���ز أداء »بيت���ك« باعتباره 
الرائد في هذا املجال والبنك األول 
الذي رسخ دور وعمل املصارف 
اإلس���المية حتى أصبحت قطاعا 
ماليا مهما يحظى بطلب متنام على 
مستوى العالم، واستطاع من خالل 
جناحاته محليا ودوليا أن يؤكد 

التمك���ني االقتصادي  حتقيق 
للمرأة اخلليجية واملس���اهمة 
إنت���اج مبادرات  املتوقعة في 
نس���ائية تعطي دفع���ا قويا 
لوضع ودور املرأة االقتصادي 
التنمية  التصدي ملعوقات  في 
التي حددتها السلسلة األولى 
البرنامج اإلمنائي  من تقارير 
العربية في  البشرية  للتنمية 
املعرفة واحلرية ومتكني املرأة 
وتشمل االستجابة للمساواة 
بني اجلنسني وحتقيق األهداف 

اإلمنائية لأللفية.
وسيس���اهم برنامج األمم 
املتح���دة اإلمنائي ف���ي توفير 
اخلب���رات احمللي���ة وكذل���ك 
اخلبرات اإلقليمية العربية مثل 
»مركز املرأة العربية للتدريب 
 »CAWTAR - والبحوث كوثر
تون���س والذي لدي���ه اخلبرة 
العريقة في مجال حقوق املرأة 
والتمكني االقتصادي واالجتماعي 
والقانوني للمشاركة في محاور 
وورش عم���ل امللتق���ى، وذلك 
املرأة  الوعي بدور  لترس���يخ 
االقتصادي والتأسيس ألفكار 
ورؤى جديدة نابعة من الواقع 
اخلليجي وتعال���ج تعقيدات 
الواق���ع االجتماعي وتس���رع 

التمكني االقتصادي للمرأة.

مثل الس���عودية وأملانيا وتركيا 
وماليزيا والبحرين ودبي واألردن 
وسنغافورة والصني ودول أخرى 
في جنوب شرق آسيا، كما يخطط 
إلنشاء صناديق ومحافظ عقارية 
في الوالي���ات املتحدة األميركية 
وكندا وأوروبا، في وقت تتواصل 
فيه اجلهود لبحث ودراسة العديد 
من الفرص االستثمارية في أسواق 
منطقة اخلليج التي حتتل أولوية، 
وفق أس���س منهجية ودراسات 
ومتابعات دقيقة لتطورات هذه 
األسواق ومتغيراتها للوصول إلى 
قرار استثماري سليم يحقق أفضل 

العوائد بأقل املخاطر.
وق���ال الصبي���ح ان »بيتك« 
الس���ابقة  ومن خالل املنطلقات 
يضع أهمي���ة كبيرة على تدعيم 
حصته السوقية في كل األسواق 
احمللية والعاملية والتركيز على 
عوامل اجل���ودة في اخلدمة التي 
يحرص على أن تتس���م بالتنوع 
والشمول وحتقق معظم احتياجات 
العمالء ومتطلباتهم، معتبرا أن 
هذه اجلوائز حتف���ز نحو مزيد 
من النجاح في استقطاب شرائح 
جديدة من العمالء وتقدمي املزيد 
من اخلدمات واملنتجات، مبا يساهم 
في ترس���يخ مكان���ة »بيتك« في 
السوق احمللى والدولي ومواجهة 

املنافسة.

األمم املتح���دة اإلمنائي يعتمد 
مراعاة منظور النوع االجتماعي 
في سعيه من أجل متكني املرأة 
واجلهود الرامية لزيادة حصول 
النساء والفتيات على حقوقهن 
وفرصهن االقتصادية وتعزيز 
املرأة في مجال األعمال  ريادة 
وسد الفجوة بني اجلنسني في 
التحكم باألص���ول اإلنتاجية 
وتعزيز متكني املرأة للمشاركة 

في اتخاذ القرارات. 
واشارت إلى أن أهمية امللتقى 
املذكور تنبع من التركيز على 
البعد االقتص���ادي اخلليجي 
وال���ذي يؤك���د أهمي���ة تبادل 
اخلبرات والتع���اون من أجل 

إمكانية وج���ود خيار اقتصادي 
بديل وجديد في االقتصاد الدولي، 
مما عزز جهود »بيتك« للمحافظة 
على موقعه املتقدم كأفضل واكبر 
البنوك اإلسالمية، وأكثر البنوك 
حصوال على جوائز تغطي مجاالت 
إلى  عمل���ه املختلف���ة باإلضافة 
التصنيفات االيجابية من وكاالت 
التقييم العاملية، وثقة العمالء التي 

تعتبر أفضل وأهم اجلوائز.
 وكانت املجل���ة املتخصصة 
وتصدر م���ن لندن، ق���د منحت 
»بيتك« جائزة أفضل بنك اسالمى 
في الشرق األوسط وجائزة أفضل 
بنك استثماري في الكويت، مرجعة 
ذلك لنجاحاته في مختلف املجاالت 
والنمو املتواصل في أنش���طته 
وأعماله، ال���ذي يقوم على رؤية 
مدروسة تنبع من متابعة دقيقة 
وحريص���ة لتطورات األس���واق 
واستغالل أفضل الفرص، وقالت 
إن املراقبني يتابعون باهتمام خطط 
»بيتك« للتوسع والنمو التي تأخذ 
بعني االعتبار التطورات املستقبلية 
وتضعها أولوي���ة دون أن تغفل 

واقع األسواق. 
 وأضاف الصبيح في تصريح 
صحافي على هامش حفل تسليم 
جوائز املجل���ة أن »بيتك« يعمل 
على تعزيز توس���عه في أسواق 
نوعي���ة مهم���ة وإس���تراتيجية 

عبدالناصر الصبيح يتسلم اجلائزة

نبيلة العنجري 

منى مكني

عصام الصقر والسفير األردني جمعة العبادي ويحيى أبورشيد خالل اللقاء

بوستر العرض اجلديد
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