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فهد الرجعان متحدثا  )كرم ذياب( الوزير مصطفى الشمالي يلقي كلمته

)قاسم باشا( اياد اخلرافي ودايڤد فاروقي وطالل الشريدة وعلي اجلمعة خالل اللقاء  

م.منار احلشاش خالل مشاركتها في االجتماع

الوزير الشمالي والرجعان يتوسطان املشاركني في االجتماع

الشمالي: الضمان االجتماعي يحمي األسر من مخاطر الشيخوخة والعجز
والنظام الموحد للتأمين ركيزة أساسية  في مسيرة العمل الخليجي المشترك

الرجع�ان: متوس�ط المعاش التقاع�دي عام 2010 بل�غ 1116 دينارًا وإجمالي المس�تفيدين من نظ�ام التأمينات االجتماعي�ة 440 ألفًا

رندى مرعي 
اعتبر وزير املالية ورئيس مجلس ادارة املؤسسة العامة للتأمينات 
االجتماعية مصطفى الش����مالي أن النظام املوحد ملد احلماية التأمينية 
ميثل ركيزة أساسية في مسيرة العمل اخلليجي املشترك ويتماشى مع 
اطار مجلس التعاون وأهدافه في توحيد التوجهات واالس����تراتيجيات 
والنظم التي يسعى الى حتقيقها في مسيرته ويترجم االهداف اخلاصة 
بالتنسيق والتكامل التي تضمنها النظام االساسي واالتفاقية االقتصادية 

املوحدة.

عمل جاد

كالم الشمالي جاء خالل رعايته افتتاح االجتماع العاشر لرؤساء أجهزة 
التقاعد املدني والتأمين����ات االجتماعية في دول مجلس التعاون لدول 
اخلليج العربية، الذي ينعقد بالتنسيق مع املؤسسة العامة للتأمينات 
االجتماعية ف����ي الكويت واالمانة العامة ملجلس التعاون لدول اخلليج 
العربية وذلك في قاعة الشيخة سلوى الصباح حيث اعتبر الشمالي أن 
هذا االجتماع يأتي في اطار مس����يرة التعاون والعمل اجلاد التي بدأتها 
هيئات التقاعد املدني والتأمينات االجتماعية في دول مجلس التعاون 
منذ الثمانينيات بدعم من قادة دول املجلس الذين أدركوا االهمية البالغة 
للضمان االجتماعي لضمان االستقرار واالمن للمواطن اخلليجي فجاء 
النظ����ام املوحد ملد احلماي����ة التأمينية ملواطن����ي دول مجلس التعاون 

للعاملني في غير دولهم. 
وتابع الش����مالي بأنه يقع على اجلميع واجب بذل املزيد من العمل 
واالجراءات التنسيقية لترجمة توجهات قادة املجلس الى واقع ملموس 
ينعم به املواطن اخلليجي. وأشاد الشمالي باجلهود التي يتم بذلها في 
تطوير النظام املوحد ملد احلماي����ة التأمينية الذي أصبح ميثل ركيزة 
أساسية في مسيرة العمل اخلليجي املشترك ويتماشى مع اطار مجلس 

التعاون وأهدافه في توحيد التوجهات واالس����تراتيجيات والنظم التي 
يس����عى الى حتقيقها في مسيرته ويترجم االهداف اخلاصة بالتنسيق 
والتكامل التي تضمنها النظام االساسي واالتفاقية االقتصادية املوحدة. 
وتابع بأن الضمان االجتماعي بأساليبه املختلفة قد أصبح ركنا أساسيا 
في االعالن العاملي حلقوق االنسان ومطلبا انسانيا واجتماعيا جلميع 
ش����عوب العالم حيث انه يحقق العدالة االجتماعية ويحمي االسرة من 
املخاطر الناجمة عن عدم توفر دخل لها في حاالت الشيخوخة والعجز 
واملرض والوفاة. وأش����ار الشمالي في كلمته الى أهمية استثمار أموال 
التأمينات االجتماعية ملصلح����ة االقتصاد الوطني وما يتيحه من دعم 
ومتويل للمشروعات االستثمارية ودفع جلهود التنمية االقتصادية في 
عالم تتسارع فيه التحوالت االقتصادية وما يصحبها من تغير في أمناط 
حي����اة املجتمع ودميوغرافية القوى العاملة ما يؤكد احلاجة الى أهمية 
تطوير نظم التأمينات االجتماعية لتتماشى مع التحديات اجلديدة التي 
تواجهها في ظل ضغط االزمات االقتصادية وتأثيرها على برامج هيئات 
الضمان االجتماعي. واعرب الش����مالي عن أمله في أن يس����هم االجتماع 
من خالل محاوره في تطوي����ر برامج الضمان االجتماعي لدول مجلس 
التعاون لتحقيق االستقرار االقتصادي واالجتماعي ملواطني دول املجلس 
وتشجيع انتقال العمالة الوطنية فيها. ثم كانت كلمة مدير عام مؤسسة 
التأمينات االجتماعية فهد الرجعان قال فيها انه يندرج على جدول أعمال 
االجتماع العديد من املوضوعات الهامة والتي من أبرزها متابعة تطورات 
النظام املوحد ملد احلماية التأمينية ملواطني دول مجلس التعاون لدول 
اخلليج العربية، الذي يعد من أبرز اإلجنازات التي حتققت ملواطني دول 
املجلس، وخطوة أساسية لتحقيق التكامل والتنسيق بني دول املجلس 
على طريق العمل املش����ترك. وشدد على يقينه بأن روح التعاون التي 
ميزت االجتماعات الس����ابقة ستس����ود أعمال هذا االجتماع الذي أمل أن 
يحقق األهداف املرجوة منه، واخلروج بتوصيات حتقق آمال مواطنينا في 

دول املجلس. وتابع: ان اخلطوات العملية التي قامت بها هيئات التقاعد 
املدني والتأمينات االجتماعية بتوجيه وإشراف وعزمية صادقة من قبل 
السادة رؤساء هذه الهيئات لوضع هذا النظام موضع التنفيذ والتنسيق 
بني الدول لتذليل املعوقات من خالل اجتماعات اللجنة الفنية الدائمة قد 
ساهمت في مواجهة التحديات التي واجهت هيئات التقاعد والتأمينات 
من الناحية التأمينية واإلدارية واإلعالمية مما مكنها من حتقيق رغبة 
أصحاب اجلاللة والسمو قادة دول املجلس في توفير الطمأنينة واالستقرار 
ألبناء دول مجلس التعاون.  وقال ان حتقيق احلماية التأمينية ملواطني 
دول املجلس تعتبر نقلة نوعية في مسيرة العمل املشترك، ويدل على 
إدراك ووعي لهذا اجلانب املهم إنسانيا واجتماعيا واقتصاديا بالنسبة 

للمواطن اخلليجي العامل خارج وطنه.

نظام متميز

ان املؤسس����ة العامة للتأمينات االجتماعية أخذت على عاتقها ومنذ 
ما يقرب أكثر من 30 عاما مس����ؤولية تطبيق نظام تأمينات اجتماعية 
متميز، يشمل تأمني الشيخوخة والعجز والوفاة جلميع العاملني املدنيني 
والعسكريني في القطاع احلكومي والعاملني في القطاع األهلي والنفطي 
والعاملني حلس����ابهم اخلاص وغيرهم، بحيث أصبح لدينا نظام على 
مستوى راق للتأمينات االجتماعية يشمل حتت مظلته جميع املواطنني 
ومبزايا تأمينية موحدة عالية املس����توى وفق تش����ريعات مرنة، قابلة 
للتكيف مع املستجدات والظروف املتغيرة«. وكمثال على الدور الكبير 
الذي قام به نظام التأمينات االجتماعية في الكويت من رفع للمستوى 
املعيشي للمتقاعدين، فقد تطور متوسط املعاش من 200 »مائتي دينار 
كويتي« عام 1977 إلى 1116 »ألف ومائة وستة عشر دينارا كويتيا« عام 
2010 في التأمني األساس����ي فقط بدون إضافة املع����اش التكميلي. وإذا 
أردن����ا أن نتحدث بلغة األرقام، فقد بلغ إجمالي املس����تفيدين من نظام 

التأمينات االجتماعية من املؤمن عليهم وأصحاب املعاشات واملستحقني 
حتى 2010/6/30 قرابة 440 ألفا. كما بلغ ما مت دفعه من معاشات وكل 
تعويضات الصناديق جلميع الفئات خالل السنوات اخلمس األخيرة 
املنتهي���ة في 2010/3/31 ما يقرب من 5320 مليون دينارا. وبلغ عدد 

املراجعني للمؤسسة خالل عام 2009/ 2010 ما يقرب من 550 ألفا.
أما بالنسبة للنشاط االستثماري، فإنه استنادا إلى بيانات احلسابات 
اخلتامية، فإن املؤسسة حققت أرباحا بلغت قيمتها نحو 5658 مليون 
دينار حت����ى 2010/3/31. ونوه بالدعم الكبي����ر والرعاية األبوية لنظام 
التأمينات االجتماعية بالكويت من صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد، حيث تصل نسبة مساهمة الدولة في تكلفة متويل نظام التأمينات 
االجتماعية بالكويت إلى 40% باإلضافة إلى حتمل الدولة لكل الزيادات 
في املعاشات التقاعدية. وتقدم بالشكر إلى وزير املالية رئيس مجلس 
إدارة املؤسسة على رعاية احلفل وعلى ما يقوم به من جهود في سبيل 
دع����م وتطوير نظام التأمينات االجتماعية بالكويت. وأش����اد باجلهود 
املخلصة التي قامت بها اللجنة املنظمة لإلعداد لهذا االجتماع بالتعاون 

مع اللجنة الفنية الدائمة واألمانة العامة ملجلس التعاون.
بدوره قال األمني العام املساعد لشؤون اإلنسان والبيئة د.عبداهلل عقلة 
الهاشم ان صدور قرار املجلس األعلى بشأن مد احلماية التأمينية ملواطني 
دول مجلس التعاون العاملني في أي دولة اليزال يحظى بترحيب واسع 
من مختلف فئات املجتمع لكونه أحد أهم اإلجنازات التي تعود بالنفع على 
مواطني دول املجلس مشيرا إلى دور اللجنة الفنية الدائمة في اخلروج 
بهذا النظام من خالل املتابعة الدائمة. وقال ان هناك الكثير من املشاريع 
واإلجنازات التي حتتاج إلى املتابعة والتنس����يق منها تطورات تطبيق 
نظام مد احلماية التأمينية ويتضمن الدليل الزمني املطلوب الستكمال 
إجراءات التسجيل والنموذج املوحد للتسجيل واالنتهاء ونتائج أعمال 

اللجنة الفنية اخلاصة باالستثمار واملشاريع املشتركة.

خالل االجتماع العاشر لرؤساء أجهزة التقاعد المدني والتأمينات االجتماعية في دول التعاون

إياد الخرافي: 176 اختراعًا و165 مخترعًا من مختلف 
دول العالم يشاركون في معرض االختراعات الثالث

التحكيم في معارض االختراعات، 
التعامل مع  ف����ي  واالس����تقاللية 

االختراعات.
وأشار إلى انه كلما حافظنا على 
هذا املستوى وهذه الثقة، فسيكبر 
املعرض عاما بعد عام وسيعترف 
به بصورة أكبر في احملافل الدولية، 
الفتا إلى ان دور جلنة التحكيم يعد 
السبب األساسي الذي جعل معرض 
جنيڤ من أهم املعارض املتقدمة 
على مس����توى املعارض الدولية 
الى صرام����ة وحيادية  باالضافة 
أعضائها في التقييم، مشيرا إلى 
انه في جلنة التحكيم بجنيڤ 87 

محكما دوليا.

لجنة التحكيم

وبني انه لكي تصل جلنة التحكيم 
في املع����رض الدولي لالختراعات 
الثالث في الش����رق األوسط، إلى 
مستوى جلنة التحكيم في جنيڤ، 
متت االستعانة بهذه اخلبرات من 
جني����ڤ، وبالتالي احلصول على 
ترتيب أعلى على مستوى املعارض 

العاملية.
من جانبه اس����تعرض رئيس 
جلنة العالق����ات العامة للمعرض 
طالل الشريدة االجراءات التي مت 
اتخاذها الستقبال الوفود، الفتا إلى 
انه مت حجز الفنادق للمش����اركني 
واملرافق����ني وضي����وف املعرض، 
ومت توفير مرافقني لهم يتحدثون 
بالعربية واالجنليزية والفرنسية، 
باالضافة إلى توفير مترجمني لشرح 

االختراعات املشاركة للزوار.
بدوره قال رئيس جلنة التسويق 
علي اجلمعة: لقد حاولنا حتقيق 
أهداف املع����رض والتي من أهمها 
لقاء املستثمر باملخترع، حيث متت 
دعوة العديد من املستثمرين، الفتا 
إلى أن املعرض يهدف إلى إشراك 
أكب����ر عدد من أفض����ل املخترعني 
العالم ليقدم����وا اختراعاتهم  في 
من خالل توفير األجواء املناسبة 
بينهم وبني الشركات العاملية التي 
ترعى االختراعات ووضع الكويت 
والعالم العربي على خارطة التقدم 
العلم����ي والتكنولوجي من خالل 
أكبر عدد من املخترعني  مشاركة 

الكويتيني والعرب.

أل����ف دوالر موزع����ة على خمس 
جوائ����ز، منها جائ����زة املعرض 
الثال����ث لالختراعات في  الدولي 
الشرق األوسط التي يقدمها النادي 
العلمي الكويتي جلميع املشاركني 
في معرض االختراعات، وقيمتها 15 
ألف دوالر، وتقدم للفائز بجائزة 
املعرض، وجائ����زة مكتب براءات 
االختراع ملجل����س التعاون لدول 
اخلليج العرب����ي وقيمتها 15 ألف 
دوالر وتوزع على الفائزين باملراكز 
الثالثة األولى للمخترعني من دول 
مجلس التعاون، وجائزة مؤسسة 
الكويت للتق����دم العلمي وقيمتها 
15 ألف دوالر، وتقدم لعدد ثالثة 
مخترعني كويتيني، وجائزة معرض 
جنيڤ للمخترعني وقيمتها 5 آالف 
دوالر، وجائ����زة املنظمة العاملية 
للملكية الفكرية »WIPO« وقيمتها 

3 آالف دوالر.
بدوره استعرض رئيس جلنة 
التحكيم في معرض جنيڤ الدولي 
ورئيس جلنة التحكيم في املعرض 
الثال����ث لالختراعات في  الدولي 
الشرق األوس����ط دايڤد فاروقي، 
دور جلنة التحكيم وما س����تقوم 
به من أعمال واألسس التي يجب 
االستناد اليها في التحكيم واختيار 
الفائزين، الفتا إلى انه مع املعرض 
الثالث، هناك جتارب اكبر وخبرات 
أوسع مع جلان التحكيم خاصة مع 
جلان التحكيم احمللية الكسباهم 
اخلبرة األكبر والتعلم من التجارب 
السابقة، الفتا إلى اهمية دور جلنة 

اإلس����المي د.أحمد مندني ومحمد 
عبيدة اللذين كان لهما الدور املهم 
في اش����راك املخترعني من الدول 
اإلس����المية في املعرض، وكذلك 
الشريك االس����تراتيجي مؤسسة 
الوطنية وعلى رأس����ها  البترول 
الرئيس التنفيذي فاروق الزنكي 
والعضو املنتدب للعالقات البرملانية 
واحلكومية الش����يخ طالل اخلالد 
األحمد الصب����اح ومدير العالقات 

العامة علي مراد.
كمل تقدم بالشكر لبيت التمويل 
الكويتي وعلى رأسها رئيس مجلس 
االدارة بدر املخيزمي وفهد املخيزمي 
ويوسف الرويح، كما تقدم بالشكر 
لشركة االتصاالت املتنقلة »زين« 
وعلى رأسها رئيس مجلس االدارة 
أسعد البنوان والرئيس التنفيذي 
نبيل بن سالمة وفريق العالقات 
الش����كر للشريك  العامة، وكذلك 
الوطن  اإلعالم����ي مؤسس����ة دار 
للصحافة والطباعة والنشر وعلى 
رأسها الشيخ خليفة علي اخلليفة 
ومدير العالقات العامة مش����اري 
البدر، والش����كر للمهندس خالد 
خضير املش����عان رئيس مجلس 
العقارية،  ادارة ش����ركة االرجان 
ورئيس مجلس االدارة في رابطة 
الكويت واخلليج وصقر الرشود، 
وكذلك الشكر للشريك اللوجستي 
شركة كندور العاملية ومنها ناصر 
السعدون. وأشار الى ان املعرض 
يقدم العديد من اجلوائز املتميزة 
التي بلغ����ت قيمتها اإلجمالية 53 

االختراعات بدقة من قبل اللجنة 
العلمية.  وتقدم اخلرافي بجزيل 
الشكر لفريق العمل التطوعي الذي 
يعمل على مدار الساعة منذ شهر 
ابريل املاض����ي لإلعداد والتجهيز 
لهذا املعرض واجلميع يعمل بروح 
الفريق الواحد إلجناح األعمال، الفتا 
الى ان هنا حوال����ي 300 متطوع 
ومتطوعة يعملون على اجناز العمل 
وتذليل كل الصعاب على املخترعني 
وضيوف املعرض، الفتا الى انه مت 
عقد أكثر من 25 اجتماعا، وطلعنا 
بأكثر من 284 تكليفا، قام بها هؤالء 
املتطوعون للوصول الى املستوى 
األمثل من اإلعداد والتجهيز واجناح 
املع����رض، ولوال جهود  فعاليات 
هؤالء املتطوعني ما وصلنا الى ما 
وصلنا اليه ليتم تصنيف املعرض 
على الرغم من حداثته الى الثاني 
عامليا بعد معرض جنيڤ الدولي 

لالختراعات.
وتق����دم اخلراف����ي بالش����كر 
الراعية وفي  للشركات واجلهات 
مقدمتها مؤسسة الكويت للتقدم 
العلم����ي، ورئي����س مجلس ادارة 
املؤسس����ة صاحب السمو األمير، 
الش����مالن  العام د.علي  ومديرها 
وجميع العاملني فيها، وذلك على 
الدور والدعم الذي قدموه س����واء 
ف����ي املعرض أو أنش����طة النادي 

العلمي.
كما تقدم بالش����كر للش����ريك 
االس����تراتيجي البنك اإلس����المي 
البنك  للتنمية ورئيس مجموعة 

دانيا شومان
ثمن رئيس مجلس ادارة النادي 
العلمي الكويتي، ورئيس اللجنة 
العلي����ا املنظمة للمعرض الدولي 
الش����رق  الثالث لالختراعات في 
األوس����ط، اياد اخلرافي، الرعاية 
الس����امية لصاحب السمو األمير 
الش����يخ صباح األحمد للمعرض 
للمرة الثالثة على التوالي، متقدما 
لس����موه بجزيل الش����كر وعظيم 
االمتن����ان والتقدير على اهتمامه 
بالعلم والعلماء واملخترعني، ودعم 
سموه املتواصل للمبدعني من أبناء 

الكويت.
وأك����د اخلراف����ي ف����ي املؤمتر 
الصحافي الذي عقد مس����اء أمس 
األول ان تلك الرعاية السامية حتمل 
ادارة النادي والقائمني على املعرض 
مسؤولية مضاعفة، لبذل اجلهود 
إلخراج املع����رض بالصورة التي 

تتناسب وحجم هذه الرعاية.
وأشار الى ان املعرض هذا العام 
يختلف عن املرة السابقة، حيث مت 
االعداد حملاضرتني فقط، اال انهما 
على درجة من األهمية حيث يقدم 
احملاضرة األولى د.عكاشة الدالي 
من هيئة املتاحف القطرية بعنوان 
1000 عام من االختراع واإلبداع _ 
اكتشف اسهامات املسلمني في عاملنا، 
يلقي فيها الضوء على االختراعات 
اإلسالمية ودورها في تغيير العديد 

من األمور.

البحث والتطوير

وأعل����ن اخلرافي ان احملاضرة 
الثانية س����تكون لرئيس االحتاد 
الدولي للمنظمات الهندسية م.عادل 
اخلرافي، بعنوان البحث والتطوير 
ودور املهندس الكويتي، للحديث 
حول أهمية االختراعات وعالقتها 
باملهندس الكويتي، وكيفية مواجهة 
العوائق وايجاد البدائل. وأش����ار 
الى ان هناك 33 دولة مشاركة في 
املعرض وع����دد االختراعات 176 
اختراعا، و165 مخترعا من مختلف 
دول العالم، الفتا الى انه كان من 
املتوقع قبول 150 مخترعا فقط، 
اال انه ألهمية االختراعات املقدمة 
وجودتها مت زيادة العدد الى 165 
مخترعا، الفتا الى انه مت اختيار 

اختيار الحشاش عضوًا في مجلس إدارة المعرض يقدم 53 ألف دوالر موزعة على 5 جوائز
جائزة األمم المتحدة للمحتوى اإللكتروني

اختيرت األمني العام جلائزة الكويت اإللكترونية 
في مؤسسة الكويت للتقدم العلمي م.منار احلشاش 
عضوا في مجل���س ادارة جائ���زة األمم املتحدة 

للمحتوى اإللكتروني.
وقالت م.احلشاش في تصريح ل� »كونا« امس 
ان اجلائزة الدولية الت���ي اختيرت عضوة فيها 
ستطلق سنويا منافسات دولية مخصصة للمحتوى 

اإللكتروني ألجهزة الهواتف النقالة.
واضاف���ت ان قرار إطالق ه���ذه اجلائزة اتخذ 
في اجتم���اع مجلس إدارة جائ���زة األمم املتحدة 
للمحتوى اإللكتروني بنيويورك )اجلائزة األم( 
أخيرا وس���تكون تصفيات منافسات »املوبايل« 

جزءا متفرعا منها.
واضافت ان املنافسات العامة للجائزة األم تعقد 
كل سنتني وتضم جميع أنواع املشاريع اإللكترونية 
كاملواق���ع والبرامج وأنظمة الش���بكات الداخلية 
واألجهزة احملمولة بينما تقام منافسات »املوبايل« 
اجلديدة سنويا وهي مخصصة فقط للمشاريع 

التي تعمل على أجهزة الهواتف النقالة.
وأوضحت ان الهدف من عقد منافسات »املوبايل« 
اجلديدة بش���كل س���نوي هو التمكن من اللحاق 
بركب التطور املتس���ارع لألجه���زة النقالة التي 
تتطور بس���رعة كبيرة بش���كل أسرع من تطور 

أجهزة الكمبيوتر واالنترنت.
وذكرت ان اتخاذ هذا القرار جاء اثر دراس���ة 
شاملة ملجال تطبيقات الهواتف النقالة على مدى 
العامني املاضيني الس���يما ان الدراسات تبني ان 
العديد من مشاريع »املوبايل« يتم تطويرها خالل 
فترة أقصر من تلك املش���اريع اخلاصة بأجهزة 

الكمبيوتر.
وقالت م.احلشاش ان رغبة أعضاء مجلس ادارة 
اجلائزة في مواكبة التطور وتوفير بيئة تنافسية 
على املستوى الدولي تساهم في تشجيع مطوري 

برامج املوبايل على اثراء محتواها اإللكتروني.
وفيما يخص ترش���يح الدول ملشاريعها الى 
املنافس���ات الدولية بينت انه سيتم في الكويت 

اختيار املشاريع اثناء انعقاد حتكيم جائزة الكويت 
اإللكترونية التي تقيمها مؤسسة الكويت للتقدم 
العلمي س���نويا وعندما يتم التوصل الى نتائج 
الفائزين سيتم البحث في قائمة املشاريع الفائزة 
عن تلك املتعلقة باملوبايل واختيارها للترشح الى 

املنافسات الدولية التي ستقام في السنة ذاتها.
وع���ن اإلج���راءات التنظيمية الت���ي اتخذت 
لتنفي���ذ هذا القرار قالت انه مت تش���كيل مجلس 
ادارة لالش���راف على تصفيات جائزة احملتوى 
اإللكتروني للموبايل برئاسة البروفيسور بيتر 
بروك من النمسا ويضم 13 عضوا من دول مختلفة 
كأملانيا وهولندا ولوكسمبورغ واملكسيك والهند 
والصني وايطاليا وروسيا وكندا ودولتني عربيتني 
فقط لتمثيل منطقة الش���رق األوسط هما مصر 

والكويت.
وأش���ارت ال���ى ان أول جلنة حتكي���م دولية 
ملنافس���ات املوبايل عقدت اجتماعها في أبوظبي 
الشهر املاضي وضمت جلنة التحكيم 18 محكما دوليا 
من الواليات املتحدة وروسيا واملانيا وبريطانيا 
واس���تراليا ومحكمني عرب من البحرين ولبنان 

ومصر والكويت.
واضافت م.احلشاش انها شاركت كمحكمة مع 
خمس نس���اء ضمن ال� 18 محكما وكانت جتربة 
التحكيم التي تعقد ألول م���رة »ناجحة ورائعة 
بكل املقاييس« مضيفة ان مؤمترا لتكرمي الفائزين 
سيقام في الفترة من الرابع الى الثامن من ديسمبر 
املقبل في ابوظبي بحضور كبار مس���ؤولي األمم 

املتحدة.
وشددت على ان النجاح في تبني هذه القرارات 
الدولية وتطبيقها على املستوى احمللي في الكويت 
يعود الى االهتمام الذي توليه مؤسسة الكويت 
للتقدم العلمي ألبناء الكويت في مجال تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت وحرصها أن تكون الكويت 
في مقدمة ال���دول التي تعمل جنبا الى جنب مع 
الدول الكبرى لصياغ���ة مثل هذه املبادرات على 

الساحة الدولية.


