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سعود العسعوسي مشاركا في االجتماع

املستشار راشد احلماد مشاركا في االجتماع

الحماد: وزراء العدل الخليجيون بحثوا سبل إزالة العقبات أمام مسيرة العمل المشترك
مســـقط ـ كونا: اختتم وزراء العدل بدول مجلس 
التعاون لدول اخلليج امس اعمـــال اجتماعهم الـ 21 

والذي استمر يوما واحدا.
وقد اقر الوزراء في ختام االجتماع عددا من التوصيات 
والقرارات منها املوافقة على وثيقة »مســـقط لنظام 
القانون املوحد للتســـجيل العقـــاري العيني« بدول 
مجلس التعاون ومذكرتها االيضاحية بصيغتها املعدلة 

كنظام قانون استرشادي ملدة اربع سنوات.
كما قرر الـــوزراء تكليف جلان اخلبراء املختصني 
باالستمرار في اجناز ما تبقى من مشروعات االنظمة 
والقوانني اجلديدة املتضمنـــة خطة وثيقة »الدوحة 
لتطوير العمل العدلي املشترك« التي اقرت في االجتماع 
السابع عشر لوزراء العدل وفقا لآللية التي مت اقرارها 
في االجتماع االســـتثنائي الوكالء في الـ 5 من ابريل 

.2009
وكان وزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول اخلليج 
افتتحوا اعمال مؤمترهم الـ 21 برئاســـة وزير العدل 

العماني الشـــيخ محمد بن عبداهلل بن زاهر الهنائي، 
وقال نائب رئيس الوزراء للشؤون القانونية ووزير 
العدل واالوقاف والشؤون االسالمية املستشار راشد 
احلماد في تصريـــح لـ »كونا« »ان االجتماع يعد من 
االجتماعات اخلليجية املهمة حيث بحث امورا خاصة 
تختص بتوحيد القوانني واالنظمة واالجراءات املتبعة 

في دول املنطقة«.
واشار احلماد الى ان »االجتماع بحث 14 بندا اهمها 
تقارير جلان اخلبراء بشأن قرار املجلس األعلى لتسريع 
االداء وازالــة العقبات التي تعترض مســـيرة العمل 
املشـــترك وتوصيات جلنة اخلبراء املكلفة بدراســـة 
اجلوانب العدلية لالحتاد االوروبي وامكانية االستفادة 
مـــن هذه التجربة باالضافة الـــى توصيات االجتماع 
التنســـيقي لدراســـة موضوع االســـتعداد للمؤمتر 
االستعراضي للدول االطراف في نظام احملكمة اجلنائية 

الدولية«.
كما تضمن جدول االعمال توحيد عدد من االنظمة 

والقوانني من بينها وثيقـــة »ابوظبي للنظام املوحد 
للتوفيق واملصاحلة« والعديد من املشـــروعات مثل 
»النظام املوحد للتفتيش القضائي« و»النظام املوحد 

لتنفيذ االحكام القضائية«.
واكمل »باالضافة الى مشروع »النظام املوحد ملكافحة 
جرائم تقنية املعلومات« ومشـــروع »النظام املوحد 
للسلطة القضائية« و»النظام املوحد ألعمال اخلبرة امام 
القضاء« و»النظام املوحد العوان القضاء« و»النظام 
املوحد للتعاون القانوني والقضائي الدولي في املسائل 
اجلزائية« كما يبحث جتارب الدول االعضاء في القضايا 

العدلية والقانونية.
واوضـــح احلماد ان الـــوزراء بحثـــوا كذلك قرار 
املجلس االعلى في دورته الـ 29 حول توصيات منتدى 
»الفضائيات والتحدي القيمي واالخالقي« الذي يواجه 
الشباب اخلليجي وقرار املجلس الوزاري حول اتفاقية 
»تنفيذ االحكام واالنابات واالعالنات القضائية بدول 

مجلس التعاون«.

اختتام االجتماع بمسقط بإصدار عدد من التوصيات

وفد »أمانة جائزة الصحافة العربية« 
ينطلق إلى عدد من الدول العربية

رؤساء البريد الخليجيون بحثوا
إنشاء متحف للطوابع البريدية

مسقطـ  كونا: بدأت في العاصمة العمانية مسقط انشطة االجتماع 
الـ 23 لرؤساء ووكالء البريد بدول مجلس التعاون اخلليجي، والقى 
مدير ادارة االتصاالت باالمانة العامة مبجلس التعاون اخلليجي ماجد 
الشرهان كلمة في بداية االجتماع اعرب فيها عن شكره باسم االمانة 
العامة ملجلس التعاون لســــلطنة عمان ممثلة في الشــــركة العمانية 
للبريد على اســــتضافة هذا االجتماع وتنظيم املعرض الـ 15 املشترك 

للطوابع البريدية في مدينة مسقط.
واشار في كلمته الى ان جدول العمل حافل بالعديد من املواضيع 
املهمة التي هي نتائج توصيتكم السابقة وجهود اللجان الفرعية املنبثقة 
عن جلنتكم املوقرة، ويناقش االجتماع اعادة هيكلة وتطوير معرض 
الطوابع البريدية بدول مجلس التعــــاون اخلليجي وبحث وتطوير 
خدمات البريد العاجل بني دول مجلس التعاون )خليجي اكسبريس(. 
كما متت مناقشة موضوعات قيمة ومهمة وجديدة منها: بحث امكانية 
استخدام نظام تقصي أثر البعائث على مستوى دول اخلليج الكترونيا 
وبحث امكانية انشاء متحف للطوابع واملعدات البريدية ويكون مقره 

االمانة العامة لدول مجلس التعاون اخلليجي.

دبي: ينطلق اليوم وفد األمانة 
العامة جلائزة الصحافة العربية 
الى عدد من العواصم العربية ضمن 
جولته السنوية لترويج اجلائزة 
للعمــــل على زيادة رقعة وحجم 
مشاركة الصحافيني للترشح في 
دورتها التاسعة والتنافس للفوز 

بفئاتها االثنتي عشرة.
وتأتي هذه اجلولة بعد فترة 
وجيزة من اعالن األمانة العامة 
جلائزة الصحافة العربية فتح باب 
الترشيح في الدورة التاسعة والتي 
شهدت تطورات كبرى في شكلها 
ومضمونها مبا شمل استحداث 
فئات جديدة ألول مرة منذ اطالقها 
في العام 1999، ودمج والغاء فئات 
التركيز على مشاركة  قائمة مع 
الصحافيني الشباب وفتح املجال 
أمام مشاركة الصحافة االلكترونية 
بشكل يواكب التغيرات املتسارعة 
ويضمــــن اإلبقاء علــــى معايير 

النزاهة والشفافية.
وأعلنت األمانة العامة ومقرها 
نادي دبي للصحافة ان جولة الوفد 
ستتكون من ثالث مراحل أساسية 
بدأت أوالها على املستوى احمللي، 
حيث يعمل فريق اجلائزة على 
عقد سلسلة من اللقاءات املستمرة 
مع وسائل اإلعالم وممثلي وسائل 
اإلعالم العربية العاملة في دولة 
العربية املتحدة، بينما  اإلمارات 
تبدأ املرحلة الثانية مع جولة الوفد 
اليوم االثنني الى دولة قطر ومن ثم 
الى سورية ولبنان، وستخصص 
املرحلة الثالثة من اجلولة الى دول 

املغرب العربي ومصر.
وذكرت األمانة العامة للجائزة 
ان جولة الوفد ستشمل العديد من 
اللقــــاءات واالجتماعات مع قادة 
ورؤســــاء االحتادات والنقابات 
والصحف واملؤسسات اإلعالمية، 
من أجــــل حثهم على تشــــجيع 
الصحافيــــني للترشــــح للدورة 
التاســــعة للجائــــزة، وكذلك من 
التغييرات اجلديدة  أجل عرض 
التي أقرها مجلس ادارة اجلائزة 
وحفز القائمني على تلك املؤسسات 
على الترويج للجائزة في بلدانهم 
ومؤسســــاتهم مع التركيز على 
فئة الصحافة العربية للشــــباب 
والتي تتطلب اهتماما خاصا من 

الشيخة مرمي بن فهد

قبــــل القائمني على املؤسســــات 
اإلعالمية«.

وباشــــرت األمانــــة العامــــة 
باستقبال أعمال الصحافيني من 
مختلف أنحاء الوطن العربي فور 
إعالن فتح باب الترشــــح مطلع 
أكتوبر املاضــــي، وكانت األمانة 
العامة قد تســــلمت فــــي الدورة 
املاضيــــة ما يزيد عن ثالثة آالف 
عمل من تسع عشرة دولة عربية، 
ويتوقع ان يرتفع عدد املشاركات 
في هــــذه الدورة التي تغلق باب 
الترشح في الرابع عشر من يناير 

مطلع العام القادم.
التوقعــــات بازدياد  وتأتــــي 
عدد املشــــاركات في هذه الدورة 
الواسع والثقة  بسبب االنتشار 
الطيبة التي حتظى بها اجلائزة 
على مســــتوى الوطــــن العربي 
والعالم، والتــــي زينت دروعها 
صدور مــــا يزيد عــــن مائة من 
نخبة الصحافيني والصحافيات 
ممن متيزوا واعتمدوا نهج اإلبداع 
فــــي أعمالهم. وتعمل  واالبتكار 
األمانــــة العامة للجائزة في هذه 
األثناء على تشكيل جلان التحكيم 
ملختلف فئات اجلائزة والتي تضم 
نحو 60 محكمــــا بواقع 5 إلى 6 
محكمني عن كل فئة، حيث يتم في 
كل دورة تكليف مجموعة جديدة 
من األسماء اإلعالمية املرموقة من 
أصحاب اخلبرة واالختصاص، 
والذين ال يتم الكشف عن أسمائهم 
إال فــــي نفس يــــوم اإلعالن عن 
الفائزين في الدورة التزاما بقواعد 
النزاهة واملوضوعية التي تتبعها 

اجلائزة.

يزور قطر وسورية ولبنان ودول المغرب العربي ومصر


