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الحماد: الكويت حريصة على تطوير النظام القضائي بإدخال التقنيات الحديثة

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء 
للشؤون القانونية ووزير العدل 
ووزير األوقاف والشؤون االسالمية 
املستشار راش����د احلماد حرص 
الكويت على تطوير النظام القضائي 
فيها من خالل إدخال نظم املعلومات 
اجلديدة والتقنية احلديثة بهدف 

تطوير وتعديل القوانني.
جاء ذل����ك في تصريح للوزير 
احلماد ل����� )كونا( عل����ى هامش 
اجتماعات ال����دورة ال� 25 ملجلس 
وزراء العدل العرب والتي تركزت 
في محورها الرئيسي حول »تطوير 

القضاء في العالم العربي«.
وق����ال »لدينا خ����ط معني في 
الكويت لتطوير القضاء ومير هذا 
اخلط من خالل القنوات التشريعية 
والدستورية«، مضيفا ان الكويت 
تس����عى مثل باقي الدول العربية 
لتطوير تش����ريعاتها ملعاجلة أي 
نقص أو قصور خلدمة مصاحلها 

ومصالح مواطنيها.
وردا على س����ؤال حول شكل 
التصديق العربي في احملافل الدولية 
بشأن القضايا واملؤمترات في مجال 
العدل والقضاء قال الوزير احلماد 

وأشار الى أن اجتماعات مجلس 
وزراء العدل العرب سبقها اجتماع 
تنسيقي ألعضاء املكتب التنفيذي 
لدول مجل����س التعاون اخلليجي 
بالقاهرة برئاسة الوكيل املساعد 
بوزارة العدل الكويتية عبدالعزيز 

املاجد.
ولفت الى مشاركة الكويت في 
اجتماع آخر لوزراء العدل في دول 
مجلس التعاون اخلليجي للتشاور 
وتنسيق املواقف اخلليجية بشأن 
القضايا املعروضة على اجتماعات 
الدورة ال� 25 ملجلس وزراء العدل 

العرب.
وأوضح ان مش����اركة الكويت 
في كل ه����ذه االجتماعات تعكس 
حرصها على دفع مس����يرة العمل 
العربي املش����ترك في كل املجاالت 

ومنها العدل والقضاء.
وضم الوفد الكويتي اضافة الى 
املستشار احلماد كال من املستشار 
مبحكمة االستئناف أنور عطااهلل 
العنزي والوكيل املساعد للشؤون 
االداري����ة واملالية ب����وزارة العدل 
عبدالعزي����ز املاج����د ومدير ادارة 
العالقات الدولي����ة بوزارة العدل 

وح����ث في هذا االط����ار الدول 
التي لم تص����دق على  العربي����ة 
االتفاقية العربية ملكافحة االرهاب 
لالسراع بامتام اجراءات التصديق 
عليها، مؤكدا أهمية التنسيق العربي 
الثنائي واجلماعي لتفعيل أحكام 

االتفاقية.
وفيما يتعلق مبشروع االتفاقية 
العربية ملكافحة غس����يل األموال 
ومتويل االره����اب اعتمد املجلس 
الى  مش����روع االتفاقية واحالته 
العرب  الداخلية  مجل����س وزراء 
للنظر في اعتماده ومن ثم عرضه 
على االجتماع املش����ترك ملجلس 
العرب  الع����دل والداخلية  وزراء 

للتوقيع عليه.
كما اعتمد مش����روع االتفاقية 
العربية ملكافحة الفساد ومشروع 
العربية لنق����ل نزالء  االتفاقي����ة 
العقابية واالصالحية  املؤسسات 
وعرضه����ا على مجل����س وزراء 
الداخلية العرب للنظر في اعتماده 
ثم عرضه على االجتماع املشترك 
العدل والداخلية  ملجلسي وزراء 

العرب للتوقيع عليه.
كما اعتمد املجلس مش����روع 

ان املناقشات الوزارية شددت على 
ضرورة التنسيق ومحاولة اخلروج 
مبوقف عربي موحد لعرضه على 
املقبلة خاصة  الدولية  املؤمترات 
اتفاقي����ة روما للمحكمة اجلنائية 
الدولية املقرر عقد مؤمترها العام 

املقبل.
وأضاف ان املجلس أقر توصيات 
املكتب التنفي����ذي ملجلس وزراء 
العدل الع����رب مبا يخص متابعة 
العربية ملكافحة  تنفيذ االتفاقية 
االرهاب وتعزيز التعاون العربي 
والدولي ملكافحة االرهاب الدولي، 
وكذلك مشاريع االتفاقيات العربية 
اخلاصة مبكافحة الفساد والقرصنة 
وغس����يل األموال وجرائم تقنية 

املعلومات.
وأوضح ان رؤية الكويت بشأن 
القضايا املعروضة على املجلس 
تهدف الى حتقيق العدالة والسعي 
نحو القضاء العادل وسرعة الفصل 
في القضايا وحتديث القضاء من 
خالل ادخال نظم املعلومات اجلديدة 
القانونية  التش����ريعات  وتطوير 
لتكون مواكبة الحتياجات املواطنني 

وحتقيق مصاحلهم.

واحلق املش����روع للش����عوب في 
مقاومة االحت����الل والعدوان مع 
األخذ بعني االعتبار ان قتل املدنيني 
واالبرياء ال تقره الشرائع السماوية 

وال املواثيق الدولية.
وطالب املجلس بدعم اجلهود 
للتحرك العربي في األمم املتحدة 
الس����تصدار قرار م����ن اجلمعية 
العام����ة لألمم املتحدة بتش����كيل 
فريق عمل لدراس����ة مقترح خادم 
امللك عبداهلل  احلرمني الشريفني 
بن عبدالعزيز بإنشاء مركز دولي 

ملكافحة االرهاب.
وحث على ضرورة اس����تمرار 
التنسيق العربي في األمم املتحدة 
من أجل عقد دورة خاصة للجمعية 
العامة لألمم املتحدة حول االرهاب 
الدولي واالسراع بعقد اتفاقية االمم 
الش����املة حول االرهاب  املتحدة 

الدولي.
وفيم����ا يتعلق مبتابعة تنفيذ 
االتفاقية العربية ملكافحة االرهاب 
وأهمية تنفيذها أكد املجلس استمرار 
التنسيق بني مجلسي وزراء العدل 
والداخلية العرب بش����أن متابعة 

االجراءات التنفيذية لالتفاقية.

املستشار راشد احلماد مترئسا الوفد الكويتي في اجتماعات وزراء العدل العرب

ال����� 25 بش����أن »تعزيز  العادية 
العرب����ي والدولي في  التع����اون 
مكافحة االرهاب« على عدم اخللط 
بني االرهاب والدين االسالمي الذي 
يدعو الى التسامح ونبذ التطرف 

واالرهاب.
ودعا الى التمييز بني االرهاب 

زكريا االنصاري.
وكان مجلس وزراء العدل العرب 
ج����دد ادانته لإلرهاب بكل صوره 
وأشكاله، مؤكدا ضرورة معاجلة 
جذوره وأسبابه وعدم اخللط بني 

االرهاب والدين االسالمي.
وشدد املجلس في ختام دورته 

االتفاقية العربية ملكافحة اجلرمية 
املنظمة عبر احلدود الوطنية.

وتاب����ع املجلس نتائج الدورة 
الثالثة ملؤمتر الدول األطراف في 
معاهدة األمم املتحدة ملكافحة الفساد 
ال����ذي عقد في قطر في الفترة من 
9 - 13 نوفمب����ر احلال����ي، وأكد 
أهمية تنس����يق املواقف العربية 
والتقدم مبوقف عربي موحد ازاء 
املوضوعات املطروحة على املؤمتر 
االستعراضي ملراجعة اتفاقية انشاء 
احملكم����ة اجلنائية الدولية املقرر 

عقده عام 2010.
ووافق املجلس على مش����روع 
االتفاقي����ة العربية حول مكافحة 
جرائم تقنية املعلومات وإحالته 
العرب  الداخلية  ملجل����س وزراء 

العتماده.
وفيما يخص مش����روع اآللية 
التنفيذية التفاقية الرياض العربية 
للتعاون القضائي أوصى املجلس 
اآللية  اعداد مشروع  باس����تكمال 
على اجتماع ثان مشترك ملمثلي 
مجلس����ي وزراء العدل والداخلية 
العرب وعرضه على االجتماع املقبل 

للمكتب التنفيذي.

وزراء العدل العرب أكدوا في القاهرة إدانتهم لإلرهاب وضرورة معالجة جذوره وأسبابه

ضرورة تحقيق العدالة والسعي نحو القضاء العادل وس�رعة الفصل في القضايا وتطوير التشريعات القانونية لتكون مواكبة الحتياجات المواطنين ومصالحهم
تطوير القضاء يتم من خالل القنوات التش�ريعية والدستورية والحرص على معالجة أي قصور أو نقص لخدمة مصالح الكويت وشؤون مواطنيها
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بيــت للبــيـع
من جميـع منـاطـق الكـويـت والـدفـع كــا�ش

مطــلـــوب

97929191

ال�سالمية ـــ مجمع �سنترال بالزا

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

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(

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

ال�سنـاعـات البـال�ستيكـيـة
الربيطاين  املجل�س  �سهادة  على  حا�سلة 

للمياه+ �سهادة الهيئة الوطنية ال�سحية

99409350 - 24742623
97390457 - 99029044

)

اخلزان كفــالـة

10 �سنوات
مقاومة للبكتريا والفطريات والصدأ

3 LAYER
3 طبقات

GAL-1000

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
2 4 8 3 0 3 2 2

لالإيـجـــــار
جمـمــــع �سكــنــي جـــديــــد باملهـــبــولــــة
غـيـــر مفــــرو�س - مـــزايـــا خــا�ســـة لل�ســـركــــات

پ غرفة + �سالة + حمام + مطبخ               145 د.ك

پ �ستـــديـــو                                                         95 د.ك

مواقف �سيارات - حمـام �سباحـــة - نـــادي ريا�سي

�سنتـرال مركــــزي - �ستـاليـت مـركـزي - ر�سـبــ�سن

65630087 - 65109224

لالإيجـار يف ال�سامليـة

99682600 - 97171172

حمالت + مكاتب + م�ساحات مفتوحة

لالإيجـار
بنايــة جديــدة

1( 40 �سقة غرفتني وحمام 
و�ســالــة ومطبــخ - مركزي

2( �سـرداب م�سـاحة كبرية
خيطان   ق6 - �س 36 - ق�سيمة 6

9 7 9 0 6 6 5 8

تقدم : 1- عبداحلميد عبدالواحد �سيخان

              2- مرمي ح�سن عبداملح�سن رم�سان ) كويتيا اجلن�سية( 

اإدارة  اإىل  العامة واملقاولت /ت. بطلب  النباأ املتحدة للتجارة  اأ�سحاب �سركة 

ال�سريكة/ مرمي ح�سن عبداملح�سن رم�سان  التجارة: خروج  ال�سركات بوزارة 

من ال�سركة  ودخول ال�سريكة / حوراء عبداحلميد عبدالواحد دابي. تعديل 

له  ب�سيطة. يرجى ممن  اإىل تو�سية  لل�سركة من ت�سامنية  القانوين  الكيان 

اعرتا�س اأن يتقدم لالإدارة املذكورة خالل �ستني  يومًا من تاريخ ن�سر الإعالن 

باعرتا�س خطي مرفقًا به �سند املديونية واإل فلن يوؤخذ بعني العتبار.

تعـــديـــل كــيـــان قــانـــونــــي

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

2456660624839402 - 24839403 - 24929233 -  24814483

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

قــــــطــــــعــــــة واحــــــــــــــــــــدة دون و�ـــــــــســـــــــالت. 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

4900 2481&كـلني رايـت
9919 7948

اخلدمة املتكاملة
لل�سـجـــاد والـــرخـــــام

تنظيف ال�سجاد من الأعماق
بفاعليـة �سبـيـهـة بالبخــار
للتخل�س من الأتربة والغبار

ــع ــي ــم ــل ـــي وت ـــل ج
الرخام واجلرانيت
املا�سية بالأقرا�س 


