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أكد أن الكويت جبلت منذ القدم على فعل الخير انطالقًا من الفهم الصحيح لإلسالم

الحماد يضع حجري األساس لمجمع الشيخ صباح األحمد 
في بانكوك ومركز »الشفيع« لخدمة القرآن الكريم في »جاال«

ألواصر العالقة املتينة بني الشعبني الكويتي 
والتايلندي وخاصة الواليات اجلنوبية في 
تايلند التي يتمركز بها املسلمون حيث يبلغ 

عددهم حوالي 9 ماليني مسلم.
وذكر ان وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية 
لن تدخر جهدا في دعم كل األنش����طة التي 
تقوم بها املراكز اخليرية الكويتية وجتسيدا 
جلهودهم في العناية بالقرآن الكرمي، مشددا 
على ض����رورة إزالة جمي����ع العقبات التي 
تعترض عمل ه����ذه املراكز ودعمها لتفعيل 

أنشطتها وتطوير خدماتها.

دعم العمل الخيري

م����ن جهته قال احملس����ن الكويتي احمد 
الدبوس ل� »كونا« »ان وضع حجر األساس 
ملشروع مركز الشفيع خلدمة القرآن الكرمي 
هو شرف للكويت وجلميع املسلمني وذلك 
خلدمة كتاب اهلل عز وجل، وأعرب عن سعادته 
بوجود الوزير احلماد في حفل وضع حجر 
األساس«. واعتبر الدبوس ان قيام احلماد 
بوضع حجر األساس للمشروع خير مثال 
على دعم احلكومة الكويتية واملس����ؤولني 
في اجلمعيات اخليرية الكويتية للمشاريع 
اخليرية في دول العالم وخاصة دول العالم 
اإلسالمي. وأكد ان املشروع يهدف الى خدمة 
طالب جامعة »جاال« اإلسالمية وجعل القرآن 
الكرمي نبراسا حلياتهم وتطبيقه في حياتهم 
العملية، مشيدا بالدور املتميز للمسؤولني 
ف����ي اجلامعة على تخصيصهم هذه األرض 
جلعلها مرك����زا متخصصا في علوم القرآن 
الكرمي. وأوضح الدبوس ان متويل املشروع 
مت عن طريق وقفية الشفيع خلدمة القرآن 
الكرمي والتي تبرع بها عدد من احملس����نني 
الكويتيني وبإشرافه، مضيفا ان ألهل الكويت 
أي����ادي بيضاء في دعم إخوانهم املس����لمني 
في كل بقاع العالم. من جهته أعرب رئيس 
جامعة »جاال« اإلسالمية د.إسماعيل لطفي 
في تصريح مماثل ل� »كونا« عن س����روره 
إلقامة هذا قائال »نشهد هذا املشروع املميز 
على ارض جامعتنا وتبرع وقفية الشفيع 
خلدمة القرآن الكرمي في الكويت وفي إطار 
املش����روع التكافلي الذي يهدف الى الصدع 
برسالة القرآن الكرمي كعطاء رسالي جديد 

متجدد«.

عادل يوسف ساتر من 
جهته بخالص التهنئة 
للكويت أميرا وحكومة 
وشعبا على هذا العطاء 
املميز واملب����ارك لهذا 
املشروع املبارك، قائال 
في تصريح ل� »كونا« 
ان ه����ذا ليس بغريب 
على الشعب الكويتي 
املعطاء، سائال اهلل عز 
وج����ل ان يدمي اخلير 

عليهم.
ويقع هذا املشروع 
أربعة  على مس����احة 
آالف مت����ر مربع وهو 
عب����ارة ع����ن مبنيني 
لسكن الطالب ومجمع 
رياضي بتكلفة إجمالية 
تبلغ ثالثة ماليني و880 
ألف دوالر وتش����رف 
الرعاية  عليه جمعية 
االجتماعية في تايلند 
ومن املتوقع افتتاحه 

في يونيو املقبل.
كما وض����ع نائب 
رئيس مجلس الوزراء 
القانونية  للش����ؤون 
العدل ووزير  ووزير 
والش����ؤون  األوقاف 
اإلس����المية املستشار 
راش����د احلماد أيضا 
حجر األساس ملشروع 
مركز الشفيع خلدمة 
القرآن الكرمي في جامعة »جاال« اإلسالمية 
في تايلند بتبرع من محسنني كويتيني. وقال 
الوزي����ر احلماد في تصريح ل� »كونا« عقب 
وضعه حجر األساس ان هذا املشروع يعتبر 
امتدادا للمشاريع اخليرية التي تقوم بها وزارة 
االوقاف والش����ؤون اإلسالمية واجلمعيات 
اخليري����ة الكويتية التي وص����ل عملها الى 
أقصى دول العالم وميثل املش����روع أيضا 
خدمة لطلبة جامع����ة »جاال«. وبني احلماد 
ان هذا املش����روع الذي يشرف على انشائه 
احملسن الكويتي احمد الدبوس ميثل دعما 

هذا احلفل يعطي اجلانب املشرق واملضيء 
للش����عب الكويتي املعط����اء أميرا وحكومة 
وشعبا بدعم املشاريع اخليرية في كل دول 
العالم اإلس����المي.  ورأى ان هذا املش����روع 
يسهم في تنمية الشباب وفق املنهج اإلسالمي 
الصحيح الذي يتوافق مع مفهوم الوسطية 
واالعتدال والذي أشرفت على تنفيذه الوزارة 
بتكليف من مجلس الوزراء، معربا عن شكره 
لصاحب السمو األمير على مكرمته السخية 
املتواصل للعم����ل اخليري. وتقدم  ودعمه 
س����فير مملكة البحرين لدى تايلند السفير 

ونوه املواش بالدور الكبير الذي قام به 
سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر 
احملمد من تبنيه املشروع في بداياته ونقله 
لصاحب السمو األمير حتى وصلت املوافقة 
السامية من س����موه بتبني املشروع كامال 
مبنحة سخية، مضيفا ان املشروع يعتبر لبنة 
إضافية للعالقات املميزة بني الكويت وتايلند.  
بدوره أكد وكيل وزارة األوقاف والش����ؤون 
اإلس����المية للعالقات اخلارجية والتنسيق 
الفني واحلج د.مطلق القراوي رئيس اللجنة 
املكلفة باإلشراف على املشروع ل� »كونا«، ان 

واملشاريع احلضارية 
في العالم، مضيفا »هذا 
ما تعهد به أهل الكويت 
وتوارث����وه جيال بعد 

جيل«.
وذكر »ان صاحب 
الس����مو األمير ميلك 
رؤي����ة ثاقبة ورائدة، 
ودعم سموه للمشاريع 
احلضارية في تايلند 
ه����و رس����الة س����الم 
ومذكرة تفاهم واتفاقية 
تسامح وعقد تعاون 
ب����ني البلدين وميثاق 
ملصلح����ة  تنمي����ة 
اإلنس����انية واإلنسان 
الفرد  وتطوير حياة 
والرفع من مس����توى 

حياته في املجتمع«.
وأوضح ان املشروع 
يتك����ون م����ن مبنيني 
لس����كن الط����الب في 
مدرس����ة »بان آشيا« 
ومجم����ع  الدولي����ة 
رياضي متطور يقدم 
خدم����ات للمجتم����ع 
التايلن����دي وخاصة 
الش����باب  ش����ريحة 
والطالب ويتيح لهم 
الفرصة لالستفادة من 
خدمات مدرستهم التي 
تق����دم أعلى اخلدمات 
التعليمي����ة من خالل 

منهاج متطور في إطار منظومة إس����المية 
تراعي التعايش السلمي بني مختلف األعراق 

والديانات.
من جهت����ه قال س����فيرنا ل����دى تايلند 
عبداللطيف املواش في تصريح صحافي ل� 
»كونا »ان هذه املناسبة السعيدة التي نضع 
فيها حجر األس����اس ملجمع الشيخ صباح 
األحمد للش����باب والرياضة في بانكوك هي 
داللة واضحة على اهتمام سموه بالشباب 
وغرس القيم اإلسالمية والتربوية في نفوس 

أشقائنا في دول العالم«.

بانكوك )جاال( � كونا: وضع نائب رئيس 
مجلس الوزراء للشؤون القانونية ووزير 
العدل ووزير األوقاف والشؤون اإلسالمية 
املستشار راشد احلماد أمس حجر األساس 
ملشروع »مجمع صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد للش����باب والرياضة اخليري 

في بانكوك«.
وقال احلماد في كلمة ألقاها باملناسبة ان 
الكويت جبلت من����ذ القدم على فعل اخلير 
انطالقا من الفهم الصحيح لإلسالم وملساعدة 
احملتاجني وان صاحب السمو األمير له العديد 
من املساهمات والعطاءات السخية في األعمال 

اخليرية وغيرها من األعمال اإلنسانية.
وتق����دم احلماد لصاحب الس����مو األمير 
بالش����كر اجلزيل وعظي����م االمتنان لدعمه 
الس����خي لهذا املشروع املبارك الذي تشرف 
بحمل اسم سموه عليه، سائال اهلل عز وجل 
ان يكون ذلك في ميزان حسنات سموه ففعل 
اخلير وإشاعته وتثبيته من أهداف الرسالة 
احملمدية ومن مقاصد الش����ريعة اإلسالمية 
الس����محاء. وذكر احلماد ان وزارة األوقاف 
والش����ؤون اإلسالمية اتخذت من الوسطية 
ش����عارا لها فجعلت شعارها األمة الوسط، 
وانطالقا من استراتيجيتها مت تأسيس املركز 
العاملي للوسطية في الكويت وإقامة العديد 
من املؤمترات والندوات في الكويت وخارجها 
والتي تس����هم في نشر الوسطية واالعتدال 
وحتارب الغلو والتط����رف. وتقدم احلماد 
بالشكر اجلزيل مللك تايلند وحكومته الصديقة 
على تسهيلهم ودعمهم املتواصل إلقامة هذه 

األعمال اخليرية في تايلند.

معلم حضاري

من جهته قال رئيس مجلس إدارة جمعية 
الرعاية االجتماعية رئيس مجلس إدارة مدرسة 
»بان اشيا« الدولية في تايلند م.حسني حمد 
في كلمة ألقاها، ان اإلرادة األميرية السامية 
باملوافقة على املش����روع في بانكوك ليكون 
معلما حضاريا متميزا وهي عنوان للتعاون 
وجسر للتواصل بني الكويت ومملكة تايلند 

ورافد للثقافة والعلم النافع.
وش����دد على الدور البارز الذي تقوم به 
الكويت أميرا وحكومة وشعبا ومؤسسات 
املجتم����ع املدني في دعم مس����يرة التنمية 

مساحة المشروع 4 آالف متر بتكلفة 3 ماليين و880 ألف دوالر وافتتاحه في يونيو المقبل
الدب�وس: المش�روع مثال لدع�م الكوي�ت للجمعيات والمش�اريع الخيرية ف�ي العالم

احلماد يضع حجر األساس ملشروع مركز »الشفيع« خلدمة القرآن الكرمي في »جاال« بتايلند

العسعوسي لتطوير التشريعات 
الخاصة بجرائم الحاسب اآللي

دع��ا  كون��ا:   � الدوح��ة 
النائ��ب الع��ام باإلنابة ضرار 
العسعوس��ي امس الى تطوير 
اخلاصة  القانونية  التشريعات 

بجرائم احلاسب اآللي.
العسعوس��ي ف��ي  وق��ال 
تصريح ل� »كونا« على هامش 
مش��اركته في أعم��ال املؤمتر 
العامة  النيابات  لرؤساء  الرابع 
والن��واب العم��وم واملدع��ن 
هيئ��ات  ورؤس��اء  العام��ن 
التحقيق واالدعاء العام بالدول 
العربية ال��ذي بدأ امس األول، 

ان من ش��أن تطوير تلك التشريعات احلد من اجلرائم اإللكترونية 
التي ترتكب بواسطة األجهزة االلكترونية.

وأش��ار الى ان األش��خاص ال��ذي يتعاملون مع تل��ك األجهزة 
اإللكترونية هم في تطور مس��تمر األمر ال��ذي يتطلب في املقابل 
سن تشريعات قانونية للحد من ارتكاب تلك اجلرائم اإللكترونية.

ولف��ت إلى ان تعري��ف اإلرهاب الذي يبحث��ه االجتماع العربي 
الرابع مازال موضع إش��كالية أمام التش��ريعات القانونية العربية، 
األمر الذي يتطلب تعريفه بش��كل واضح، معرب��ا عن أمله في أن 
تتوص��ل اجتماع��ات الدول العربي��ة القانونية ال��ى تقنن تعريف 

اإلرهاب.
وأكد ان الكويت س��تتقدم بورقة عمل تتعلق ب� »جرائم الفساد 

واالعتداء على األموال العامة«.
وأشاد بالعالقات العربية بشكل عام فيما يتعلق بجانب التعاون 
بن النياب��ات العامة، مبينا ان التعاون اخلليجي يعتبر مميزا حيث 
يوج��د اتصال مباش��ر بن النيابات العام��ة اخلليجية دون اللجوء 

التباع الطرق الديبلوماسية.
وبحث املؤمتر العربي الرابع لرؤساء النيابات العامة الذي اختتم 
أعمال��ه محاور عدة تتعلق باجلرائ��م املعلوماتية وآليات مكافحتها 
وكيفي��ة تعزيز أوجه التع��اون بن أجهزة النياب��ات العامة العربية 
وجرائم البطاق��ات البنكية واالعتداء على حق��وق امللكية الفكرية 
وجرائم جلب وحيازة املخ��درات واملؤثرات العقلية بقصد االجتار 

والتعاطي.
وتناول املجتمعون من 17 دولة عربية جرائم الفس��اد واالعتداء 
عل��ى األم��وال العامة واالجتاه��ات احلديثة في مكافح��ة اجلرائم 
اإلرهابي��ة فضال عن مناقش��ة م��دى تنفيذ توصي��ات املؤمترات 

السابقة وما يستجد من أعمال.

خالل افتتاح أعمال اجتماع وكالء وزارات العدل بدول مجلس التعاون

األنصاري: خلق بناء قانوني قوي وموحد أهم تحد يواجه مجلس التعاون

الرياض للنظام القانون املوحد 
لإلجراءات اجلزائية لدول املجلس 
باإلضافة الى متديد وتعديل مدد 
العمل ببعض وثائق »القوانني« 
االسترشادية التي مت اقرارها من 
خالل اجتماعات وزراء العدل بدول 
املجلس واعتمدها املجلس األعلى 
ك� »قوانني« استرشادية ملدة اربع 
س���نوات. كما انه يناقش ايضا 
عددا من مشاريع القوانني التي 
انتهت جلان اخلبراء املختصني 
من مناقشتها ودراستها في ضوء 
املالحظات الواردة عليها من الدول 
األعضاء وعددا من املوضوعات 
التنسيقية ذات االهتمام املشترك 
من اهمه���ا تقرير جلنة اخلبراء 
املختصني املكلفة بدراسة جتارب 
الدول االعضاء في االرشاد االسري 
ومشروع القانون املوحد حملاكم 

االسرة بدول املجلس.
واختت���م بتأكيده على ان ما 
سيسفر عنه ذلك االجتماع من 
الق���رارات والتوصي���ات حيال 
القوانني واملوضوعات املطروحة 
سيحقق بإذن اهلل جناحا جديدا 
يضاف إلى جناحاتكم السابقة.

وعلى رأسها نائب رئيس مجلس 
الوزراء للشؤون القانونية ووزير 
العدل ووزير األوقاف والشؤون 
االسالمية املستشار راشد احلماد 
ووكي���ل وزارة الع���دل باالنابة 
د.محمد االنصاري على حس���ن 
االستقبال وكرم الضيافة وعلى 
الدقيق  الكبير والتنظيم  اجلهد 
الذي من شأنه أن يساهم بإذن اهلل 

تعالى في جناح هذا االجتماع.

قوانين موحدة

وأوض���ح ان ج���دول اعمال 
يأت���ي حتضي���را  االجتم���اع 
لالجتم���اع الثاني والعش���رين 
لوزراء العدل الذي س���يعقد في 
الكويت وسيناقش موضوعات 
على درجة كبي���رة من األهمية 
سيكون لها دور بارز في تعزيز 
ودعم مس���يرة التعاون العدلي 
والقانوني ب���ني الدول األعضاء 
وفي مقدمتها وثيق���ة ابوظبي 
للنظام القانون املوحد للتوفيق 
واملصاحلة ووثيقة ابوظبي للنظام 
القانون املوحد ملكافحة االجتار 
باألشخاص لدول املجلس ووثيقة 

املساعدة على خلق منظومة من 
التعاون والعمل املشترك بني دول 
التعاون في كل مناحي  مجلس 
احلياة فإنن���ا نؤكد على اهمية 
جهود وزارات العدل بدول مجلس 
التعاون من ناحية والدور الذي 
تقوم به جلان اخلبراء املتخصصة 
من ناحية اخرى سواء فيما يخص 
بتحديد ورسم معالم السياسات 
التش���ريعية عل���ى صعيد دول 
مجلس التعاون او حتديد موقف 
دول املجلس من بعض القضايا 
واألحداث العاملية واإلقليمية ذات 

الطابع القانوني والعدلي.
واختتم د.االنصاري كلمته 
بتمنياته بالتوفيق للمجتمعني 
في مناقشة جميع املوضوعات 

املدرجة على جدول األعمال.
وبدوره، رحب مدير عام قطاع 
الشؤون القانونية لألمانة العامة 
امل���ري بالوفود  للمجلس حمد 
املشاركة معربا عن خالص حتياته 
وتقديره لألمني العام عبدالرحمن 
ب���ن حم���د العطي���ة ومتنياته 
لالجتماع بالنجاح وقدم شكره 
وتقديره لوزارة العدل بالكويت 

والظواه���ر الطارئة على العالم 
بصفة عام���ة ومنطقة اخلليج 
العرب���ي بصفة خاصة، وهذا ما 
س���عت له اجتماعاتكم املباركة 
منذ انطالقها الى حتقيقه، وذلك 
من خالل اقتراح واقرار العديد 
القوانني  الوثائق ومشاريع  من 
االسترشادية املوحدة في شتى 
القانوني���ة والعدلية  النواحي 
والتي من شأنها اضفاء مزيد من 
القوة والتنظيم على شتى نواحي 
احلي���اة االقتصادي���ة واالمنية 
واالجتماعي���ة والت���ي تنعكس 
بدورها على جوانب حيوية في 
دول مجلس التعاون، االمر الذي 
يصل بنا ب���إذن اهلل الى الهدف 
املنشود والذي يتمثل في ترسيخ 
دعائم العمل املش���ترك بني دول 
مجلس التع���اون لدول اخلليج 

العربية.

قوة القوانين

واستطرد د.االنصاري قائال: ان 
قوة االنظمة القانونية وتطورها 
ومتتعها بقدر مناسب من املرونة 
التش���ريعية من أه���م العوامل 

االعضاء، وهي املوضوعات التي 
دعت احلاجة الى التشاور بشأنها 
ضرورة ملحة وهي اقامة العمل 
العدلي املشترك على أسس متينة 
من خالل ازال���ة املعوقات التي 
تعترضها واقتراح االفكار البناءة 
واملشاريع املفيدة التي من شأنها 
حتقيق مزيد من التكامل بني سائر 
الدول االعضاء، وقدم د.االنصاري 
خالص شكره وتقديره لألمانة 
العامة ملجلس التعاون وجميع 
االخوة االفاضل العاملني فيها على 
اجلهود الصادقة التي يبذلونها 
من حتقيق التواصل املثمر البناء 
بني الدول االش���قاء االعضاء في 
مجلس التع���اون لدول اخلليج 

العربية.

تحديات كبيرة

وأضاف انه ال شك ان أحد اهم 
التحدي���ات التي تواجه مجلس 
العربية  التعاون لدول اخلليج 
تكمن في العمل على خلق بناء 
قانوني قوي وموحد تستطيع 
دول مجلس التعاون من خالله 
التعامل والتعاطي مع املتغيرات 

أسامة أبوالسعود
أكد وكيل وزارة العدل باالنابة 
د.محم���د االنصاري ان االحداث 
العربية  التي تشهدها منطقتنا 
تعد انعكاسا مباشرا حلقيقة ما 
يشهده العالم بأسره من متغيرات 
السياس���ية  القوى  في موازين 
واالقتصادي���ة واالجتماعي���ة 
والعسكرية وعلينا إسراع اخلطى 
سعيا وراء تقوية وتدعيم أواصر 
التع���اون بني دولن���ا، اذ أثبتت 
التجارب واملشاهدات ان كثيرا 
من دول العالم جلأت والزالت تلجأ 
الى االنضمام لتجمعات وتسعى 
لتكوين حتالفات قوية تستطيع 
من خاللها ان حتقق وجود فعال 
على الساحة الدولية، ولقد كانت 
التعاون اخلليجي  دول مجلس 
سباقة في هذا الشأن، بل أصبح 
لها السبق في بعض املجاالت على 
االحتادات والتحالفات االقليمية 
املعاصرة لها. ج���اء ذلك خالل 
افتتاح وكيل وزارة العدل باالنابة 
د.محمد االنصاري صباح أمس 
بفندق جي دبليو ماريوت أعمال 
اجتماع وكالء وزارات العدل بدول 
مجلس التع���اون لدول اخلليج 
العربية بحضور رؤساء واعضاء 
الوفود املشاركة مترئسا اجللسة 
االفتتاحية. واستهل د.االنصاري 
اجللسة االفتتاحية بكلمة رحب 
فيها بوكالء وزارات العدل بدول 
املجلس والوفود املشاركة معربا 
عن اعتزازه وتقديره للحضور 
واملش���اركة في ذلك االجتماع، 
مشيرا الى ان االجتماع ميثل حلقة 
من حلقات التع���اون اخلليجي 
املش���ترك، وق���ال انه لش���رف 
الكويت هذا  عظيم ان حتتضن 
امللتقى الدوري لقيادات وزارات 
الع���دل بدول مجل���س التعاون 
لدول اخلليج العربية، من اجل 
اآلراء بروح  التباحث وتب���ادل 
االسرة الواحدة حول املوضوعات 
املهمة التي يزخر بها جدول أعمال 
اجتماعكم املوقر، والتي تسترعي 
االهتمام املش���ترك ب���ني الدول 

األحداث التي تش�هدها منطقتنا العربية انعكاس مباش�ر لحقيقة ما يشهده العالم بأسره من متغيرات في موازين  القوى السياس�ية واالقتصادية واالجتماعية والعسكرية وعلينا إسراع الخطى لتقوية التعاون بين دولنا

األنصاري مرحبا برؤساء وفود التعاون )أنور الكندري(د.محمد األنصاري متحدثا في اجللسة االفتتاحية لالجتماع
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