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الشيخ جابر الدعيج

مثّل الكويت في مراسم االنضمام للمنظمة بوزارة الخارجية اإليطالية

الدعيج: انضمام الكويت للمنظمة الدولية
لقانون التنمية يتيح لها االستفادة من خبراتها

الكويت تدعو لتحقيق »التعليم للجميع«
باريسـ  كونا: دعت الكويت أمس املجتمع الدولي الى االلتزام بتحقيق 
مبادرة »التعليم للجميع« التي تقودها منظمة األمم املتحدة للتربية والعلوم 
والثقافة في ظل انعكاسات األزمة االقتصادية العاملية. جاء ذلك في كلمة 
ــن االبراهيم أمام الدورة الـ 185 للمجلس التنفيذي  ملمثل الكويت د.حس
ــكو(. وأكدت الكويت ضرورة عمل احلكومات واجلهات املانحة  )لليونيس
واملجتمع الدولي بعزم وبإرادة صلبة للقضاء على مسببات احلرمان من 

التعليم نتيجة الفقر ونوع اجلنس والعرق والعزل اجلغرافي.

روما ـ كونا: اعتبر سفيرنا 
لدى ايطاليا الشـــيــــخ جابر 
الدعيــــــج انضمـــام الكويت 
الى »املنظمة الدوليــــة لقانون 
التنميـــة« خطوة مهمة لدعم 
جهـــود الكويت التنموية في 
الدول النامية واالستفادة من 
اخلبـــــــرات واالمكانيــــــات 

املهنية للمنظمــة.
الدعيج في تصريح  وقال 
لــــ »كونـــا« أمس مبناســـبة 
انضمـــام الكويـــت للمنظمة 
»ان عضوية الكويت في هذه 
املنظمة املتخصصة الفريدة في 
مجال تطوير اللوائح والقوانني 
اخلاصة والعامة في دول العالم 
وخاصة النامية سيمكنها من 
احلصول على الدعم القانوني 
واملشورة الالزمة خالل توقيع 
الصنـــدوق الكويتي للتنمية 
علـــى االتفاقيات مـــع الدول 

النامية«.

وأشـــار الدعيج الذي مثل 
الكويت في مراسم االنضمام 
للمنظمة مبقر وزارة اخلارجية 
التـــي متـــــت  االيطاليـــــــة 
أمــــس الـــى تبرع الكويــــت 
لدى قيام هذه املنظمـــة عـــام 

.1983
وقال انه ميكن االعتماد على 

الدولية لقانون  قيام املنظمة 
الدراســـات  التنمية في عمل 
املستفيضة واملقارنة للقوانني 
والتشريعات في الكويت وكل 
املقابلـــة لوضع  الـــدول  من 
تصور ألفضل األطر القانونية 
الشـــــأن لصالـــــح كال  ذات 

الطرفــني.
علـــى  الدعيـــج  وشـــدد 
التي تعود  الكبيـــرة  الفائدة 
فـــي عالقاتها  الكويت  علـــى 
التجاريـــة مع الشركات الكبرى 
مـــن عضويتهــــا العاملة في 
املنظمـــة في املجالني القانوني 
الى  واالجرائي باالســـتنــــاد 
الدوليـــــــة في  خبراتهـــــــا 
التعاقـــــد  تنميـــــــة أدوات 
ومــــــا يليـــه مـــن التزامات 
وكذلك معاجلة ما قـــد يطـــرأ 
من خالفات وهو ما »يسهــــل 
أنشطــــة الكويت في املجــــال 

التنمـــوي«.

الشيخ محمد السلمان متوسطا عددا من مسؤولي الفتوى والتشريع في دول »التعاون«

جدول أعمال اجتماعهم الثاني يتضمن آلية تبادل الخبرات في المجالين التشريعي والقانوني

السلمان: مسؤولو التشريع في »التعاون« يبحثون
تأهيل الكوادر الفنية في صياغة تشريعات القوانين

أكد رئيس الفتوى والتشريع 
الشــــيخ محمد الســــلمان اهمية 
االجتماع الثانــــي للجنة الدائمة 
ملســــؤولي ادارات التشريع لدول 
لــــدول اخلليج  التعاون  مجلس 
العربية كونــــه »اخلطوة األولى 
نحو مسيرة تشــــريعية سليمة 
لدول املجلس ميكــــن من خاللها 
حتقيق بعض األهداف التي أنشئت 

اللجنة من أجلها«.
وأعرب الشــــيخ السلمان في 
كلمته خالل اجللسة االفتتاحية 
الجتماع اللجنة امس عن امله ان 
»يخرج االجتماع بتوصيات عدة 
حتقق الغايــــة املرجوة منه ومبا 
يخدم مســــيرة العمل التشريعي 
املشترك بني دول مجلس التعاون 

اخلليجي«.
وقال ان جدول أعمال االجتماع 
يتضمن عدة بنــــود أهمها تبادل 
الزيارات الثنائية والذي ال يعني 
مجرد اللقاء وامنا يشــــتمل على 
تبــــادل اخلبرات بني دول مجلس 
التعاون اخلليجي في املجالسن 
التشريعي والقانوني عن طريق 

االطالع على جتارب تلك الدول.
وأضــــاف ان جــــدول أعمــــال 
االجتماع يحتوي على بند يتعلق 
بورش العمل املشتركة، مؤكدا ان 
اقامة ورش عمل في املوضوعات 

مؤلفه يواكيم رافق البابا السابق في كل رحالته

»كلمة« يترجم كتابًا حول أبعاد 
العالقة بين اإلسالم والڤاتيكان

أبوظبيـ  كونا: أصدر مشروع »كلمة« للترجمة التابع لهيئة أبوظبي 
للثقافة والتراث كتابا جديدا بعنوان »بني روما ومكة.. البابوات واالسالم« 

يستعرض ابعاد العالقة بني االسالم واملسيحية قدميا وحديثا.
وقال املشــــروع في بيان امس ان »الكتــــاب اجلديد وهو من تأليف 
هاينتس يواكيم فيشر يحكي خالصة عالقة املؤلف املمتدة مع الڤاتيكان 
والتــــي تزيد على 20 عاما ما جعله على متاس مباشــــر مع هذا العالم 
وشــــخصياته حيث رافق البابا الســــابق في جميع رحالته الى العالم 
االسالمي، كما رافق البابا احلالي«. واضاف ان »أهمية الكتاب تكمن في 
أنه يطلع القارئ العربي على املنظور التاريخي للعالقة بني املسيحية 

واالسالم من وجهة نظر صحافي وثيق الصلة بالڤاتيكان«.
واوضــــح البيان ان »فكرة هذا الكتاب تولــــدت بعد احملاضرة التي 
ألقاها البابا احلالي في جامعة ريجنســــبورغ بعنوان »االميان والعقل 
واجلامعة« التي أثارت ردود فعل واسعة في العالم االسالمي والتي شكلت 
حافزا للمؤلف ليقرأ العالقة بني الكاثوليكية املســــيحية واالســــالم من 
منظور تاريخي مقارن بصرف النظر عما يشوب منظوره الشخصي من 
اشكاالت«. وقال ان »الكتاب يتكون من أربعة أبواب تشرح في مجموعها 
أبعاد العالقة بني الطرفني قدميا وحديثا، ففي الباب األول يجري فيشر 
مقارنة بني رابطة العالم االسالمي والڤاتيكان ويتحدث في الباب نفسه 

عن احلروب الصليبية وحصار العثمانيني ملدينة ڤيينا«.
واضــــاف »في الباب الثاني يتحدث الكتاب عن البابوات املعاصرين 
وموقفهم من االســــالم ويتوقف فيشــــر في هذا الباب عند قرار املجمع 
الڤاتيكاني الثاني بني عامي 1962 و1965 ذي البعد االيجابي من االسالم 
ويتحدث فيه عن رؤية البابا السابق لالسالم وحواراته مع املسلمني«.
واشار الى ان »الباب الثالث خصصه فيشر للبابا احلالي بينديكت 
السادس عشر وأوضح فيه تكوينه العلمي واألكادميي وتدريسه في العديد 
من اجلامعات األملانية ورؤيته للعالقة بني االميان والعلم والعقل موردا 
نص محاضرته وحواشــــيها وخلفياتها وصداها واألجواء التي رافقتها 
في أملانيا والردود عليها«. وقال البيان ان »الكتاب بعد ذلك يتوقف عند 
الرسالة التي بعثها 138 شخصية اسالمية الى البابا حتت عنوان »كلمة 

سواء« ويبني ما تتحلى به هذه الكلمة من هدوء وعقالنية«.
واضاف ان »فيشر خصص الباب الرابع للحديث عن مواقف بعض 

البابوات من احلروب الصليبية«.
ويتحدث الكتاب في مواطن متعددة عن احلوار االسالميـ  املسيحي وعلى 
الرغم من اسهابه في احلديث عن أجواء ايجابية سادت الڤاتيكان ووجود 
شخصيات تتحلى بشيء من املرونة، اال أنه يخلص الى نهاية متشائمة 
يقتطفها من مقدمة البابا احلالي لكتاب رئيس مجلس الشيوخ االيطالي 

يقول فيها »ان احلوار بني األديان غير ممكن باملعنى الدقيق«.

واألنظمة واالتفاقيات اضافة الى 
مقترح تنظيم زيارات جماعية الى 
بعض الدول والهيئات واملنظمات 
الدولية. وأمــــل املري ان يتم في 
هذا االجتماع التوصل الى النتائج 
املتوخاة من هذا اللقاء اخلليجي، 
مشــــيرا الى ان انعقاد االجتماع 
في الكويت يأتــــي تفعيال للمادة 
الثالثــــة من نظام عمــــل اللجنة 
الدائمة ملسؤولي ادارات التشريع 

اخلليجية.
ويشــــارك في االجتماع الذي 
بدأ أعماله امس ويســــتمر يومني 
مســــؤولو ادارات التشريع بدول 
مجلس التعــــاون اخلليجي وهم 
الفتوى  التنفيذي لشؤون  املدير 
والتشــــريع وقضايــــا الدولة في 
االمارات املستشار د.علي احلوسني 
التشريع واجلريدة  ادارة  ومدير 
البحرين املستشار  الرسمية في 
مال جعفر احلمادي واملستشــــار 
مبكتب وزير العدل بالســــعودية 
الشيخ د.عبداهلل السعدان ووكيل 
وزارة الشــــؤون القانونيــــة في 
سلطنة عمان املستشار د.يحيى 
اخلصيبي ومدير ادارة التشريع 
في قطر عبداهلل الدوسري ووكيل 
ادارة الفتوى والتشريع ورئيسة 
التشــــريع في الكويت املستشار 

هدى الشايجي.

التشريعية املختلفة من شأنه تأهيل 
الكوادر التشريعية وتنمية القدرات 
الفنية في مجال صياغة التشريعات 
للقانونيني بصفة عامة واملشتغلني 

بالتشريع بصفة خاصة.
وأشار الســــلمان الى ان ادارة 
الفتوى والتشريع بالكويت قامت 
بإعداد دليل استرشادي لصياغة 
التشريعات تولى اإلشراف على 
إعداده وكيل االدارة املستشــــار 
هدى الشايجي وأعده فريق عمل 
من قسم التشريع باالدارة املكلف 
اللجنة  قــــرارات  مبتابعة تنفيذ 

الدائمة ملسؤولي ادارات التشريع 
التعاون اخلليجي  بدول مجلس 

برئاسة د.فهد العفاسي.
من جهته قال مدير عام قطاع 
الشــــؤون القانونية فــــي األمانة 
العامــــة ملجلس التعــــاون لدول 
ان  العربية حمــــد املري  اخلليج 
جدول أعمــــال االجتماع يتضمن 
عــــدة موضوعات أهمهــــا مقترح 
تبادل الزيارات بني وفود ادارات 
التشريع بالدول األعضاء ومقترح 
اقامة دورات تدريبية وورش عمل 
مشتركة ملسؤولي ادارات التشريع 

بالدول األعضاء.
واضاف املري في كلمة مماثلة 
في اجللسة االفتتاحية لالجتماع 
ان جــــدول األعمال يتضمن كذلك 
مقتــــرح تبادل عناويــــن املواقع 
الدول  االلكترونية املعتمدة لدى 
لنشر األنظمة والقوانني والقرارات 

املعمول بها.
وبنينّ ان جدول األعمال يتضمن 
فضال عن ذلــــك آلية تفعيل قرار 
املجلس الوزاري بشأن املشاركة 
في اعمال اللجان الفنية املختصة 
بإعداد ومراجعة مشاريع القوانني 

المنتدى اإلقليمي لتسويق الكشافة 
يعقد بالكويت من 16 إلى 20 الجاري

تسرب في الصرف الصحي يوقف 
أحد مراكز تراخيص »الحكومة مول«

عاطف رمضان
علمت »األنباء« أن وزارة التجارة والصناعة أوقفت العمل في مركز 
تراخيص منطقة جابر العلي مبشـــروع احلكومة مول ملدة أسبوع، 
وذلك بسبب تسرب وقع في الصرف الصحي بصاالت املراجعني أول 
من امس مما تسبب في حدوث هبوط خفيف في أرضية املبنى. وقالت 
مصادر مطلعة ان الوزارة ابلغت ادارة احلكومة مول بالتسرب، وقررت 

تعطيل اعمالها هناك حفاظا على سالمة املوظفني واملراجعني.

تســـتضيف الكويت ممثلة بجمعية الكشـــافة املنتدى االقليمي 
للتســـويق للحركة الكشـــفية وذلك خالل الفترة مـــن 16 حتى 20 
اجلاري. وقال رئيس جمعية الكشـــافة د.جعفر العريان انه اميانا 
بضرورة تكامل اجلهود االعالمية والتسويقية في اطار استراتيجية 
مخططة بصورة علمية واســـتخدام جميع الوســـائل واألدوات من 
أجل خلق صورة ذهنية أفضل للحركة الكشـــفية، كل ذلك من أجل 
حشـــد التأييد واالقناع بأهداف وفكر احلركة الكشـــفية وبرامجها 
وأنشـــطتها مع مراعاة جميع القواعد األخالقية التي ينطوي عليها 
الفكر التسويقي والتي تتناسب ومع قيم ومبادئ احلركة الكشفية، 
مشيرا الى ان املنتدى يقام حتت شعار »من الواقع للمأمول من أجل 
صورة كشفية أفضل«، ويهدف الى طرح الفكر التسويقي االجتماعي 
وامكانية االستفادة منه لدعم صورة احلركة الكشفية ووضع اآلليات 
للتسويق للحركة الكشفية العربية وفق منهج فكري وتربوي ووضع 
سياســـات التسويق للحركة الكشفية ودمجها ضمن االستراتيجية 

العامة للحركة الكشفية العربية.


