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المراد أنهى مهامه مندوبًا لدى األمم المتحدة

الخطيب يصدر موسوعة المدد في القوانين الكويتية

عبداهلل املراد

نيكوال ساركوزي الشيخ جابر املبارك

سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد قبل مغادرته البالد وفي وداعه الشيخ جابر اخلالد والشيخ علي اجلراح ودليهي الهاجري

احملامي عبدالعزيز اخلطيب وموسوعة املدد واملواعيد في القوانني الكويتية

نيويوركـ  كونا: أقامت البعثة 
الدائمة للبالد لدى االمم املتحدة 
بنيويورك حفل توديع للسفير 
انتهاء  املراد مبناســـبة  عبداهلل 
مهامه مندوبا دائما للكويت لدى 
املنظمـــة األممية حضـــره عدد 
العرب  الديبلوماسيني  كبير من 
واالجانب من بينهم مندوب العراق 

الدائم السفير حامد البياتي.
واشاد البياتي في تصريح لـ 
»كونا« وتلفزيون الكويت بخبرة 
السفير املراد ومبا قام به من أعمال 
خالل فترة متثيله للكويت في األمم 
املتحدة السيما بالدور الذي قام 
به في مجلس األمن وخارجه في 
تناول املسائل التي تهم الكويت 
وحل القضايا العالقة بينها وبني 
العراق. واعرب عن اسفه النتهاء 
مهام السفير املراد، موضحا أنه 

»ابدأ بنفسك« هنأت 
المحمد على ثقة الشعب

إدارة احلملة  تقدم مجل��س 
الوطني��ة »ابدأ بنفس��ك« بأحر 
التهاني وأجمل التبريكات لسمو 
رئي��س الوزراء الش��يخ ناصر 
احملمد على ما قدمه من إصرار 
لتأصيل الدميوقراطية واحترام 
الرأي اآلخر والتجاوز على نفسه 
في احتواء كل ما يشوب ويعكر 
العجلة التنموية لهذا البلد املعطاء. 
وقال في بيان أمس نقول لسمو 
رئيس مجلس الوزراء: نعم ملثل 
هذا النه��ج وهذا التواضع وهذا 
السمو والتسامي على جراح قد 
يراها اآلخرون تنقيصا لسموكم، 
إال أن اصحاب البصائر والعقول 
النيرة يرونها في مكانها الصحيح 
ال��ذي خلقت من أجله وال ترقى 
إال في نفوس م��ن هو في مثل 

رقي سموك.

»صديق عزيز كان لنا معه تنسيق 
كامل ونتمنى له التوفيق في حياته 
املستقبلية«. كما اعرب عن امله 
في ان تسير العالقات بني العراق 
والكويت من حســـن الى احسن 

قائال انها عالقات تتسم منذ عام 
2003 بالتميز واالخوة. واكد ان 
للحكومة العراقية اجلديدة حاليا 
عالقات »طيبة واخوية وجيدة 
مـــع الكويت«، معربـــا عن ثقته 
في امكانيـــة حل جميع القضايا 
العالقـــة بني البلديـــن. وحضر 
احلفل الذي اقيم الليلة املاضية 
سفراء البلدان دائمة العضوية في 
مجلس االمن وسفراء دول مجلس 
التعاون اخلليجي وسفراء البلدان 
العربية واالســـالمية واألجنبية 
وكبار مســـؤولي األمم املتحدة 
تتقدمهم نائبة الســـكرتير العام 
أشا-روز مقيرو ووكيل السكرتير 
العـــام الدارة شـــؤون اجلمعية 
العامة شعبان شعبان وعدد من 
أعضاء اجلالية الكويتية املقيمة 

في نيويورك.

العمل من دقة ومراعاة للقوانني 
السارية واملعدلة واجلديدة.

واضـــاف اخلطيـــب ان هذه 
املوسوعة تساند العاملني مبهنة 
احملاماة واملتعاملـــني بالقانون 
للتيقن من بقاء احلق أو انعدامه 
فيما يعـــرض عليهم من طلبات 
النزاعات أو طلبات  التمثيل في 
املشورة، كما تعتبر هذه املوسوعة 
من االدوات املهنية اليومية لكل 
العاملني في املجاالت القانونية، 
فهي املدخل االول للخصومة أو 

كتابة العقود أو ابداء املشورة.
وبدوره، أشاد رئيس جمعية 
احملامني احملامي عمر العيســـى 
باحلضـــور واالهتمـــام من قبل 
املدعوين مبوسوعة املدد واملواعيد 
في القوانني الكويتية، الفتا الى 
ان هذا التجاوب مع الدعوة يؤكد 
اهتمامكم بتنمية الثقافة القانونية 

في هذا البلد.
واضاف العيسى ان اجلمعية 
تعتز بأن تقدم اجنازا في الثقافة 
القانونيـــة ألحد ابنائها في عمل 
موسوعي غير مسبوق بفكرته 
وموضوعـــه، مبينـــا انه اجناز 
يتطلـــب الكثير من العمل اجلاد 
والدؤوب إلصدار مثل هذا املصنف 
العلمـــي، معتبـــرا ان تقدمي هذا 
العمـــل من اجنـــاز زميل يعتبر 
اجنازا للجمعيـــة، وان اجلهود 
العلمية واالجنازات الثقافية في 
عالم القانون أمر واعد بني اعضاء 
اجلمعية متوقعا بعض املنجزات 

العلمية منهم.

أقيم حفل توقيع على كتاب 
املدد واملواعيد في  »موسوعة 
القوانني الكويتية« مبقر جمعية 
احملامني بحضور رئيس اجلمعية 
واعضاء اجلمعية والعديد من 
القانونيني واحملامني والذي انفرد 
بتأليفه وجمعه واصداره احملامي 
عبدالعزيز اخلطيب، الذي اعتمد 
في اصداره على حصيلة خبرته 
العملية طوال 40 عاما مضت 

في خدمة العدالة.
 1300 الكتـــاب  ويحـــوي 
صفحة تشـــمل بشـــكل كامل 
القانونية  النصـــوص  جميع 
الزمـــن في  احملتويـــة علـــى 
اي قانـــون، والكتـــاب يحوي 
خمسة فهارس مهمة ومتنوعة 
جتعل مواد الكتاب في متناول 
يـــد القارئ وبســـرعة، والذي 
يعتبر جهدا كبيرا في احلصر 
والفرز واالجتزاء لعدد كبير من 
املتنوعة  القانونية  النصوص 
والكثيرة واملتفاوتة، وقد أمكن 
وضعها بشـــكل مرتب وسهل 
للوصول الى املبتغى من حيث 
الدقة فـــي الترتيب والتبويب 
واختيار املدد واملواعيد السارية 
والقائمة وامللزمة للمتعاملني 
فـــي القانون بوســـيلة علمية 
ســـهلة وميسرة للوصول الى 
القواعـــد املتناثـــرة في متون 
التشـــريعات، ولتفادي اخطر 
القانونية على احلقوق  اآلثار 
وااللتزامات، وهذه املوسوعة 
تساند العاملني مبهنة احملاماة 

التشريعات عن عنصر الزمن أو 
الوقت ليس من السهل او الهني 
أو  القانونيني  العديد مـــن  على 
املهنيني العاملني في مهنة احملاماة 
أو املتقاضني واملتعاملني بجميع 
االمور والشؤون القانونية، كما ان 
تعدد التشريعات وتنوعها وتنوع 
املدد واملواعيد واألزمنة في هذه 
التشريعات تخلق صعوبة بالغة 
في تقصي مفردات هذه االزمنة، 
مما يفوت على املهنيني االستفادة 
من عنصر الزمن في القانون، وهو 
جهد كبير يتطلب متسعا كبيرا 
من الوقت إلجنازه ملا يتطلبه هذا 

للتيقن من بقاء احلق أو انعدامه 
فيما يعـــرض عليهم من طلبات 
النزاعات أو طلبات  التمثيل في 
املشورة، كما تعتبر هذه املوسوعة 
من االدوات املهنية اليومية لكل 
العاملني في املجاالت القانونية فهي 
املدخل االول للخصومة أو كتابة 

العقود أو ابداء املشورة.
وصرح احملامـــي عبدالعزيز 
اخلطيـــب في كلمـــة ألقاها على 
املناســـبة بأن  احلضور بهـــذه 
عنصر الزمن بالقانون الكويتي 
من هم اســـباب ضياع احلقوق 
أو اكتســـابها والبحث في متون 

رئيس الوزراء: الكويت تدعم أي جهود دولية جادة 
لمعالجة القضايا البيئية وحماية اإلنسان من الملوثات

سموه غادر إلى الدنمارك لينوب عن صاحب السمو في قمة األمم المتحدة الخامسة عشرة حول تغير المناخ

نجحنا في تنفيذ خطة لتحويل المواد المس�تنفدة لطبقة األوزون إلى تكنولوجيا صديقة للبيئة

اجلهود واالمكانيات.
وأشـــار في هذا الصدد الى 
التبـــرع الكـــرمي الـــذي قدمه 
صاحب الســـمو األمير الشيخ 
صباح األحمد في مؤمتر األوپيك 
بقيمة 150 مليون دوالر لتمويل 
برنامج البحوث العلمية املتصلة 
بالطاقة والتغير املناخي، مؤكدا 
ان هذه البادرة جتســـد إدراك 
البيئة  الكويت ألهمية حماية 

واألرض.
الكويت  ان  وأوضح سموه 

وقال انه يشـــعر بالتفاؤل ألن 
قمة كوبنهاغن حتظى مبشاركة 

واهتمام كل دول العالم.
الكويت  ان  وأضاف سموه 
تدعم اي جهـــود دولية جادة 
التي  البيئية  القضايا  ملعاجلة 
الـــى حماية االنســـان  تهدف 
وكوكب االرض مـــن امللوثات 
التي تهدد  البيئية واملخاطـــر 
البشرية، مشـــيرا الى ان مثل 
التعاون  القضايا تتطلب  هذه 
الدولـــي والتكاتـــف وتضافر 

عن سموه لتمثيل الكويت في 
قمة االمم املتحدة اخلامسة عشرة 

حول تغير املناخ.
وأعرب سموه عن أمله في 
ان يتوصل قـــادة دول العالم 
الى  القمـــة  املشـــاركون فـــي 
وضع حلـــول مرضية جلميع 
االطراف حـــول ظاهرة التغير 
املناخـــي وكيفية التصدي لها 
وإيجاد الســـبل الكفيلة للحد 
من ظاهرة االحتباس احلراري 
التي تهدد مســـتقبل البشرية، 

غادر ســـمو رئيس مجلس 
الوزراء الشـــيخ ناصر احملمد 
والوفد املرافق لســـموه مطار 
الدولي أمس متوجها  الكويت 
الى مملكة الدمنارك ممثال عن 
صاحب الســـمو األمير الشيخ 
صباح األحمد حلضور مؤمتر 
أطـــراف معاهـــدة تغير املناخ 

املنعقد بالعاصمة كوبنهاغن.
وكان في وداع سموه على 
أرض مطـــار الكويـــت الدولي 
نائب رئيـــس مجلس الوزراء 
للشـــؤون االقتصادية ووزير 
الدولة لشؤون التنمية ووزير 
الدولة لشؤون اإلسكان الشيخ 
احمد الفهد ونائب وزير شؤون 
الديوان االميري الشـــيخ علي 
اجلراح وأمني سر مجلس االمة 
الهاجري وعدد  النائب دليهي 
من املستشارين بديوان سمو 
رئيس مجلس الوزراء والوزراء 
والشـــيوخ واحملافظني وكبار 
املسؤولني بالدولة وديوان سمو 

رئيس مجلس الوزراء.
وأكد ســـمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ ناصر احملمد في 
تصريح لـ »كونا« قبيل مغادرته 
على اهمية قمة التغير املناخي 
التي تعقد حاليا في العاصمة 
الدمناركيـــة كوبنهاغن، معربا 
عن اعتقاده ان هذه القمة تعتبر 
خطوة عملية للتوصل الى اتفاق 

ملكافحة التغير املناخي.
وقال ســـموه: لقد شرفني 
صاحب السمو األمير ألن أنوب 

تولي اهتمامـــا كبيرا ملعاجلة 
البيئـــي وتوفر كل  التلـــوث 
انبعاث  االمكانـــات ملكافحـــة 
الغازات واالحتباس احلراري.

وأشار الى ان الكويت ومنذ 
انعقاد قمة االرض مبدينة ريو 
دي جانيرو البرازيلية عام 1992 
وقمة كيوتو عـــام 1997 تبذل 
جهودا كبيرة من اجل االلتزام 
بالبروتوكـــوالت واالتفاقيات 
التي أسفرت عنها القمتان والتي 
استهدفت حماية مناخ األرض من 
مخاطر االحتباس احلراري، كما 
انها تعمل على املشاركة بفاعلية 
في كل املؤمترات واالجتماعات 
الدوليـــة، وكانت ســـباقة في 
التوقيع على االتفاقيات اخلاصة 
بحماية البيئة وفي تبني القوانني 

والتشريعات املتعلقة بها.
وذكر ســـموه انه مت تنفيذ 
خطـــة عمل وطنيـــة لتحويل 
املواد املستنفدة لطبقة االوزون 
فـــي قطاعات االســـتهالك الى 
تكنولوجيـــا صديقـــة للبيئة 
الكويت على جائزة  وحصلت 
دولية من وكالة حماية البيئة 

األميركية على هذا االجناز.
وطالب ســـموه فـــي ختام 
تصريحـــه الـــدول الصناعية 
الكبرى بتحمل مســـؤولياتها 
في مكافحة التلوث البيئي وفي 
مساعدة الدول النامية في نقل 
جتاربها وتكنولوجيتها حتى 
تتمكن كل الدول الفقيرة والغنية 

من حماية بيئتنا وأرضنا.

الرئيس الفرنسي قلد النائب األول
وسام جوقة الشرف برتبة ضابط كبير

باريسـ  كونا: قلد الرئيس الفرنسي نيكوال 
ســـاركوزي امس النائب االول لرئيس مجلس 
الوزراء ووزير الدفاع الشـــيخ جابر المبارك 
وسام جوقة الشـــرف برتبة ضابط كبير من 

الدرجة االولى.
وفي حفـــل مهيب اقيم قي قصر الرئاســـة 
الفرنســـية )االليزيه( وسط حشـــد من كبار 
المسؤولين الفرنسيين قلد الرئيس ساركوزي 
الشيخ جابر المبارك الوسام الذي تم استحداثه 
عام 1802 من قبل نابليون بونابرت وتم منحه 
أول مرة عام 1804 ويمنح لرؤساء الدول ورؤساء 

الوزراء وكبار القادة العسكريين.
ويأتي تقليد الشـــيخ جابر المبارك الوسام 
لجهوده في تعزيز العالقات الثنائية بين البلدين 
وتقديرا الهمية الكويت بالنسبة لفرنسا ودورها 

الفاعل في القضايا االقليمية والدولية.
كذلك اثر نمو العالقات بين الكويت وفرنسا 
بشكل متميز بناء على توجيهات من  صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح االحمد وسمو رئيس 

مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد.
وكانت الكويت قد وقعـــت اتفاقية دفاعية 

مع فرنســـا خالل زيارة النائب االول لرئيس 
مجلـــس الـــوزراء ووزير الدفاع فـــي اكتوبر 
الماضي تعد امتدادا لالتفاقية الســـابقة التي 
وقعت سنة 1992 وهي تجسد اواصر الصداقة 
والتعاون في المجـاالت الدفاعيـة والعسـكرية 

بين البـلدين.
يذكر ان الشيخ جابر المبارك كان قد تقلد من 
امبراطور اليابان في الخامس من الشهر الماضي 
)الوسام االعلى للشمس الساطعة( الذي يعد 
من ارفع االوسمة اليابانية في احتفال اقيم في 

القصر االمبراطوري.
وتوجه النائب االول لرئيس مجلس الوزراء 
ووزير الدفاع والوفد المرافق عقب حفل التقليد 
الى المطار مختتما زيارته الرسمية الى فرنسا 

التي استمرت يومين.
وكان النائب األول لرئيس مجلس الوزراء 
ووزير الدفاع الشيخ جابر المبارك وصل امس 
االول إلى فرنسا. يذكر ان هذا الوسام الذي يمنح 
لرؤســـاء الدول والوزراء والقادة العسكريين 
اســـتحدثه نابليون بونابرت عام 1802 ومنح 

ألول مرة عام 1804.

تقديرًا لجهوده في تعزيز العالقات الثنائية بين البلدين

مبارك الدعيج التقى السفيرين العتيبي والرومي
استقبل رئيس مجلس االدارة املدير العام لـ »كونا« الشيخ مبارك 
الدعيج امس ســـفيرنا لدى اليابان عبدالرحمن العتيبي وسفيرنا 
لدى االرجنتني سعود الرومي كال على حدة. وجرى احلديث خالل 
املقابلتني حول الدور الذي تقوم به »كونا« في ابراز الوجه احلضاري 
للكويت ودعم سياستها اخلارجية. وأشاد السفيران باجلهود التي 
تبذلها »كونا« ملساندة الديبلوماسية الكويتية في اخلارج وحرصها 
الشديد على التعاون املتواصل مع سفارات الكويت. وأكدا ان »كونا« 

تعد الركيزة االعالمية األساســـية التي تعمـــل جنبا الى جنب مع 
الديبلوماســـية ملســـاندة املواقف الكويتية جتاه مختلف القضايا 
العامليـــة. من جانبه، أكد الشـــيخ مبارك الدعيـــج ان وكالة األنباء 
الكويتية ال تدخر جهدا من أجل مصلحة الكويت واعالء رايتها في 
جميع احملافل الدولية، معربا عن شكره وتقديره ملا تقدمه سفارات 
الكويت في الدول املختلفة من دعم ملراسلي »كونا« في اخلارج مما 

له كبير األثر في تسهيل عملهم وأداء رسالتهم.


