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الرئيس العراقي يصل الكويت اليوم

يصل إلى البــاد اليوم األحد الرئيس 
برهــم صالح رئيــس جمهوريــة العراق 
الشــقيق والوفــد الرســمي املرافق له في 

زيارة رســمية إلى الباد يجــري خالها 
مباحثات رسمية مع صاحب السمو األمير 

الشيخ صباح األحمد.

تضم مجموعة كتب ومواد فيلمية ولوحة فنية وسيفاً

الكويت تتسلم جزءًا من أرشيفها 
وممتلكاتها لدى العراق االثنني

أكد مساعد وزير اخلارجية 
لشــؤون املنظمات الدولية 
الوزير املفوض ناصر الهني 
أن الكشــف عن مصير 369 
مفقــودا كويتيا لدى العراق 
يأتــي علــى رأس أولويــات 
وزارة اخلارجية. وقال الهني 
في تصريح لـ»كونا« مبناسبة 
تســلم الكويــت جــزءا من 
املمتلكات الكويتية واألرشيف 
الوطني من السلطات العراقية 
إن جهود »اخلارجية« مستمرة 
حلــث الســلطات العراقيــة 
على تكثيف اجلهود لتحديد 
مصير األســرى واملفقودين 
الكويتيني. وأشار إلى حرص 
نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزيــر اخلارجية الشــيخ 

صباح اخلالد، ونائب وزير 
اخلارجية خالد اجلاراهلل على 
جتديد تلك املطالبات خال 
اللقاءات الثنائية مع اجلانب 
العراقي وحثهم على بذل املزيد 
من اجلهود في هــذا اإلطار. 
وأوضــح أنه وفقــا لقرارات 
مجلس األمن الدولي املتعلقة 
بإعادة املمتلكات والكشف عن 
مصير األســرى واملفقودين 
الكويتيــني فــإن ما ســيتم 
تســليمه االثنني املقبل يعد 
جزءا مما مت العثور عليه لدى 
العراق من ممتلكات وأرشيف 
وهي عبارة عن مجموعة من 
الكتب ومواد فيلمية إضافة 

الى لوحة فنية وسيف.
وبني أن اجلانب العراقي 

ســبق لــه أن ســلم بعضــا 
مــن تلك املمتلــكات التي مت 
العثور عليها، مشيدا بتعاون 
الســلطات العراقية في هذا 

الصدد.

ناصر الهني

التجديد للمنصور وكيالً لـ »الدفاع«

.. والتجديد للشيتان مديراً لـ»القصّر«

تعيني الدعيج والكندري وكيلني في ديوان اخلدمة

.. وتعيني وكيلني مساعدين في »الكهرباء«

.. وتعيني العدساني سفيراً لدى جنوب أفريقيا

أبل واخلضري عضوين بـ»تكنولوجيا املعلومات«

عادل خداده نائباً ملدير »اإلحصاء«

صدر مرســوم بتجديــد تعيني أحمد 
منصور األحمد اجلابر الصباح في وظيفة 

وكيل وزارة الدفاع - بالدرجة املمتازة - 
ملدة أربع سنوات اعتبارا من ١٨/3/٢٠١٨.

صدر مرســوم بتجديد تعيني براك 
علي براك الشيتان - في وظيفة مدير 
عــام الهيئة العامة لشــؤون القصر- 

بدرجة وكيل وزارة - ملدة أربع سنوات 
اعتبارا من 9/٢/٢٠١9.

صدر مرسوم بتعيني كل من: عبير 
عبدالعزيز عبدالرحمن الدعيج، أحمد 

محمد حســني الكنــدري بدرجة وكيل 
وزارة مساعد بديوان اخلدمة املدنية.

صدر مرسوم بتعيني كل من م.أحمد 
محمد الرشــيدي وم.مطلــق ناي عمر 

العتيبي بدرجة وكيل وزارة مساعدة 
بوزارة الكهرباء واملاء.

صدر مرسوم بتعيني أمني محمد العدساني سفيرا لدولة الكويت لدى جمهورية 
جنوب أفريقيا.

صدر قرار من رئيس مجلس الوزراء 
بتعيني عضوين في مجلس ادارة اجلهاز 
املركزي لتكنولوجيا املعلومات. وتضمن 
القرار مادة أولى: يعني عضوا في مجلس 

إدارة اجلهــاز املركــزي لتكنولوجيــا 
املعلومات ملدة ثاث ســنوات كل من: 
 فيصــل رمضــان عبــاس حســن أبل

ود.أحمد علي أحمد اخلضري.

صدر مرســوم بتعيني عادل عبداخلضر حاجيه خداده في وظيفة نائب مدير 
عام االدارة املركزية لإلحصاء بدرجة وكيل وزارة مساعد.

بن ناجي: دميوقراطية الكويت 
متجذرة في تاريخ وفكر أبنائها

أكد وكيل وزارة اإلعام املســاعد لشؤون األخبار والبرامج 
السياســية محمــد بدر بن ناجي، أن الدســتور الكويتي ميثل 
الوثيقة األهم في تاريخ الكويت احلديث، بعد وثيقة االستقال 
التي وقعها سمو األمير الراحل الشيخ عبداهلل السالم الصباح، 
طيب اهلل ثراه، في ١9 يونيو ١96١، لتنتقل الكويت إلى اإلطار 

املؤسسي الدميوقراطي.
وقــال بن ناجي مبناســبة الذكرى الـ56 إلصدار الدســتور 
الكويتي، إن إرهاصات مرحلة ما بعد توقيع وثيقة االستقال، 
أكدت إميان األسرة احلاكمة الكرمية بقواعد الشورى واملمارسة 
الدميوقراطية التي جبل عليها أهل الكويت منذ نشأة الدولة، 
وهو ما جتلى في جلســات املجلس التأسيســي الذي أنيط به 
إعداد دســتور الكويت، لينطلق الدســتور معبرا عن قناعات 

وفكر وآمال وطموحات ممثلي الشعب.
وذكر بن ناجي أن قطاع األخبار قام بوضع خطة برامجية 
إذاعية وتلفزيونية، تواكب االحتفــال بالذكرى الـ56 لصدور 
الدستور وتبرز ريادة الكويت في مجال الدميوقراطية املؤسسية 
باملنطقة، حيث ســيتم جتييــر كل برامج القطــاع لهذا اليوم 
لاحتفال بهذه املناســبة، مع انتاج تقارير إخبارية وفاشات 
وانتاج برامج جديدة خاصة بهذه املناسبة اذاعيا وتلفزيونية 
باللغتني العربية واألجنبية، والفيلم الوثائقي »دستور وطن«، 
وبرنامج Kuwait constitution الذي سيعرض على القناة الثانية، 
وإذاعيــا مت اعداد برامج خاصة بهذه املناســبة ومنها برنامج 
الدستور رحلته وآباؤه املؤسسون، وأيضا البرنامج اإلجنليزي 

.constitution

في ذكرى قرار مجلس األمن عام 1990 الذي أمهل النظام الصدامي لالنسحاب قبل 15 يناير

العتيبي: حترير الكويت منوذج لنجاح األمم املتحدة
في تصويب أي خرق للقانون الدولي وميثاق املنظمة

نيويــورك - »كونا«: أكد 
منــدوب الكويــت الدائم لدى 
األمم املتحدة السفير منصور 
العتيبــي أن عمليــة حتريــر 
الكويت من االحتال العراقي 
عام ١99١ متثل منوذجا تاريخيا 
ملفهوم األمن اجلماعي وجتسيدا 
ناجحا لتعددية األطراف ودور 
األمم املتحدة في تصويب اعتداء 
يعد خرقــا واضحا وصريحا 
للقانون الدولي ومليثاق األمم 

املتحدة.
وقــال العتيبي فــي كلمة 
الكويت خال جلســة عقدها 
مجلس األمن حــول »صيانة 
السلم واألمن الدوليني وتعزيز 
تعددية األطــراف ودور األمم 
املتحــدة« أول مــن أمــس إن 
»مجلس األمن قام في مثل هذا 
الشهر عام ١99٠ بإصدار القرار 
67٨ الذي أمهل النظام السابق 
في العراق حتى تاريخ ١5 يناير 
١99١ لانسحاب من الكويت وإال 
سيتم استخدام جميع الوسائل 
الازمة إلعادة الســلم واألمن 

الدوليني إلى نصابهما«.
وأضاف انه »عندما نتحدث 
عن تعددية األطراف ودور األمم 
املتحدة فا بد لي أن أتطرق إلى 
حالــة حترير الكويت في عام 
١99١ والتي تعد مثاال يبني ما 
ميكن أن يتــم حتقيقه عندما 
تتضافر جهود املجتمع الدولي 
حتت مظلة األمم املتحدة ومن 

خال قرارات شرعية صادرة 
مــن مجلس األمــن تهدف الى 
نصرة سيادة القانون واحلق 

والعدالة«.
وأشــار الــى أن ذلــك زاد 
الكويت يقينا بعد جتربة الغزو 
املريــرة بأن خط الدفاع األول 
للدول الصغيرة مثل الكويت 
هو وجود نظام عاملي متعدد 
األطراف مبنــي على القانون 
والعدالة ويضمن حقوق وأمن 
وسامة الدول الصغيرة التي 
نــرى مــن الضــرورة تعزيز 
متثيلهــا في مختلــف أجهزة 

األمم املتحدة.
العتيبــي قائــا:  وتابــع 
»يواجه عاملنا اليوم حتديات 
تقليدية ومعاصرة وتهديدات 
أصبحت عابرة للحدود وأكثر 
تعقيدا ومتشــابكة مما كانت 
عليه في الســابق ساهم فيها 

الثورة املعلوماتيــة والتقدم 
الكبير فــي مجال تكنولوجيا 

االتصاالت واملواصات«.
وأكد ان »التهديدات للسلم 
واألمــن الدوليــني متواصلــة 
ومستمرة بل هي ولألسف في 
منط متصاعد خال السنوات 
املاضيــة خاصة فــي منطقة 
الشرق األوسط التي يشهد عدد 
من دولها حاالت عدم استقرار 

أمني وسياسي«.
وأشــار العتيبــي إلــى أن 
»تهديد اإلرهاب أصبح واقعا 
حقيقيا نعيشه يوميا وليست 
هنــاك منطقة مــن العالم في 
مأمن منه وتداعيات النزاعات 
املسلحة في بقعة ما في العالم 
أصبحــت اآلن قــادرة على أن 
تتــرك انعكاســات سياســية 
وأمنية واقتصادية وإنسانية 
تؤثر في دول العالم اآلمنة إن 
لن يتم التعامل معها ووضع 

حلول جذرية ملعاجلتها«.
وبني أن »الكوارث اإلنسانية 
وأزمات الاجئــني والنازحني 
نتيجــة للنزاعــات املســلحة 
الداخليــة وما بــني الدول هي 
املثال األبرز على ذلك«، مشيرا 
إلى أن جميــع تلك التحديات 
وغيرهــا التي تعصف بعاملنا 
اليــوم »بحاجــة إلــى وقفــة 

جماعية«.
ان  العتيبــي  وأوضــح 
التحديات الدولية حتتاج إلى 

حلول دولية وال ميكن لدولة 
واحــدة مهمــا كان حجمها أو 
قوتها العسكرية أو االقتصادية 
هــذه  تنفــرد مبعاجلــة  أن 

التحديات.
وأكد أهميــة األمم املتحدة 
في منع انتشار أسلحة الدمار 
الشامل وحتقيق أهداف التنمية 
املستدامة ٢٠3٠ ومواجهة آثار 
تغير املنــاخ وتعزيز حقوق 
اإلنســان وســيادة القانــون، 
مشيرا الى انه ال ميكن إحراز أي 
تقدم في هذه القضايا وغيرها 
دون االنخــراط ضمن مفهوم 
العمل اجلماعي واحلوار البناء.

وجدد العتيبي الدعم لرؤية 
األمــني العــام لــألمم املتحدة 
إلصاح ركيزتي السلم واألمن 
في األمانة العامة وتأييده ملا 
ذكره في تقريره السنوي حول 
أعمال املنظمة والذي شدد على 

أهمية تعددية األطراف.
وأكــد ان الكويــت تدعــو 
الســيما  الدولــي  املجتمــع 
مجلس األمن إلــى بذل املزيد 
من اجلهود وتعزيز الشراكات 
البناءة وتضافر العمل اجلماعي 
املشــترك مــن أجــل مواجهة 
التحديات السياسية واألمنية 
واالقتصادية واإلنسانية التي 
تواجه العالم، مشددا على انه 
ال ميكن القيام بذلك وبشــكل 
فعــال إال من خال العمل معا 

في إطار تعددية األطراف.

السفير منصور العتيبي

الكويت تدعو 
املجتمع الدولي 
لبذل املزيد من 
اجلهود وتعزيز 

الشراكات وتضافر 
العمل اجلماعي 

ملواجهة التحديات 
السياسية واألمنية 

واالقتصادية 
واإلنسانية

رئاسة األركان هنأت الشيخ ناصر صباح األحمد بعودته سالماً بعد رحلة عالج

النائب األول يعتذر عن عدم استقبال املهنئني بسبب حالة الطقس
أعلنت وزارة الدفاع مساء 
أمــس األول أن النائــب األول 
لرئيس مجلس الوزراء وزير 
الدفــاع الشــيخ ناصر صباح 
األحمد يعتذر عن عدم استقبال 
املهنئني بعودته إلى الباد ساملا 
مــن رحلة عاج بســبب حالة 

الطقس.
وقالــت وزارة الدفــاع في 
بيان صحافي إنه نظرا لسوء 
األحــوال اجلوية التي متر بها 
الباد وما صاحبها من أضرار 
على املواطنني يأســف النائب 
األول لرئيس مجلس الوزراء 
وزيــر الدفاع عن عدم إمكانية 
االستقبال الذي كان مقررا لها 
مســاء األحد املقبــل في نادي 
ضباط اجليش حتى إشعار آخر.

وكانت رئاسة األركان العامة 
للجيش قد تقدمت بأحر وأطيب 

التهانــي للنائب األول لرئيس 
مجلس الــوزراء وزير الدفاع 
الشــيخ ناصر صبــاح األحمد 
مبناسبة عودته إلى الباد ساملا 

بعد رحلة عاجية.
جاء ذلك في بيان صحافي 
لرئيس األركان العامة للجيش 

الفريق الركــن محمد اخلضر 
ونائب رئيس األركان الفريق 
الركن عبــداهلل النواف نقلته 
التوجيــه املعنــوي  مديريــة 
والعاقات العامة بـ »الدفاع«.

وتقدما باســميهما ونيابة 
عن كل منتســبي اجليش من 

ضباط وضبــاط صف وأفراد 
بأحر وأطيــب التهاني للنائب 
األول لرئيس مجلس الوزراء 
ووزير الدفاع مبناسبة عودته 

إلى الباد ساملا.
وابتها إلى املولى عز وجل 
أن ميد الشــيخ ناصر الصباح 
مبوفور الصحة ودوام العافية 
وأن يســتكمل مســيرة العمل 
واإلجناز خلدمة الكويت الغالية.
داعيا اهلل تعالــى أن يدمي 
على كويتنا الغالية نعمة األمن 
واألمان والعزة والرفعة حتت 
ظل القيادة احلكيمة لصاحب 
الســمو األميــر القائــد األعلى 
للقوات املسلحة الشيخ صباح 
األحمد، وسمو ولي العهد الشيخ 
نواف األحمد، وســمو رئيس 
مجلس الوزراء الشــيخ جابر 

املبارك.

الفريق الركن عبد اهلل النواف الشيخ ناصر صباح األحمد الفريق الركن محمد اخلضر 

يوم إقراره في 11 نوفمبر عام 1962 سيظل لحظة فارقة في مسيرة الديموقراطية الكويتية

الكويت حتتفل اليوم بالذكرى 56 إلقرار »الدستور« درعها الواقية
يستذكر أهل الكويت اليوم 
األحد مبزيد من الفخر واالعتزاز 
حلظــات فارقــة فــي مســيرة 
الدميوقراطيــة وبنــاء الدولــة 
احلديثــة بعد أن صــادق أمير 
الباد الراحل الشــيخ عبداهلل 
السالم احلاكم الـ١١ للكويت على 
دســتورها يوم ١١ نوفمبر عام 

.١96٢
 وحتتفل الكويــت بالذكرى

الـ 56 إلقرار تلك الوثيقة املهمة 
التي ال يزال ينظر إليها املواطنون 
بكثيــر من التقديــر واإلجال، 
السيما أنها نظمت العاقة بني 
الســلطات الثاث التشريعية 

والتنفيذية والقضائية.

وقد أطر الدستور الكويتي 
أســلوب احلكم بشكل ينسجم 
وطبيعة العاقــة العريقة بني 
احلاكــم والشــعب ونقلها إلى 
وضع أكثر عصرية واستقرارا 
اذ تؤكــد مضامــني الدســتور 
ومقوماته األساســية التمسك 
بثوابت العدل واحلرية واملساواة 

وتكافؤ الفرص بني املواطنني.
وخاض الدســتور الكويتي 
مرحلة مخاض قبل إقراره حيث 
مت فــي يناير عام ١96٢ انتخاب 
مجلس تأسيسي لوضع دستور 
للدولة كما شكل املجلس جلنة 
إلعداد مشروع الدستور تتألف 
من خمسة أعضاء مهمتها إعداد 

دســتور ينظم كيــان الكويت 
وينظــم الســلطات واحلريات 
على أن يتم عرضه على ســمو 

أمير الباد.
وفي جلسة افتتاح املجلس 
التأسيسي ألقى األمير الراحل 
الشيخ عبداهلل السالم كلمة قال 
فيها »باســم اهلل العلي القدير 
نفتتح أعمال املجلس التأسيسي 
الذي تقع على عاتقه مهمة وضع 

أساس احلكم في املستقبل«.
وأضــاف »أختتــم كلمتــي 
بالنصح لكــم كوالد ألوالده أن 
حتافظــوا على وحــدة وجمع 
الكلمــة حتى تؤدوا رســالتكم 
اجلليلة في خدمة هذا الشــعب 

على أكمل وجه وأحسنه واهلل 
ولي التوفيق«.

وعقــب ذلــك مت انتخــاب 
املرحوم عبد اللطيف ثنيان الغامن 
رئيسا للمجلس التأسيسي فيما 
انتخب الدكتور أحمد اخلطيب 

نائبا للرئيس.
ولعــل أول مهمــة قــام بها 
املجلس التأسيسي هي تشكيل 
جلنة إعداد مشــروع الدستور 
التي ضمت خمســة أعضاء هم 
املرحوم عبداللطيف ثنيان الغامن 
رئيس املجلس التأسيسي وسمو 
األمير الوالد الراحل الشيخ سعد 
العبداهلل رحمه اهلل وكان حينها 
وزيرا للداخلية ورئيس جلنة 

اعداد مشروع الدستور املرحوم 
حمــود الزيد اخلالــد الذي كان 
وزيرا للعدل واملرحوم يعقوب 
يوسف احلميضي عضو املجلس 
التأسيســي وأمني سر اللجنة 
واملرحــوم ســعود عبدالعزيز 
العبدالــرزاق عضــو املجلــس 

التأسيسي.
وتولى ســكرتارية اللجنة 
األمني العام للمجلس التأسيسي 
علــي محمد الرضوان كما متت 
االستعانة باخلبرات القانونية 
لكل من اخلبير القانوني محسن 
عبداحلافــظ الى جانب اخلبير 
الدستوري الدكتور عثمان خليل 

عثمان.


