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ت رئيس جنوب أفريقيا  الكويت عزَّ
بوفاة الرئيس األسبق

بعث صاحب السمو األمير الشيخ نواف 
األحمد ببرقية تعزية إلى الرئيس سيريل 
رامافوزا رئيس جمهورية جنوب أفريقيا 
الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تعازيه 
وصادق مواساته له ولشعب جنوب أفريقيا 
بوفاة رئيــس جمهورية جنــوب أفريقيا 
األسبق فريدريك دي كليرك، راجيا سموه 

ألسرته وذويه جميل الصبر.
وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل 

األحمد ببرقية تعزية إلى الرئيس سيريل 
رامافوزا رئيس جمهورية جنوب أفريقيا 
الصديقة ضمنها سموه خالص تعازيه 
وصادق مواساته بوفاة رئيس جمهورية 
جنــوب أفريقيــا األســبق فريدريك دي 
كليرك، متمنيا ألسرة الفقيد وذويه جميل 
الصبر. كما بعث ســمو الشــيخ صباح 
اخلالــد رئيس مجلس الــوزراء ببرقية 

تعزية مماثلة.

أحمد النواف: حتديث منظومة العمل داخل معسكرات احلرس

قام الفريــق أول متقاعد 
الشــيخ أحمد النواف نائب 
رئيــس احلــرس الوطنــي 
بجولة في معسكر التحرير، 
حيث التقى املعاون لإلسناد 
اإلداري العميد م.عصام نايف 
عصام، واطلــع على أحدث 
اآلليات التي دخلت اخلدمة 
فــي احلــرس الوطني لدعم 
وحــدات املعــاون لإلســناد 
اإلداري فــي أداء املهام على 

أكمل وجه.
واســتمع نائــب رئيس 
احلــرس الوطني إلى إيجاز 
عن املستشفى امليداني، الذي 
مت التعاقد لتنفيذه خالل أزمة 
كورونــا بعد قيــام احلرس 

املتكاملــة لضمان  الطبيــة 
تقدمي اخلدمــات الطبية في 
مختلف التخصصات، ويضم 
غرفة للعمليــات الصغرى 
وغرف للمالحظة وعيادات 
واســتراحة  متخصصــة، 
لألطبــاء، وغرف اســتقبال 
للمرضى، كما ميكن تقسيم 
املستشفى حســب احلاجة 
جزءا للرجال وآخر للنساء.
واستعرض نائب رئيس 
احلرس الوطني خالل الزيارة 
اإلنقــاذ واآلليــات  قــوارب 
واملعــدات املســتخدمة فــي 
تفعيل خطة األمطار للتعامل 
مــع جتمعات امليــاه وإنقاذ 
العالقــني وتســهيل حركــة 

املخبز اآللي الذي مت إنشاؤه 
لتحقيق االكتفاء الذاتي من 
املخبوزات ملعسكرات احلرس 

الوطني.
وأكد الفريق أول متقاعد 
الشــيخ أحمد النواف نائب 
رئيــس احلــرس الوطنــي 
علــى توفيــر كل اإلمكانات 
لتحديــث منظومــة العمــل 
داخــل معســكرات احلرس 
الوحدات  الوطني وتزويــد 
بــأول  أوال  باحتياجاتهــا 
ومواكبة املستجدات في كل 
املجــاالت ليتســنى لرجال 
القيــام  الوطنــي  احلــرس 
بواجباتهم في خدمة الوطن 

بكفاءة واقتدار.

الطرق، وتفقد اآلليات التي مت 
تصميمها خصوصا للحرس 
الوطني للمساعدة في تقدمي 
الدعم واإلسناد ألجهزة الدولة 
كســيارات اإلطفاء احلديثة 
ومعدات الطــوارئ الطبية، 
منها الدراجات الرباعية التي 
تســتخدم في بعض حاالت 
اإلنقاذ واإلسعاف، كما اطلع 
على منظومة الوقود اجلديدة 
في فرع اإلمداد والتي تشمل 
محطة وقود متنقلة للبنزين 
والديزل مت تدشينها مؤخرا 
في احلرس الوطني وميكن 
استخدامها في أماكن مختلفة.
وفــي ختام اجلولة تفقد 
نائب رئيس احلرس الوطني 

نائب رئيس احلرس الوطني قام بجولة في معسكر التحرير واطلع على أحدث اآلليات التي دخلت اخلدمة

الوطني بتجهيز مستشفى 
ميداني خلدمة أهالي منطقة 
املهبولة، وجناحه في الدور 
املنوط به فــي تقدمي الدعم 
واإلســناد لــوزارة الصحة 
الطبية  وتقــدمي اخلدمــات 
التخصصات،  في مختلــف 
وســعى احلــرس الوطنــي 
لتحديث معداته وآلياته بدعم 
من قيادته الكرمية ليستمر 
كجهاز اإلسناد األول ملختلف 

قطاعات الدولة.
ويتميز املستشفى امليداني 
اجلديد بسهولة االستخدام 
والتخزيــن والقــدرة علــى 
نقله ألي موقــع، ويحتوي 
على أحدث األجهزة واملعدات 

جولة في املخبز اآللي الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد النواف خالل جولة على اآلليات احلديثة

الكويت: نطالب بتمثيل عربي في أي توسع ملجلس األمن
نيويــورك - كونا: طالبت 
الكويت نيابة عن الدول العربية 
بتمثيــل عربــي دائــم بكامــل 
الصالحيــات في فئــة املقاعد 
الدائمة في مجلس األمن في حال 
أي توسع مستقبلي له مؤكدة 
ان عدالة التمثيل تتطلب متثيال 
عربيا متناسبا في فئة املقاعد 
غيــر الدائمــة مبجلــس األمن 
املوسع. جاء ذلك خالل الكلمة 
التي ألقاها مندوبنا الدائم لدى 
األمم املتحدة الســفير منصور 
العتيبي نيابــة عن املجموعة 
العربية أمــام اجلمعية العامة 
لــألمم املتحدة أثناء مناقشــة 
بند «مســألة التمثيــل العادل 
في مجلــس األمن وزيادة عدد 
أعضائه واملســائل ذات الصلة 

باملجلس».
العتيبــي «ان هــذا  وبــني 
االمر ورد فــي إعالن اجلمعية 

وشفافية وحيادية ومصداقية».
وأفاد بأنه فــي هذا الصدد 
جتدد املجموعة العربية تأكيدها 
أن املفاوضــات احلكوميــة في 
إطار اجلمعية العامة هي احملفل 
الوحيد للتوصل إلى اتفاق حول 
توسيع وإصالح مجلس األمن 
وفقا لقــرار اجلمعيــة العامة 

مبسؤولياته واتخاذ التدابير 
الالزمة حلفظ الســلم واألمن 
الدوليني، وأنه من املؤسف أن 
الغالبيــة العظمى من حاالت 
اســتخدام «الفيتو» الســيما 
خالل العقود الثالثة األخيرة 
كانت في قضايا تخص املنطقة 
العربيــة». وأكــد العتيبــي أن 
املجموعة العربية تســتحق في 
ضوء خصوصيتها السياســية 
والثقافيــة والتراثية احلصول 
كمجموعة قائمة بذاتها على متثيل 
في مجلس األمن املوســع، الفتا 
الــى ان جانبا كبيــرا من أعمال 
املجلس يتعلق باملنطقة العربية 
وهو ما يســتدعي متثيال عربيا 
عادال ومتناسبا في مجلس األمن 
املوســع مبا يضمن طرح وجهة 
النظر العربية في أعمال املجلس 
واحلفاظ على مصداقية أعماله 

ومشروعية قراراته.

الــذي مت اعتمــاده   (٦٢/٥٥٧)
بتوافــق اآلراء ووضع اســس 
عملية للمفاوضــات. وأضاف 
العتيبي ان املجموعة العربية 
تؤكــد علــى ترابــط جميــع 
املوضوعات التفاوضية اخلمسة 
الرئيســية ومتتعهــا بعناصر 
مشتركة مما يستوجب التعامل 
معها بأسلوب يحافظ على هذا 
الترابط ويحقق اإلصالح الشامل 

للمجلس.
وتابع قائــال «أمامنا عدة 
حتديــات خاصــة مبســألة 
إصالح املجلــس ومن أبرزها 
حــق النقض (الفيتــو) الذي 
ساهم التعسف في استخدامه 
فــي حاالت عديدة فــي النيل 
مــن مصداقية عمليــة اتخاذ 
القــرار في مجلس األمن، كما 
أدى فــي بعض احلــاالت إلى 
عجــز املجلس عن االضطالع 

السفير منصور العتيبي

العامــة مبناســبة االحتفــال 
بالذكــرى الـ ٧٥ إلنشــاء األمم 
املتحــدة وتقريــر األمني العام 
لألمم املتحــدة الصادر مؤخرا 
واملعنون (خطتنا املشــتركة) 
وخاصة مجلس األمن الذي أعلنا 
جميعا كــدول أعضاء التزامنا 
ببث زخم جديد في املناقشات 
املتعلقة بإصالح املجلس». وقال 
«ان مسألة إصالح مجلس األمن 
والتمثيل العادل في عضويته 
من الركائز األساســية لعملية 
اإلصالح الشامل لألمم املتحدة 
وهو ما يجعلنا أكثر تصميما 
علــى تكثيف اجلهــود الرامية 
لتحقيق إصالح حقيقي وشامل 
للجهــة املســؤولة عن الســلم 
واألمن الدوليني مبوجب ميثاق 
األمم املتحدة ليصبح املجلس 
أكثر قدرة وفاعلية على مواجهة 
التحديات في إطار أكثر متثيال 

ملشاهدة الڤيديو

الظفيري: الكويت مستمرة في دعم «األونروا» 
ملا تقدمه من خدمات لنحو ٥٫٧ ماليني الجئ

ترأس نائب وزير اخلارجية السفير مجدي 
الظفيــري وفد الكويت فــي أعمال اجتماع 
املؤمتــر الــوزاري الدولي اخلــاص بوكالة 
األونروا حتت عنوان «احلفاظ على احلقوق 
والتنمية البشرية لالجئني الفلسطينيني» 
الــذي عقد أعماله بطريقــة افتراضية عبر 

االتصال املرئي امس الثالثاء.
وألقى نائب وزير اخلارجية السفير مجدي 
الظفيري كلمة أشاد فيها بالدور الهام الذي 
تقوم به وكالة األونروا في تقدمي املساعدة 
لالجئني الفلسطينيني، وأكد استمرار دعم 
الكويت لهذه الوكالة الدولية الهامة وما تقدمه 
من خدمات صحيــة واجتماعية وتعليمية 
وإغاثية ملا يقارب ٥٫٧ ماليني الجئ فلسطيني، 

مشددا على ضرورة استمرار دعم املجتمع 
الدولي لهذه الوكالة لتمكينها من االستمرار 

بأداء دورها اإلنساني.
الوزيــر أهميــة اخلطــة  وأكــد نائــب 
اإلســتراتيجية لألونروا لألعــوام ٢٠٢٣ - 
٢٠٢٨ وما رســمته من أولويات في حتديث 
عملياتها وإدخال التقنية الرقمية وااللتزام 
املنهجي بقيم األمم املتحدة ومبادئها احليادية 
والسعي لتأمني قاعدة متويل مستدامة لها.

وشــارك فــي االجتمــاع مســاعد وزير 
اخلارجيــة لشــؤون مكتب نائــب الوزير 
السفير أيهم العمر ومساعد وزير اخلارجية 
لشؤون املنظمات الدولية بالوكالة املستشار 

عبدالعزيز اجلاراهللا.

ترأس وفد الكويت في اجتماع املؤمتر الوزاري الدولي اخلاص بالوكالة

السفير مجدي الظفيري والسفير أيهم العمر واملستشار عبدالعزيز اجلاراهللا خالل االجتماع

سفيرنا في مصر ينهي عمله: 
أرجو أن أكون مّثلت بلدي مبا يستحقه

أنهى سفيرنا في مصر محمد صالح الذويخ عمله بعد 
ســنوات أثرى فيها احلياة الديبلوماسية وساهم بشكل 

بارز في توطيد وتثمني العالقات الكويتية- املصرية.
وقد ودع الســفير الذويخ محبيــه ومواطنيه وطاقم 
العمل معه في السفارة بكلمات مؤثرة، وقال: «نستودعكم 
اهللا الذي ال تضيع ودائعه، سأغادر بعد أيام مصر نهائيا 
النتهــاء فترة عملي الديبلوماســية، وأرجو من اهللا عّز 
وجّل أن أكون قد مثلت بلدي مبا يستحقه، شاكرا ومقدرا 
السفير محمد الذويخكل من أعانني على أداء هذه املهمة، واهللا ولي التوفيق».

اختصاصات األمير املسندة إلى ولي العهد
صدر رسميا األمر األميري باالستعانة 
بســمو ولــي العهــد ملمارســة بعــض 
اختصاصات األمير الدستورية، وتضمن 

األمر ما يلي:
بعد االطالع على الدستور،

وعلى املادة السابعة الفقرة الثانية من 
قانون توارث اإلمارة رقم ٤ لسنة ١٩٦٤،

وبناء على ما تقتضيه املصلحة العليا 
للبالد، أمرنا باآلتي

مــادة أولى: ُيعهد إلى ســمو ولي 
العهد الشــيخ مشــعل األحمد اجلابر 
الصباح اختصاصاتنا اآلتية الواردة 
بالدســتور وقانــون تــوارث اإلمارة 
واملذكرة التفسيرية للدستور بصفة 

مؤقتة:
١ - إجراء املشاورات التقليدية الختيار 

رئيس مجلس الوزراء.
٢ - تعيــني رئيس مجلــس الوزراء 
والوزراء وقبول استقاالتهم وإعفاؤهم 

من مناصبهم.
٣ - اقتراح القوانني والتصديق عليها 

وإصدارها وردها إلى مجلس األمة.
٤ - التصديق على املراسيم األميرية 

وإصدارها.

٥ - إعالن األحكام العرفية.
٦ - إبرام املعاهدات الدولية وفقا حلكم 
الفقرة األولى من املادة ٧٠ من الدستور.
٧ - إصــدار املراســيم بقوانني وفقا 

حلكم املادة ٧١ من الدستور.
٨ - وضع مراســيم اللوائح الالزمة 
لتنفيــذ القوانــني، ومراســيم لوائح 
الضبــط واللوائح الالزمــة لترتيب 
املصالــح واإليــرادات العامــة مبا ال 

يتعارض مع القوانني.
٩ - اختصاصاتنــا الدســتورية في 

شؤون مجلس األمة.
١٠ - أداء رئيــس مجلــس الــوزراء 
والوزراء لليمني الدستورية واملوظفني 
الذين تنص القوانني على أدائهم اليمني 

الدستورية أمام األمير.
املدنيــني  املوظفــني  تعيــني   -  ١١
والعسكريني واملمثلني السياسيني لدى 
الدول األجنبية وعزلهم وفقا للقانون، 

وقبول ممثلي الدول األجنبية.
مادة ثانية: على سمو ولي العهد تنفيذ 
أمرنا هذا، ويعمل به من تاريخ صدوره 
ويبلغ به مجلس األمة، وينشــر في 

اجلريدة الرسمية.

صدرت رسمياً مبرسوم أميري ومت نشرها في «الكويت اليوم»

األمير الراحل كان أخًا كبيرًا ومالذًا آمنًا في األحداث العصّية بني اإلخوة في مجلس التعاون قّرب وجهات النظر وحتّمل عناء السعي وسّخر إمكانات الكويت لتحقيق ُحلمة البيت اخلليجي
وضع الكويت على خارطة طريق نحو «كويت جديدة» حتى عام ٢٠٣٥ وبرؤية ثاقبة رسم لها عنوان «الكويت مركز مالي وجتاري إقليمي وعاملي جاذب لالستثمار» وحافظ على أسس دميوقراطيتها

ولي العهد: صباح األحمد كان لي أخًا ومربيًا ومعلمًا 
وحكيم العرب وشيخًا للديبلوماسية وقائدًا للعمل اإلنساني

ألقى سمو ولي العهد الشيخ 
مشعل األحمد كلمة خالل افتتاح 
املؤمتر الوطني الثامن عشــر 
حتت عنوان «من الكويت نبدأ.. 
وإلى الكويت ننتهي» فيما يلي 
نصها: بسم اهللا الرحمن الرحيم

احلمد هللا والصالة والسالم 
على رسول اهللا املبعوث رحمة 
للعاملني محمد بن عبداهللا وعلى 
آلــه وصحبه أجمعني وســلم 

تسليما كثيرا.
يقول احلق سبحانه وتعالى: 
(وأن ليس لإلنسان إال ما سعى).
لــه  املغفــور  نكــرم  وإذ 
األمير الراحل الشــيخ صباح 
األحمــد (رحمــه اهللا وطيــب 
ثراه وجعــل اجلنة دار اخللد 
مثواه) وكل من سعى خلدمة 
وطننــا العزيز الكويت، فإننا 
نؤكــد أن الوقــوف على األثر 
واملآثر واملناقب مستحق جتاه 
من أعطى خير العطاء وأوفى 

فكان رمزا للوفاء.
كان املغفــور لــه بإذن اهللا 
تعالى الشــيخ صبــاح األحمد 
(رحمه اهللا) بصمة راسخة في 
تاريخي الشخصي.. وبصمة في 
تاريخ الكويت احلديث.. وبصمة 
في تاريخ اخلليج والعالم عربيا 
وإسالميا ودوليا.. وكيف ال؟ وقد 
عرف عنه حكمته فكان حكيم 
العرب.. وديبلوماسيته فكان 
شــيخا لها.. وإنسانيته فلقب 

وكرم قائدا للعمل اإلنساني.
املغفور له بإذن اهللا تعالى 

الشــيخ صباح األحمد اجلابر 
الصباح (طيب اهللا ثراه) كان لي 
أخا ومربيا ومعلما، فقد تربيت 
على أيدي أخوين أميرين كرميني 
الشــيخ جابر األحمد والشيخ 
صباح األحمد (رحمهما اهللا).. 
كان لهمــا الفضل العظيم علي 
في غرس ما جبلت عليه األسرة 
الكويتية األصيلة وبيت احلكم 
مــن قيم وأخالقيــات وخصال 
حميدة.. فكانا (رحمهما اهللا) 
مثاال يحتــذى في اإلنســانية 
والرحمة والتواضع والتسامح 
واالعتــدال والوســطية.. وفي 
تقديــر مكانــة املــرأة (أخــت 

الرجــال) في املجتمع الكويتي 
الدســتورية  ومنحها حقوقها 

ومشاركتها الوزارية.
وســنظل نحــن فــي ظــل 
قيــادة صاحب الســمو األمير 
الشــيخ نواف األحمد (حفظه 
اهللا ورعاه) امتــدادا لهما، فما 
تركاه من آثار لن تزول ما بقيت 

الكويت.
لن تنسى البشرية، السيما 
الكويت، آثــار أخي املغفور له 
بإذن اهللا تعالى الشيخ صباح 
األحمد (رحمه اهللا) فقد جعل 
مــن الكويــت.. هــذه الدولة.. 
الكبيرة  الصغيرة املســاحة.. 

بقامــات وهامــات وســواعد 
أبنائها مركزا لإلنسانية ومحطا 
للديبلوماسية ووسطية للخير 

ورائدة للتنمية.
لقــد وضــع (رحمــه اهللا) 
الكويــت على خارطــة طريق 
نحــو «كويــت جديــدة» حتى 
عام ٢٠٣٥ وبرؤية ثاقبة رسم 
لها عنوان «الكويت مركز مالي 
وجتاري إقليمي وعاملي جاذب 
لالســتثمار»، كمــا حافظ على 
أســس دميوقراطيتها وأرسى 
العفو والتسامح في ظل دولة 
القانون ورسخ مفهوم «الكويت 
للجميع». كان (رحمه اهللا) أخا 

كبيــرا ومالذا آمنا في األحداث 
العصية بني اإلخوة واألشــقاء 
في مجلس التعاون اخلليجي، 
قرب وجهات النظر وحتمل عناء 
السعي وسخر إمكانات الكويت 
لتحقيق حلمة البيت اخلليجي.
ستظل الكويت.. مبا تركه 
املغفــور لــه بــإذن اهللا تعالى 
الشيخ صباح األحمد من إرث 
ديبلوماســي وحســن سمعة 
دولية وعالقات صداقة وشراكات 
وحتالفات دوليــة وإقليمية.. 
ســتظل تنعم مبكانــة محطها 
التقديــر واالحترام.. بســعي 
قائد نذر نفسه للديبلوماسية 
متحمال همومها وقضاياها.. فما 
تركه من آثار في عالم السياسة 
اخلارجية باق ما بقيت الكويت.. 

رحمه اهللا.
رحم اهللا كل من سعى ألجل 
الكويت وترك باخلير أثرا فيها 
ولهــا ورحم اهللا أخي الشــيخ 
صباح األحمد قائد اإلنســانية 
وتقبل ما قدمه للكويت وأهلها 
ومــا قدمــه للعالــم مــن دولة 
ومؤسسات وأفراد قبوال حسنا، 
وجزاه اهللا به خير اجلزاء، فما 
تركه األمير الراحل من مآثر باق 
ما بقيت الكويت.. ونحن على 
آثارهــم ســائرون بتوفيق من 
اهللا أوال وبإصــرار ودعــم من 
لدن قائد مسيرتنا أخي حضرة 
صاحب السمو أمير البالد، أطال 
اهللا في عمره وسدد على دروب 

اخلير خطاه.

سموه ألقى كلمة خالل افتتاح املؤمتر الوطني الـ ١٨ «من الكويت نبدأ.. وإلى الكويت ننتهي»

سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد يلقي كلمة في افتتاح مؤمتر «من الكويت نبدأ.. وإلى الكويت ننتهي»  (محمد هاشم)


