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تصدر عن األمانة العامة لمجلس األمة الكويتي

األمير يشمل برعايته وحضوره مراسم
رفع العلم اليوم
يتفضل سمو األمير الشيخ صباح االحمد الجابر الصباح فيشمل
ب��رع��اي�ت��ه وح �ض��وره م��راس��م رف��ع ال�ع�ل��م بقصر ب�ي��ان وذل ��ك ف��ي الساعة
العاشرة والنصف من صباح اليوم االثنني بحضور سمو ولي العهد
الشيخ نواف االحمد وكبار املسؤولني بالدولة.

شدد على أنه والوفد الكويتي يمثالن المملكة في مؤتمر البرلمانات اإلسالمية

الغانم :لن نقبل التدخل في الشؤون
الداخلية للسعودية
الوقت حان لبدء معركة إسالمية ضد اإلرهاب
رف � � � ��ض رئ � � �ي � ��س م � �ج � �ل� ��س االم � � ��ة
م��رزوق الغانم التدخل في الشؤون
ال�س�ع��ودي��ة وأك ��د ف��ي م��داخ�ل�ت��ه أم��ام
مؤتمر البرملانات االسالمية املنعقد
في بغداد اعتراضه على ما جاء في
كلمة نظيره االيراني علي الريجاني
ف �ي �م��ا ي �ت �ع �ل��ق ب��امل �م �ل �ك��ة ال �ع��رب �ي��ة
السعودية الشقيقة.
وق� � � ��ال ال � �غ� ��ان� ��م :اذا ك� � ��ان ال ��وف ��د
السعودي غير م��وج��ود ف��ي املؤتمر
ف ��أن ��ا ش �خ �ص �ي��ا وال� ��وف� ��د ال �ك��وي �ت��ي
ن �م �ث��ل ال� �س� �ع ��ودي ��ة ه� �ن ��ا وال ن�ق�ب��ل
اطالقا التدخل في الشؤون الداخلية
للمملكة.
واش ��ار ال�غ��ان��م ال��ى ان ال�ه��دف من
هذا املؤتمر هو تعزيز الخطاب الذي
يوحد ويساعد على اللحمة وليس
الخطاب الذي يفرق.
إل��ى ذل��ك ،اجتمع الرئيس الغانم
وال� ��وف� ��د ال �ب ��رمل ��ان ��ي امل� ��راف� ��ق ل ��ه ف��ي

ب �غ��داد أم ��س م��ع رئ �ي��س ج�م�ه��وري��ة
العراق فؤاد معصوم.
وت � � �ن � ��اول االج � �ت � �م� ��اع ال� �ع�ل�اق ��ات
ال �ث �ن ��ائ �ي ��ة ب�ي��ن ال� �ب� �ل ��دي ��ن وال �س �ب��ل
الكفيلة ب�ت�ع��زي��زه��ا وت�ط��وي��ره��ا في
ش �ت ��ى امل � �ج � ��االت إض� ��اف� ��ة إل � ��ى آخ ��ر
التطورات على الساحتني اإلقليمية
ال��دول �ي��ة وال �ق �ض��اي��ا ذات االه �ت �م��ام
املشترك.
ون �ق��ل ال �غ��ان��م ل�ل��رئ�ي��س ال �ع��راق��ي
ت� �ح� �ي ��ات ص� ��اح� ��ب ال� �س� �م ��و األم� �ي ��ر
وت� �م� �ن� �ي ��ات س � �م� ��وه ل � ��ه ول �ح �ك��وم��ة
وش �ع��ب ال �ع��راق ال�ش�ق�ي��ق امل��زي��د من
االزدهار والتقدم فيما حمل الرئيس
م � �ع � �ص� ��وم رئ� � �ي � ��س م� �ج� �ل ��س األم� � ��ة
الكويتي تحياته لسمو أمير البالد.
ي��ذك��ر ان ال��رئ �ي��س ال �غ��ان��م ت�ط��رق
في كلمته ام��ام املؤتمر الى اإلره��اب
ق� ��ائ �ل�ا :ح � ��ان ال� ��وق� ��ت ل� �ب ��دء م �ع��رك��ة
إس �ل��ام � �ي � ��ة ذات ط � ��اب � ��ع ح � �ض� ��اري

وث � � �ق� � ��اف� � ��ي ض� � � ��د ه � � � � ��ذه ال� � �ظ � ��اه � ��رة
املتصاعدة فال توجد دول��ة بمنجى
م��ن اإلره � ��اب .وأك ��د ال�غ��ان��م ض��رورة
ان يكون هناك تعاون شامل وكامل
ب�ي�ن دول �ن��ا مل��واج �ه��ة ه ��ذه ال �ظ��اه��رة
مشيرا إل��ى أن ال�ت�ع��اون املقصود ال
يقتصر على ال�ج��ان��ب األم�ن��ي برغم
أه�م�ي�ت��ه ب��ل ي�ج��ب أن ي�ك��ون تعاونا
ح �ض ��اري ��ا ث �ق��اف �ي��ا أس �ل �ح �ت��ه ال�ع�ل��م
والعدالة والتنمية والديموقراطية
والشفافية والحكم الرشيد وإشاعة
ث � �ق ��اف ��ة ح � �ق � ��وق اإلن � � �س� � ��ان وإب � � � ��راز
ت�ع��ال�ي��م ال ��دي ��ن اإلس�ل�ام ��ي ال�ع�ظ�ي��م.
ول �ف��ت ال �غ��ان��م إل ��ى أن أح ��د إف� ��رازات
اإلره ��اب ه��و غ�ي��اب الحديث ع��ن كل
م��ا ه��و م��رك��زي وح �ي��وي ومفصلي
لتحل محلها ال�ت��راش�ق��ات املذهبية
والنزاعات الضيقة املريضة.
تفاصيل (ص)05-03

إشادة نيابية بموقف رئيس مجلس األمة تجاه الريجاني

تفاصيل (ص)05-04

المالية أقرت تعديل نسب الحصص في الخطوط الكويتية

التشريعية توافق على تجنيس
أبناء الشهداء من البدون
واف� � � �ق � � ��ت ال � �ل � �ج � �ن� ��ة ال� �ت� �ش ��ري� �ع� �ي ��ة
ال�ب��رمل��ان�ي��ة ف��ي اج�ت�م��اع�ه��ا أم��س على
تجنيس أب�ن��اء ال�ش�ه��داء م��ن فئة غير
م � �ح� ��ددي ال �ج �ن �س �ي��ة امل �س �ج �ل�ي�ن ف��ي
م �ك �ت��ب ال �ش �ه �ي��د أو ش� �ه ��داء ال��واج��ب
املقيدين في وزارتي الداخلية والدفاع
ورف�ض��ت اق �ت��راح تنظيم ال��دي��وان�ي��ات
وإقامتها في ارتدادات السكن الخاص
وأج�ل��ت اق�ت��راح تحديد قيمة اإليجار
السكني.
م��ن جهتها ناقشت اللجنة املالية
أم ��س االق �ت ��راح ��ات ب �ق��وان�ين بتعديل
بعض أح�ك��ام ال�ق��ان��ون رق��م ( )6لسنة
 2008ف � ��ي ش� � ��أن ت� �ح ��وي ��ل م��ؤس �س��ة

الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة
مساهمة.
وق��ال م�ق��رر اللجنة ال�ن��ائ��ب محمد
الجبري ان اللجنة ناقشت التعديالت
النيابية املقدمة على قانون الخطوط
الجوية الكويتية موضحا أن نسبة
ال� �ح� �ك ��وم ��ة ف � ��ي ال � �خ � �ط� ��وط ال� �ج ��وي ��ة
الكويتية ستكون  75باملئة و 20باملئة
اكتتاب عام و 5باملئة تبقى للموظفني
ال �ب��اق�ين ب��امل��ؤس �س��ة وم �ن �ه��ا  2ب��امل�ئ��ة
للموظفني املتقاعدين ول��م يحصلوا
على مميزات.
وأض � ��اف أن امل � ��ادة  3م��ن ال �ق��ان��ون
الحالي تنص على أن تتولى الحكومة

ت�ع��دي��ل األس �ط ��ول ب�ش�ك��ل ك��ام��ل وأن��ه
ت��م ض��خ  600م�ل�ي��ون دي �ن��ار ب��ال�ف�ت��رة
السابقة موضحا ان اللجنة اوص��ت
ب��امل��واف �ق��ة ع �ل��ى ه� ��ذا األم � ��ر م ��ن أج��ل
ت�غ�ط�ي��ة خ�س��ائ��ر ال�ك��وي�ت�ي��ة وتحسني
وت �ط��وي��ر أس�ط��ول�ه��ا ل�ت�ع��ود لعهدها
السابق.
م � ��ن ج� �ه ��ة اخ � � � ��رى ،ب �ح �ث ��ت ل �ج �ن��ة
االول ��وي ��ات ال�ب��رمل��ان�ي��ة ام ��س متابعة
ب ��رن ��ام ��ج ع �م ��ل ال �ح �ك ��وم ��ة ب �ح �ض��ور
وزيري املواصالت واالسكان.
تفاصيل (ص)06

الغانم خالل لقائه الرئيس العراقي فؤاد معصوم

أبل :المشروعات
اإلسكانية لن
تتأثر بالترشيد
أك��د وزي��ر ال��دول��ة لشؤون
اإلس � � � �ك� � � ��ان ي � ��اس � ��ر أب � � � ��ل ان
امل� �ش ��روع ��ات االس �ك��ان �ي��ة لن
ت� �ت ��أث ��ر ب� �ت ��رش� �ي ��د امل � ��وازن � ��ة
موضحا ان جميع املشاريع
م �س �ت �م��رة خ� �ص ��وص ��ا ان �ه��ا
م ��درج ��ة ف ��ي خ �ط��ة ال�ت�ن�م�ي��ة
وميزانيتها مرصودة.
وح��ول ام ��دادات الكهرباء
ل � �ل � �م � �ش� ��اري� ��ع االس � �ك� ��ان � �ي� ��ة
ال� � � �ج � � ��دي � � ��دة أك � � � � ��د أب � � � � ��ل ان
االم� � � � � ��دادات م �س �ت �م��رة وف ��ق
ال � �ج � ��دول امل� �ت� �ف ��ق ع �ل �ي��ه م��ع
وزارة الكهرباء واملاء.

ملف «الدستور»:

أمير الدبلوماسية

الكويت تحيي الذكرى العاشرة لتولي سمو
األمير مقاليد الحكم
 صباح األحمد مسيرة زاخرة باإلنجازات حمل أمانةالكويت وشعبها باقتدار
 ابتسامة سموه ال تفارقه حتى في أحلك الظروف التنمية وسيادة القانون مرتكزان أصيالن فيعهد الشيخ صباح األحمد
 نواب :األمير قائد فذ ورجل الحكمة واإلنسانيةوالدبلوماسية

تفاصيل (ص)23-09
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يرعى حفل تسليم كأس وجائزة سباق الخيل

ولي العهد استقبل رئيس الوزراء ووزراء
الخارجية والداخلية والدفاع والنفط

سمو ولي العهد مستقبال الشيخ جابر املبارك

اس �ت �ق �ب��ل س� �م ��و ول � ��ي ال �ع �ه��د
ال �ش �ي��خ ن � ��واف األح� �م ��د ال �ج��اب��ر
ال � �ص � �ب� ��اح ح� �ف� �ظ ��ه ال � �ل� ��ه ب �ق �ص��ر
ال � �س � �ي� ��ف ص� � �ب � ��اح ام� � � ��س س �م��و
ال� �ش� �ي ��خ ج ��اب ��ر امل� � �ب � ��ارك رئ �ي��س
مجلس الوزراء.
واس� � �ت� � �ق� � �ب � ��ل وزي � � � � � ��ر ش� � � ��ؤون
ال��دي��وان االم �ي��ري الشيخ ناصر
صباح األحمد.
واستقبل النائب االول لرئيس
مجلس الوزراء ووزير الخارجية
الشيخ صباح الخالد.
ك� �م ��ا اس �ت �ق �ب��ل ن ��ائ ��ب رئ �ي��س
مجلس ال��وزراء ووزي��ر الداخلية
الشيخ محمد الخالد واستقبل
س � �م� ��وه ن� ��ائ� ��ب رئ � �ي� ��س م �ج �ل��س
ال � � ��وزراء ووزي � ��ر ال ��دف ��اع ال�ش�ي��خ

 ..ومستقبال الشيخ صباح الخالد

خ��ال��د ال� �ج ��راح واس �ت �ق �ب��ل ن��ائ��ب
رئ �ي��س م�ج�ل��س ال � � ��وزراء ووزي ��ر
امل��ال �ي��ة ووزي� ��ر ال�ن�ف��ط ب��ال��وك��ال��ة
انس الصالح.
ك� �م ��ا اس� �ت� �ق� �ب ��ل س � �م� ��وه وزي � ��ر
االع �ل ��ام ووزي� � ��ر ال ��دول ��ة ل �ش��ؤون
ال�ش�ب��اب الشيخ سلمان الحمود
ويشمل سمو ولي العهد برعايته
حفل تسليم كأس وجائزة سباق
الخيل للموسم  2016 - 2015الذي
يقيمه ن��ادي الصيد والفروسية
وق��د ان ��اب س�م��وه رئ�ي��س مجلس
ادارة ن ��ادي ال�ص�ي��د وال�ف��روس�ي��ة
ال�ش�ي��خ ض ��اري االح �م��د لحضور
الحفل في تمام الساعة الخامسة
م � �س� ��اء ال � �ي� ��وم االث � �ن�ي��ن ف� ��ي م�ق��ر
النادي.

وم� ��ن ن��اح �ي��ة اخ � ��رى اس�ت�ق�ب��ل
س� �م ��و ول� � ��ي ال� �ع� �ه ��د امل �س �ت �ش��ار
ال� �خ ��اص ل �س �م��و رئ �ي��س ال�ه�ي�ئ��ة
العامة للسياحة واآلثار باململكة
العربية ال�س�ع��ودي��ة عبدالله بن
محمد آل الشيخ وذلك بمناسبة
زيارته البالد.
ك� �م ��ا اس� �ت� �ق� �ب ��ل س� �ف� �ي ��ر دول � ��ة
ال�ك��وي��ت ل��دى ال��والي��ات املتحدة
املكسيكية سميح جوهر حيات.

 ..ومستقبال الشيخ محمد الخالد
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خالل كلمته أمام مؤتمر اتحاد مجالس الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي المنعقد في بغداد

رئيس مجلس األمة :حان الوقت لبدء معركة
إسالمية حضارية ضد اإلرهاب األسود
أك ��د رئ �ي��س م�ج�ل��س األم� ��ة م ��رزوق
الغانم أنه ال توجد دول��ة بمنجى من
اإلرهاب وأنه حان الوقت لبدء معركة
إسالمية ذات طابع حضاري وثقافي
ضد هذه الظاهرة املتصاعدة.
وشدد الغانم على أنه متى ما آمنا
بحقيقة أننا جميعا ضحايا اإلرهاب
نستطيع حينها أن نقول اننا بدأنا
فعليا حربنا ضد هذه الظاهرة.
ج ��اء ذل ��ك ف��ي ك�ل�م��ة أل�ق��اه��ا ال�غ��ان��م
أم ��ام م��ؤت�م��ر ات �ح��اد امل�ج��ال��س ل�ل��دول
األع� � � �ض � � ��اء ف� � ��ي م� �ن� �ظ� �م ��ة ال � �ت � �ع� ��اون
اإلسالمي املنعقد حاليا في العاصمة
العراقية بغداد.
وق ��ال ال�غ��ان��م إن��ه م��ن غ�ي��ر امل�ق�ب��ول
ال��رك��ون إل��ى ال��راح��ة وال��دع��ة وات �خ��اذ
م��وق��ف امل �ت �ف��رج وإن ت �ع��اون��ا ش��ام�لا
وك� ��ام�ل��ا ب�ي��ن دول � �ن� ��ا مل ��واج� �ه ��ة ه ��ذه
ال �ظ��اه��رة ه��و واج ��ب دي�ن��ي وأخ�لاق��ي
وإنساني.
وأش � � ��ار ال �غ ��ان ��م إل � ��ى أن ال �ت �ع��اون
امل �ق �ص ��ود ال ي �ق �ت �ص��ر ع �ل��ى ال �ج��ان��ب
األم� �ن ��ي ب ��رغ ��م أه �م �ي �ت��ه ب ��ل ي �ج��ب أن
ي � �ك� ��ون ت � �ع� ��اون� ��ا ح � �ض� ��اري� ��ا ث �ق��اف �ي��ا
أس�ل�ح�ت��ه ال �ع �ل��م وال �ع ��دال ��ة وال�ت�ن�م�ي��ة
وال��دي�م��وق��راط�ي��ة والشفافية والحكم
الرشيد وإشاعة ثقافة حقوق اإلنسان
وإب � � � � ��راز ت �ع ��ال �ي ��م ال � ��دي � ��ن اإلس �ل�ام� ��ي
العظيم.
وت� �س ��اءل ه ��ل ك �ت��ب ل �ه��ذا اإلره� ��اب
أن ي�ت�ص��اع��د ب��اط��راد ل�ت�ظ��ل ال �ج��روح
مفتوحة في العراق وسوريا واليمن
وليبيا وسيناء وغيرها وفي املقابل
يكتب لقضيتنا املركزية وهي القضية
الفلسطينية أن تغلق إلى األبد؟
ول�ف��ت ال�غ��ان��م إل��ى أن أح��د إف ��رازات
اإلره � ��اب ه��و غ �ي��اب ال �ح��دي��ث ع��ن كل
م ��ا ه ��و م ��رك ��زي وح� �ي ��وي وم�ف�ص�ل��ي
ل�ت�ح��ل م�ح�ل�ه��ا ال �ت��راش �ق��ات امل��ذه�ب�ي��ة
والنزاعات الضيقة املريضة.
واختتم الغانم كلمته قائال علينا
أن ن �ه��زم اإلره � ��اب ب �خ��وض ح��روب�ن��ا
الحقيقية ضد األمية والجهل والفقر
وان�ع��دام امل�س��اواة والعدالة والتخلف
اإلداري وال �ب �ي��روق��راط �ي��ة وال �ف �س��اد
ح��روب�ن��ا ال�ت��ي نخوضها ببرملاناتنا
ال �ح �ق �ي �ق �ي��ة وق �ض��ائ �ن��ا وج��ام �ع��ات �ن��ا
ومكتباتنا ومراكز البحث.
وف�ي�م��ا ي�ل��ي ال �ن��ص ال �ك��ام��ل لكلمة
رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم:
م� ��ن ال � �ب �ل�اد ال� �ت ��ي أع �ل �ن �ت �ه��ا األم� ��م
امل� �ت� �ح ��دة م� ��رك� ��زا ل �ل �ع �م��ل اإلن� �س ��ان ��ي
وت � ��وج � ��ت ام � �ي ��ره ��ا ق � ��ائ � ��دا إن �س��ان �ي��ا
شددنا الرحال من الكويت أتينا إلى
ه��ذه ال�ب�غ��داد املتغنجة ب��رغ��م سخام
السياسة الصابرة برغم االستهداف
امل�ب��اش��ر امل �ش��دود ع��وده��ا ب��رغ��م ري��اح
ال�س�م��وم ال�ط��ائ�ف�ي��ة والتقسيمية إل��ى

رئيس مجلس األمة الوفد املرافق له خالل افتتاح الجلسة العامة للمؤتمر

ب �غ��داد ال�ت��ي ح��ول�ه��ا ال�ط��اغ�ي��ة االرع��ن
باألمس الى مدينة الخوف والتربص
األمني والوشاية.
إل� ��ى ب� �غ ��داد ال� �ت ��ي غ� ��ار ال �ط��اغ��وت
ق�ب��ل س �ن��وات م��ن ت�م�ث��ال امل�ت�ن�ب��ي بها
فصنع أل��ف ت�م�ث��ال ل��ه وأل ��ف ج��داري��ة
لكن الطاغية ذهب وبقي املتنبي إلى
ب�غ��داد أتينا إل��ى ب�غ��داد ال��راق��د تحت
ت��راب �ه��ا االم ��ام ��ان ال �ط ��اه ��ران م��وس��ى
ال�ك��اظ��م وأب��و حنيفة النعمان ال�ل��ذان
ل��و ق��در لهما ال�ي��وم أن يتكلما لنطقا
ب ��أن اإلس �ل��ام ب� ��ريء م ��ن ك ��ل م ��ا أري ��ق
على أرض ال �ع��راق واملسلمني م��ن دم
ب��ريء بسم الله وب��اس��م ال��دي��ن وألم��را
بمواجهة ال��وح��وش البشرية ولوقفا
صفا واحدا لدحرها وصد بغيها.
ي� �ق ��ول امل� ��ول� ��ى ت �ع ��ال ��ى ف� ��ي م�ح�ك��م
التنزيل «ومن الناس من يعجبك قوله
ف��ي ال�ح�ي��اة ال��دن�ي��ا وي�ش�ه��د ال�ل��ه على

ما في قلبه وه��و أل��د الخصام * واذا
ت��ول��ى سعى ف��ي األرض ليفسد فيها
ويهلك الحرث والنسل والله ال يحب
الفساد».صدق الله العظيم.
ن� � �ظ � ��رة واح� � � � � ��دة ع � �ل� ��ى ال � �خ� ��ارط� ��ة
وتطواف سريع على تسلسل االحداث
خ�ل�ال آخ��ر ع�ق��دي��ن م��ن ال��زم��ن سيقفز
ه ��ذا ال �ع �ن��وان ف��اق�ع��ا أم��ام �ن��ا (ال اح��د
بمنجى عن اإلرهاب األسود).
م ��ن ج ��اك ��رت ��ا ال� ��ى األط �ل �س ��ي وم��ن
القوقاز شماال حتى اقصى الجنوب
االفريقي يضرب اإلرهاب أهدافه بكل
ما اوتي من عمى وسعار وهو إرهاب
غير محصور بدين او ملة او مذهب
ع ��اب ��ر ل� �ل� �ح ��دود ي �ت �خ��ذ م� ��ن ك� ��ل ح��ي
وجماد هدف ولم يعد يحتاج الى ان
يبرر نفسه.
م � ��رة أخ� � ��رى ال أح � ��د ب �م �ن �ج��ى ع��ن
اإلرهاب ومتى ما آمنا بهذه الحقيقة

رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم

ن �س �ت �ط �ي��ع ح �ي �ن �ه ��ا ان ن � �ق� ��ول ان �ن ��ا
ب ��دأن ��ا ف �ع �ل �ي��ا ح��رب �ن��ا ض ��د اإلره � ��اب
ن �ح��ن ال ن �س �ك��ن ج � ��زرا م �ع��زول��ة وم��ع
اي �م��ان��ي ب��وج��ود س �ي��اق��ات ج�غ��راف�ي��ة
ودي �م��وغ��راف �ي��ة وس �ي��اس �ي��ة مختلفة
ب�ين دول�ن��ا اال ان ال�س�ي��اق ال�ع��ام ال��ذي
ي��وح��دن��ا ه ��و ان �ن ��ا ج �م �ي �ع��ا ض�ح��اي��ا
اإلره��اب والننا جميعا ضحايا هذه
ال �ظ��اه��رة ال�خ�ط�ي��رة امل�ت�ص��اع��دة فمن
غير املقبول الركون الى الراحة والدعة
واتخاذ موقف املتفرج.
واذا كان اإلره��اب في هذه اللحظة
ينهش لحم ج��ارك او يضرب في ذاك
اإلق �ل �ي��م ال�ب�ع�ي��د ع �ن��ك ج �غ��راف �ي��ا ف��ان��ه
سيأتيك حتما ف��ي ي��وم م��ا واذا ك��ان
اإلره � � ��اب ق ��د زارك ي ��وم ��ا وول � ��ى ف��ان
عودته محتملة مرة أخرى.
ول ��ذا ف ��ان ت�ع��اون��ا ول �ي��س تنسيقا
تعاونا شامال وكامال بني دولنا هو

أنا شخصيا والوفد الكويتي نمثل المملكة

الغانم معترضا على كلمة الريجاني:
ال نقبل التدخل في شؤون السعودية
أب� ��دى رئ �ي��س م�ج�ل��س االم ��ة
مرزوق الغانم اعتراضه على ما
ج��اء ف��ي كلمة نظيره االي��ران��ي
ع �ل��ي الري �ج��ان��ي ف�ي�م��ا يتعلق
ب��امل�م�ل�ك��ة ال �ع��رب �ي��ة ال�س�ع��ودي��ة
الشقيقة.
وق� � ��ال ال� �غ ��ان ��م ف� ��ي م��داخ �ل��ة
ل� ��ه ام � � ��ام م ��ؤت� �م ��ر ال� �ب ��رمل ��ان ��ات

االس�لام �ي��ة امل�ن�ع�ق��د ف��ي ب�غ��داد
ردا ع� �ل ��ى م � ��ا ج� � ��اء ف � ��ي ك �ل �م��ة
الري �ج ��ان ��ي ال �ت��ي ت �ط��رق فيها
ل�ل�م�م�ل�ك��ة ال �ع��رب �ي��ة ال�س�ع��ودي��ة
اذا ك��ان ال��وف��د ال �س �ع��ودي غير
م� � ��وج� � ��ود ف� � ��ي امل � ��ؤت � �م � ��ر ف ��أن ��ا
ش �خ �ص �ي��ا وال � ��وف � ��د ال �ك��وي �ت��ي
نمثل السعودية هنا وال نقبل

اط�ل�اق ��ا ال �ت��دخ��ل ف ��ي ال �ش ��ؤون
الداخلية للمملكة.
واش��ار الغانم الى ان الهدف
م� ��ن ه � ��ذا امل ��ؤت� �م ��ر ه� ��و ت �ع��زي��ز
الخطاب ال��ذي يوحد ويساعد
ع�ل��ى ال�ل�ح�م��ة ول �ي��س ال�خ�ط��اب
الذي يفرق.

واجب ديني واخالقي وانساني.
وع � �ن ��دم ��ا أت � �ح � ��دث ع � ��ن ال� �ت� �ع ��اون
اإلس�لام��ي امل�ش�ت��رك ف��أن��ا ال أش�ي��ر الى
التعاون األمني فقط برغم أهميته.
ب ��ل أت� �ح ��دث ع ��ن ت� �ع ��اون ح �ض��اري
ث� �ق ��اف ��ي أس �ل �ح �ت ��ه ال� �ع� �ل ��م وال � �ع ��دال ��ة
والتنمية وال��دي�م�ق��راط�ي��ة والشفافية
والحكم الرشيد وإشاعة ثقافة حقوق
االنسان وإبراز تعاليم ديننا العظيم
التي ترتكز على التعايش والتعارف
الحضاري والجدال بالتي هي احسن
واحترام املخالف.
ت�ع��ال�ي��م دي�ن�ن��ا ال�ن��اه�ي��ة ع��ن ك��ل ما
هو فض وغليظ بنص القرآن العظيم
تعاليم ديننا ال��ذي ال يحاكم النوايا
وامللتمس لإلنسان عذرا وراء عذر في
حال اخطأ أو قصر او زل.
ان ال�ت�ع��اون ال��ذي ات�ح��دث عنه هو
التعاون ال��رام��ي ال��ى تعميم الخطاب
ال ��وس� �ط ��ي ت �ع �م �ي��م ن ��اب ��ع ع� ��ن اي �م ��ان
وقناعة وليس شعارا مرفوعا والفتة
وان ال�ت�ع��اون اإلس�لام��ي امل�ن�ش��ود هو
التعاون ال��ذي يتوحد ح��ول أولويات
ثابتة.
وان � � � ��ي أت � � �س� � ��اءل ه � ��ل ك � �ت ��ب ل �ه ��ذا
اإلره � ��اب أن ي�ت�ص��اع��د ب��اط��راد لتظل
الجروح مفتوحة في العراق وسوريا
واليمن وليبيا وسيناء وغيرها وفي
املقابل يكتب لقضيتنا املركزية وهي
ال�ق�ض�ي��ة ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة ان ت�غ�ل��ق ال��ى
االبد؟
ك �م��ا ان ��ي أت� �س ��اءل ه��ل ال �ه��دف من
ه ��ذا اإلره � ��اب ه��و ان ت �ظ��ل ن��زاع��ات�ن��ا
اإلقليمية والداخلية عناوين عريضة
ع �ل��ى ص ��در ص�ح�ف�ن��ا ب�ي�ن�م��ا ي �ت��وارى
االج � � ��رام اإلس��رائ �ي �ل��ي ك �خ �ب��ر صغير
م ��دس ��وس ف ��ي ال �ص �ف �ح��ات ال��داخ �ل �ي��ة
باستيحاء؟

أل �ي��س أح ��د اف � � ��رازات اإلره� � ��اب هو
غياب الحديث عن كل ما هو مركزي
وح � �ي� ��وي وم �ف �ص �ل��ي ل �ت �ح��ل م�ح�ل�ه��ا
ال� �ت ��راش� �ق ��ات امل ��ذه �ب �ي ��ة وال � �ن ��زاع ��ات
الضيقة املريضة؟ أليس أحد اف��رازات
اإلره � ��اب ه��و ش �ي��وع ع�ق�ل�ي��ة التفكير
ي��وم��ا ب �ي��وم وس �ي��ادة س �ي��اس��ات ال�ك��ر
والفر وغياب قضايا املستقبل؟
غ �ي ��اب ق �ض��اي��ا ال �ت �ق��دم وال�ت�ن�م�ي��ة
وال �ت �ح��دي��ث وال �ت �ح �ض��ر وال �ت �ك��ام�لات
االق�ت�ص��ادي��ة واالن �ف �ج��ارات السكانية
وش��ح م ��وارد ال�ع��ال��م وت�ن��اق��ص امل�ي��اه
وقضايا البيئة واملناخ؟ كيف يتسنى
ل �ن ��ا ان ن �ت �ح ��دث ع� ��ن ت �ل ��ك ال �ق �ض��اي��ا
الجوهرية ونحن كل يوم نقدم زهرة
شبابنا واطفالنا ضحية هذا العبث
غير املسبوق؟
ن � �ح� ��ن ف � � ��ي ح � � � ��رب م � �ف � �ت� ��وح� ��ة م��ع
اإلرهاب ونعم رجال األمن يخوضون
ت�ل��ك ال �ح��رب لحفظ اوط��ان�ن��ا ومدننا
وقرانا لكن هذه الزاوية األمنية جزء
من املواجهة علينا ان نهزم اإلره��اب
ب�خ��وض ح��روب�ن��ا الحقيقية حروبنا
ض��د االم�ي��ة وال�ج�ه��ل وال�ف�ق��ر وان�ع��دام
امل �س��اواة وال�ع��دال��ة والتخلف اإلداري
وال �ب �ي��روق��راط �ي��ة وال �ف �س��اد ح��روب �ن��ا
امل �س �ت �ح �ق��ة ض� ��د ال �ت �خ �ل��ف وال �ق ��دي ��م
واملهترئ.
ح� � � ��روب � � � �ن� � � ��ا ال � � � �ت � � � ��ي ن � �خ� ��وض � �ه� ��ا
ب �ب��رمل��ان��ات �ن��ا ال �ح �ق �ي �ق �ي��ة وق �ض��ائ �ن��ا
النزيه وجامعاتنا ومكتباتنا ومراكز
ال �ب �ح��ث ع��ن ه ��ذا ال �ت �ع��اون وال�ت�ك��ام��ل
اإلس�لام��ي أت �ح��دث وع��ن ه��ذه ال�ح��رب
ال �ح �ض ��اري ��ة ال� �ج ��دي ��رة أت �ك �ل��م أع ��رف
ان ال � � ��درب ط ��وي ��ل ول� �ك ��ن ل �ن �ب��دأ اآلن
م �ت �ع��اض��دي��ن م �ت �ع��اون�ي�ن م�ت�ك��ات�ف�ين
فالعالم أيها السادة ال ينتظر أحدا ال
ينتظر أحدا على االطالق.
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ثمنوا موقفه المدافع عن السعودية ووصفوه برجل المواقف

إشادة نيابية برد الغانم على الريجاني:

أش � � ��اد ع � ��دد م� ��ن أع � �ض� ��اء م�ج�ل��س
األم��ة بنتائج مؤتمر ات�ح��اد مجالس
ال ��دول األع �ض��اء ف��ي منظمة التعاون
اإلس�ل�ام ��ي ال� ��ذي ع �ق��د ف ��ي ال�ع��اص�م��ة
العراقية بغداد.
وأك � � ��دوا ف ��ي ت �ص��ري �ح��ات م�ت�ف��رق��ة
أه �م �ي��ة ال �ع �م��ل وال �ت �ن �س �ي��ق امل �ش �ت��رك
ب�ين ال�ب��رمل��ان��ات اإلس�لام �ي��ة وت��رس�ي��خ
ال� �ت� �ض ��ام ��ن ب �ي��ن ال � � � ��دول اإلس�ل�ام� �ي ��ة
وشعوبها ونصرة قضاياها.
وق� � ��ال وك� �ي ��ل ال �ش �ع �ب��ة ال �ب��رمل��ان �ي��ة
ال �ن��ائ��ب ف�ي�ص��ل ال �ش��اي��ع ف��ي تصريح
صحفي ان الوفد الكويتي شدد خالل
م �ش��ارك �ت��ه ف ��ي امل��ؤت �م��ر ع �ل��ى أه�م�ي��ة
الحرص واالهتمام على إنجاح العمل
املشترك بني برملانات الدول اإلسالمية
عبر تسمية التحديات التي يواجهها
ع� ��امل � �ن� ��ا اإلس� �ل ��ام � � ��ي ب � �ك� ��ل ش �ف ��اف �ي ��ة
والسعي نحو اإلصالحات السياسية
والديموقراطية وامل�ش��ارك��ة الشعبية
لتعزيز ثقافة حقوق اإلن�س��ان وتقبل
الرأي والرأي اآلخر في بيئة خالية من
الفساد والتطرف الفكري.
وأض ��اف ال�ش��اي��ع ان�ن��ا أك��دن��ا خالل
م�ش��ارك�ت�ن��ا ف��ي ال �ل �ج��ان امل�خ�ت�ل�ف��ة في
امل��ؤت �م��ر ك��ذل��ك ع�ل��ى أه�م�ي��ة اس�ت�غ�لال
ف �ت��رة ت�ج�م��ع ك��اف��ة ال � ��دول اإلس�لام �ي��ة
لتحديد القضايا ال�ت��ي بإمكانها أن
توحدنا وتجعلنا أكثر تقاربا وذلك
من خالل العمل البرملاني املشترك.
وأش� � � � ��اد ال � �ش� ��اي� ��ع ب �ك �ل �م��ة رئ �ي��س
م �ج �ل��س األم � ��ة م� � ��رزوق ال �غ��ان��م ال �ت��ي
ت� �ن ��اول ��ت ق �ض �ي��ة اإلره � � � ��اب ق ��ائ�ل�ا إن
م �ج��اب �ه��ة اإلره� � � ��اب ت� �ك ��ون م ��ن خ�ل�ال
الوحدة والتعاضد تحت راية اإلسالم
وم �ب��ادئ��ه ال�س�ل�ي�م��ة ال �ت��ي ت��دع��و إل��ى
ال�س�لام وال�ت��آخ��ي ون�ب��ذ ال�ف��رق��ة بكافة
أشكالها وأنواعها.

عسكر العنزي

صالح عاشور

د .محمد الحويله

فيصل الشايع

سيف العازمي

د .عودة الرويعي

محمد الجبري

د .أحمد مطيع

ق �ض��اي��اه��م وت �ح �ق �ي��ق األم� ��ن واالم� ��ان
واالستقرار لشعوبهم.
وذك��ر الرويعي أنه م��ن ال�ض��روري
أن تضع البرملانات اإلسالمية خطة
مستقبلية تجعل من العمل البرملاني
نموذجا ملواجهة التحديات وأن تكون
قادرة على أن تكون العبا رئيسيا في
القرار الدولي من خالل إيجاد الحلول
ال �ن��اج �ع��ة ال �ت��ي ت�ت�س��م ب��ال�ح�ك�م��ة في
كافة القضايا الرئيسية على املستوى
ال��دول��ي الس�ي�م��ا ال�ت��ي ت�م��س مصالح
اإلسالم واملسلمني.

وش� � � ��دد ع� �ل ��ى أه� �م� �ي ��ة أن ت��زي��د
ال�ب��رمل��ان��ات اإلس�لام�ي��ة م��ن نشاطها
ع� �ل ��ى امل � �س � �ت� ��وى ال� � ��دول� � ��ي ل �ن �ص��رة
ال� �ق� �ض� �ي ��ة ال �ف �ل �س �ط �ي �ن �ي��ة وال� �ع� �م ��ل
ن �ح��و ال �ح �ص��ول ع �ل��ى إدان� � ��ة امل��زي��د
م � ��ن ال � � � ��دول اإلق� �ل� �ي� �م� �ي ��ة وال ��دول � �ي ��ة
ومنظماتها لألعمال اإلرهابية التي
ي�م��ارس�ه��ا ال�ك�ي��ان ال�ص�ه�ي��ون��ي ضد
ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي�ين وامل �س �ج��د األق �ص��ى
املتتالية.

والشتات بني ال��دول االسالمية جعل
الشعوب تدفع الثمن باهظا وجعلها
رهائن لهذا الفراق.
وق � ��ال إن ال ��رئ �ي ��س ال �غ ��ان ��م وض��ع
النقاط على الحروف في كلمته التي
ألقاها أم��ام املؤتمر أم��س السيما أن
ال�خ�س��ائ��ر اإلن �س��ان �ي��ة ج ��راء اإلره ��اب
وهو العدو املشترك لكافة دول العالم
في تصاعد مستمر واملطلوب العمل
ع �ل��ى إي �ج ��اد اس �ت��رات �ي �ج �ي��ة م�ش�ت��رك��ة
ل�ل�ت�ع��ام��ل م �ع��ه م ��ن خ �ل�ال ب��رمل��ان��ات�ن��ا
اإلسالمية والعاملية أيضا.

مواجهة التحديات
م��ن جانبه أش��ار أم�ين س��ر الشعبة
البرملانية النائب د.عودة الرويعي إلى
أهمية امل�ش��ارك��ة البرملانية الكويتية
ال �ت��اري �خ �ي��ة ف��ي امل��ؤت �م��ر الس �ي �م��ا أن��ه
ينعقد ف��ي العاصمة العراقية بغداد
وه� � ��ي ت �ح �س ��ب ف � ��ي س� �ج ��ل ال �ك ��وي ��ت
الثابت في مواجهة التحديات كافة.
وأض � � � ��اف ال� ��روي � �ع� ��ي أن � �ن� ��ا أك ��دن ��ا
ف� � � ��ي امل� � ��ؤت � � �م� � ��ر اس� � � �ت� � � �م � � ��رار ج � �ه� ��ود
دول� � ��ة ال� �ك ��وي ��ت ف� ��ي دع �م �ه ��ا ق �ض��اي��ا
الديموقراطية وتكاتفها مع الجهود
ال �ع��رب �ي��ة واإلس�ل�ام �ي ��ة وال ��دول �ي ��ة في
م �ك��اف �ح��ة اإلره� � � ��اب ووض � ��ع ال �خ �ط��ط
واالس� �ت ��رات� �ي� �ج� �ي ��ات ل �ل �ق �ض��اء ع�ل�ي��ه
وح � �م� ��اي� ��ة امل� �ج� �ت� �م� �ع ��ات م � ��ن ال �ف �ك ��ر
امل�ت�ط��رف وغ�ي��ر اإلن�س��ان��ي داع �ي��ا إل��ى
أهمية إي�ج��اد آل�ي��ات واض�ح��ة لتعزيز
الديموقراطية والسالم عبر البرملانات
اإلسالمية وزيادة التنسيق بينها في
الدفاع عن اإلسالم واملسلمني ونصرة

مستقبل مشرق
وق� � � ��ال أم �ي ��ن ص� � �ن � ��دوق ال �ش �ع �ب��ة
ال �ب��رمل��ان �ي��ة ال �ن��ائ��ب ص��ال��ح ع��اش��ور
إننا أعربنا من خالل مشاركتنا في
مؤتمر اتحاد البرملانات في منظمة
ال �ت �ع��اون اإلس�ل�ام ��ي ع��ن تطلعاتنا
بتعزيز العمل البرملاني ب�ين ال��دول
األع� �ض ��اء وت �ح �ق �ي��ق األه� � ��داف ال�ت��ي
ب�ن��ي ع�ل�ي�ه��ا ت��أس�ي��س ه ��ذه املنظمة
ال �ع��ري �ق��ة ل�ن�س�ت�ط�ي��ع امل �س��اه �م��ة في
رس � ��م م �س �ت �ق �ب��ل م� �ش ��رق ل �ش �ع��وب �ن��ا
اإلسالمية.
ولفت إلى أنه أكد خالل مشاركته
في املؤتمر أهمية محاربة اإلره��اب
وال �ت �ط��رف وات �خ��اذ ك��اف��ة ال�خ�ط��وات
الالزمة لتجفيف منابعه محذرا من
مغبة خ�س��ارة ال�ح��رب ض��د اإلره��اب
الس � �ي � �م� ��ا م� � ��ع ت � ��وس � ��ع ن � � �ف� � ��وذه ف��ي
ال ��دول ال�ع��رب�ي��ة واإلس�لام �ي��ة وك�ث��رة
ال�ع�م�ل�ي��ات اإلره��اب �ي��ة امل�ن�ظ�م��ة التي
يقودها املتطرفون.

واجب شرعي
ب � � � ��دوره أوض� � � ��ح ع� �ض ��و ال �ش �ع �ب��ة
ال �ب��رمل��ان �ي��ة ال �ن��ائ��ب د .خ�ل�ي��ل أب ��ل إن
الوفد الكويتي ش��دد خ�لال مشاركته
ف� ��ي امل ��ؤت� �م ��ر ع� �ل ��ى ض � � � ��رورة ت �ع��زي��ز
العمل البرملاني ب�ين ب��رمل��ان��ات ال��دول
اإلس�لام �ي��ة لتحقيق ت�ط�ل�ع��ات ال ��دول
والشعوب اإلسالمية باعتباره واجبا
شرعيا ويساهم بتعزيز العالقات بني
هذه الدول.
وأض��اف أبل أرى من الضروري أال
ننسى قضية املسلمني األول ��ى وهي
ف �ل �س �ط�ين وال � �ق� ��دس وأن ت� �ك ��ون ه��ي
األولى في سلم أولوياتنا وأكدنا هذا
خالل مشاركتنا في اللجان املختصة
إل� ��ى ج ��ان ��ب ن �ص ��رة دي �ن �ن��ا ال�ح�ن�ي��ف
وال� �ت� �ص ��دي مل ��ن ي� �ش ��وه ص ��ورت ��ه ألن
دي�ن�ن��ا ي��دع��و إل��ى ال�ت�س��ام��ح وال�ح��ري��ة
والتعايش مع اآلخرين.
ودع� ��ا ال ��ى ال �س �ع��ي ن �ح��و ال�ت�ك��ام��ل
االق� �ت� �ص ��ادي ب�ي�ن ال� � ��دول االس�ل�ام �ي��ة
السيما في ظل الظروف االقتصادية
ال� ��راه � �ن� ��ة م� � �ش � ��ددا ع� �ل ��ى ان ال� �ف ��رق ��ة

النعرات الطائفية
م� ��ن ج ��ان �ب ��ه دع � ��ا ع �ض ��و ال �ش �ع �ب��ة
البرملانية النائب سيف العازمي إلى
أهمية ت�ص��دي ال�ب��رمل��ان��ات االسالمية
للحمالت ال�خ��ارج�ي��ة ال�ت��ي تستهدف
إذك� ��اء ال �ن �ع��رات ال�ط��ائ�ف�ي��ة وامل��ذه�ب�ي��ة
ب �ي�ن ال � � ��دول اإلس�ل�ام� �ي ��ة م �ش �ي��را إل��ى
ض � ��رورة ال �ت ��درج ف��ي ت�ع��زي��ز ح��رك��ات
اإلص � �ل � ��اح ال� �س� �ي ��اس� �ي ��ة وامل � �ش� ��ارك� ��ة
الشعبية والتصدي للفساد.
وأش � ��اد ال �ع��ازم��ي ب�ك�ل�م��ة ال��رئ�ي��س
ال�غ��ان��م أم ��ام امل��ؤت�م��ر ق��ائ�لا :استطاع
ال �غ��ان��م أن ي�ص�ي��ب ك�ب��د ال�ح�ق�ي�ق��ة من
خ�لال ط��رح��ه مل��وض��وع اإلره ��اب ال��ذي
أصبح متفشيا أكثر مما سبق أن كان
في دولنا اإلسالمية وخلف ضحايا
ال يمكن حصرها داع�ي��ا إل��ى ض��رورة
إيجاد صيغة مشتركة بني البرملانات
اإلسالمية لدعم السالم والقضاء على
اإلرهاب ومن يقف وراءه.

مساس بدول الخليج
وم��ن ج�ه�ت��ه أث�ن��ى ال�ن��ائ��ب د.أح�م��د
مطيع على كلمة رئيس مجلس األمة
مرزوق الغانم التي ألقاها في املؤتمر
ال�ح��ادي عشر التحاد مجالس ال��دول
األعضاء بمنظمة التعاون اإلسالمي
ب�ص�ف�ت��ه رئ �ي �س��ا ل�ل�ات �ح��اد ال �ب��رمل��ان��ي
العربي.
وق � ��ال م �ط �ي��ع إن م ��ا ق ��ال ��ه م� ��رزوق
ال� �غ ��ان ��م ف� ��ي رده ع� �ل ��ى ت �ص��ري �ح��ات
رئيس مجلس الشورى اإليراني علي
الريجاني يمثلنا جميعا ككويتيني
فما قاله الريجاني في حق اململكة ال
يعتبر مساسا بها فقط إنما مساس
ب �ك��ل دول ال �خ �ل �ي��ج ب �م��ا ف �ي �ه��ا دول ��ة
الكويت فالكويت والسعودية صنوان
ال يفترقان.
وأضاف أن الريجاني أطلق كلماته
املستفزة وح��اول أن ينال م��ن اململكة
ال �ع��رب �ي��ة ال �س �ع��ودي��ة م�س�ت�غ�لا غ�ي��اب
م�م�ث�ل�ي�ه��ا ع ��ن امل ��ؤت �م ��ر ل �ك��ن م� ��رزوق
ال�غ��ان��م ك ��ان ل��ه ب��امل��رص��اد ف��ي موقف
ي�ح�س��ب ل��ه م��ؤك��دا ع�م��ق ال �ع�لاق��ة بني
ال�ك��وي��ت وشقيقتها ال�ك�ب��رى ال �ت��ي ال
ت�ق�ت�ص��ر ع�ل��ى األق � ��وال ف�ق��ط إن �م��ا هي
ع�لاق��ة ورب ��اط دي�ن��ي وش��رع��ي قبل ان
ي �ك��ون ت��اري�خ�ي��ا ال ي�م�ك��ن أن يمحوه
الزمن.
حس خليجي شهم
وب � � ��دوره ث �م��ن ال �ن ��ائ ��ب د.م �ح �م��د
ال �ح��وي �ل��ة ع �ض��و ال� �ب ��رمل ��ان ال �ع��رب��ي
وع � �ض� ��و م �ج �ل ��س األم� � � ��ة ال �ك��وي �ت��ي
ح �ض ��ور ال �ح ��س ال �خ �ل �ي �ج��ي ال�ش�ه��م

ال� �ق ��وي ل �ل�أخ رئ �ي��س م �ج �ل��س االم ��ة
م � ��رزوق ال �غ��ان��م وال ��وف ��د امل ��راف ��ق له
ال� ��ذي ت�م�ث��ل ب��اع �ت��راض��ه ع �ل��ى كلمة
الوفد االيراني وإن كانت السعودية
غ��ائ �ب��ة ف� ��ان ال ��وف ��د ال �ك��وي �ت��ي يمثل
ال �س �ع ��ودي ��ة ون ��رف ��ض ال� �ت ��دخ ��ل ف��ي
ش � ��ؤون� � �ه � ��ا أم� � � � ��ام م� ��ؤت � �م� ��ر ات � �ح� ��اد
املجالس للدول األعضاء في منظمة
ال �ت �ع��اون اإلس�ل�ام��ي امل�ن�ع�ق��د حاليا
في العاصمة العراقية بغداد ونحن
هنا نحييه على هذا املوقف املشرف
ال��ذي يعتز به كل كويتي وخليجي
غيور يحب وينتمي لهذا الكيان.
وأك� � � ��د ال� �ح ��وي� �ل ��ة ان م � ��ا ق� � ��ام ب��ه
يستحق ال�ش�ك��ر واالش � ��ادة ويحمل
اق � � ��وى رس� ��ال� ��ة الي� � � ��ران ب � ��ان ال � ��دول
الخليجية جسد واحد وال يمكن فك
االرت �ب��اط ب�ين ال�ك��وي��ت وال�س�ع��ودي��ة
ف �ه ��ي ال �ش �ق �ي �ق��ة ال� �ك� �ب ��رى ف��امل �ص �ي��ر
امل� �ش� �ت ��رك واح � � ��د وط� ��ري� ��ق م �ش �ت��رك
وت� �ح ��دي ��ات م �ش �ت��رك��ة م �ش �ي��را إل��ى
أن ه ��ذه ن�ق�ط��ة م�ه�م��ة ن �ح��و ت��وح�ي��د
ال�خ�ط��اب السياسي الخليجي أم��ام
امل �ن�ظ �م��ات ال��دول �ي��ة ف� ��دول الخليج
وخاصة السعودية والكويت تواجه
ت�ح��دي��ات تتطلب توحيد الصفوف
ملواجهتها كما وي�ج��ب إظ�ه��ار هذه
الوحدة من خالل مزيد من التعاون
وم��زي��د م��ن االت� �ح ��اد ع �ل��ى م�س�ت��وى
الحكومات والبرملانات الوطنية في
دول املنظومة الخليجية.
وأش � � � � � ��اد ال � �ح� ��وي � �ل� ��ة ب ��ال� �ج� �ه ��ود
وال �ت �ح��رك��ات ال�ب��رمل��ان�ي��ة اإلي�ج��اب�ي��ة
وال �ع �م �ل �ي��ة ال �ت��ي ي �ق��وم ب �ه��ا رئ�ي��س
م �ج �ل��س األم � ��ة م � � ��رزوق ال �غ ��ان ��م ف��ي
تبني وط ��رح ال�ق�ض��اي��ا ال�ع��رب�ي��ة في
املحافل البرملانية الدولية وخاصه
ال �ق �ض �ي��ة ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة وال �س��وري��ة
وال �ع �م��ل ع �ل��ى ت �ح��رك دول � ��ي ع��اج��ل
ل ��وق ��ف ال �ع �ن��ف ال � ��ذي ي� �م ��ارس ض��د
الشعب الفلسطيني االعزل والعربدة
ال � �ص � �ه � �ي� ��ون � �ي� ��ة ض� � � ��د امل� � �ق � ��دس � ��ات
االسالمية في القدس ح��ول الوضع
السوري ومطالبته بضرورة العمل
ع�ل��ى وق ��ف ن��زي��ف ال ��دم واس �ت �ه��داف
االطفال والنساء واالبرياء.
أثلج قلوبنا
وب � � � � ��دوره ق� � ��ال ال � �ن� ��ائ� ��ب ع �ب��دال �ل��ه
امل �ع �ي��وف :ل�ق��د اث�ل�ج��ت ق�ل��وب�ن��ا ي��ا أب��ا
ع �ل��ي ع �ن��دم��ا وق �ف��ت ش��ام �خ��ا م��داف�ع��ا
ع��ن اململكة التي تعتبر قلب الكويت
ال� �ن ��اب ��ض ول� � ��ن ن �ق �ب��ل امل � �س� ��اس ب�ه��ا
م��ن اي ش�خ��ص م�ه�م��ا ك��ان��ت مكانته
م �ض �ي �ف��ا ون� �ح ��ن ف� ��ي م �ن �ظ��وم��ة دول
مجلس ال�ت�ع��اون نعتبر دول��ة واح��دة
ومصيرنا واحد.
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رئيس مجلس األمة يجتمع
مع الرئيس العراقي

وم� ��ن ج��ان �ب��ه ق� ��ال ال �ن��ائ��ب س�ل�ط��ان
اللغيصم ان للرجال مواقف ورد الغانم
ع�ل��ى الري �ج��ان��ي يجسد وح ��دة الصف
الخليجي.
واعتبر النائب منصور الظفيري ان
رد الغانم على الريجاني موقف شجاع
وم �ص �ي��ري م ��ن رج� ��ل امل ��واق ��ف رئ �ي��س
مجلس االمة مرزوق الغانم مستطردا:
ول ��ن ن�ق�ب��ل ب��ال �ت �ع��رض ب��امل�م�ل�ك��ة وه��ي
بعدنا االستراتيجي.
موقف شجاع
وع �ل��ى ص�ع�ي��د م�ت�ص��ل ث�م��ن ال�ن��ائ��ب
عبدالرحمن الجيران الوقفة الشجاعة
ل��رئ�ي��س م�ج�ل��س االم ��ة م� ��رزوق ال�غ��ان��م
ع�ل��ى م��ا ج ��اء ف��ي رده ع�ل��ى الري�ج��ان��ي
وه��و يعبر ع��ن موقف ثابت للمجلس
كرسالة واضحة للكل ان الكويت تقف
بجانب اململكة.
وق � � ��ال ان ام �ي��ن س� ��ر م �ج �ل��س االم� ��ة
النائب عادل الخرافي :كفو على رئيس
املجلس ونحن متضامنون مع اململكة
وال نقبل بالتدخل بشؤونها الداخلية
وموقف الغانم الشجاع يعبر عن بيان
امل�ج�ل��س األخ �ي��ر وب��راف��وا ع�ل�ي��ه م��ردف��ا
ونثق بالغانم وبتحركاته الفعالة التي
ت �ت��رج��م ت��وج �ه��ات امل �ج�ل��س ويستحق
الشكر واالشادة.
وف � ��ي ال� �س �ي ��اق ن �ف �س��ه ق � ��ال ال �ن��ائ��ب
م� �ح� �م ��د ال � �ج � �ب� ��ري ان ال � �غ� ��ان� ��م ي �م �ث��ل
امل �ج �ل ��س وال � �ك ��وي ��ت وك �ل�ام� ��ه م �ف �خ��رة

فؤاد معصوم مستقبال مرزوق الغانم

للكويت مضيفا وال�س�ع��ودي��ون اشقاء
ال نرضى ان يسيء لهم احد والسياسة
السعودية هي اعتداد لسياسات دول
مجلس التعاون.
وتابع :نحن معهم صفا واحدا ورد
الرئيس الغانم على الريجاني اعتبره
رسالة واضحة ان الكويت قلبا وقالبا
مع السعودية.
ث �م��ن ال �ن��ائ��ب ع�س�ك��ر ال �ع �ن��زي كلمة
رئ�ي��س مجلس االم��ة ورئ�ي��س االت�ح��اد
ال�ب��رمل��ان��ي ال�ع��رب��ي م� ��رزوق ال�غ��ان��م في
مؤتمر اتحاد املجالس النيابية بالدول
األع �ض��اء بمنظمة ال�ت�ع��اون اإلس�لام��ي

في العاصمة العراقية بغداد ردا على
كلمة رئيس مجلس الشورى االيراني
الذي تدخل في الشأن الداخلي للشقيقة
الكبرى اململكة العربية السعودية في
وق��ت لم يكن للمملكة وف��د في املؤتمر
اال ان ال��رئ �ي��س ال �غ��ان��م ك ��ان ل��ه م��وق��ف
كويتي وخليجي وط�ن��ي عندما أعلن
عن رفضه لكلمة الريجاني وأن الوفد
الكويتي يمثل السعودية وانه يرفض
التدخل في ش��ؤون اململكة وان الهدف
م��ن امل��ؤت �م��ر ه ��و ت��وح �ي��د ك�ل�م��ة ال ��دول
االسالمية وليس تفريقها بالتدخل في
شؤون الدول.

واضاف عسكر :اننا كنواب مجلس
االم� � ��ة ال �ك��وي �ت��ي ن �ح �ي��ي ه � ��ذا امل��وق��ف
امل �ش��رف لرئيسنا ال�غ��ان��م وه��و موقف
ي�ع�ت��ز ب��ه ك��ل ك��وي�ت��ي وخ�ل�ي�ج��ي غ�ي��ور
ي �ح��ب وي�ن�ت�م��ي ل �ه��ذا ال �ك �ي��ان ال�ع�ظ�ي��م
مجلس التعاون الخليجي.
وت��اب��ع ع�س�ك��ر  :ان م��وق��ف ال��رئ�ي��س
الغانم في مؤتمر بغداد يمثلنا جميعا
ككويتيني فما قاله الريجاني في حق
اململكة ال يعتبر مساسا بها فقط إنما
م �س��اس ب �ك��ل دول ال�خ�ل�ي��ج ب �م��ا فيها
دول��ة ال�ك��وي��ت وال�ت��ي تربطها ع�لاق��ات
راسخة ال يمكن أن يمحوها الزمن.

رئيس مجلس النواب العراقي :اإلرهاب
بات يهدد اإلسالم

دعا رئيس مجلس النواب العراقي
د .س �ل �ي ��م ال � �ج � �ب� ��وري أم� � ��س ال� � ��دول
االس�لام �ي��ة ال ��ى ال �ت �ص��دي للطائفية
ومكافحة اإلره��اب واصفا اي��اه بأنه
بات يهدد االسالم بكامله.
وق� � � ��ال ال � �ج � �ب� ��وري ف � ��ي ك �ل �م ��ة ف��ي
افتتاح اعمال (مؤتمر اتحاد مجالس
ال��دول االع�ض��اء ف��ي منظمة التعاون
االسالمي) برئاسة العراق وبحضور
ال ��رئ� �ي ��س ال � �ع ��راق ��ي ف � � ��ؤاد م �ع �ص��وم
ورئ� �ي ��س م �ج �ل��س ال� � � ��وزراء ال �ع��راق��ي
حيدر العبادي ان الصراع الدائر في
املنطقة امر خطير للغاية وناشئ من
تنازع كبير بني قوى اقليمية تورطت
به بعض الدول اما بشكل مباشر او
من خالل الدعم والتحريض.
ودعا الى ضرورة تحقيق تسوية

ش��ام �ل��ة مل �ش �ك�لات امل�ن�ط�ق��ة م��ن خ�لال
تقديم بعض ال�ت�ن��ازالت بما يضمن
وي �ح �ق��ق ال� �س�ل�ام واالم � � ��ن االق �ل �ي �م��ي
والعاملي.
وطالب املجتمع الدولي بالوقوف
م��ع ال �ع��راق مل��واج�ه��ة االره ��اب والحد
من تفاقمه بأسرع وقت ممكن قبل ان
تعم الكارثة وتقع خسائر اكبر مؤكدا
انه اوغل في ايذاء العراق.
واوض� � � ��ح ال � �ج � �ب ��وري ان ذل � ��ك ل��ن
يتحقق اال بتفعيل املصالحة الوطنية
الحقيقية في العراق بالخروج بعيدا
ع � ��ن ق � �ي� ��ود االش� � �ت � ��راط � ��ات ال �ض �ي �ق��ة
وص��وال ال��ى ف�ض��اء التسامح والثقة
بني جميع اطياف املجتمع.
م��ن ج�ه�ت��ه دع ��ا ال��رئ �ي��س ال�ع��راق��ي
ف � � ��ؤاد م� �ع� �ص ��وم ف� ��ي ك �ل �م �ت��ه ال� � ��دول

االس �ل�ام � �ي ��ة ال � ��ى ت �ق ��دي ��م امل� ��زي� ��د م��ن
ال� ��دع� ��م ل� �ل� �ع ��راق ال� � ��ذي وص� �ف ��ه ب��أن��ه
ي � ��واج � ��ه ه� �ج� �م ��ة ش � ��رس � ��ة ل �ت �ش��وي��ه
االس �ل�ام واث� ��ارة ال�ط��ائ�ف�ي��ة وال�ت�ف��رق��ة
بني املسلمني انفسهم وبينهم وبني
الديانات االخرى.
وق ��ال ان ال �ع��راق ي��واج��ه االره ��اب
ال � ��ذي ي ��رت ��دي ل� �ب ��اس ال ��دي ��ن دف��اع��ا
ع��ن نفسه ونيابة ع��ن العالم باسره
م ��ؤك ��دا ان ال �ق �ض��اء ع �ل��ى م ��ا يسمى
الدولة االسالمية (داعش) لن يتحقق
اال بالعمل املشترك من الجميع.
ول � � �ف � � ��ت ال � � � � ��ى ان ب � � �ل� � ��اده ب� � � ��دأت
ت��أخ��ذ زم� ��ام امل � �ب ��ادرة ل �ل �ق �ض��اء على
االره��اب�ي�ين والتكفيريني واستعادة
الصورة الحقيقية املشرقة للمسلمني
ودي �ن �ه��م ال ��ذي ج ��اء م��ن اج ��ل املحبة

والسالم والتقدم.
واش� � ��ار م �ع �ص��وم ال� ��ى ان ال �ق��وات
االم�ن�ي��ة ف��ي ال �ع��راق ت��واص��ل تحقيق
امل �ك��اس��ب ع�ل��ى االرض اال ان ��ه م ��ازال
ام� ��ام � �ه� ��ا ال� �ك� �ث� �ي ��ر م� �ط ��ال� �ب ��ا ال � � ��دول
االسالمية بتقديم الدعم والتضامن
ل�ت�ج�ف�ي��ف م �ن��اب��ع االره � � ��اب واغ�ل��اق
منافذ توسعه وتحركه.
وي� � � �ت � � ��رأس ال� � �ج� � �ب � ��وري امل ��ؤت� �م ��ر
ب �ح �ض��ور وف � ��ود أك �ث ��ر م ��ن  40دول ��ة
وب�م�س�ت��وي��ات ت�م�ث�ي��ل مختلفة وم��ن
بينهم رؤساء برملانات عشر دول هي
الكويت وسوريا واي��ران والصومال
وتونس وتركيا والجزائر وباكستان
وجمهورية مالي والسودان.

اج� �ت� �م ��ع رئ � �ي� ��س م� �ج� �ل ��س االم � ��ة
م� � ��رزوق ال �غ��ان��م وال ��وف ��د ال �ب��رمل��ان��ي
املرافق له في بغداد أمس مع رئيس
ج �م �ه��وري��ة ال � �ع� ��راق ال �ش �ق �ي��ق ف ��ؤاد
معصوم.
وت� � �ن � ��اول االج � �ت � �م� ��اع ال� �ع�ل�اق ��ات
ال �ث �ن ��ائ �ي ��ة ب�ي��ن ال� �ب� �ل ��دي ��ن وال �س �ب��ل
الكفيلة ب�ت�ع��زي��زه��ا وت�ط��وي��ره��ا في
ش �ت ��ى امل � �ج � ��االت إض� ��اف� ��ة إل � ��ى آخ ��ر
التطورات على الساحتني اإلقليمية
ال��دول �ي��ة وال �ق �ض��اي��ا ذات االه �ت �م��ام
املشترك.
ون �ق��ل ال �غ��ان��م ل�ل��رئ�ي��س ال �ع��راق��ي
تحيات صاحب السمو امير البالد
ال� �ش� �ي ��خ ص � �ب� ��اح األح� � �م � ��د ال� �ج ��اب ��ر
ال� � �ص� � �ب � ��اح وت � �م � �ن � �ي� ��ات س� � �م � ��وه ل��ه
ول�ح�ك��وم��ة وش�ع��ب ال �ع��راق الشقيق
امل��زي��د م��ن االزده� � ��ار وال �ت �ق��دم فيما
ح� �م ��ل ال� ��رئ � �ي� ��س م� �ع� �ص ��وم رئ �ي ��س
م �ج �ل��س األم � � ��ة ال �ك ��وي �ت ��ي ت �ح �ي��ات��ه
لسمو أمير البالد.
وحضر االجتماع الوفد البرملاني

املرافق الغانم وسفير دولة الكويت
لدى بغداد غسان الزواوي.
ه ��ذا وع� ��اد رئ �ي��س م�ج�ل��س األم��ة
والوفد البرملاني املرافق إلى البالد
ل�ي�ل��ة أم ��س ع�ق��ب اخ �ت �ت��ام م�ش��ارك�ت��ه
ف��ي م��ؤت �م��ر ات �ح��اد م �ج��ال��س ال ��دول
األع � � �ض� � ��اء ف � ��ي م �ن �ظ �م ��ة ال � �ت � �ع ��اون
اإلس�ل�ام��ي ال ��ذي ع�ق��د ف��ي العاصمة
العراقية بغداد .وك��ان في استقباله
ع� �ل ��ي ارض امل � �ط � ��ار ك � ��ل م� ��ن ن��ائ��ب
رئيس مجلس األمة مبارك الخرينج
ووزير األشغال العامة ووزير الدولة
لشؤون مجلس األمة د.علي العمير
وال �س �ف �ي��ر ال �ل �ب �ن��ان��ي ل� ��دى ال �ك��وي��ت
د.خ �ض��ر ح �ل��وي وال �ق��ائ��م ب��االع�م��ال
ف��ي ال�س�ف��ارة ال�ع��راق�ي��ة ل��دى الكويت
ي ��اس�ي�ن ال� �ج� �ب ��وري واألم � �ي ��ن ال �ع ��ام
امل �س��اع��د ل �ق �ط��اع ال �ع�ل�اق��ات ال �ع��ام��ة
واملنظمات مهدي املطيرات واألمني
ال� �ع ��ام امل �س��اع��د ل �ق �ط��اع امل �ع �ل��وم��ات
خالد املطيري.

الغانم يجتمع مع عدد
من رؤساء الوفود المشاركة

ع � �ق ��د رئ � �ي� ��س م� �ج� �ل ��س األم � ��ة
مرزوق الغانم سلسلة اجتماعات
م � ��ع ع� � ��دد م � ��ن رؤس � � � ��اء ال� ��وف� ��ود
البرملانية امل�ش��ارك��ة في مؤتمر
ات �ح��اد م�ج��ال��س ال ��دول األع�ض��اء
ف��ي م�ن�ظ�م��ة ال �ت �ع��اون اإلس�لام��ي
املنعقد في بغداد.
واج�ت�م��ع ال�غ��ان��م ع�ل��ى هامش
امل� ��ؤت � �م� ��ر إل � � ��ى رئ � �ي� ��س م �ج �ل��س
األم ��ة ال�ب��اك�س�ت��ان��ي س� ��ردار أي��از

ص ��ادق ورئ �ي��س مجلس ال�ن��واب
ف� ��ي ج� �م� �ه ��وري ��ة م� ��ال� ��ي اي �س��اك��ا
سيديبي.
ك�م��ا اج�ت�م��ع م��ع رئ �ي��س لجنة
ال� �ش ��ؤون ال �خ��ارج �ي��ة ف ��ي ب��رمل��ان
جزر القمر علي مهاجي.
وح � � �ض� � ��ر أع� � � �ض � � ��اء ال� �ش� �ع� �ب ��ة
البرملانية الكويتية املشاركة في
امل��ؤت �م��ر وس �ف �ي��ر دول � ��ة ال �ك��وي��ت
لدى بغداد غسان الزواوي.

الكندري :اجتماع جمعية
األمناء في أربيل قريبا
أوض � ��ح رئ� �ي ��س ج �م �ع �ي��ة األم� �ن ��اء
ال�ع��ام�ين ل�ل�ب��رمل��ان��ات ال�ع��رب�ي��ة األم�ين
ال �ع��ام مل�ج�ل��س االم ��ة ال�ك��وي�ت��ي ع�لام
ال� �ك� �ن ��دري أن األم � �ن� ��اء ال �ع ��ام�ي�ن ف��ي
ات�ح��اد م�ج��ال��س ال ��دول االع �ض��اء في
م�ن�ظ�م��ة ال �ت �ع��اون اإلس�ل�ام��ي ات�ف�ق��وا
على عقد اجتماع خالل الفترة املقبلة
ف ��ي م��دي �ن��ة ارب� �ي ��ل ال �ع��راق �ي��ة وذل ��ك
العتماد النظام األساسي للجمعية.

وق � � � ��ال ال� � �ك� � �ن � ��دري ف� � ��ي ت �ص ��ري ��ح
ص �ح��اف��ي ان االم � �ن� ��اء ال� �ع ��ام�ي�ن ف��ي
منظمة ال �ت �ع��اون االس�ل�ام��ي واف �ق��وا
ع �ل��ى االق � �ت� ��راح امل� �ق ��دم م ��ن امل�ج�ل��س
الوطني االت �ح��ادي اإلم��ارات��ي بشأن
ت��أس �ي��س ش�ب�ك��ة م�ع�ل��وم��ات�ي��ة ت��رب��ط
ال � � ��دول االس�ل�ام� �ي ��ة ل�ل�اس �ت �ف ��ادة م��ن
جميع التشريعات املتوافرة في هذه
الدول.
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جار طرح  12مشروعا لتطوير الموانئ ومشروع الركاب الجديد بالمطار

األولويات :إعادة النظر في فلسفة الرعاية
اإلسكانية بسبب انخفاض النفط
عقدت لجنة االولويات البرملانية
أمس ملتابعة برنامج عمل الحكومة
بحضور وزي��ري املواصالت عيسى
الكندري واالسكان ياسر أبل.
وق��ال مقرر اللجنة النائب احمد
الري في تصريح للصحفيني عقب
انتهاء اجتماع اللجنة أمس ان وزير
املواصالت عيسى الكندري مثل الى
ج��ان��ب وزارة امل ��واص�ل�ات ال�ج�ه��ات
ال� �ت ��اب� �ع ��ة ل� ��ه م� ��ن ال � �ط � �ي ��ران امل ��دن ��ي
وم��ؤس�س��ة امل��وان��ئ فيما م�ث��ل وزي��ر
االسكان ياسر ابل املؤسسة العامة
للرعاية السكنية وبنك االئتمان.
واوض� � � ��ح الري ان � ��ه ب �خ �ص��وص
وزارة امل � ��واص �ل��ات ف � ��إن ل ��دي� �ه ��ا 8
مشاريع من ابرزها انشاء مؤسسة
ل �ل �ب��ري��د م� �ش� �ي ��را ال � ��ى ان � ��ه ت� ��م اخ ��ذ
م��واف �ق��ة ال �ف �ت��وى وال �ت �ش��ري��ع وت�م��ت
احالتها الى مجلس الوزراء على ان
ت�ح��ال ال��ى مجلس االم��ة الق��رار هذا
املشروع.
ول �ف��ت الري ال ��ى ان م��ن م�ش��اري��ع
وزارة امل ��واص�ل�ات ان �ش��اء الشركة
ل� �ل� �ه ��وات ��ف ال� �ث ��اب� �ت ��ة واالت� � �ص � ��االت
الدولية مشيرا الى ان هذا املشروع

جانب من اجتماع لجنة األولويات أمس

ت�م��ت اح��ال�ت��ه ال��ى هيئة االت �ص��االت
كون ان هناك رأيا قانونيا في انشاء
ش��رك��ة ال �ه��وات��ف االول� ��ى ب ��أن تكون
ت��اب�ع��ة لهيئة االت �ص��االت واالخ ��رى
بأن تكون تابعة مباشرة للوزارة.
واض � � � � ��اف الري :ف� �ي� �م ��ا ي �خ��ص
م� � �ش � ��روع االل � � �ي� � ��اف ال� �ض ��وئ� �ي ��ة ان
امل� � ��واص� �ل��ات اف � � � ��ادت ب� � ��أن امل �ت��وق��ع
االنتهاء من املشروع في سنة ٢٠١٨
وال ��ذي م��ن ش��أن��ه ان ي��وف��ر س��رع��ات
عالية لخدمة االنترنت مشيرا الى
ان ال �ل �ج �ن��ة س� ��وف ت �ت��اب��ع م �ش��روع

املسح البحري املتمثل في االتفاقية
امل� ��وق � �ع� ��ة ب �ي��ن ال � �ك� ��وي� ��ت وامل �م �ل �ك ��ة
املتحدة النجازه في اسرع وقت.
وف � � ��ي ش � � ��أن م � � �ش� � ��روع ال � �ب� ��واب� ��ة
االلكترونية قال الري إنه تم توقيع
الوزارة في شأنها على ان يطبق في
بداية السنة املقبلة ( )2017مشيرا
ال ��ى ان م �ش��روع ال�ش�ب�ك��ة ال�ض��وئ�ي��ة
وامل�ت�ع�ل��ق بتوفير اح ��دث التقنيات
ل� � �خ � ��دم � ��ات االن � � �ت� � ��رن� � ��ت وس ��رع � �ت ��ه
واملتوقع االنتهاء منه خالل سنتني.
وف ��ي ش ��أن امل ��وان ��ئ ق ��ال الري ان

املوانئ تعاني من ضيق مساحاتها
وس �ع �ت �ه��ا م ��ن ح �ي��ث ح �ج��م ال�س�ف��ن
وح �م��والت �ه��ا وج � ��ار االن ط� ��رح 12
م�ش��روع��ا لتطوير امل��وان��ئ الحالية
وانشاء موانئ جديدة منها توسعة
ال� �ق� �ن ��اة امل�ل�اح� �ي ��ة مل �ي �ن ��اء ال �ش��وي��خ
ال �ح��ال��ي وت��وس �ع��ة وت �ط��وي��ر ميناء
الشعيبة الستيعاب اكبر عدد ممكن
م� ��ن س �ف ��ن اس� �ت� �ي ��راد «ال �ص �ل �ب ��وخ»
ال��ى ج��ان��ب م�ش��اري��ع مستقبلية في
ميناءي مبارك الكبير وبوبيان.
واض��اف ان هناك ع��وائ��ق تتعلق
بتمويل هذه املشاريع وجار العمل
ع�ل��ى اي �ج��اد ح �ل��ول ل�ه��ا م��ع الهيئة
العامة لالستثمار.
وق� ��ال الري ان م��ؤس �س��ة امل��وان��ئ
ت �ه��دف ال� ��ى ت�ح�ق�ي��ق ع ��وائ ��د م��ال�ي��ة
م��رت �ف �ع��ة ن �ت �ي �ج��ة ت �ش �غ �ي��ل امل ��وان ��ئ
ل �ل��وص��ول ال� ��ى  100م �ل �ي��ون دي �ن��ار
سنويا مشيرا ال��ى ان العائد املالي
للمؤسسة في السنة املالية السابقة
ب�ل��غ  14م�ل�ي��ون دي �ن��ار الف�ت��ا ال��ى ان
امل��ؤس �س��ة تطمح لتحقيق تمويل
مالي ذاتي ملشاريعها.
وق� ��ال الري ان ال ��وزي ��ر ال �ك �ن��دري

 % 75للحكومة و % 20اكتتاب عام و  % 5للموظفين

المالية :الموافقة على تعديل نسب
الحصص في الخطوط الكويتية
ناقشت لجنة الشؤون املالية
واالق �ت �ص��ادي��ة ال�ب��رمل��ان�ي��ة أم��س
االق� �ت ��راح ��ات ب �ق��وان�ي�ن ب�ت�ع��دي��ل
ب�ع��ض أح �ك��ام ال �ق��ان��ون رق ��م ()6
ل �س �ن��ة  2008ف ��ي ش� ��أن ت�ح��وي��ل
م� ��ؤس � �س� ��ة ال � �خ � �ط� ��وط ال� �ج ��وي ��ة
الكويتية إلى شركة مساهمة.
وق � ��ال م� �ق ��رر ال �ل �ج �ن��ة ال �ن��ائ��ب
م �ح �م��د ال� �ج� �ب ��ري ف� ��ي ت �ص��ري��ح
صحافي عقب انتهاء االجتماع
ان ال�ل�ج�ن��ة ن��اق �ش��ت ال�ت�ع��دي�لات
ال �ن �ي��اب �ي��ة امل �ق��دم��ة ع �ل��ى ق��ان��ون
ال�خ�ط��وط ال�ج��وي��ة الكويتية مع
وزي��ر امل��واص�لات ووزي ��ر ال��دول��ة
لشؤون البلدية عيسى الكندري
مشيرا إلى موافقته بشأن تعديل

جانب من اجتماع اللجنة املالية أمس

نسب الحصص في الكويتية.
وأوض � ��ح أن ن�س�ب��ة ال�ح�ك��وم��ة
ف��ي ال�خ�ط��وط ال�ج��وي��ة الكويتية

س �ت �ك��ون  75ب��امل �ئ��ة و 20ب��امل�ئ��ة
اك� �ت� �ت ��اب ع � ��ام و 5ب��امل �ئ��ة ت�ب�ق��ى
ل�ل�م��وظ�ف�ين ال �ب��اق�ين ب��امل��ؤس�س��ة

وم � �ن � �ه ��ا  2ب ��امل � �ئ ��ة ل �ل �م��وظ �ف�ي�ن
امل�ت�ق��اع��دي��ن ول��م ي�ح�ص�ل��وا على
مميزات.
وأضاف أن املادة  3من القانون
ال �ح��ال��ي ي �ن��ص ع �ل��ى أن ت�ت��ول��ى
ال� �ح� �ك ��وم ��ة ت� �ع ��دي ��ل األس � �ط� ��ول
بشكل ك��ام��ل وأن ��ه ت��م ض��خ 600
م�ل�ي��ون دي �ن��ار ب��ال�ف�ت��رة السابقة
م ��وض� �ح ��ا ان ال� �ل� �ج� �ن ��ة اوص � ��ت
ب ��امل ��واف �ق ��ة ع �ل��ى ه � ��ذا األم� � ��ر م��ن
أج ��ل تغطية خ�س��ائ��ر الكويتية
وت �ح �س�ي�ن وت �ط ��وي ��ر أس �ط��ول �ه��ا
لتعود لعهدها السابق.

ي �ع �م��ل ع �ل��ى ازال � � ��ة م �ي �ن��اء ال ��دوح ��ة
واعادة تأهيله من جديد.
وفي شأن مشروع املطار الجديد
اش��ار الري ال��ى ان دي��وان املحاسبة
رف��ض امل �ش��روع وان أم��ره معروض
امام وزارة االشغال ملعرفة الخطوات
املقبلة بشأنه الفتا ال��ى أن مشروع
الركاب الجديدة جار طرحه.
واوض � � � � � � � ��ح الري ان ال� � �ط � ��اق � ��ة
االس �ت �ي �ع��اب �ي��ة ف ��ي م� �ط ��ار ال �ك��وي��ت
الدولي بني  6و 7ماليني راكب حيث
بلغ عدد املسافرين خالل املطار الى
 11مليون مسافر مشيرا الى ان عدد
املشاريع ل��دى الطيران املدني تبلغ
 9م �ش��اري��ع وت �م��ت م �ب��اش��رة العمل
ف��ي  5م �ش��اري��ع م�ن�ه��ا وذك� ��ر ان من
اب��رز امل�ش��اري��ع ال�ج��دي��دة استحداث
م��درج ث��ال��ث للطيران خ�لال سنتني
باالضافة الى مشروع مبنى الركاب
ال� ��ذي س �ي �ك��ون وف ��ق ن �ظ��ام امل�ب��ان��ي
س ��ري �ع ��ة ال �ت ��رك �ي ��ب وذل � � ��ك مل��واك �ب��ة
االع� � � ��داد ال �ك �ب �ي��رة ألع � � ��داد ال ��رك ��اب
م��ؤك��دا أن��ه س��وف يتم ان�ج��از مبنى
امل �س��ان��د ب �ع��د  15ش �ه��ر م ��ن ت��وق�ي��ع
ع �ق��د ال � �ش ��روع وم� ��ن ب �ع��د االن �ت �ه��اء

موافقة ديوان املحاسبة على ان يتم
تحويله ب�ع��د االن�ت�ه��اء م��ن م�ش��روع
مبنى املطار الجديد سيتم تحويل
املبنى املساند الى رحالت الحج.
وت �ط��رق الري مل�ش��اري��ع مؤسسة
االسكان قائال تم انجاز العديد من
امل�ش��اري��ع وان املؤسسة تعمل على
مشاريع جار تنفيذها.
أم� ��ا ب �ن��ك االئ� �ت� �م ��ان ف ��اوض ��ح أن
البنك استهدف ضعف خطتة قائال:
ان ال�ب�ن��ك ع�م��ل ع�ل��ى خ�ط��ة التمويل
االسكاني لثالث سنوات منذ ٢٠١٣
بتمويل  ٤٢٠٠ق��رض اال ان تمويل
البنك تضاعف ليبلغ  ٨٨٠٠قرض
للبيوت الحكومية و ١٦٠٠للسكن
ال � �خ� ��اص وذل � � ��ك ن �ت �ي �ج��ة ت��وس �ع��ة
ن� �ش ��اط م��ؤس �س��ة ال� �ع ��ام ��ة ال��رع��اي��ة
السكنية في مشاريعها.
واش� � � � � ��ار ان� � � ��ه م� � ��ن ض � �م� ��ن رؤي� � ��ة
ب�ن��ك االئ �ت �م��ان امل�س�ت�ق�ب�ل�ي��ة ف��ي ظل
انخفاض اسعار النفط اعادة النظر
ف� ��ي ال �ف �ل �س �ف��ة ال� �ح ��ال� �ي ��ة ل�ل�اس �ك��ان
والرعاية االسكانية وذلك من خالل
اع ��داد دراس ��ة م��ع اح��د املستشارين
العامليني.

التشريعية توافق على تجنيس
أبناء الشهداء من البدون

جانب من اجتماع سابق للجنة التشريعية

واف �ق��ت ال�ل�ج�ن��ة ال�ت�ش��ري�ع�ي��ة
ال � �ب� ��رمل� ��ان � �ي� ��ة ف� � ��ي اج� �ت� �م ��اع� �ه ��ا
أم� � � ��س ع � �ل� ��ى ت� �ج� �ن� �ي ��س أب � �ن� ��اء
ال�ش�ه��داء م��ن فئة غير محددي
الجنسية املسجلني ف��ي مكتب
ال �ش �ه �ي��د أو ش � �ه� ��داء ال ��واج ��ب
املقيدين ف��ي وزارت ��ي الداخلية
وال� � � ��دف� � � ��اع ورف � � �ض� � ��ت اق� � �ت � ��راح
تنظيم ال��دي��وان �ي��ات وإق��ام�ت�ه��ا
ف��ي ارت� � ��دادات ال�س�ك��ن ال�خ��اص
وأج �ل ��ت اق� �ت ��راح ت �ح��دي��د قيمة

اإليجار السكني.
وق� ��ال م �ق��رر ال�ل�ج�ن��ة ال�ن��ائ��ب
أح� �م ��د ال �ق �ض �ي �ب��ي ان ال �ل �ج �ن��ة
ن� ��اق � �ش� ��ت ع� � � � ��ددا م� � ��ن امل� �ل� �ف ��ات
وواف� �ق ��ت ع �ل��ى ت�ج�ن�ي��س أب �ن��اء
ال � �ش � �ه � ��داء ورف� � �ض � ��ت ت �ن �ظ �ي��م
ال ��دي ��وان� �ي ��ات وأج� �ل ��ت ت�ح��دي��د
قيمة اإليجار السكني ملزيد من
الدراسة.
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الطريجي :أعذار مدير هيئة االستثمار
واهية ويتهرب من المسؤولية
ان� �ت� �ق ��د رئ� �ي ��س ل �ج �ن��ة ح �م��اي��ة
األموال العامة النائب د .عبدالله
ال� �ط ��ري� �ج ��ي ب � �ش� ��دة م � ��ا ورد ف��ي
تصريح العضو املنتدب للهيئة
ال �ع��ام��ة ل�لاس�ت�ث�م��ار ب ��در ال�س�ع��د
وال � ��ذي ال ي �خ �ل��و م ��ن ت �ه �ك��م على
حق النواب في استخدام ادواتهم
الدستورية.
وت �س��اءل ال�ط��ري�ج��ي ه��ل يقبل
وزي� ��ر امل��ال �ي��ة أن ��س ال �ص��ال��ح ب��أن
ي �ص��در ع��ن ال �ع �ض��و امل �ن �ت��دب في
اح ��د ال �ق�ط��اع��ات ال�ت��اب�ع��ة ل��ه مثل
ه� � ��ذا ال � �ك�ل��ام ال � � ��ذي ي �س �خ ��ر ف �ي��ه
م ��ن ح ��ق ال � �ن� ��واب ف ��ي اس �ت �خ��دام
ادوات� �ه ��م ال��دس �ت��وري��ة؟ واذا قبل
ال�ص��ال��ح ذل��ك ضمنيا ف�ه��ل يقبل
س �م��و رئ �ي ��س ال �ح �ك��وم��ة ال�ش�ي��خ
جابر املبارك اإلساءة التي طالت
املؤسسة التشريعية؟ وهل يقبل
ن� � � ��واب االم� � � ��ة أي � �ض� ��ا أن ي �ع��ام��ل
ق �ي��ادي��و امل ��ؤس �س ��ات ال�ح�ك��وم�ي��ة
مجلس االمة بهذه الطريقة؟
وق � � ��ال ال� �ط ��ري� �ج ��ي ان ال �س �ع��د
وج ��د ن�ف�س��ه ف��ي وض ��ع ال يحسد
ع�ل�ي��ه ب�س�ب��ب امل �ت��اب �ع��ة ال�ن�ي��اب�ي��ة
ألخ �ط��ائ��ه وم �خ��ال �ف��ات��ه امل �ت �ع��ددة
وب� � � � ��دال م� � ��ن ان ي� �س� �ل ��ك ال � �ط� ��رق
القانونية وال��دس�ت��وري��ة ف��ي ال��رد
على هذه املالحظات واملخالفات
ف��ان��ه ل �ج��أ ال ��ى م��ا ي�ش�ب��ه التهكم
ال��ذي لن يجديه نفعا ولن يوقف
اض�ط�لاع ال �ن��واب بمسؤولياتهم
في الحفاظ على املال العام الذي
انتهكه السعد.
وذك � ��ر ال �ط��ري �ج��ي ان ت�ص��ري��ح

السعد يدلل على ان��ه تألم كثيرا
م ��ن ك �ش��ف ت� �ج ��اوزات ��ه واخ �ط��ائ��ه
ون� �ح ��ن ب ��ذل ��ك ح �ق �ق �ن��ا ج� � ��زءا م��ن
ال �ه��دف م��ن تسليط ال �ض��وء على
ه� ��ذه امل �خ��ال �ف��ات وي �ب �ق��ى ال �ج��زء
األه ��م ال ��ذي ل��م ي ��أت ال�س�ع��د على
ذك � � ��ره او ت �ف �ن �ي��ده وه � ��و ك�ي�ف�ي��ة
معالجة ه��ذه ال�ت�ج��اوزات والحد
منها مشيرا ال��ى ان السعد تفنن
في اطالق شعارات ومصطلحات
يجب ان يلحقها اج��راءات اخرى
ت�ت��رج��م ه ��ذه ال �ش �ع��ارات ل�ك�ن��ه لم
ي��رد على االتهامات املوجهة في
حقه ما يثير تساؤالت مستحقة
نضعها امام رئيس الحكومة.
وت� �س ��اءل ك �ي��ف ن �ث��ق ف ��ي رج��ل
ي �ب �ي ��ع أم � �ل ��اك ال � ��دول � ��ة ألش �ق ��ائ ��ه
وم� � �ق � ��رب �ي��ن م� � �ن � ��ه؟ واذا ق �ب �ل �ن��ا
باستمراره على هذا النهج فالله
ي�س�ت��ر ال �ك��وي��ت م��ن ام �ث��ال ه��ؤالء
ف� ��ي ظ� � ��روف اق� �ت� �ص ��ادي ��ة ص�ع�ب��ة
ينبغي ان تتوجه فيها الجهود
إل� ��ى ت �ع��زي��ز وت �ن �م �ي��ة االي � � ��رادات
غ�ي��ر النفطية ول�ي��س ال�ع�ب��ث بها
م��ن قبل م��ن يفترض أن��ه مؤتمن
عليها.
وأوض � ��ح ال �ط��ري �ج��ي أن لجنة
ح�م��اي��ة األم� ��وال ال�ع��ام��ة ان�ت�ظ��رت
ك�ث�ي��را ج ��دا ليجيب ال�س�ع��د على
كتب ديوان املحاسبة ذات الصلة
بالقضايا محل متابعة اللجنة
طبقا لتكليف مجلس االمة اال انه
ل��م يفعل واك�ت�ف��ى ب��اط�لاق اع��ذار
واه �ي��ة ليتهرب م��ن مسؤولياته
ول ��م ي��داف��ع ع��ن ن�ف�س��ه ام� ��ام ال�ك��م

د .عبدالله الطريجي

ال�ك�ب�ي��ر م��ن االت �ه��ام��ات الخطيرة
املوجهة اليه والى ادارته للهيئة.
واك � � ��د ال� �ط ��ري� �ج ��ي ان ال �ل �ج �ن��ة
س � �ت� ��واص� ��ل ع� �م� �ل� �ه ��ا ف� � ��ي ك �ش��ف
الحقائق ولن تلتفت الى الترهات
م � ��ن ه � �ن ��ا وه� � �ن � ��اك وس � �ن ��واص ��ل
ال � �ض � �غ� ��ط ع � �ل� ��ى وزي � � � � ��ر امل ��ال � �ي ��ة
إلل� � � ��زام ال� �س� �ع ��د ب ��ال� �ت� �ج ��اوب م��ع
دي ��وان امل�ح��اس�ب��ة وم�ج�ل��س االم��ة
وسننتصر للمؤسسة التشريعية
ودس �ت��ور دول��ة ال�ك��وي��ت وان كان
السعد يشعر بانه تعرض للظلم
ف��أب��واب القضاء والنيابة العامة
مفتوحة وهذا حقه.
من جهة أخرى ،وجه الطريجي
س ��ؤاال ال��ى ن��ائ��ب رئ�ي��س مجلس
ال ��وزراء وزي��ر املالية وزي��ر النفط
بالوكالة أنس الصالح وجاء في
نص السؤال:
 -ت��أس �س��ت ال �ش��رك��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة

ل�ت�ع�ل�ي��م ق � �ي� ��ادات ال� �س� �ي ��ارات ف��ي
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 ٪من رأسمال الشركة وقد يبلغ
رأسمال الشركة في 2013/12/31
ث�ل��اث� ��ة م�ل��اي�ي��ن دي� � �ن � ��ار ك��وي �ت��ي
وقامت الهيئة العامة لالستثمار
ب� �ب� �ي ��ع ح� �ص ��ة ال� � ��دول� � ��ة ل �ل �ق �ط��اع
الخاص.
 ما سعر بيع حصة الدولة فيال�ش��رك��ة الكويتية لتعليم قيادة
السيارات؟
 من هي الشركة او الفرد الذيف��ازت بمزايدة بيع حصة الدولة
في الشركة؟
 تزويدنا بصورة من العقودامل��وق �ع��ة ب�ي�ن ال �ش��رك��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة
ل �ت �ع �ل �ي��م ق � �ي ��ادة ال � �س � �ي ��ارات ق�ب��ل
ب �ي �ع �ه��ا م ��ع ادارة ام �ل��اك ال ��دول ��ة
وزارة امل��ال �ي��ة وه ��ل ه ��ذه ال�ع�ق��ود
س��اري��ة أم ت��م تجديدها بعد بيع
الشركة؟
 ما العقود املوقعة بني الشركةوال �ج �ه��ات ال �ح �ك��وم �ي��ة امل�خ�ت�ل�ف��ة
ل�لاس �ت �ف��ادة م ��ن ال �خ��دم��ات ال�ت��ي
ت �ق��دم �ه��ا ال �ش��رك��ة؟ وه ��ل م��ازال��ت
ه � ��ذه ال� �ع� �ق ��ود س ��اري ��ة ب �ع��د ب�ي��ع
الشركة؟
 ت��زوي��دن��ا ب ��دراس ��ة ال �ج��دوىاالق�ت�ص��ادي��ة ال�ت��ي اع��ده��ا املكتب
االستشاري والتي على اث��ر هذه
الدراسة تم بيع الشركة.

الجالل يطالب بتشكيل لجنة تحقيق
في انهيار مسجد بمدينة صباح األحمد
ط ��ال ��ب ال� �ن ��ائ ��ب ط� �ل��ال ال� �ج�ل�ال
ال� �ح� �ك ��وم ��ة ب� ��ات � �خ� ��اذ االج � � � � ��راءات
القانونية الالزمة في حادث انهيار
م �س �ج ��د ق� �ي ��د االن� � �ش � ��اء ب �م ��درس ��ة
ج ��دي ��دة ب�م�ن�ط�ق��ة ص �ب��اح األح �م��د
وال��ذي تسبب ف��ي اص��اب��ة نحو 17
ع��ام�ل�ا ح �س��ب امل �ع �ل��وم��ات االول �ي��ة
بعضهم في حاالت حرجة.
وق � � ��ال ال � �ج �ل��ال :ع �ل ��ى ال �ج �ه��ات
امل �ع �ن �ي��ة ت �ش �ك �ي��ل ل �ج �ن��ة ت�ح�ق�ي��ق
ف��وري��ة ف��ي ه��ذا ال �ح��ادث امل��أس��اوي
واح��ال��ة امل�س��ؤول عنه ال��ى النيابة
ال �ع ��ام ��ة ف �ت �ع��ري��ض ح� �ي ��اة ال �ن��اس

للخطر مواطنني او مقيمني نتيجة
االس� �ت� �ه� �ت ��ار ال � ��واض � ��ح وااله � �م� ��ال
الجسيم امر ال يمكن السماح به.
وش� � ��دد ال � �ج �ل�ال ع �ل ��ى ض � ��رورة
م �ح��اس �ب��ة امل � �ق� ��اول امل � �س � ��ؤول ع��ن
ب � �ن� ��اء امل � ��درس � ��ة ب �س �ب ��ب االه � �م� ��ال
ال�ج�س�ي��م ال ��ذي ت�س�ب��ب ف��ي ان�ه�ي��ار
امل�س�ج��د ع�ل��ى ال�ع�م��ال ك�م��ا أن على
وزارة التربية التنسيق مع وزارة
االش� � �غ � ��ال ل �ت �ش �ك �ي��ل ل �ج �ن ��ة ف �ن �ي��ة
مل��راج�ع��ة امل�ن�ش��آت ال �ت��ي ي �ق��وم بها
هذا املقاول .وطالب الجالل الجهات
املعنية ب��ات�خ��اذ ال�ت��داب�ي��ر ال�لازم��ة

ملنع وقوع مثل هذه الحوادث التي
تأتي نتيجة االهمال وعدم االلتزام
بشروط االمن والسالمة.
وان � � �ت � � �ق� � ��د ال � � � �ج� �ل� ��ال ال � ��رق � ��اب � ��ة
الحكومية على املشاريع االنشائية
ال�ت��ي وصفها بالضعيفة مطالبا
الحكومة بايجاد آلية تفعل دورها
في الرقابة على تلك املشاريع في
ظل تكرار الحوادث التي تشهدها
هذه املشاريع قبل االنتهاء منها.
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الخرينج يقترح إقامة فروع
للنادي العلمي في المحافظات
اق �ت��رح ن��ائ��ب رئ�ي��س مجلس
االم � ��ة م� �ب ��ارك ال �خ��ري �ن��ج اق��ام��ة
ف ��روع ل �ل �ن��ادي ال�ع�ل�م��ي ف��ي كل
محافظة من محافظات الكويت
م ��ع ت �خ �ص��ص ل �ك��ل ف� ��رع ارض
بمساحة كافية الق��ام��ة انشطة
ال � �ن� ��ادي واس� �ت� �ي� �ع ��اب االع� � ��داد
املتوقعة لالنتساب الشباب في
النادي.
وج � � � ��اء ف � ��ي ن � ��ص االق� � �ت � ��راح
ب��رغ �ب��ة ن �ظ��را اله �م �ي��ة ال�ش�ب��اب
ف��ي ب �ن��اء ال��وط��ن وال �ع �م��ل على
ح� �م ��اي ��ة ال � �ش � �ب� ��اب وال� �ط� �ف ��ول ��ة
م� ��ن ع �ب ��ث االن � �ح� ��راف� ��ات س� ��واء
االخ �ل��اق� � �ي � ��ة او ال � �ت � �ج� ��اذب� ��ات
ال�س�ي��اس�ي��ة ول�ت�ف��وي��ت الفرصة
ام ��ام ع�ب��ث ال�ع��اب�ث�ين واالره ��اب
ف ��ي اس �ت �ق �ط��اب ش �ب��اب ال��وط��ن
ول �ل ��اس � � �ت � � �ف� � ��ادة م � � ��ن ط � ��اق � ��ات
الشباب والطفولة والعمل على
تسميتها البد من تهيئة السبل
وامل� �ن� �ش ��آت ل �ل �ع �م��ل ع �ل��ى ح�ف��ظ
الشباب والطفولة.
ون �ظ��را ل�ل�ن�ج��اح��ات الكبيرة

مبارك الخرينج

ل� �ل� �ن ��ادي ال �ع �ل �م ��ي ف� ��ي ال� �ب�ل�اد
وإق ��ام� �ت ��ه ك �ث �ي��را م ��ن االن �ش �ط��ة
وال� � � �ف� � � �ع � � ��ال� � � �ي � � ��ات ال� � �ن � ��اج� � �ح � ��ة
واس �ت �ث �م��ارا ل �ط��اق��ات ال�ش�ب��اب
العلمية.

الصالح لدشتي :عقد المشروعات
السياحية مع جرين مرهون
بالكوادر
أوض� � � � � � � � ��ح ن � � � ��ائ � � � ��ب رئ� � �ي � ��س
م�ج�ل��س ال � � ��وزراء وزي� ��ر امل��ال�ي��ة
وزي� � ��ر ال �ن �ف��ط ب ��ال ��وك ��ال ��ة أن��س
ال�ص��ال��ح ان ش��رك��ة امل�ش��روع��ات
السياحية قامت بالتعاقد مع
ش��رك��ة ج��ري��ن آي ��س (GREEN
 ،)ICEم � �ش � �ي� ��را ال� � � ��ى ان م��ن
اس�ب��اب وم�ب��ررات ه��ذا التعاقد
ان ال �ش��رك��ة ف��ي م��رح�ل��ة هيكلة
وت �ط��وي��ر وت �ح �ت��اج ال ��ى عمالة
م��ن ذوي ال�خ�ب��رات وال�ك�ف��اءات
املتخصصة خالل تلك الفترة.
وت� ��اب� ��ع ال� �ص ��ال ��ح ردا ع�ل��ى
س ��ؤال ل�ل�ن��ائ��ب د .عبدالحميد
دشتي ان تاريخ توقيع العقد
ه��و  2015/7/1ومل� ��دة سنتني
وقيمة العقد السنوية تتحدد
ع � �ل ��ى أس � � � ��اس ع � � ��دد ال� � �ك � ��وادر
ال�ب�ش��ري��ة ال �ت��ي ت��وف��ره��ا شركة
ج � ��ري � ��ن آي� � � ��س وم� � � � ��دة ال� �ع� �م ��ل
امل � �ق � ��ررة ل �ه ��م وف� �ق ��ا ل �ل �ت �ع��اق��د.
وع� ��ن ال �ع �ق��د امل ��وق ��ع واالع� �م ��ال
ال�ت�ح�ض�ي��ري��ة ال �س��اب �ق��ة للعقد
وت��راخ �ي��ص ال �ش��رك��ة امل�ت�ع��اق��د
معها وكشف بأسماء الشركات
ق ��ال ال �ص��ال��ح :ي�ت�ع��ذر االج��اب��ة
ع ��ن ه � ��ذا ال �ب �ن��د اع� �م ��اال ل �ق��رار
املحكمة ال��دس�ت��وري��ة ف��ي طلب

د .عبدالحميد دشتي

ال �ت �ف �س �ي��ر رق� ��م  3ل �س �ن��ة 2004
ال �ص��ادر بجلسة 2005/4/11
ح�ي��ث ق ��ررت ف��ي ال�ب�ن��د سابعا
م��ن ان��ه على امل �س��ؤول االج��اب��ة
ع �م��ا ي ��وج ��ه ل ��ه م ��ن س � ��ؤال ف��ي
اط � ��ار ال� �ض ��واب ��ط ال��دس �ت��وري��ة
امل �ق ��ررة م��ن دون ان ي �ك��ون من
ش� ��أن ال� �س ��ؤال ال ��زام ��ه ب�ت�ق��دي��م
مستندات او اوراق او وثائق
م� � ��ؤي� � ��دة او م� �ث� �ب� �ت ��ة ل �ص �ح��ة
اجابته.
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الجيران :البطالة المقنعة من دون عمل
وإنتاج أرهقت الميزانية
أك � � ��د ال � �ن� ��ائ� ��ب د .ع� �ب ��دال ��رح� �م ��ن
ال�ج�ي��ران ان��ه اليمكن ات�ب��اع سياسة
ت ��رش �ي ��د ن ��اج �ح ��ة ب ��ات� �ب ��اع اس �ل ��وب
رجل املطافئ الذي اليتدخل إال بعد
ان � � ��دالع ال �ح ��ري ��ق والن� ��ري� ��د اس �ل��وب
ردود االف �ع��ال املتشنجة مستدركا
بالقول :بل إن الترشيد يبدأ بإعادة
ب��رم �ج��ة ال �س��اع��ة ال��داخ �ل �ي��ة الج �ي��ال
الطلبة الدارسني في املراحل االولى
ل �ي �ت��وج �ه��وا ن �ح��و ال �ع �ل��م ال�ص�ح�ي��ح
وال �ع �م��ل ل �ل��ه ث ��م االخ �ل ��اص ل�ل��وط��ن

ول�ل�ام� �ي ��ر وب� �غ� �ي ��ر ذل � ��ك ف� �ل ��ن ي �ك��ون
ترشيد حكيم.
واض � � ��اف ال� �ج� �ي ��ران ف ��ي ت�ص��ري��ح
صحفي ام��س :اذا نظرنا ملخرجات
ال �ت �ع �ل �ي��م وت �ك �ل �ف��ة ال� �ط ��ال ��ب ت �ع ��ادل
سنويا  3600دينار وه��ي قريبة من
تكلفة ال�ط��ال��ب ف��ي التعليم الخاص
م��ع ال �ف ��ارق ب��امل�س�ت��وى ف �ه��ذا يشكل
عبئا اضافيا على سوق العمل.
وت��اب��ع ق��ائ�لا :ان ص �ن��دوق النقد
ال��دول��ي اث�ب��ت ف��ي تقريره م��ؤخ��را ان

انتاجية املوظف الكويتي باليوم اقل
من  ١٥دقيقة! مؤكدا ان هذه البطالة
املقنعة من دون عمل ومن دون إنتاج
اره �ق��ت امل �ي��زان �ي��ة ح �ي��ث اس�ت��وع�ب��ت
ال � ��روات � ��ب وال� � �ب � ��دالت واالم � �ت � �ي� ��ازات
م� �ع� �ظ� �م� �ه ��ا ن� ��اه � �ي� ��ك ع � � ��ن س� �ي ��اس ��ة
الترقيات لوظائف قيادية واشرافية
ملن ال يلتزم بساعات العمل والسؤال
اآلن ه��و ه��ل ي�ت�ح�م��ل امل ��واط ��ن كلفة
سوء ادارة سياسات التوظيف؟

د .عبدالرحمن الجيران

المعيوف يسأل الصالح والصانع
عن األمين العام لألوقاف

عبدالله املعيوف

وج � ��ه ال� �ن ��ائ ��ب ع �ب��دال �ل��ه امل �ع �ي��وف
س ��ؤال �ي�ن ال � ��ى ن ��ائ ��ب رئ� �ي ��س م�ج�ل��س
ال ��وزراء وزي��ر املالية ورئ�ي��س مجلس
ال�خ��دم��ة امل��ال�ي��ة ان��س ال�ص��ال��ح ووزي��ر
ال� � �ع � ��دل وزي� � � ��ر األوق� � � � � ��اف وال� � �ش � ��ؤون
اإلسالمية يعقوب الصانع بخصوص
ت ��رش� �ي ��ح ع � ��دد م� ��ن األس� � �م � ��اء ل �ت��ول��ي
منصب األم�ي�ن ال �ع��ام ل�لأم��ان��ة العامة
ل�ل�أوق ��اف وط��ال��ب امل �ع �ي��وف ال�ص��ال��ح
ب�ت��زوي��ده ب��أس�م��اء امل��رش�ح�ين ملنصب
األمني العام لألوقاف وصورة ضوئية

من سيرهم الذاتية وما مدى انطباق
الشروط على املرشحني وفقا ملا جاء
ف ��ي امل� ��رس� ��وم رق � ��م  296ل �س �ن��ة 2015
بتعديل بعض أحكام املرسوم الصادر
في  4أبريل لسنة  1979في شأن نظام
ال �خ��دم��ة امل��دن �ي��ة امل �ن �ش��ور ب��ال�ج��ري��دة
ال��رس �م �ي��ة ب �ت��اري��خ  8ن��وف �م �ب��ر لسنة
 2015وموافاتنا برأي مجلس الخدمة
امل��دن�ي��ة ت�ج��اه ك��ل ح��ال��ة مرشحة على
حدة؟
كما استفسر املعيوف من الصانع

ق� ��ائ�ل��ا :ه� ��ل ق �م �ت��م ب �ت��رش �ي��ح أي م��ن
ق� �ي ��ادي ��ي األم � ��ان � ��ة ال� �ع ��ام ��ة ل�ل�أوق ��اف
أمينا عاما لها خلفا لـ د .عبداملحسن
ال�خ��راف��ي ال��ذي ل��م ي�ج��دد ل��ه اذا كانت
االجابة بنعم أرجو تزويدي باألسماء
املرشحة من األم��ان��ة العامة لألوقاف
ل �ش �غ��ل ال��وظ �ي �ف��ة س��اب �ق��ة ال ��ذك ��ر واذا
كانت االج��اب��ة بالنفي أرج��و تزويدي
باألسماء املرشحة من خ��ارج األمانة
ال �ع��ام��ة ل�ل�أوق ��اف ودواع � ��ي االخ�ت�ي��ار
وصور ضوئية من سيرهم الذاتية.

ذكر بما سبق أن أشار إليه من سلبيات في الممارسة السابقة

الظفيري يطالب بسرعة إعادة طرح
مناقصة مبنى الركاب الجديد بالمطار
ط� � ��ال� � ��ب ال � � �ن � ��ائ � ��ب د .م� �ن� �ص ��ور
ال �ظ �ف �ي��ري وزي � ��ر االش � �غ ��ال ال �ع��ام��ة
د.ع�ل��ي العمير بسرعة إع ��ادة طرح
م �ن��اق �ص��ة م� �ش ��روع م �ب �ن��ى ال ��رك ��اب
ال �ج ��دي ��د ب �م �ط��ار ال �ك ��وي ��ت ال ��دول ��ي
«امل� �ب� �ن ��ى  .»IIم� ��ؤك� ��دا ان ال �ح��اج��ة
ال� ��ى امل � �ش� ��روع ت �ح �ت��م س ��رع ��ة ط��رح
املناقصة بعد معالجة التجاوزات
امل ��ال � �ي ��ة ف � ��ي ال �ت �ك �ل �ف��ة ال �ت �ق��دي��ري��ة
ل �ل �م �ش��روع وم �ع��ال �ج��ة االخ �ط ��اء في
ال�ت�ص�م�ي��م وف ��ي امل �خ �ط��ط الهيكلي
ل �ي ��واك ��ب االش � �ت� ��راط� ��ات وامل �ع��اي �ي��ر
الفنية ال�ت��ي عليها تصميم معظم
املطارات الحديثة في مختلف دول
العالم.
وذك � � � ��ر ال � �ن� ��ائ� ��ب ال � �ظ � �ف � �ي ��ري ف��ي
ت �ص ��ري ��ح ص �ح ��اف ��ي ب �م ��ا س �ب ��ق أن
أش ��ار ال�ي��ه م��ن ان ال�س�ع��ر الحقيقي
للمناقصة سيقل بنحو  600مليون
دينار عن األسعار التي تم عرضها
س��اب �ق��ا وال� �ت ��ي ت � �ج� ��اوزت ق�ي�م�ت�ه��ا

 1.312مليار وال�ت��ي ك��ان��ت تعد بال
ري��ب ه ��درا ل�ل�م��ال ال �ع��ام ف��ي ظ��ل ما
ثبت صحته فيما بعد من خالل ما
اش ��ار ال�ي��ه ت�ق��ري��ر دي ��وان املحاسبة
م� ��ن ش� ��وائ� ��ب وم�ل�اح� �ظ ��ات اع �ت ��رت
امل�م��ارس��ة س��ال�ف��ة ال��ذك��ر وال �ت��ي ك��ان
منها على سبيل امل�ث��ال ال الحصر
ارت �ف��اع س�ع��ر امل�م��ارس��ة رغ��م تقديم
ال ��وزارة ع��ددا م��ن التسهيالت التي
كان من بني ابرزها تخفيف املخاطر
على املقاولني مع إلغاء عدة اعمال
ك� ��ان م ��ن ش��أن �ه��ا ح �ص ��ول ال� � ��وزارة
على سعر افضل بكثير من االسعار
ال �س��اب �ق��ة وال � �ت ��ي ع� �ج ��زت ال � � ��وزارة
ف��ي ذات ال��وق��ت ع��ن تقديم امل�ب��ررات
املقنعة الرتفاع السعر.
واشار الظفيري في االطار نفسه
ال ��ى ب�ع��ض ال�س�ل�ب�ي��ات ال �ت��ي وقعت
فيها ال��وزارة والتي رصدها ديوان
املحاسبة عند دراسة تلك املمارسة
وال�ت��ي ك��ان م��ن أب��رزه��ا ع�ل�اوة على

د .منصور الظفيري

ارتفاع االسعار التقديرية هو عدم
اخ ��ذ ال � � ��وزارة ب �ع�ين االع �ت �ب��ار عند
تصميم امل �ش��روع كيفية ال��وص��ول
الى عدة مرافق قائمة بعد االنتهاء
من املشروع سوءا ما يخص مبنى
الطيران العام التابع للمستثمر أم

ب ��رج امل �ط��ار ف�ض�لا ع��ن ع ��دم تقديم
ال � � � ��وزارة أي� �ض ��ا م� ��وازن� ��ة ت�ث�م�ي�ن�ي��ة
ت��وض��ح ب �ن��د ال�ت�ش�غ�ي��ل وال�ص�ي��ان��ة
ملدة سنتني من التسلم االبتدائي.
وأش ��ار ال�ظ�ف�ي��ري ال��ى تحذيراته
ال�س��اب�ق��ة ح �ي��ال ت�ل��ك امل �م��ارس��ة وم��ا
اع�ت��راه��ا م��ن تكلفة تقديرية مبالغ
ف �ي �ه��ا م �ش �ي ��را ال � ��ى ت ��أك� �ي ��ده م � ��رارا
وتكرارا من تجاوز القيمة التقديرية
للمشروع الـ  600مليون دينار وهو
م��ا أث �ب��ت ص�ح�ت��ه م��ن خ�ل�ال دراس ��ة
دي ��وان املحاسبة مل�م��ارس��ة مشروع
مطار الكويت الدولي الجديد والتي
اكدت ان االسعار السابقة للمشروع
م�ب��ال��غ فيها ع�ل�اوة ع�ل��ى وج ��ود كم
م��ن امل�خ��ال�ف��ات وال �ت �ج��اوزات أيضا
سواء فيما يخص تصميم املشروع
أو املخطط الهيكلي أو غياب موازنة
بند التشغيل والصيانة.

طنا يطالب باالستعجال
في التصويت على تجنيس
شهداء الواجب من البدون
دع � � � ��ا ال� � �ن � ��ائ � ��ب م � �ح � �م� ��د ط �ن��ا
ل �ج �ن��ة ال ��داخ �ل �ي ��ة وال � ��دف � ��اع إل��ى
االس�ت�ع�ج��ال ف��ي ال�ت�ص��وي��ت على
مقترحه بتجنيس شهداء الواجب
من العسكريني البدون وتحويله
للمجلس للتصويت عليه معبرا
عن شكره لرئيس وأعضاء اللجنة
التشريعية ملوافقتهم على مقترحه
ف� � ��ي ت� �ج� �ن� �ي ��س أب � � �ن� � ��اء ال � �ش � �ه� ��داء
امل �س �ج �ل�ين ف ��ي وزارت � � ��ي ال��داخ �ل �ي��ة
والدفاع.
واض � � ��اف ط �ن��ا ف� ��ي ت �ص��ري��ح
ل �ل �ص �ح��اف �ي�ين ان االس �ت �ع �ج��ال
بإقرار قانون تجنيسهم بأسرع
وق� ��ت ي��أت��ي ت �ع �ب �ي��را م ��ن االم ��ة
وردا ل �ج �م �ي��ل ص �ن �ي ��ع ه� ��ؤالء
ال�ش�ه��داء ف��ي ال ��ذود ع��ن حمانا
وال��ذي��ن ض�ح��وا ب��أرواح �ه��م من
اجل الكويت.
وف��ي س �ي��اق آخ��ر رف��ض طنا
اي توجه نحو رفع الدعوم عن
الخدمات مؤكدا ان هناك حلوال
كثيرة يمكن من خاللها إيجاد

محمد طنا

بدائل لسد العجز في امليزانية
ب��دال م��ن االت �ج��اه ن�ح��و تحميل
املواطن ذلك وإثقال كاهله سواء
مل �ح��دودي ال��دخ��ل أم متوسطي
الدخل من املواطنني.

القضيبي يسأل عن منح
وسحب قسائم الصلبوخ
ق��دم النائب احمد القضيبي
س � � � ��ؤاال ال� � � ��ى وزي � � � ��ر ال � �ت � �ج� ��ارة
وال �ص �ن��اع��ة د .ي ��وس ��ف ال�ع�ل��ي
ط ��ال ��ب ف� �ي ��ه ت � ��زوي � ��ده ب��أس �م��اء
اعضاء لجنة تخصيص قسائم
ال �ص �ل �ب��وخ ف ��ي ال �ه �ي �ئ��ة ال�ع��ام��ة
للصناعة.
ه� ��ل ي� �ح ��ق ل� ��وزي� ��ر ال� �ت� �ج ��ارة
وال �ص �ن��اع��ة ب�ص�ف�ت��ه ال ��وزاري ��ة
او ب� �ص� �ف� �ت ��ه رئ� � �ي � ��س م �ج �ل��س
ادارة هيئة الصناعة استقبال
ال �ت �ظ �ل �م��ات م ��ن ق� � � ��رارات ل�ج�ن��ة
تخصيص ق�س��ائ��م ال�ص�ل�ب��وخ؟
ف � � ��ي ح � � � ��ال االي � � � �ج� � � ��اب ي ��رج ��ى
تزويدي بالسند القانوني.
ه� ��ل ي� �ح ��ق ل� ��وزي� ��ر ال� �ت� �ج ��ارة
وال �ص �ن��اع��ة ب�ص�ف�ت��ه ال ��وزاري ��ة
او ب� �ص� �ف� �ت ��ه رئ� � �ي � ��س م �ج �ل��س
ادارة ه �ي �ئ��ة ال �ص �ن��اع��ة ات �خ��اذ
ق � ��رار ب �م �ن��ح او س �ح��ب ق�س��ائ��م
ال �ص �ل �ب��وخ م� �ن� �ف ��ردا؟ ف ��ي ح��ال
االي � � � �ج� � � ��اب ي� � ��رج� � ��ى ت� � ��زوي� � ��دي
بالسند القانوني.
ي � � ��رج � � ��ى ت� � � � ��زوي� � � � ��دي ب � �ع� ��دد
التظلمات ال�ت��ي تقدمت لهيئة
ال �ص �ن��اع��ة م ��ن ق� � � ��رارات س�ح��ب
ق �س��ائ��م ال �ص �ل �ب��وخ م �ن��ذ ي�ن��اي��ر
 2012مع بيان الشركة املتظلمة
والجهة التي استقبلت التظلم
والقرار الصادر بشأن التظلم.
قام وزير التجارة والصناعة
ب �ت �غ �ي �ي��ر الئ� �ح ��ة واش� �ت ��راط ��ات

احمد القضيبي

لجنة قسائم الصلبوخ يرجى
ت��زوي��دي ب��االس�ب��اب ال�ت��ي دعت
الى تغيير الالئحة والدراسات
ال � � �ت� � ��ي ت� � �م � ��ت ع� � �ل � ��ى ض ��وئ� �ه ��ا
التعديالت ان وجدت.
ي � ��رج � ��ى ت � � ��زوي � � ��دي ب �ق��ائ �م��ة
ق �س��ائ��م ال �ص �ل �ب��وخ امل ��وزع ��ة مع
ب �ي��ان اس ��م ال �ش��رك��ة امل�س�ت�ف�ي��دة
وم� �س ��اح ��ة ال �ق �س �ي �م��ة وت ��اري ��خ
ت� � �س� � �ل � ��م ال� � �ق� � �س� � �ي� � �م � ��ة وك � �م � �ي� ��ة
ال �ص �ل �ب��وخ امل� �ح ��ددة الس �ت �ي��راد
وال �ك �م �ي��ة ال �ف �ع �ل �ي��ة امل �س �ت��وردة
شهريا منذ يناير .2012
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تصادف هذه األيام الذكرى العاش��رة لتولي حضرة صاحب الس��مو أمير البالد الش��يخ صباح األحمد الجابر الصباح مس��ند اإلمارة حيث تبوأت الكويت في
عهده مكانة مرموقة عالميا وش��هدت السنوات العش��ر محطات مضيئة لسموه محليا واقليميا ودوليا استحق على إثرها تكريم العالم بلقب قائد
العمل اإلنساني.

الكويت تحيي هذه األيام الذكرى العاشرة لتولي سموه مقاليد الحكم

صباح األحمد مسيرة زاخرة باإلنجازات
حمل أمانة الكويت وشعبها باقتدار
ي �ح �ي ��ي ال� �ك ��وي� �ت� �ي ��ون ه � � ��ذه األي � � ��ام
ال ��ذك ��رى ال �ع��اش��رة ل �ت��ول��ي س �م��و أم�ي��ر
ال �ب�لاد ال�ش�ي��خ ص�ب��اح االح �م��د الجابر
ال �ص �ب��اح ح �ف �ظ��ه ال �ل��ه ورع� � ��اه م�ق��ال�ي��د
ال �ح �ك��م م ��واص�ل�ا س �م ��وه ح �م��ل أم��ان��ة
ال�ك��وي��ت وش�ع�ب�ه��ا وال�ع�م��ل م��ن أجلها
لتكون دولة عصرية ورائدة في املنطقة
والعالم.
ف� �ف ��ي ال� � � � �ـ 29م� ��ن ش� �ه ��ر ي� �ن ��اي ��ر ع ��ام
 2006أدى س�م��وه ال�ي�م�ين ال��دس�ت��وري��ة
ف��ي مجلس االم��ة أم�ي��را ل�ل�ب�لاد ليكون
ال�ح��اك��م ال�خ��ام��س ع�ش��ر ل�ل�ك��وي��ت وفقا
لنص امل ��ادة  60م��ن ال��دس�ت��ور ال�ص��ادر
ف��ي  11ن��وف�م�ب��ر ع ��ام  1962وليمضي
ال �خ �ط��ى ق��دم��ا ال ��ى االم � ��ام ف��ي م�س�ي��رة
التقدم واالزدهار.
وف��ي ذل��ك اليوم وع��د سموه الشعب
ال �ك��وي �ت��ي ف��ي ك�ل�م��ة أل �ق��اه��ا ع �ق��ب أداء
ال �ي �م�ي�ن ال ��دس� �ت ��وري ��ة ب �ح �م��ل االم ��ان ��ة
وتولي املسؤولية والتأكيد على العمل
من أجل الكويت وشعبها داعيا سموه
ال �ج �م �ي��ع ال � ��ى ال �ع �م ��ل م� ��ن أج � ��ل ج�ع��ل
ال�ك��وي��ت دول ��ة ع�ص��ري��ة ح��دي�ث��ة م��زودة
ب��ال �ع �ل��م وامل �ع ��رف ��ة ي �س��وده��ا ال �ت �ع��اون
واالخ � � � � ��اء وامل � �ح � �ب� ��ة وي� �ت� �م� �ت ��ع أه �ل �ه��ا
ب ��امل� �س ��اواة ف ��ي ال �ح �ق��وق وال ��واج �ب ��ات
م� ��ع ال� �ت� �ش ��دي ��د ع� �ل ��ى امل� �ح ��اف� �ظ ��ة ع�ل��ى
الديمقراطية وحرية الرأي والتعبير.
ون ��اش ��د س �م��وه امل��واط �ن�ي�ن ف ��ي تلك
الكلمة أن يضعوا مصلحة الوطن قبل
مصلحتهم وأن ي�ت�ج��اه�ل��وا منافعهم
الذاتية في سبيل منفعة الجميع وأن
يحترموا القانون والنظام ويحرصوا
ع� �ل ��ى م �ص �ل �ح��ة ال� ��وط� ��ن وم �م �ت �ل �ك��ات��ه
وانجازاته.
وت��زخ��ر م�س�ي��رة س�م��و أم �ي��ر ال�ب�لاد
ب� �ت ��اري ��خ ح ��اف ��ل ب ��ال �ع �م ��ل ال �س �ي��اس��ي
واالداري وال�ش��أن ال�ع��ام فقد تقلد منذ
ع ��ام  1954ال�ع��دي��د م��ن امل�ن��اص��ب التي
أك�س�ب�ت��ه خ �ب��رات ع��دي��دة س��اه �م��ت في
ص �ق��ل رؤي� �ت ��ه ل� �ش ��ؤون ال� �ب�ل�اد ك �م��ا أن
خ �ب��رت��ه ف ��ي ال� �ش ��أن ال �س �ي��اس��ي ل�ن�ح��و
 60ع ��ام ��ا ج �ع �ل��ت س � �م ��وه أح� � ��د أب� ��رز
ال�ش�خ�ص�ي��ات ال�ك��وي�ت�ي��ة ل�ي�ت��رب��ع على
قمة الدبلوماسية الكويتية منذ نهاية
شهر يناير عام .1963
وب��دأ سموه رحلة العمل في الشأن
العام في التاسع من يوليو عام 1954
ع�ن��دم��ا ت��م تعيينه ع�ض��وا ف��ي اللجنة
ال �ت �ن �ف �ي��ذي��ة ال �ع �ل �ي��ا ال �ت ��ي ع �ه��د ال�ي�ه��ا
ت �ن �ظ �ي��م ال � ��دوائ � ��ر ال �ح �ك��وم �ي��ة ووض ��ع

 60عاما من
العمل الدؤوب
جعلت سموه أحد
أبرز الشخصيات
الكويتية
قاد الكويت
بحنكة وحكمة
وسط الصراعات
والمتغيرات
العالمية
واإلقليمية
عميد الدبلوماسية
عبر بالكويت إلى
بر األمان في أحلك
المحن والظروف
اإلقليمية
والدولية

سمو األمير يؤدي القسم الدستوري أميرًا للبالد أمام مجلس األمة

ال�خ�ط��ط وم�ت��اب�ع��ة ت�ن�ف�ي��ذه��ا وف��ي ع��ام
 1959ع �ي�ن س� �م ��وه رئ �ي �س ��ا ل ��دائ ��رت ��ي
املطبوعات والشؤون االجتماعية ومع
مطلع عام  1962تم تعيينه عضوا في
امل �ج �ل��س ال �ت��أس �ي �س��ي ال� ��ذي ع �ه��د إل�ي��ه
مهمة وضع دستور دولة الكويت.
وح� � �م � ��ل ال � �ش � �ي� ��خ ص� � �ب � ��اح االح � �م� ��د
ح �ق��ائ��ب وزاري � � ��ة ع� ��دة أواله� � ��ا ح�ق�ي�ب��ة
وزارة االرشاد واالنباء عام  1962ومن
ث��م حقيبة وزارة الخارجية ع��ام 1963
وت ��ول ��ى س �م��وه م �ن �ص��ب وزي � ��ر امل��ال �ي��ة
وال�ن�ف��ط ب��ال��وك��ال��ة اض��اف��ة ال ��ى حقيبة
وزارة ال�خ��ارج�ي��ة ع��ام  1965ث��م وزي��را
ل�ل�اع�ل�ام ب��ال��وك��ال��ة ع ��ام  1971ووزي� ��را
للداخلية بالوكالة ع��ام  1978وم��ن ثم
وزيرا لالعالم بالوكالة عام .1981
وتولى سموه بعد ذلك منصب نائب
رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية

م�ن��ذ ال � ��وزارة ال �ع��اش��رة ع ��ام  1978ال��ى
ال ��وزارة ال �ـ 14ع��ام  1990بعدها أصبح
ال�ن��ائ��ب االول ل��رئ�ي��س مجلس ال ��وزراء
ووزير الخارجية منذ الوزارة الـ 16عام
 1992وحتى الوزارة الـ 20عام .2001
وف��ي ف�ت��رة ال �غ��زو ال�ع��راق��ي للكويت
عام  1990برزت الجهود الدبلوماسية
وال �س �ي ��اس �ي ��ة ل �س �م��و ال �ش �ي ��خ ص �ب��اح
االحمد في مختلف دول العالم ووقوف
املجتمع الدولي مع الحق الكويتي ما
ساهم في عودة الوطن الى أبنائه.
وف � ��ي ع � ��ام  2003ت� ��م ت �ع �ي�ي�ن س�م��و
الشيخ ص�ب��اح االح�م��د رئيسا ملجلس
ال � ��وزراء وت ��م تكليف س �م��وه بترشيح
اع �ض��اء ال� � ��وزارة ال �ج��دي��دة وذل ��ك ب�ن��اء
ع �ل��ى االم � ��ر االم � �ي ��ري ل�ل�أم �ي��ر ال ��راح ��ل
الشيخ ج��اب��ر االح�م��د الجابر الصباح
طيب الله ثراه.

ومنذ توليه مقاليد الحكم قاد سموه
الكويت بحنكة وحكمة مستندتني الى
خ �ب��رة ط��وي �ل��ة ع �ب��ر دب �ل��وم��اس �ي��ة ذات
طراز نادر وسط الصراعات واملتغيرات
العاملية واالقليمية وق��ام سموه ببناء
عالقات الكويت الخارجية وترسيخها
في شتى املجاالت.
ون� � �ظ � ��را ال � � ��ى خ � �ب ��رت ��ه ف � ��ي ال � �ش ��أن
ال �س �ي��اس��ي وح�ن�ك�ت��ه ف��ي ال �ت �ع��ام��ل مع
األزم� � � � ��ات ل� ��م ي� �ك ��ن غ ��ري� �ب ��ا أن ي�ع�ت�ب��ر
س �م ��و ال �ش �ي ��خ ص� �ب ��اح االح � �م� ��د أم �ي��ر
ال� ��دب � �ل� ��وم� ��اس � �ي� ��ة ورج� � � � ��ل ال� �س� �ي ��اس ��ة
الخارجية االول ملا يملكه من منهجية
ورؤى واض �ح �ت�ي�ن رس� ��م م ��ن خ�لال�ه��ا
مستقبل هذا الوطن وق��ام ببناء جسر
من العالقات القوية و املتينة مع دول
العالم واملنطقة.
وت �م �ي��ز س �م��وه ب��امل �ه��ارة ف��ي ق �ي��ادة

أصعب االح��داث بحنكة وحكمة وعلى
س �ب �ي��ل امل � �ث� ��ال دور س� �م ��وه ال �ح �ي��وي
وال � �ف � �ع ��ال ف� ��ي رأب ال � �ص� ��دع وت �ه��دئ��ة
ال �ن �ف ��وس ول� ��م ال �ش �م��ل ال �خ �ل �ي �ج��ي ف��ي
اجتماع الرياض.
وف��ي ع��ودة ال��ى الدبلوماسية التي
أرس��اه��ا س�م��وه ن��رى أن الدبلوماسية
ال�ك��وي�ت�ي��ة ال �ت��ي ح �م��ل ل ��واء ه ��ا س�م��وه
منذ بواكيرها األولى تمضي بخطوات
ث��اب�ت��ة ق��دم��ا ال ��ى االم� ��ام ح�ت��ى أض�ح��ت
ن �ه �ج��ا م �ت �ك��ام�لا م �ت �ف��ردا ع �ب��ر ث�لاث�ي��ة
الدبلوماسية السياسية واالقتصادية
واالنسانية.
وتستند ه��ذه ال�ت�ج��رب��ة ال��ى ث��واب��ت
ال �ك��وي��ت وم �ب��ادئ �ه��ا ال��داع �م��ة ل�ح�ق��وق
االن�س��ان وميثاق االم��م املتحدة تشهد
ل �ه��ا م �س �ي��رة زاخ� � ��رة ام� �ت ��دت أك �ث��ر من
نصف قرن تخللها العديد من املحطات

املفصلية على صعيد السياسة العاملية
واالقليمية كانت الكويت دائما سباقة
ال � ��ى ت� �ص ��دره ��ا وف � ��ق ع � �ن ��وان أس��اس��ه
املصداقية.
وفضال عن الدبلوماسية السياسية
التي تتميز بها الكويت فقد انفردت عن
غيرها بمبدأ الدبلوماسية االقتصادية
ال��ذي أطلقه سمو أمير البالد كمفهوم
جديد ف��ي عالم الدبلوماسية العاملية
بمعنى تطويع االقتصاد ودوره املهم
ل�ي�ك��ون ف��ي خ��دم��ة ال�ق�ض��اي��ا وامل �ب��ادئ
العادلة املثلى كويتيا وعامليا.
ول� �ع ��ل أب� �ل ��غ م ��ا ي �ت �م �ث��ل ذل � ��ك ف�ي�م��ا
ي�ق��وم ب��ه ال�ص�ن��دوق الكويتي للتنمية
االق � �ت � �ص� ��ادي� ��ة ال � �ع ��رب � �ي ��ة م � ��ن ج �ه ��ود
جابت العالم كله من خالل املساعدات
وال� � �ق � ��روض وامل � �ن� ��ح اس� �ت� �ف ��ادت م�ن�ه��ا
ن�ح��و  200دول ��ة وع �ش��رات امل��ؤس�س��ات
والصناديق التنموية تخطت قيمتها
ال � � �ـ 18م �ل �ي��ار دوالر م �ن��ذ ن �ش��أت��ه ق�ب��ل
نصف قرن تقريبا.
وش �ه��د ال �ت��اس��ع م ��ن س�ب�ت�م�ب��ر ع��ام
 2014م �ح �ط��ة ت��اري �خ �ي��ة ف �ي �م��ا ي�م�ك��ن
اع �ت �ب��اره م�ف�ه��وم��ا دب�ل��وم��اس�ي��ا ج��دي��دا
أطلقته دولة الكويت هو الدبلوماسية
االنسانية ف��ي رس��ال��ة غايتها االنسان
واغ��اث�ت��ه أينما وج��د تطبيقا ملبادئها
ق ��وال وف �ع�ل�ا وه ��و ال �ي ��وم ال� ��ذي ك��رم��ت
فيه االم��م املتحدة سموه قائدا للعمل
االن� �س ��ان ��ي وال � �ك ��وي ��ت م� ��رك� ��زا ل�ل�ع�م��ل
االن�س��ان��ي مكلال مسيرة ال�ك��وي��ت قوال
وفعال في تحقيق رسالتها االنسانية.
وج� � � ��اء ذل� � ��ك اي � �ض� ��ا اس � �ت � �ن� ��ادا ال ��ى
امل� �س ��اع ��ي امل� �ب ��ذول ��ة ف ��ي ال �ت �ع��ام��ل م��ع
ال �ق �ض��اي��ا االن �س ��ان �ي ��ة الس �ي �م��ا ح �ي��ال
سوريا والدول املجاورة لها الى جانب
استضافة الكويت  3مؤتمرات املانحني
االول وال�ث��ان��ي وال�ث��ال��ث للتخفيف من
معاناة الشعب السوري.
ك�م��ا ت �ص��درت ال �ك��وي��ت دول ال�ع��ال��م
ب� �ح� �ج ��م ال � �ت � �ب� ��رع� ��ات ل � ��دع � ��م ال� ��وض� ��ع
االن� �س ��ان ��ي ف ��ي س ��وري ��ا ح �ي�ن ت �ب��رع��ت
ب�م�ب�ل��غ  300م�ل�ي��ون دوالر ف��ي مؤتمر
املانحني االول و 500مليون دوالر في
امل��ؤت �م��ر ال �ث��ان��ي وم �ث �ل �ه��ا ف ��ي امل��ؤت�م��ر
الثالث كما ام��ر سموه في  5يناير من
ال�ع��ام نفسه بالتبرع بمبلغ  5ماليني
دوالر إلنشاء قرية للنازحني السوريني
في مخيم الزعتري باألردن.
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يرى الديمقراطية خيارا نهائيا وجمع الشرق والغرب على مصالح مشتركة

ابتسامة سمو األمير الساحرة ال تفارقه
حتى في أحلك الظروف
دش��ن األمير الخامس عشر صاحب
ال �س �م��و ال �ش �ي��خ ص �ب��اح األح �م ��د ع�ه��ده
ف��ي مسند اإلم ��ارة بالتأكيد على ثقته
بتحقيق م�ج��د ال�ك��وي��ت وه��ذه ال�ع�ب��ارة
جاءت في ختام كلمته األول��ى ألعضاء
ال�س�ل�ط�ت�ين ع �ق��ب م�ب��اي�ع�ت��ه ب��اإلج �م��اع
وه � ��ي ل �ي �س��ت م� �ج ��رد ع �ه ��د م� ��ن ح��اك��م
للمحكومني وال خ��ارط��ة ط��ري��ق لعهد
ج��دي��د فحسب وإن�م��ا عكست معانيها
س�م��ات س�م��وه الشخصية م��ن االق�ت��داء
ب� �م� �ب ��ادئ ال ��دي ��ن اإلس�ل��ام� ��ي ال �ح �ن �ي��ف
وشريعته السمحة إل��ى ال��وف��اء ولنهج
اآلب � � ��اء واألج � � � ��داد م � � ��رورا ب�ش�خ�ص�ي�ت��ه
امل �ث��اب��رة امل �م��زوج��ة ب��ال�ح�ك�م��ة ال �ت��ي ال
ت �ع��رف س ��وى ال �ن �ج��اح وت ��رى اإلخ �ف��اق
وال � �ت ��راج ��ع ت ��رف ��ا وص� � ��وال إل � ��ى ع�ش�ق��ه
األول الذي من اجله يثابر ويعمل منذ
نصف قرن ونيف وهو الكويت كما قال
ف��ي كلمته نفسها إن�ه��ا ال�ك��وي��ت وأه��ل
الكويت في التدليل على التزام شعبها
وسلطاتها ومؤسساتها وحدة الصف
والكلمة .وفي التاسع من سبتمبر2014
جاءت الشهادة العاملية في حق سموه
ب��أن��ه أم �ي��ر اإلن �س��ان �ي��ة وه� ��ذا ان�ع�ك��اس
مل��ا ق��دم��ه ص��اح��ب ال�س�م��و م��ن م �ب��ادرات
إن�س��ان�ي��ة وخ�ي��ري��ة ع�ل��ى م ��دار أك�ث��ر من
ن�ص��ف ق ��رن ت��وج�ه��ا ب �ن��دائ��ه اإلن�س��ان��ي
إلغاثة الشعب السوري ورعاية سموه
لثالثة مؤتمرات املانحني األول والثاني
وال �ث��ال��ث ل��دع��م ال�ش�ع��ب ال �س��وري لذلك
كانت كلمات األمني العام لألمم املتحدة
ب ��ان ك��ي م ��ون ب ��أن ص �ب��اح األح �م��د هو
أمير اإلنسانية ليس إال ترجمة ملا قام
به على مدار عقود طويلة من املبادرات
اإلنسانية.
وم ��ن أج ��ل ال �ك��وي��ت وأه� ��ل ال�ك��وي��ت
ك ��ان ��ت امل �ك ��رم ��ة األم� �ي ��ري ��ة ال �ك �ب ��رى ف��ي
التاريخ بمنح كل مواطن حتى مواليد
األول م��ن فبراير أل��ف دي�ن��ار فضال عن
حزمة مساعدات وصرف تموين مجاني
حتى نهاية مارس  2012ومنذ أن دلف
س �م��وه إل ��ى ال�ع�م��ل ال �ع��ام ل��دي��ه إص ��رار
وت�ص�م�ي��م أن ي �ك��ون ص��اح��ب ال�ب�ص�م��ة
وال��ري��ادة وعندما تولى مسند اإلم��ارة
ق �ط��ع س �م ��وه ع �ل��ى ن �ف �س��ه ع �ه ��دا ب�ع��دم
ق�ب��ول اإلخ �ف��اق وال �ت��راج��ع ف�ث��اب��ر خ�لال
السنوات املاضية ودفع السلطتني إلى
طريق االن�ج��از بتوجيهات ومضامني
سامية وحققت سياسة النفس الطويل
ف � ��ي م� �ع ��ال� �ج ��ة األح� � � � � ��داث ف � ��ي وص � ��ول
السلطتني إلى تفاهمهم خطة إنمائية
م�ن��ذ ع��ام  1986ل�ت�ك��ون ح�ج��ر األس��اس

سمو األمير محييا الحضور في قاعة عبدالله السالم في جلسة القسم

ف��ي تحقيق ال��رغ�ب��ة األم�ي��ري��ة بتحويل
ال� �ك ��وي ��ت إل � ��ى م ��رك ��ز م ��ال ��ي وت� �ج ��اري
ل�ي�ح �ق��ق س �م ��وه ه ��دف ��ه االس �ت��رات �ي �ج��ي
وهو املجد والرفاه للكويت وفاء بعهده
لشعبه لذلك كان سموه حريصا على أن
يختم كلمة تولي مسند اإلم��ارة تيمنا
بقوله سبحانه وتعالى :أوف��وا بالعهد
إن ال �ع �ه��د ك ��ان م� �س ��ؤوال .ه ��و ال�ح�ك�ي��م
ب��ام �ت �ي��از امل �ع �ت �ص��م ب��ال �ص �ب��ر وال ��رؤي ��ة
الثاقبة واج��ه األزم ��ات ب��اق�ت��دار فخالل
 10س �ن ��وات ش�ك�ل��ت  13ح �ك��وم��ة وح��ل
مجلس األم��ة  3م��رات وأبطل مجلسان
ول� � ��م ت� �ت ��وق ��ف ال � �ش ��ائ � �ع ��ات ع � ��ن ال �ح��ل
غ�ي��ر ال��دس �ت��وري واخ �ت��رق��ت األح��ادي��ث
ال �ط��ائ �ف �ي��ة وامل �ن��اط �ق �ي��ة ك ��ل ال �خ �ط��وط

الحمر وتوقع الجميع أن يتخذ األمير
ال� � �ق � ��رار ال� �ص� �ع ��ب ب �ت �ع �ل �ي��ق ال ��دس� �ت ��ور
لضبط املسار لكن غاب عن الجميع أن
أمير الحكمة خط عهده بالحديث عن
ال �ت��زام الشرعية ال��دس�ت��وري��ة ول��م يخل
خ�ط��اب وال ن�ط��ق س��ام م��ن ت��أك�ي��د على
الدستور بل إن كلمة سموه عندما بلغ
ال�ش�ح��ن ال�ط��ائ�ف��ي ذروة ال�خ�ط��ر قطعت
ال �ط��ري��ق ع �ل��ى امل ��زاي ��دي ��ن وأك � ��د س�م��وه
ال �ت��زام ال��دس�ت��ور ليضيف إل��ى تاريخه
إنجازا في هذا املضمار .الشيخ صباح
رج��ل ي��رى ال�ك�ث�ي��رون بعينه ويتحدث
ال �ك �ث �ي��رون ب �ل �س��ان��ه وي� �ق ��رأ ال �ك �ث �ي��رون
ب ��أوراق ��ه ب ��ل إن ب �ل��دا ب��أك�م�ل��ه ي�ت�ح��دث
ح �ي�ن ي �ت �ح ��دث س � �م� ��وه .ف ��ال �ك ��وي ��ت ف��ي

قلبه وخ��اط��ره ودم ��ه فباسمها ينطق
ومن أجلها يصمت وفي بهو تاريخها
ال �ح��دي��ث ج �ع��ل ل ��ه رك �ن��ا ي �ت �ح��دث عنه
وي�ح�ك��ي ت�ج��رب�ت��ه ال �ث��ري��ة واإلن�س��ان�ي��ة
ف� �ف ��ي ت �ج �ه��م األح� � � � ��داث ي � �ش ��رق دائ� �م ��ا
بإطاللته فهو شيخ البسمة املتفائلة
فالحكم عنده ال يجوز أن يكون اكتئابا
ب��ل انفتاح ورح��اب��ة ص��در لذلك ينتظر
م �ن��ه م��واط �ن��وه وع ��ارف ��وه ف ��ي ك ��ل ي��وم
م�ب��ادرة وف��ي كل لحظة إب��داع��ا وحسب
الصحافي اللبناني ملحم ك��رم حزين
م��ن دخ��ل ح��رم م�ع��رف�ت��ه م�ت��أخ��را فرجل
ب �ح �ج��م س �م��و ال �ش �ي��خ ص �ب��اح األح �م��د
صعب أن يتكرر .بدأ مسلكه السياسي
ال��رف�ي��ع م��ن ال�ق�م��م واألع ��ال ��ي وم ��ن زم��ن

في كلمته بعد مبايعة مجلس األمة لسموه باإلجماع

األمير :القائد ال ينجح إال بتعاون شعبه
ف ��ي ال� � � �ـ 29م ��ن ش �ه��ر ي �ن��اي��ر ع��ام
 2006ضجت ق��اع��ة عبدالله السالم
ف��ي مجلس االم��ة بالتصفيق الحار
ل�س�م��و ال�ش�ي��خ ص �ب��اح االح �م��د ل��دى
دخ��ول��ه ال�ق��اع��ة ال�ت��ي ش�ه��دت جلسة
خ��اص��ة أدى س�م��وه خ�لال�ه��ا اليمني
ال ��دس� �ت ��وري ��ة أم� �ي ��را ل �ل �ك��وي��ت وف �ق��ا
لنص املادة  60من الدستور الصادر
في  11نوفمبر .1962
وع �ق��ب أداء ال �ق �س��م أل �ق��ى س�م��وه

ك�ل�م��ة وع ��د ف�ي�ه��ا ال �ش �ع��ب ال�ك��وي�ت��ي
ب�ح�م��ل االم ��ان ��ة وت ��ول ��ي امل �س��ؤول �ي��ة
وت ��أك� �ي ��د ال �ع �م��ل م ��ن أج � ��ل ال �ك��وي��ت
وش �ع �ب �ه��ا داع � �ي� ��ا س� �م ��وه ال �ج �م �ي��ع
ال ��ى ال �ع �م��ل م��ن أج ��ل ج �ع��ل ال�ك��وي��ت
دول��ة عصرية حديثة م��زودة بالعلم
واملعرفة يسودها التعاون واالخ��اء
وامل�ح�ب��ة وي�ت�م�ت��ع أه�ل�ه��ا ب��امل �س��اواة
في الحقوق والواجبات مع التشديد
ع �ل��ى امل �ح��اف �ظ��ة ع �ل��ى ال��دي�م�ق��راط�ي��ة

وحرية الرأي والتعبير.
كما أكد سموه أن القائد ال يمكنه
أن ي �ن �ج��ح اال ب �ت �ع��اون ش �ع �ب��ه معه
ت�ع��اون��ا حقيقيا م�ن��اش��دا املواطنني
أن ي �ج �ع �ل��وا م �ص �ل �ح��ة ال ��وط ��ن ق�ب��ل
مصلحتهم وأن يتجاهلوا منافعهم
ال��ذات �ي��ة ف��ي س�ب�ي��ل م�ن�ف�ع��ة الجميع
وأن ي �ح �ت��رم��وا ال� �ق ��ان ��ون وال �ن �ظ��ام
وي �ح ��رص ��وا ع �ل��ى م �ص �ل �ح��ة ال��وط��ن
وممتلكاته وانجازاته.

ض��اق��ت ب��ه األس��ال �ي��ب وألن ��ه ت��رب��ى في
كنف حاكم جعل الدبلوماسية ممارسة
أخالقية وقيادة مسؤولة لذلك قال عنه
ال��دب�ل��وم��اس�ي��ون ال�غ��رب�ي��ون ه��ذا الرجل
كتبت عليه م��واج�ه��ة امل��واق��ف الصعبة
ب��اق�ت��دار وق ��وة شخصية ف��اس�ت�ح��ق أن
يكون دبلوماسيا من الطراز األول.
صباح األحمد عرفته الدبلوماسية
ش�ي�خ��ا ل �ه��ا ف�ج�م��ع ف ��ي رح ��اب ��ة ص ��دره
رجال املشرق واملغرب العظام في القرن
امل��اض��ي م��ن ج��ون ك�ي�ن��دي وج��ون�س��ون
ون�ي�ك�س��ون وص ��وال إل ��ى ف ��ورد ف�ك��ارت��ر
وري �غ��ان وح�ت��ى ب��وش األب وكلينتون
إلى بوش االبن ومن الشرق خروتشوف
وب��ري �ج �ي �ن �ي��ف وم � ��ن أوروب � � � ��ا دي �غ ��ول
وب��وم �ب �ي��دو وج �ي �س �ك��ار دي �س �ت��ان فهو
رج � ��ل ع ��اص ��ر ك� ��ل ال� �ع� �ه ��ود وم �خ �ت �ل��ف
االزم � ��ات وراف � ��ق ك��ل وزراء ال�خ��ارج�ي��ة
ال �ك �ب��ار م ��ن ال� �ح ��رب ال � �ب ��اردة وال ��وف ��اق
الدولي الى انهيار املنظومة الشيوعية
وعصر العوملة فقد مارس الدبلوماسية
مع جون فوستر داالس ووليام روجرز
وه � �ن� ��ري ك �ي �س �ن �ج��ر وال� �ك� �س� �ن ��در ه�ي��غ
وأن��دري��ه جروميكو وأل�ي��س كوسيجن
وب��ري�م��اك��وف 43 .عاما قضاها سموه
ف��ي رح��اب السلك ال��دب�ل��وم��اس��ي فحمل
حقيبة الخارجية ألول مرة في  21يناير
ع ��ام  1963ت�ن�ق��ل خ�لال �ه��ا ع �ب��ر م�لاي�ين
األميال وقطع مئات اآلالف من ساعات
الطيران ليوقع اتفاقية في بلد وينجز
مصالحة ف��ي ب�ل��د أخ��ر وي�ص�ن��ع لبلده
مجدا في بلد ثالث ويحقق انجازا في
ب�ل��د راب� ��ع ح�ت��ى ج ��ال ف��ي غ��ال�ب�ي��ة دول
ال �ع��ال��م ل �خ��دم��ة ب �ل��ده وع ��اص ��ر خمسة
أم �ن ��اء ع��ام�ي�ن ل�ل�أم��م امل �ت �ح��دة وال�ت�ق��ى
م� �ئ ��ات ال � ��رؤس � ��اء ووزراء ال �خ��ارج �ي��ة
وش��ارك في األح��داث العربية والعاملية
وس� ��اه� ��م ف� ��ي ص �ن �ع �ه��ا .ج � � � ّ�رب س �م��وه
امل �ح��اور ال�ع��امل�ي��ة وك ��ان ي�ح�ت��اج إليها
جميعا لحماية اس�ت�ق�لال ال�ك��وي��ت من
طمع ضم عراقي مزمن ّ
وجرب سياسة
امل � �ح ��اور ال �ع��رب �ي��ة ف��اخ �ت��ار س �ي��اس��ات
تحفظ خيط اللقاء مع الجميع وتنبذ
خ �ي��وط ال� �ف ��راق ف �ك��ان��ت ال��دب�ل��وم��اس�ي��ة
الكويتية ن�م��وذج��ا ف��ي ال�ج�م��ع ب�ين كل
األش�ق��اء ال�ك�ب��ار ف��ي ع�ه��ود عبدالناصر
وسعود بن عبدالعزيز وفيصل بن عبد
ال�ع��زي��ز وك��ل ن�ج��وم م �ح��اور الستينات
والسبعينات من القرن املاضي.
ول ��د ع ��ام  1929وت ��رب ��ى ف ��ي حضن
وال��ده الشيخ أحمد الجابر وه��و االبن
ال��راب��ع وداخ� ��ل ب�ي��ت ال�ع��ائ�ل��ة ال�ح��اك�م��ة

ع��رف كيف يقتحم الحياة بابتسامته
ال� �س ��اح ��رة ح �ت ��ى ف� ��ي أح� �ل ��ك ال� �ظ ��روف
ت��راه��ا ف��ي م �ح �ي��اه ح �ت��ى أص �ب �ح��ت من
س �م ��ات ��ه ال � �س� ��اح� ��رة .ع � ��ام  1954ش�ه��د
خطواته األولى في ساحة العمل العام
بتعيينه عضوا ف��ي اللجنة التنفيذية
ال �ع �ل �ي��ا امل �ك �ل �ف��ة م �ه �م��ة ت �ن �ظ �ي��م دوائ � ��ر
ال��دول��ة الرئيسية وم��ن يومها لم يهدأ.
ول��م تتوان حركته ول��م تتقاعس همته
ف�ه��و م��ا ع��رف ال�ب�ط��ال��ة ال�ح��امل��ة ب��ل ك��ان
وس �ي �س �ت �م��ر ج� �ه ��دا م� ��وص� ��وال وق �ط �ب��ا
بارزا في بناء الكويت الحديثة مشاركا
ف��ي ال �ح��دث وص��ان�ع��ا ل��ه ع�ل��ى م��دى 62
ع��ام��ا ح��اض��را دائ�م��ا ع�ن��دم��ا تستدعيه
املصلحة الوطنية .ينتهج لغة في غاية
الصرامة وغاية امل��رون��ة لكنه ال يهادن
وال يجامل بحق الكويت ومصلحتها
العليا وف��ي مسند اإلم� ��ارة ه��و الحكم
ب� �م� �ي ��زان ال � �ع� ��دل وم �ص �ل �ح��ة ال �ك ��وي ��ت.
آم� ��ن ب��ال �ن �ظ��ام ال��دي �م �ق��راط��ي ك �م��ا آم��ن
بالصحافة ودوره ��ا فهو ق��ارئ ممتاز
يجيد التعاطي مع الكلمة قوال ومرونة
وكتابة وه��و م��ا يفسر نجاحه الباهر
كأول وزير إعالم دشن أبوابا ومنارات
لحرية الكلمة.
ع �ن��دم��ا خ ��رج م��ن أول ح �ك��وم��ة بعد
تحرير الكويت سئل ع��ن ع��ودت��ه فقال:
أنا لم اخرج حتى أعود وعاد في العام
ال� �ت ��ال ��ي ف �ه��و ي �ب �ن��ي وي �ع �ط��ي م �ن��ذ أن
ش��رع��ت أم��ام��ه أب� ��واب ال�ع�م��ل ال �ع��ام أب
ح �ن��ون ل�ط�ي��ف امل �ع �ش��ر ق�ل�ي��ل االن �ف �ع��ال
اس �ع ��د ل �ح �ظ��ات��ه ي�ق�ض�ي�ه��ا س �م ��وه م��ع
أحفاده الذين يعيشون معه في منزله
وعندما يقوم برحلة إل��ى عشقه األول
وه��واي �ت��ه ال�ب�ح��ر ف�ه��و م �غ��رم ب��ال�ح��داق
(ص�ي��د ال�ب�ح��ر) وي�ع�ت�ب��ره وص�ل��ة الحب
ب�ت��راث اآلب��اء واألج ��داد .ي�ب��دأ ي��وم��ه في
ال�ص�ب��اح ال�ب��اك��ر ب��رؤي��ة أح�ف��اده ويقول
ع��ن ذل��ك إن�م��ا ال�ح�ي��اة م��رت��ان م��رة حني
يمنحنا الله حياتنا وم��رة ثانية حني
يمنحنا الله األحفاد وسمات شخصية
م �ث��ل ح �ي��اة ال �ك��وي �ت �ي�ين م �ق �س��وم��ة إل��ى
نصفني متوازيني هما البادية والبحر.
وعاش عمره موزعا بينهما ويعشقهما
بالقدر ذاته.
ي ��رى ال��دي �م �ق��راط �ي��ة خ �ي ��ارا ن�ه��ائ�ي��ا
وي �ن �ت �ه ��ج س� �ي ��اس ��ة ك� �س ��ب األص� ��دق� ��اء
وب �ه��ذه ال�ط��ري�ق��ة ج�م��ع ال �ش��رق وال�غ��رب
وال � �ق ��وت �ي�ن ال �ع �ظ �م �ي�ي�ن ع �ل ��ى م �ص��ال��ح
م �ش �ت��رك��ة ف ��ي ال �خ �ل �ي��ج ف�ط�ب��ع ال�ك��وي��ت
بسياسته محليا وخارجيا فهو النفس
الطويل في التواصل مع اآلخرين.
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تصادف هذه األيام الذكرى العاش��رة لتولي حضرة صاحب الس��مو أمير البالد الش��يخ صباح األحمد الجابر الصباح مس��ند اإلمارة حيث تبوأت الكويت في
عهده مكانة مرموقة عالميا وش��هدت السنوات العش��ر محطات مضيئة لسموه محليا واقليميا ودوليا استحق على إثرها تكريم العالم بلقب قائد
العمل اإلنساني.

محطات مضيئة وتواريخ مهمة ترسم مالمح عهد سمو األمير

التنمية وسيادة القانون مرتكزان أصيالن
في عهد الشيخ صباح األحمد
محطات مهمة وع�لام��ات فارقة
في السنوات العشر األولى من عمر
عهد صاحب السمو األمير الشيخ
ص �ب��اح األح �م��د وف��ي ه��ذا التقرير
اإلح� �ص ��ائ ��ي ن �س �ت �ع��رض ت ��واري ��خ
م �ه �م��ة ش �ك �ل��ت م �ن �ع �ط �ف��ات ف ��ارق ��ة
داخ �ل �ي��ا وخ��ارج �ي��ا وف ��ي ال�ن�ه��اي��ة
ت��رس��م م�ل�ام��ح ع �ه��د س �م��و األم �ي��ر
ال �ش �ي��خ ص� �ب ��اح األح � �م� ��د ك �م��ا ف��ي
السطور التالية:
 :2006تكريس
الشرعية الدستورية
تميزت السنة األول��ى ف��ي والي��ة
ص ��اح ��ب ال� �س� �م ��و ال� �ش� �ي ��خ ص �ب��اح
األح � � �م� � ��د ع� � � ��ام  2006ب �ت �ك ��ري ��س
ال �ش��رع �ي��ة ال��دس �ت��وري��ة وال �ج��والت
ال �خ��ارج �ي��ة ورس� ��م خ��ارط��ة ط��ري��ق
لنهج عمله وك��ان��ت أب��رز املحطات
في عام  2006كالتالي:
البيعة
  1/29م �ج �ل��س األم � � ��ة ي �ب��اي��عال � �ش � �ي� ��خ ص � �ب � ��اح األح � � �م � ��د أم � �ي� ��را
باإلجماع.
كلمة تولي مسند اإلمارة
  2006/1/29ألقى صاحب السموكلمة عقب مبايعته أميرا وأكد فيها
ص�ي��ان��ة ال ��وح ��دة ال��وط�ن�ي��ة وال �ت��زام
الشرعية والدستورية وح��ض على
ت �ع��اون السلطتني وإف �س��اح امل�ج��ال
ل�ل�ت�ن�م�ي��ة وال �ت �م �س��ك ب�ن�ه��ج األوائ� ��ل
وب �م �ب ��ادئ ال ��دي ��ن ال �ح �ن �ي��ف وش�ك��ر
س�م��وه الشعب وأع�ض��اء السلطتني
واألسرة الحاكمة.
كلمة للمواطنين
  2006/1/30وجه سموه كلمةإلى املواطنني طالبهم فيها بتعاون
ال �ش �ع��ب وال �ق ��ائ ��د وال� �ح ��رص على
ال�ع�م��ل واح �ت��رام ال�ق��ان��ون وال�ن�ظ��ام
ك� �م ��ا ت� � �ن � ��اول س � �م� ��وه م ��وض ��وع ��ي
الوحدة الوطنية واإلعالم.
لقاء أبناء األسرة
  2006/2/5أشاد سموه بموقفال� �ش� �ع ��ب ب� �ك ��اف ��ة ف� �ئ ��ات ��ه ك� �م ��ا ط�ل��ب
سموه من األسرة الحاكمة التماسك
ك��وح��دة ص�ل�ب��ة ال ت�ت��أث��ر ب��األزم��ات
ملواجهة التحديات.

دس � �ت� ��وري� ��ا م �س �ت �ع��رض ��ا اس� �ب ��اب
الحل وش��دد على ض��رورة الحفاظ
على وح��دة الكلمة ونبذ الطائفية
واالرت � �ق� ��اء ب�ل�غ��ة ال� �ح ��وار وال�ت�ق�ي��د
ب��ال��دس �ت��ور وال �ق��ان��ون ك�م��ا ت�ن��اول
س � �م� ��وه ع� � ��دة م� ��وض� ��وع� ��ات م �ن �ه��ا
ص�ي��ان��ة ال��وح��دة ال��وط�ن�ي��ة وع�لاق��ة
السلطتني واإلعالم.

سمو أمير البالد مترئسًا القمة الخليجية

الحكومة األولى للمحمد
  2006/ 2/11طلب األم�ي��ر منالحكومة العمل على وضع الكويت
وم �ص �ل �ح �ت �ه ��ا ف � � ��وق أي اع� �ت� �ب ��ار
وتسخير كافة اإلمكانات لتحقيق
األه ��داف وت�ن��اول سموه مواضيع
تطبيق القوانني وصيانة الوحدة
الوطنية وتضامن الوزراء.
حل مجلس األمة
  2006/5/21أل�ق��ى س�م��وه كلمةبمناسبة حل مجلس األمة ألول مرة
في عهده حال دستوريا مستعرضا
األسباب التي دفعته الى ذلك ومنها
امل � �س� ��اج�ل��ات وال � � �ص � ��راع � ��ات ول �غ��ة
التشكيك والتجريح بني السلطتني
بما يشوه صور الديمقراطية.
افتتاح الفصل التشريعي
الحادي عشر
  2006/7/12أل� � �ق � ��ى ص ��اح ��بال �س �م��و ال �ن �ط��ق ال �س��ام��ي وط �ل ��ب م��ن
أعضاء السلطتني التمسك بالدستور
والتعاون االيجابي كما تناول سموه
م��وض��وع��ي صيانة ال��وح��دة الوطنية
وس� �ي ��ادة ال �ق��ان��ون ودع� ��ا ال ��ى ال�ع�م��ل
واالنجاز بدال من املشاحنات.
 :2007خارطة طريق
لتعاون السلطتين
ت �م �ي��ز ال� �ع ��ام ال �ث��ان��ي  2007م��ن

والي��ة ص��اح��ب السمو ام�ي��ر البالد
ال �ش �ي ��خ ص� �ب ��اح االح � �م� ��د ب �ت��رك �ي��ز
س �م��وه ع�ل��ى ال �ن �ش��اط االق �ت �ص��ادي
داخ�ل�ي��ا وخ��ارج �ي��ا ووض ��ع سموه
خ��ارط��ة ط��ري��ق ل�ت�ع��اون السلطتني
م � � �ح� � ��ذرا م� � ��ن امل� � �س � ��اج �ل��ات ول� �غ ��ة
التشكيك.
ذكرى تولي مقاليد الحكم
  2007/1/29ال� �ق ��ى ص��اح��بالسمو كلمة للمواطنني اك��د فيها
ص �ي��ان��ة ال ��وح ��دة ال��وط �ن �ي��ة ون �ب��ذ
الخالفات وتنويع مصادر الدخل
وت� �ن ��اول س �م��وه م��وض��وع��ات ع��دة
م �ن �ه��ا ت �ط��وي��ر ال �ت �ع �ل �ي��م واإلع �ل��ام
وت� �ن� �ف� �ي ��ذ امل� � �ش � ��اري � ��ع ال� �ت� �ن� �م ��وي ��ة
واالرت� � � �ق � � ��اء ب� ��ال � �خ� ��دم� ��ات ال� �ع ��ام ��ة
وت�ح��وي��ل ال�ك��وي��ت ال��ى م��رك��ز مالي
وتجاري.
القمة العربية بالرياض
  2007/3/28أل� �ق ��ى ص��اح��بال �س �م ��و ك �ل �م��ة ف� ��ي م ��ؤت �م ��ر ال �ق �م��ة
العربية ال��ذي عقد بالرياض طلب
فيها تغليب املصالح العليا المتنا
ال�ع��رب�ي��ة وت�ح�ق�ي��ق االم ��ن وال�س�لام
واالستقرار.
العشر األواخر من رمضان
  2007/10/3وج � � ��ه ص��اح��بالسمو كلمة الى املواطنني بمناسبة
ال �ع �ش��ر االواخ � ��ر م��ن رم �ض��ان طلب

م �ن �ه��م ال� �ت� �ع ��اون ووض� � ��ع م�ص�ل�ح��ة
الكويت ف��وق ك��ل اعتبار واالبتعاد
ع��ن االط ��روح ��ات امل�س�ي�ئ��ة وت��وج�ي��ه
الطاقات نحو البناء والتنمية.
افتتاح دور االنعقاد الثالث
للفصل الـ11
  2007/10/30اك� � ��د ص��اح��بال� � �س� � �م � ��و ف� � � ��ي ال� � �ن� � �ط � ��ق ال � �س� ��ام� ��ي
للسلطتني التشريعية والتنفيذية
ض��رورة اح�ت��رام ال��دس�ت��ور وتطوير
ال�ت�ع�ل�ي��م واف� �س ��اح امل �ج��ال للتنمية
وص �ي��ان��ة ال��وح��دة ال��وط�ن�ي��ة وطلب
منهم بالتعاون.
قمة أوبك بالرياض
  2007/11/18أل� �ق ��ى ص��اح��بال� �س� �م ��و ك �ل �م��ة ف� ��ي ال� �ق� �م ��ة ال �ث��ال �ث��ة
ملنظمة الدول املصدرة للنفط (اوبك)
اكد فيها تشجيع النمو االقتصادي
ال�ع��امل��ي وت�ق��دي��م امل �س��اع��دات ل�ل��دول
ال �ن��ام �ي��ة وال �ف �ق �ي��رة ودع� ��م اس �ت �ق��رار
منظمة اوبك واملحافظة على البيئة.
 :2008اقتصاد وتنمية وتعاون
الكويت ودول العالم
ات� �س ��م ال � �ع ��ام ال� �ث ��ال ��ث  2008م��ن
والي� � � � ��ة ص � ��اح � ��ب ال � �س � �م� ��و ال �ش �ي ��خ
صباح االح�م��د بتوجيهات سامية
لجميع فعاليات املجتمع بالتركيز
ع �ل��ى ت �ط��وي��ر االق �ت �ص��اد وال�ت�ن�م�ي��ة
البشرية م��ن خ�لال تسليط الضوء

ع�ل��ى منظومة التعليم اض��اف��ة ال��ى
متابعة سموه ال�ج��والت الخارجية
ل�ت�ع��زي��ز ع�ل�اق��ات ال �ك��وي��ت الثنائية
ب ��دول ال �ع��ال��م ال س�ي�م��ا ف��ي مجالي
السياسة واالقتصاد وتوفير مناخ
موات لالستثمار وخلق فرص عمل
ل��رج��ال امل� ��ال واالع� �م ��ال ال�ك��وي�ت�ي�ين
وك��ان اب��رز املحطات في سنة 2008
كالتالي:
المؤتمر الوطني للتعليم
  2008/2/17وجه صاحب السموك�ل�م��ة ف ��ي اف �ت �ت��اح امل��ؤت �م��ر ال��وط�ن��ي
للتعليم طلب فيها تطوير املناهج
ووضع آليات حديثة لتحقيق تحول
نوعي في عمليتي التعليم والتعلم
واالستفادة من تجارب العالم وجعل
الكويت مركزا ماليا وتجاريا.
قمة المؤتمر اإلسالمي
  2008/3/14أل � �ق� ��ى ص��اح��بالسمو كلمة في قمة منظمة املؤتمر
اإلس�لام��ي ب��داك��ار طلب فيها وضع
حد لحالة الفرقة واالختالف ودعم
العمل اإلسالمي املشترك وأدان كافة
اش �ك��ال ال� �ع ��دوان االس��رائ �ي �ل��ي ضد
الشعب الفلسطيني.
حل مجلس األمة
  2008/3/19ال� �ق ��ى ص��اح��بالسمو كلمة بمناسبة حل مجلس
األم��ة للمرة الثانية في عهده حال

المنتدى االقتصادي اإلسالمي
  2008/4/2ال � �ق� ��ى ص��اح��بال � � �س � � �م� � ��و ك� � �ل� � �م � ��ة ف� � � ��ي امل� � �ن� � �ت � ��دى
االق� �ت� �ص ��ادي اإلس�ل��ام� ��ي ال ��دول ��ي
ال��ذي عقدته الكويت واش��ار فيها
الى ضرورة توفير السلع الغذائية
االس��اس �ي��ة ل�ل�م�ح�ت��اج�ين وت��وف�ي��ر
ام � �ك� ��ان� ��ات اق � �ت � �ص� ��ادي� ��ة وم� � � ��وارد
بشرية للشعوب اإلسالمية وبناء
ان� �س ��ان ع� �ص ��ري ي �ت �س �ل��ح ب��ال�ع�ل��م
وااليمان.
افتتاح الفصل التشريعي الـ12
  2008/6/1وجه صاحب السموك�ل�م��ة ال ��ى ال�س�ل�ط�ت�ين ال�ت�ش��ري�ع�ي��ة
وال �ت �ن �ف �ي ��ذي ��ة ط� �ل ��ب ف �ي �ه��ا ال �ب �ع��د
ع��ن ت��دن��ي ل�غ��ة ال �ح��وار والتعسف
والشخصانية وع ��دم امل�ب��ال�غ��ة في
ت �ق��دي��م االق� �ت ��راح ��ات ب �ق��وان�ين كما
ت � �ن ��اول س� �م ��وه م ��وض ��وع ��ات ع��دة
ومنها تعاون السلطتني وصيانة
ال ��وح ��دة ال��وط �ن �ي��ة وح� �ق ��وق امل ��رأة
الكويتية ومسيرة اإلعالم.
افتتاح دور االنعقاد الثاني
للفصل الـ12
  2008/10/21ال �ق��ى ص��اح��بال � � �س � � �م� � ��و ك� � �ل� � �م � ��ة ال � � � � ��ى أع � � �ض� � ��اء
السلطتني التشريعية والتنفيذية
طالبهم فيها الحفاظ على امانة
الكلمة وان��ه ال يجوز التدخل في
اخ� �ت� �ص ��اص ال� �س� �ل� �ط ��ات االخ � ��رى
والحفاظ على وحدة الصف واقرار
تشريعات ون�ظ��م تحمي وتخص
االق � �ت � �ص� ��اد ك� �م ��ا ت� � �ن � ��اول س �م��وه
م ��وض ��وع ��ات ت � �ع� ��اون ال�س�ل�ط�ت�ين
وت� �ط� �ب� �ي ��ق ال � �ق� ��وان�ي��ن وال �ت �ن �م �ي��ة
وصيانة الوحدة الوطنية.
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تصادف هذه األيام الذكرى العاش��رة لتولي حضرة صاحب الس��مو أمير البالد الش��يخ صباح األحمد الجابر الصباح مس��ند اإلمارة حيث تبوأت الكويت في
عهده مكانة مرموقة عالميا وش��هدت السنوات العش��ر محطات مضيئة لسموه محليا واقليميا ودوليا استحق على إثرها تكريم العالم بلقب قائد
العمل اإلنساني.

األمير يحث على تنمية القيم اإلسالمية
وتطوير التعليم واحترام القانون
تتمة المنشور ص11

سموه حريص على
تكريس الشرعية
الدستورية

مؤتمر حوار األديان
  12و 2008/11/13وج��ه صاحبالسمو كلمة في مؤتمر ح��وار االدي��ان
ف��ي منظمة االم ��م امل�ت�ح��دة بنيويورك
وت �ن��اول ف�ي�ه��ا ب ��روز ظ��واه��ر االره ��اب
امل� � �خ � ��درات وت �ف �ش ��ي روح ال �ع �ص �ب �ي��ة
وال �ك��راه �ي��ة وط �ل��ب اح �ت��رام امل�ع�ت�ق��دات
السماوية وزرع روح الوسطية وقيم
التسامح.
مؤتمر الدبلوماسية
  2008/12/23وج� ��ه ص��اح��بالسمو كلمة ف��ي املؤتمر السادس
ل ��رؤس ��اء ال �ب �ع �ث��ات ال��دب�ل��وم��اس�ي��ة
وط � � �ل� � ��ب م � �ن � �ه� ��م خ� � ��دم� � ��ة ال � ��وط � ��ن
والحفاظ على مصالحه واالرتقاء
ب��ال�ع�م��ل ال��دب�ل��وم��اس��ي وال�ت�ص��دي
ل� �ك ��ل م � ��ا ي � �ش� ��وه س �م �ع ��ة ال �ك ��وي ��ت
وتعزيز مكانة البالد في املنظمات
االقليمية والدولية.
 :2009نصائح أميرية
متكررة للتنمية
ات� �س ��م ال� �ع ��ام ال� ��راب� ��ع م ��ن والي ��ة
ص ��اح ��ب ال� �س� �م ��و األم � �ي� ��ر ال �ش �ي��خ
ص �ب��اح االح� �م ��د ب �ن �ص��ائ��ح س�م��وه
املتكررة بضرورة الوحدة الوطنية
وتطبيق القوانني وتصويب مسار
اإلع�ل�ام وتطوير عالقة السلطتني
وانجاز املشاريع التنموية .وكانت
ابرز محطات عام  2009كالتالي:
القمة االقتصادية بالكويت
  2009/1/19أل� �ق ��ى ص��اح��بال �س �م ��و ك �ل �م��ة ف� ��ي م ��ؤت �م ��ر ال �ق �م��ة
ال � �ع � ��رب � �ي � ��ة االق � � �ت � � �ص� � ��ادي� � ��ة ال � � ��ذي
اس�ت�ض��اف�ت��ه ال�ك��وي��ت وأش� ��ار فيها
ال� ��ى أه �م �ي��ة ال �ن �ه��وض ب��امل�س�ت��وى
املعيشي للشعوب العربية ودع��م
امل � �ش� ��روع� ��ات ال� �ص� �غ� �ي ��رة وإن� �ش ��اء
صندوق.
حل مجلس األمة
  2009/3/18أل � �ق� ��ى ص��اح��بالسمو كلمة بمناسبة ح��ل مجلس
األم ��ة ل�ل�م��رة ال�ث��ال�ث��ة ف��ي ع�ه��ده حال
دس� � �ت � ��وري � ��ا م� �س� �ت� �ع ��رض ��ا أس � �ب ��اب
ال�ح��ل وه��ي ع��دم ت �ع��اون السلطتني
وان� � �ت� � �ه � ��اك ال � ��دس� � �ت � ��ور وال � �ق� ��ان� ��ون
وت �ش��وي��ه ال��دي �م �ق��راط �ي��ة وامل �ب��ال �غ��ة
في تقديم االستجوابات والتهديد
ب�ه��ا وت��دن��ي ل�غ��ة ال �ح��وار ب�م��ا يهدد

إشادات دائمة
لسمو األمير بدور
المرأة الكويتية
في مسيرة بناء
الوطن
صورة من افتتاح الفصل التشريعي الحادي عشر

الوحدة الوطنية.
القمة العربية بقطر
  2009/3/31وج � ��ه ص��اح��بالسمو كلمة في القمة العربية التي
عقدت في الدوحة وطالب خاللها
بالبعد عن الخالفات العربية ولم
ال�ش�م��ل ك�م��ا أك ��د ض� ��رورة االرت �ق��اء
بمستوى معيشة املواطن العربي.
افتتاح الفصل التشريعي
الثالث عشر
  2009/5/31أكد سموه في النطقالسامي في افتتاح الفصل التشريعي
ال �ث��ال��ث ع �ش��ر ض � ��رورة ف �ت��ح صفحة
جديدة بني السلطتني عنوانها بناء
ال��وط��ن والتمسك ب��ال�ع��دل وامل �س��اواة
وت �ج��اوز س�ل�ب�ي��ات امل��رح�ل��ة السابقة
والبعد عن الشخصانية والتجريح.
كما ركز سموه على ضرورة معالجة
 5م � �ل � �ف ��ات ه � � ��ي :ص � �ي ��ان ��ة ال� ��وح� ��دة
ال��وط�ن�ي��ة وت�ط��وي��ر ع�لاق��ة السلطتني
وتطبيق ال�ق��وان�ين وتصحيح مسار
اإلعالم وملف الخدمات.
تدشين المطار األميري
  2009/6/19دشن سموه املطاراألم �ي��ري ف��ي س�ي��اق ح��رص سموه
على انجاز املشاريع التنموية.
قمة عدم االنحياز
  2009/7/14أل � �ق� ��ى س �م ��وهكلمة ف��ي ق�م��ة ع��دم االن�ح�ي��از التي
ع� �ق ��دت ف ��ي م �ن �ت �ج��ع ش� ��رم ال�ش�ي��خ
ب�م�ص��ر وط ��ال ��ب ب �م��واج �ه��ة األزم ��ة

االق � �ت � �ص� ��ادي� ��ة وامل� ��ال � �ي� ��ة ال �ع��امل �ي��ة
وظ��اه��رة ت�غ�ي��ر امل �ن��اخ ك�م��ا ت�ن��اول
س � � �م� � ��وه م� � ��وض� � ��وع� � ��ات ال� �ق� �ض� �ي ��ة
ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة واس� �ت� �ق ��رار ال �ع ��راق
ومساعدات الكويت للدول النامية.
زيارة الواليات المتحدة
  2009/8/3ال � �ت � �ق ��ى س� �م ��وهال��رئ �ي��س ب� ��اراك أوب��ام��ا ف��ي البيت
األب � �ي � ��ض واف � �ت � �ت ��ح س � �م� ��وه خ�ل�ال
ال� ��زي� ��ارة م ��درس ��ة امل ��رك ��ز ال �ث �ق��اف��ي
اإلسالمي في نيويورك.
افتتاح دور االنعقاد
الثاني للفصل الـ13
  2009/10/27ط� �ل ��ب س �م��وهف��ي ال �ن �ط��ق ال �س��ام��ي ب��اف �ت �ت��اح دور
االنعقاد الثاني للفصل التشريعي
الثالث عشر م��ن أع�ض��اء السلطتني
ال �ت �ش��ري �ع �ي��ة وال �ت �ن �ف �ي��ذي��ة ص�ي��ان��ة
ال ��وح ��دة ال��وط�ن�ي��ة وع ��دم ال�ت�ج��ري��ح
واستباحة الخصوصيات ودعا الى
ترسيخ العدالة وتطبيق القوانني.
القمة االقتصادية
للمؤتمر اإلسالمي
  8و 2009/11/9أل �ق��ى س�م��وهكلمة في القمة االقتصادية ملنظمة
امل ��ؤت� �م ��ر اإلس �ل��ام � ��ي ال� �ت ��ي ع �ق��دت
ف��ي ت��رك�ي��ا وط��ال��ب ف�ي�ه��ا بتضافر
الجهود للحد من آثار األزمة املالية
ال �ع��امل �ي��ة وال� �ت ��رك� �ي ��ز ع �ل��ى ت�ن�م�ي��ة
ال �ن �ش��اط��ات االق �ت �ص ��ادي ��ة .واش� ��ار
ال��ى إن�ش��اء الكويت ص�ن��دوق لدعم
املشروعات الصغيرة واملتوسطة.

القمة الخليجية
  14و 2009/11/15ألقى سموهك�ل�م��ة ف ��ي ال �ق �م��ة ال�خ�ل�ي�ج�ي��ة ال�ت��ي
استضافتها الكويت وطالب فيها
ب ��ال� �ت� �ع ��اون ال� �ع ��رب ��ي وال �خ �ل �ي �ج��ي
وتنفيذ مشروع الربط الكهربائي
ب�ي�ن دول امل �ج �ل��س وإن� �ش ��اء هيئة
س � �ك� ��ة ح � ��دي � ��د ك � �م� ��ا أدان س� �م ��وه
االره��اب واالعتداء على السعودية
وت� � �ن � ��اول ال �ق �ض �ي��ة ال �ف �ل �س �ط �ي �ن �ي��ة
وامللف النووي اإليراني.
افتتاح المدينة البحرية
  2009/12/17اف �ت �ت��ح س�م��وهم��دي �ن��ة ص� �ب ��اح االح� �م ��د ال �ب �ح��ري��ة
وط� �ل ��ب س� �م ��وه ان� �ج ��از امل ��زي ��د م��ن
املشاريع التنموية.
كلمة إلى المواطنين
  2009/12/29وج � � ��ه األم � �ي ��رك �ل �م��ة ال � ��ى امل ��واط � �ن �ي�ن ط� �ل ��ب م�ن�ه��م
ترسيخ املحبة واالحترام ومواجهة
التحديات وعدم االساءة الى النسيج
االج �ت �م��اع��ي أو امل �س ��اس ب��ال�ث��واب��ت
ال� ��وط � �ن � �ي� ��ة م � � �ح � � ��ذرا م � � ��ن امل � �س� ��اس
بالوحدة الوطنية وتشويه املمارسة
الديمقراطية ونفى سموه الشائعات
حول الحل غير الدستوري.
 :2010الخير والعطاء
ب� ��ال � �خ � �ي� ��ر وال � � �ع � � �ط� � ��اء اس� �ت� �ه ��ل
ص� ��اح� ��ب ال� �س� �م ��و ن � �ش ��اط ��ات ع ��ام
ال �ح �ك��م ال� �خ ��ام ��س .ف� �ب ��داي ��ة ال �ع��ام
الخامس كانت م��ع اع�لان سفيرنا

في بريطانيا خالد الدويسان عن
ت� �ب ��رع س� �م ��وه ب �م �ب �ل��غ  10م�لاي�ين
جنيه اس�ت��رل�ي�ن��ي مل��رك��ز اك�س�ف��ورد
للدراسات اإلسالمية.
 وق � � ��ام س� �م ��وه ف� ��ي  23ف �ب��راي��رب ��اف� �ت� �ت ��اح اك � �ب� ��ر م �ج �م��ع ل �ص �ن��اع��ة
ال � � �ب � � �ت� � ��روك � � �ي � � �م� � ��اوي� � ��ات مل � �ش� ��اري � ��ع
االول� �ي� �ف� �ي ��ات ال �ث ��ان ��ي وال �ع �ط��ري��ات
والستارين وذلك في شركة ايكويت
ب �م �ن �ط �ق ��ة ال� �ش� �ع� �ي� �ب ��ة ال �ص �ن ��اع �ي ��ة
الجنوبية.
 في الفترة من  27الى  29مارست � � � ��رأس ص� ��اح� ��ب ال� �س� �م ��و األم� �ي ��ر
وف��د ال�ك��وي��ت ال��ى اج�ت�م��اع مجلس
ال �ج��ام �ع��ة ال �ع��رب �ي��ة ع �ل��ى م�س�ت��وى
القمة في دورته الـ  22والتي عقدت
في مدينة سرت الليبية.
 وفي الفترة من  25ابريل حتىال � �س� ��ادس م ��ن م ��اي ��و ق� ��ام ص��اح��ب
ال �س �م��و األم� �ي ��ر ب �ج��ول��ة أوروب� �ي ��ة
ش �م �ل��ت زي � � ��ارة أمل ��ان� �ي ��ا وإي �ط��ال �ي��ا
ودول � ��ة ال �ف��ات �ي �ك��ان .وف � ��ي 11م��اي��و
ش � � ��ارك س� �م ��و األم � �ي� ��ر ف� ��ي ال �ل �ق��اء
التشاوري الـ 12لقادة دول مجلس
ال �ت �ع��اون ل� ��دول ال �خ �ل �ي��ج ال�ع��رب�ي��ة
الذي عقد في الرياض.
جولة عربية
 وف� ��ي ال �ف �ت ��رة م ��ن  15ال� ��ى 19مايو  2010قام سمو األمير بجولة
ع ��رب� �ي ��ة ش �م �ل ��ت م� �ص ��ر وس� ��وري� ��ة
واألردن ولبنان وج��اءت ف��ي إط��ار
ح� � � ��رص س� � �م � ��وه ع � �ل� ��ى اس � �ت � �م� ��رار
ال �ت �ش��اور م��ع ال� �ق ��ادة ال �ع��رب ح��ول
م �خ �ت �ل��ف امل �س ��ائ ��ل وامل ��وض ��وع ��ات

ف��ي ظ��ل املستجدات ال�ت��ي تمر بها
املنطقة
تطوير عمل مجلس األمن
 وفي  24مايو  2010ألقى ممثلص ��اح ��ب ال� �س� �م ��و األم � �ي� ��ر ال �ش �ي��خ
صباح األحمد سمو رئيس مجلس
ال��وزراء الشيخ ناصر املحمد كلمة
الكويت أمام الجمعية العامة لألمم
املتحدة أك��د خاللها سموه أن��ه قد
ح � ��ان ال� ��وق� ��ت الت � �خ� ��اذ ال� �خ� �ط ��وات
امل�ط�ل��وب��ة لتحسني وت �ط��وي��ر عمل
مجلس األمن.
الجولة المغاربية
 وف� ��ي ال �ف �ت ��رة م ��ن  11ال� ��ى 14اك�ت��وب��ر  2010ق��ام ص��اح��ب السمو
األم� � �ي � ��ر ال� �ش� �ي ��خ ص � �ب� ��اح األح� �م ��د
ب �ج��ول��ة ع��رب �ي��ة م �غ��ارب �ي��ة ش�م�ل��ت
ت ��ون ��س وال � �ج� ��زائ� ��ر وم��وري �ت��ان �ي��ا
وامل �غ��رب أج��رى خاللها مباحثات
م� ��ع ق � � ��ادة ه� � ��ذه ال � ��دول � ��ة ت �ن��اول��ت
ال � �ع �ل�اق� ��ات وس� �ب ��ل ت� �ع ��زي ��زه ��ا ف��ي
جميع املجاالت.
 وف��ي  21اك�ت��وب��ر ع�ب��ر صاحبال �س �م��و األم �ي��ر ع��ن ع�م�ي��ق األس��ف
واالستياء إزاء ما شهدته الساحة
امل �ح �ل �ي��ة أخ� �ي ��را م ��ن أح� � ��داث وأك ��د
س �م��وه االل �ت��زام بتطبيق ال�ق��ان��ون
على الجميع بما يكفل حفظ األمن
واالستقرار في البالد.
النطق السامي
 وف��ي  26اك�ت��وب��ر  2010افتتحص� ��اح� ��ب ال� �س� �م ��و دور االن� �ع� �ق ��اد
ال � � � �ع� � � ��ادي ال� � �ث � ��ال � ��ث م � � ��ن ال� �ف� �ص ��ل
التشريعي الـ  13ملجلس األمة حيث
دع� ��ا ف ��ي ن �ط �ق��ه ال �س��ام��ي امل�ج�ل��س
وال�ح�ك��وم��ة وامل��ؤس �س��ات واألف� ��راد
ال ��ى ال�ت�ح�ل��ي ب��ال�ح�ك�م��ة وال��وق��وف
ص �ف��ا واح � � ��دا أم � ��ام م �س��ؤول �ي��ات �ن��ا
الوطنية لدرء أسباب الفتنة.
 2011بدأ بمكرمة أميرية
 ب� �ف ��رح ��ة ك� �ب� �ي ��رة وب �م �ب��اي �ع��ةمتجددة احتفلت الكويت في هذا
ال �ي��وم ( 29ي�ن��اي��ر  )2011ب��ال��ذك��رى
ال �س��ادس��ة ل�ت��ول��ي ص��اح��ب السمو
أمير البالد وقد استهل هذا العام
ب �ص��رف م �ك��رم��ة أم �ي��ري��ة م �ق��داره��ا
 1000دينار للمواطنني.
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تصادف هذه األيام الذكرى العاش��رة لتولي حضرة صاحب الس��مو أمير البالد الش��يخ صباح األحمد الجابر الصباح مس��ند اإلمارة حيث تبوأت الكويت في
عهده مكانة مرموقة عالميا وش��هدت السنوات العش��ر محطات مضيئة لسموه محليا واقليميا ودوليا استحق على إثرها تكريم العالم بلقب قائد
العمل اإلنساني.

صاحب السمو للحكومة ومجلس األمة:
التعاون بين السلطتين حتمي
تتمة المنشور ص12
ميناء مبارك
 وفي  6ابريل  2011دشن سموهح �ف��ل وض� ��ع ح �ج��ر أس � ��اس م�ي�ن��اء
مبارك الكبير في جزيرة بوبيان
.
الفزعة الوطنية
 وف� ��ي  25ي��ون �ي��و  2011وج��هص ��اح ��ب ال� �س� �م ��و األم � �ي� ��ر ال �ش �ي��خ
صباح األحمد الى أبنائه املواطنني
كلمة دعاهم فيها الى فزعة وطنية
جامعة مطالبا الشباب بالحفاظ
ع �ل��ى ال� � ��روح ال �ك��وي �ت �ي��ة امل �ع �ه��ودة
لبناء س��ور ال��وح��دة الوطنية وبث
روح األمل والتفاؤل.
مكرمة رياضية
 وب � �م � �ك� ��رم� ��ة أب� � ��وي� � ��ة ألب� �ن ��ائ ��هال��ري��اض �ي�ي�ن ت �ب��رع س �م��وه ف ��ي 31
ي� � ��ول � � �ي� � ��و 2011ب� �م� �ل� �ي ��ون ��ي دي� �ن ��ار
الت� �ح ��اد ك� ��رة ال� �ق ��دم وامل �ن �ت �خ �ب��ات
الوطنية.
اللجنة االقتصادية
وف��ي  15اغسطس  2011تفضل
ص ��اح ��ب ال� �س� �م ��و األم � �ي� ��ر ال �ش �ي��خ
ص� �ب ��اح األح� �م ��د ب��اف �ت �ت��اح اع �م��ال
ال � �ل � �ج � �ن� ��ة االس � � �ت � � �ش � ��اري � ��ة ل �ب �ح��ث
ال� �ت� �ط ��ورات االق �ت �ص��ادي��ة ال�ع��امل�ي��ة
واملحلية.

 في  6فبراير  2013ألقى سموهك �ل �م��ة ف� ��ي ال � � � ��دورة ال� � �ـ  12مل��ؤت �م��ر
ال� �ق� �م ��ة اإلس �ل ��ام� � ��ي ف � ��ي ال � �ق ��اه ��رة
مشددا سموه على أهمية التعاون
اإلسالمي.
 في  26مارس  2013ألقى سموهك�ل�م��ة ف��ي ال �ق �م��ة ال �ع��رب �ي��ة ال��راب �ع��ة
وال�ع�ش��ري��ن ف��ي ق�ط��ر داع �ي��ا سموه
ال � ��ى ال �ع �م��ل ع �ل��ى إي �ل��اء م�ن�ظ��وم��ة
العمل العربي املشترك ما تستحق
من اهتمام وتطوير.
 ف� ��ي  16ي ��ون� �ي ��و  2013أل �ق��ىسموه كلمة ألبنائه املواطنني بعد
أن أص � ��درت امل�ح�ك�م��ة ال��دس �ت��وري��ة
ح�ك�م�ه��ا ف ��ي إب �ط ��ال م�ج�ل��س األم ��ة
دي�س�م�ب��ر  2012داع �ي��ا ال��ى حماية
ال��وط��ن وص�ي��ان��ة أم�ن��ه واس�ت�ق��راره
وتحصينه ضد العواصف.

سمو األمير خالل افتتاح دور االنعقاد الحالي

ال � ��راب � ��ع م� ��ن ال� �ف� �ص ��ل ال �ت �ش��ري �ع��ي
الثالث عشر ملجلس األمة.
حل المجلس
 وف��ي  6دي�س�م�ب��ر  2011اص��درص��اح��ب ال �س �م��و األم �ي ��ر م��رس��وم��ا
أم�ي��ري��ا بحل مجلس األم��ة وأش��ار
م��رس��وم ال�ح��ل ال��ى ان م��ا آل��ت اليه
األم � � ��ور وادى ال� ��ى ت �ع �ث��ر م�س�ي��رة
االن �ج��از وت�ه��دي��د امل�ص��ال��ح العليا
للبالد يستوجب العودة الى األمة
الختيار ممثليها لتجاوز العقبات
وتحقيق املصلحة الوطنية.

الجوالت الرمضانية
 وف��ي  16اغسطس  2011وجرياع �ل��ى ع ��ادت ��ه ال �س �ن��وي��ة ق ��ام ص��اح��ب
ال�س�م��و ب�ج��ول�ت��ه ال��رم�ض��ان�ي��ة داخ��ل
ال�ب�لاد حيث ق��ام س�م��وه ب��زي��ارة الى
دي ��وان� �ي ��ة ال ��رع� �ي ��ل األول وج �م �ع �ي��ة
املكفوفني الكويتية والنادي الكويتي
للمعاقني وجمعية الصم والبكم.

مشاركة خليجية
 وف � � � ��ي  19دي � �س � �م � �ب� ��ر 2011غ� � � � ��ادر ص � ��اح � ��ب ال � �س � �م� ��و األم � �ي� ��ر
متوجها ال��ى العاصمة السعودية
ال��ري��اض مترئسا وف��د الكويت في
اجتماعات ال��دورة ال�ـ  32للمجلس
األع � �ل� ��ى مل �ج �ل��س ال � �ت � �ع� ��اون ل� ��دول
الخليج العربية.

منتدى التعاون اآلسيوي
 وف��ي  10اك�ت��وب��ر  2011افتتحص ��اح ��ب ال� �س� �م ��و م� �ن� �ت ��دى ح� ��وار
ال �ت �ع��اون اآلس� �ي ��وي ال �ع��اش��ر وق��د
ال �ق��ى س �م��وه ك�ل�م��ة ام� ��ام امل�ن�ت��دى
اش� ��ار ف �ي �ه��ا ال ��ى ان ه ��ذا امل �ن �ت��دى
ينعقد في متغيرات متسارعة في
ع��امل �ن��ا امل �ع��اص��ر ع �ل��ى امل�س�ت��وي�ين
االقتصادي والسياسي.
وف��ي  25اكتوبر تفضل صاحب
السمو األمير الشيخ صباح االحمد
ب��اف �ت �ت��اح دور االن� �ع� �ق ��اد ال� �ع ��ادي

 :2012قمتا بغداد ومكة
افتتاح المبطل األول
 ف��ي  15ف�ب��راي��ر  2012تفضلح�ض��رة ص��اح��ب ال�س�م��و بافتتاح
امل �ج �ل��س امل �ب �ط��ل األول واس �ت �ه��ل
سموه الجلسة بالنطق السامي.
قمة بغداد
ف � ��ي  29م� � � ��ارس  2012ش � ��ارك
ف� ��ي ق �م��ة ب � �غ� ��داد وش� �ك ��ل ح �ض��ور
س �م��وه ف��ي ال �ق �م��ة ال �ع��رب �ي��ة ال� �ـ 23
في بغداد احد ابرز عناوين القمة

العربية مؤكدا سموه في حضوره
استمرار التقدم الكبير في طي ما
خلفته ازمة االحتالل الغاشم عام
.1990
يوم المعلم
وفي  11ابريل  2012كرم سموه
كوكبة من املعلمني بمناسبة اليوم
العاملي للمعلم وفي  18ابريل شهد
س�م��وه حفل خ�ت��ام ج��ائ��زة الكويت
ال� ��دول � �ي� ��ة ل �ح �ف��ظ ال� � �ق � ��رآن ال �ك��ري��م
وقراءاته وتجويد تالوته لدورتها
ال �ث��ال �ث��ة وف ��ي  23م �ن��ه ك ��رم س�م��وه
املتفوقني واملتفوقات من خريجي
ك �ل �ي��ات وم �ع ��اه ��د ال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة
للتعليم التطبيقي والتدريب لعام
 2011/2010ع� �ل ��ى م� �س ��رح ك�ل�ي��ة
التربية.
حكم المبطل األول
ف � ��ي  20ي ��ون� �ي ��و  2012ق �ض��ت
امل� �ح� �ك� �م ��ة ال� ��دس � �ت� ��وري� ��ة ب ��إب� �ط ��ال
املجلس وعودة مجلس .2009
قمة افريقيا
 ف ��ي  14ي��ول �ي��و  2012ش ��اركسموه في القمة االفريقية لالتحاد
االف� ��ري � �ق� ��ي ال� �ت ��اس� �ع ��ة ع � �ش� ��رة ف��ي
ال�ع��اص�م��ة االث �ي��وب �ي��ة ادي ��س اب��اب��ا
وذل��ك ف��ي مسابقة تاريخية حيث
ك��ان سموه اول زعيم عربي توجه
اليه الدعوة من خارج القارة.
قمة مكة
 -ف ��ي  15اغ �س �ط��س  2012ال�ق��ى

س� �م ��وه ك �ل �م��ة ام � � ��ام ق �م ��ة امل��ؤت �م��ر
اإلس�ل��ام� ��ي ف� ��ي م �ك��ة امل� �ك ��رم ��ة أك��د
فيها ض ��رورة ال�ت�ح��رك ل��وض��ع حد
للمأساة الدامية ف��ي س��وري��ة وفي
 30اغ� �س� �ط ��س غ � � ��ادر س � �م� ��وه ال ��ى
امل�م�ل�ك��ة امل �ت �ح��دة ال �ب��ري �ط��ان �ي��ة في
زي��ارة خاصة وتفقد سموه جناح
صباح األحمد الجابر الضطرابات
ال� � �ق� � �ل � ��ب ف� � � ��ي (س� � � ��ان� � � ��ت ل � ��وك � ��اس
وروزفلت).
الجامعة المفتوحة
 ف��ي  26سبتمبر  2012افتتحس �م��وه امل �ق��ر ال��رئ �ي �س��ي ل�ل�ج��ام�ع��ة
العربية املفتوحة بالكويت.
الحوار اآلسيوي
 ف ��ي  15اك �ت ��وب ��ر  2012اف �ت �ت��حس�م��وه ال�ق�م��ة األول ��ى مل�ن�ت��دى ح��وار
التعاون اآلسيوي التي استضافتها
الكويت وجاءت بمبادرة من سموه
وقد وجه سموه بالتبرع بمبلغ 300
مليون دوالر مساهمة م��ن الكويت
في مبادرة حشد موارد مالية بقيمة
م �ل �ي��اري دوالر ل �ت �م��وي��ل امل �ش��اري��ع
االنمائية في الدول اآلسيوية.
استقبال ملكي لسموه
في بريطانيا
 ف � ��ي  27ن ��وف� �م� �ب ��ر  2012ت��ماس�ت�ق�ب��ال س �م��وه اس�ت�ق�ب��اال ملكيا
ف � ��ي ق � �ص� ��ر ون� � ��دس� � ��ور وك � � � ��ان ف��ي
استقبال س�م��وه صاحبة الجاللة
امل� �ل� �ك ��ة ال� �ي ��زاب� �ي ��ث ال� �ث ��ان� �ي ��ة م�ل�ك��ة
اململكة املتحدة الصديقة وتبادال

األوسمة التكريمية.
 وف��ي  16ديسمبر  2012افتتحس� �م ��وه دور االن� �ع� �ق ��اد االول م��ن
ال �ف �ص��ل ال �ت �ش��ري �ع��ي ال ��راب ��ع عشر
وش� �ه ��د س� �م ��وه ف� ��ي  18دي �س �م �ب��ر
حفل توزيع جوائز مؤسسة التقدم
العلمي.
 وف��ي  25ديسمبر  2012شاركس� �م ��وه ف ��ي أع� �م ��ال ال � � ��دورة ال � �ـ 33
للمجلس األعلى لقادة دول مجلس
ال �ت �ع��اون ل� ��دول ال �خ �ل �ي��ج ال�ع��رب�ي��ة
ب��رئ��اس��ة م�م�ل�ك��ة ال �ب �ح��ري��ن وأل �ق��ى
ص��اح��ب ال�س�م��و كلمة ف��ي املؤتمر
م �ب �ي �ن��ا أن ال � �ك� ��وي� ��ت ت �س �ت �ض �ي��ف
م ��ؤت �م ��را دول� �ي ��ا ل �ل �م��ان �ح�ين ل��دع��م
سورية يناير املقبل.
 :2013مؤتمر المانحين األول
 ف��ي  21يناير  2013أل�ق��ى سمواألمير كلمة في الجلسة االفتتاحية
للقمة العربية التنموية االقتصادية
واالج�ت�م��اع�ي��ة ال�ث��ال�ث��ة ف��ي ال��ري��اض
أش ��اد ف�ي�ه��ا س �م��وه ب �م �ب��ادرة خ��ادم
الحرمني الشريفني بزيادة رأسمال
املؤسسات التنموية العربية مشيرا
الى املأساة االنسانية التي يتعرض
لها الشعب السوري.
 في  30يناير  2013ألقى سموهف��ي اف�ت�ت��اح امل��ؤت�م��ر ال��دول��ي األول
للمانحني لدعم الوضع اإلنساني
ف � ��ي س � ��وري � ��ا وأع� � �ل � ��ن س � �م� ��وه ع��ن
م �س��اه �م��ة دول� � ��ة ال� �ك ��وي ��ت ب�م�ب�ل��غ
 300م�ل�ي��ون دوالر أم �ي��رك��ي ل��دع��م
الوضع اإلنساني للشعب السوري
الشقيق.

النطق السامي
 ف ��ي  6أغ �س �ط��س  2013أل �ق��ىسموه النطق السامي ف��ي افتتاح
دور االن� �ع� �ق ��اد ال� �ع ��ادي األول من
ال �ف �ص��ل ال �ت �ش��ري �ع��ي ال ��راب ��ع عشر
مل �ج �ل��س األم� � ��ة م �ع �ل �ن��ا س� �م ��وه ع��ن
م� �ش ��روع وط �ن��ي م� �ح ��اوره اص�ل�اح
ال �ج �ه��از االداري وت��رش �ي��د ال�ع�م��ل
البرملاني وال�ت��زام اإلع�ل�ام الوطني
ب �ك��اف��ة م� �ح ��اوره وال � �ت ��زام امل��واط��ن
مسؤولياته تجاه وطنه.
 ف� ��ي  29اك� �ت ��وب ��ر  2013أل �ق��ىس�م��وه ال�ن�ط��ق ال�س��ام��ي وال�خ�ط��اب
األم�ي��ري ف��ي افتتاح دور االنعقاد
ال� �ث ��ان ��ي م� ��ن ال� �ف� �ص ��ل ال �ت �ش��ري �ع��ي
الرابع عشر وأطلق سموه مبادرة
االص� � �ل� ��اح ال � �ش� ��ام� ��ل وم � �ح� ��اوره� ��ا
ح� �م ��اي ��ة أم� � ��ن ال � �ك� ��وي� ��ت خ ��ارج� �ي ��ا
وداخليا وترشيد العمل السياسي
واملمارسة الديمقراطية.
 ف ��ي  19ن��وف �م �ب��ر  2013أل �ق��ىس� �م ��وه ك �ل �م��ة ف� ��ي اف� �ت� �ت ��اح ال �ق �م��ة
ال �ع��رب �ي��ة االف ��ري� �ق� �ي ��ة ال �ث��ال �ث��ة ف��ي
الكويت.
 ف ��ي  10دي �س �م �ب��ر  2013أل�ق��ىس �م��وه ك �ل �م��ة ف ��ي اف �ت �ت��اح ال � ��دورة
الرابعة والثالثني للمجلس األعلى
مل �ج �ل��س ال� �ت� �ع ��اون ل� � ��دول ال�خ�ل�ي��ج
العربية.
 :2014زعيم اإلنسانية
 -في  15يناير  2014ألقى سمو
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أمير الدبلوماسية

تصادف هذه األيام الذكرى العاش��رة لتولي حضرة صاحب الس��مو أمير البالد الش��يخ صباح األحمد الجابر الصباح مس��ند اإلمارة حيث تبوأت الكويت في
عهده مكانة مرموقة عالميا وش��هدت السنوات العش��ر محطات مضيئة لسموه محليا واقليميا ودوليا استحق على إثرها تكريم العالم بلقب قائد
العمل اإلنساني.

اكد أن الكويت عصية على اإلرهاب

اللفتة األبوية تجلت في تفقده موقع
تفجير مسجد الصادق رغم المخاطر
تتمة المنشور ص13

األم �ي ��ر ك�ل�م��ة ف ��ي اف �ت �ت��اح امل��ؤت�م��ر
ال �ث��ان��ي ل�ل�م��ان�ح�ين ل��دع��م ال��وض��ع
اإلن� �س ��ان ��ي ف ��ي س ��وري ��ة وق� ��د ع�ق��د
امل��ؤت�م��ر ف��ي ال�ك��وي��ت قبيل ال��ذك��رى
ال� �ث ��ام� �ن ��ة ل� �ت ��ول ��ي س� �م ��وه م �ق��ال �ي��د
ال� �ح� �ك ��م ح� �ت ��ى ج � � � ��اءت ال� �ش� �ه ��ادة
العاملية في حق سموه بأنه زعيم
اإلنسانية.
رئاسة الجامعة العربية
 في  25مارس  2014ألقى سموهك �ل �م��ة ف� ��ي ال �ج �ل �س��ة االف �ت �ت��اح �ي��ة
ل � � �ل� � ��دورة ال� �خ ��ام� �س ��ة وال� �ع� �ش ��ري ��ن
ملجلس جامعة الدول العربية على
م�س�ت��وى ال�ق�م��ة وق��د ط��ال��ب سموه
بنبذ ال�خ�لاف��ات العربية والسعي
ال� �ج ��اد ل ��وح ��دة ال� �ص ��ف وت��وح �ي��د
الكلمة.
تكريم األمم المتحدة
ف� ��ي  28اك� �ت ��وب ��ر  2014أل �ق��ى
س � �م� ��وه ال� �ن� �ط ��ق ال � �س� ��ام� ��ي أم � ��ام
م �ج �ل��س األم� � ��ة ف ��ي اف� �ت� �ت ��اح دور
االن � �ع � �ق� ��اد ال � �ث ��ال� ��ث م � ��ن ال �ف �ص��ل
التشريعي ال��راب��ع عشر ج��اء فيه
ان ب �ن ��اء االن � �س ��ان ال �ك��وي �ت��ي ف��ي
ط�ل�ي�ع��ة أول ��وي ��ات س �م��وه ليكون
م� ��ؤه �ل�ا ع �ل �م �ي��ا وع� �م� �ل� �ي ��ا ي�م �ل��ك
ال�ك�ف��اءة وامل �ق��درة وال�خ�ب��رة التي
ت �ت �ط �ل �ب �ه��ا اس � � ��واق ال �ع �م ��ل ب �ن��اء
االن �س��ان ال�ك��وي�ت��ي امل��ؤم��ن بدينه
وبوطنه املتمسك بقيمه ومبادئه
وتراثه الذي يؤدي واجبه قبل ان
يأخذ حقوقه.
 ف��ي  9دي�س�م�ب��ر  2014ت��رأسسموه وفد الكويت في اجتماعات
ال � � � � ��دورة ال� �خ ��ام� �س ��ة وال� �ث�ل�اث�ي�ن
للمجلس األعلى ملجلس التعاون
ل � ��دول ال �خ �ل �ي��ج ال �ع��رب �ي��ة وال �ت��ي
اق �ي �م��ت ف ��ي ال �ع��اص �م��ة ال �ق �ط��ري��ة
الدوحة.
ابرز االحداث المحلية لعام 2015
واج � �ه ��ت ال� �ك ��وي ��ت ه � ��ذا ال �ع��ام
ت �ح��دي��ات واس� �ع ��ة الس �ي �م��ا على
ص � �ع � �ي� ��دي م � ��واج� � �ه � ��ة اإلره� � � � ��اب
وتداعياته أو األزمة االقتصادية
ال �ع��امل �ي��ة وان �ع �ك��اس��ات �ه��ا ورغ ��م
ذل � � ��ك ف � �ق� ��د ك � ��ان � ��ت ال � � �ب� �ل��اد ع �ل��ى

األمير في موقع تفجير األمام الصادق فوز وقوع الحادث

ق � ��در م ��واج� �ه ��ة ه � ��ذه ال �ت �ح��دي��ات
ب�ف�ض��ل اإلج� � ��راءات وال�س�ي��اس��ات
ال �ح��ازم��ة ال �ت��ي ات�خ��ذت�ه��ا لتأمني
أك �ب��ر ق��در م��ن االس �ت �ق��رار األم�ن��ي
واالقتصادي من جهة واستدامة
أو توسعة م��ا ت��م إن�ج��ازه سابقا
م��ن جهة أخ��رى وعملت الكويت
أي�ض��ا ع�ل��ى ت�ع��زي��ز ع�لاق��ات�ه��ا مع
دول ال� �ع ��ال ��م م� ��ن خ �ل��ال دوره � ��ا
اإليجابي والبناء.
ون ��رص ��د أه � ��م االح� � � ��داث ال �ت��ي
عاشتها الكويت طيلة عام 2015
والتي جاءت على هذا النحو:
  9ي �ن��اي��ر :س �م��و أم �ي��ر ال �ب�لادال �ش �ي��خ ص �ب��اح األح� �م ��د ال �ج��اب��ر
الصباح ي��رع��ى افتتاح مهرجان
املوروث الشعبي الخامس وسط
حضور شعبي كبير.
  7ف�ب��راي��ر :س�م��و أم�ي��ر ال�ب�لادي��رع��ى م�ه��رج��ان ال�ك��وي��ت ال��دول��ي
ال ��راب ��ع ل �ل �ج��واد ال �ع��رب��ي ب �ن��ادي
الصيد والفروسية.
  9ف�ب��راي��ر :س�م��و أم�ي��ر ال�ب�لادي��رع��ى ب �ط��ول��ة ال �ك��وي��ت ال��دول �ي��ة
الرابعة للخيل العربية املصرية
 2015وذل � ��ك ف ��ي م ��رك ��ز ال� �ج ��واد
ال� �ع ��رب ��ي (ب� �ي ��ت ال � �ع� ��رب) ب �ن��ادي
الصيد والفروسية.
 31 -م��ارس :سمو أمير البالد

ي�ع�ل��ن ع ��ن ال �ت �ع �ه��د ب �ت �ق��دي��م 500
م � �ل � �ي ��ون دوالر ل � ��دع � ��م ال ��وض ��ع
اإلنساني في سوريا.
 31م� ��ارس :س�م��و أم �ي��ر ال�ب�لاد
ي�ف�ت �ت��ح أع� �م ��ال امل��ؤت �م��ر ال��دول��ي
ال�ث��ال��ث للمانحني ل��دع��م ال��وض��ع
اإلن �س��ان��ي ف��ي س��وري��ا بمشاركة
وف ��ود م��ن  78دول ��ة م��ن مختلف
أنحاء العالم إلى جانب أكثر من
 40هيئة ومنظمة دولية.
  19ي��ون�ي��و :بمناسبة حلولشهر رمضان املبارك سمو أمير
ال � �ب �ل�اد ال �ش �ي��خ ص� �ب ��اح األح �م��د
ال� �ج ��اب ��ر ال� �ص� �ب ��اح وس� �م ��و ول ��ي
ال� �ع� �ه ��د ال� �ش� �ي ��خ ن � � ��واف األح� �م ��د
ال � �ج� ��اب� ��ر ال � �ص � �ب� ��اح وأس � � � � ��رة آل
الصباح الكرام يستقبلون بقصر
ب �ي��ان ج �م��وع امل �ه �ن �ئ�ين ب��ال�ش�ه��ر
الفضيل من مواطنني ومقيمني.
  22يونيو :سمو أمير البالديستقبل ص��اح��ب ال�س�م��و امللكي
رئ �ي ��س وزراء م �م �ل �ك��ة ال �ب �ح��ري��ن
الشقيقة األمير خليفة بن سلمان
آل خليفة والوفد املرافق لسموه
لتقديم التهاني بمناسبة شهر
رمضان.
  26يونيو :سمو أمير البالدي �ت �ف �ق��د م� ��وق� ��ع االن � �ف � �ج� ��ار ال� ��ذي
شهده مسجد اإلمام الصادق في

منطقة الصوابر بمدينة الكويت
عند صالة الجمعة في لفتة أبوية
حنونة وشجاعة من قائد عظيم
رغ� ��م امل �خ��اط��ر وت �ف �ق��د ال �ج��رح��ى
واملصابني وقال :هذوال عيالي.
  27يونيو :سمو أمير البالدي� �ق ��دم واج � � ��ب ال� � �ع � ��زاء إل � ��ى أس ��ر
ضحايا مسجد اإلمام الصادق.
  30يونيو :سمو أمير البالدي �ع��رب ع ��ن ب��ال��غ ال �ش �ك��ر ل�ت�لاح��م
امل ��واط� �ن�ي�ن إث � ��ر ت �ف �ج �ي��ر م�س�ج��د
اإلمام الصادق.
  1ي��ول�ي��و :س�م��و أم �ي��ر ال�ب�لادي �ق �ي��م م ��أدب ��ة إف� �ط ��ار ع �ل��ى ش��رف
أع� �ض ��اء ال�س�ل�ط�ت�ين ال�ت�ش��ري�ع�ي��ة
والتنفيذية.
  1ي��ول�ي��و :س�م��و أم �ي��ر ال�ب�لادي �س �ت �ق �ب��ل ب �ق �ص��ر ال� �س� �ي ��ف أس ��ر
ضحايا االنفجار اإلرهابي الذي
استهدف مسجد اإلمام الصادق.
  9ي��ول�ي��و :س�م��و أم �ي��ر ال�ب�لادي ��وج ��ه ك �ل �م��ة ب �م �ن��اس �ب��ة ال �ع �ش��ر
األواخ� � � � � � � ��ر م � � ��ن ش � �ه � ��ر رم � �ض � ��ان
امل � �ب� ��ارك ش� ��اك� ��را أب � �ن� ��اء ال �ك��وي��ت
ع �ل��ى وح��دت �ه��م وت�لاح �م �ه��م إزاء
موقفهم من العمل اإلرهابي الذي
ط��ال مسجد اإلم��ام ال�ص��ادق كما
شكر رج��ال األم��ن على ما قدموه
وب��ذل��وه من عمل دؤوب للحفاظ

ع�ل��ى أم��ن ال��دول��ة وع�ل��ى تصميم
أب � � �ن� � ��اء ال � �ك� ��وي� ��ت ف� � ��ي م ��واج� �ه ��ة
اإلره��اب وتجفيف منابعه ولفت
سموه إلى إدراك طبيعة الظروف
واألوضاع الحرجة التي تمر بها
املنطقة داع�ي��ا إل��ى أخ��ذ الحيطة
والحذر.
  11يوليو :سمو أمير البالديلتقي خ��ادم الحرمني الشريفني
وي� �ق ��دم ل ��ه واج � ��ب ال� �ع ��زاء ب��وف��اة
ص ��اح ��ب ال �س �م��و امل �ل �ك��ي األم �ي��ر
سعود بن فيصل بن عبدالعزيز
آل س� �ع ��ود وزي� � ��ر ال� ��دول� ��ة ع�ض��و
مجلس الوزراء املستشار الخاص
ل � � �خ� � ��ادم ال� � �ح � ��رم �ي��ن ال� �ش ��ري� �ف�ي�ن
املشرف على الشؤون الخارجية.
  14يوليو :سمو أمير البالدي �ه �ن��ئ زع� �م ��اء م �ج �م��وع��ة ()1+5
واألم � �ي ��ن ال � �ع� ��ام ل�ل�أم ��م امل �ت �ح��دة
باالتفاق النووي مع إيران.
  28أكتوبر :سمو أمير البالديفتتح دور االن �ع �ق��اد ال��راب��ع من
الفصل التشريعي ال�ـ  14ملجلس
األمة.
  11نوفمبر :سمو أمير البالدي� �ج ��ري م � �ح� ��ادث� ��ات ف� ��ي روس� �ي ��ا
االتحادية مع الرئيس فالديمير
بوتني أس�ف��رت ع��ن التوقيع على
س ��ت ات �ف��اق �ي��ات ث �ن��ائ �ي��ة ش�م�ل��ت
امل �ج�لات السياسية والعسكرية
واالقتصادية.
  5ن ��وف� �م� �ب ��ر :س� �م ��و األم� �ي ��ريرعى مهرجان اليوم الوطني الـ
 11ال� ��ذي ي�ن�ط�ل��ق ل�ل�ت�ض��ام��ن مع
املعاقني وسط مشاركة كبيرة.
  11نوفمبر :سمو أمير البالديستقبل م��دي��رة ص �ن��دوق النقد
الدولي كريستني الغارد.
  12ن ��وف � �م � �ب ��ر :س � �م ��و أم� �ي ��رالبالد يعزي رئيس وزراء لبنان
ب �ض �ح��اي��ا ان� �ف� �ج ��اري ال �ض��اح �ي��ة
الجنوبية لبيروت.
  13ن ��وف � �م � �ب ��ر :س � �م ��و أم� �ي ��رالبالد يرعى حفل اختيار الشيخ
عبدالله الجابر شخصية عاملية
في مجال الثقافة والتعليم للعام
.2015 - 2014
 14نوفمبر :سمو أمير البالد
يعزي الرئيس الفرنسي بضحايا
هجمات باريس.
 15 -ن ��وف � �م � �ب ��ر :س � �م ��و أم� �ي ��ر

البالد يهنئ رئيس غرفة تجارة
وصناعة الكويت بحصوله على
جائزة (النبتة الذهبية).
  17نوفمبر :سمو أمير البالدي�س�ت�ق�ب��ل رئ �ي ��س م �ج �ل��س أم �ن��اء
جامعة ميونيخ التقنية في دولة
الكويت.
  29ن��وف�م�ب��ر :م��رس��وم أم�ي��ريبتعديل مرسوم تشكيل الوزارة.
  2ديسمبر :سمو أمير البالديشمل برعايته وح �ض��وره حفل
ت��وزي��ع ج��وائ��ز م��ؤس�س��ة الكويت
للتقدم العلمي.
  2ديسمبر :سمو أمير البالديستقبل رئيس واعضاء مجلس
العالقات العربية والدولية.
  7ديسمبر :سمو أمير البالدوب � �ح � �ض� ��ور س� �م ��و ول� � ��ي ال �ع �ه��د
ال �ش �ي��خ ن� � ��واف األح � �م� ��د ال �ج��اب��ر
ال �ص �ب��اح يستقبل ال�س�ي��د ول�ي��ام
ه �ن��ري غ �ي �ت��س ال �ث��ال��ث ال��رئ �ي��س
امل� �ش ��ارك مل��ؤس �س��ة ب �ي��ل وم�ل�ي�ن��دا
غيتس الخيرية وذل��ك بمناسبة
زيارته الرسمية للبالد .
  7ديسمبر :سمو أمير البالدي� ��رع� ��ى ح� �ف ��ل ت� �ك ��ري ��م ال �ف ��ائ ��زي ��ن
بجائزة سمو الشيخ سالم العلي
للمعلوماتية.
  8ديسمبر :سمو أمير البالدي��رع��ى اح�ت�ف��ال�ي��ة مكتب الشهيد
بيوبيله الفضي.
  15ديسمبر :سمو أمير البالديستقبل رئيس وأعضاء مجلس
مفوضي هيئة أسواق املال.
  18ديسمبر :سمو أمير البالدال �ش �ي��خ ص �ب��اح االح� �م ��د ال �ج��اب��ر
ال� �ص� �ب ��اح ي �ف �ت �ت��ح اس � �ت ��اد ج��اب��ر
ال� ��دول� ��ي رس �م �ي��ا وس� ��ط ح �ض��ور
ج �م ��اه �ي ��ري ح ��اش ��د ام � �ت �ل�أت ب��ه
ارجاء االستاد.
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تصادف هذه األيام الذكرى العاش��رة لتولي حضرة صاحب الس��مو أمير البالد الش��يخ صباح األحمد الجابر الصباح مس��ند اإلمارة حيث تبوأت الكويت في
عهده مكانة مرموقة عالميا وش��هدت السنوات العش��ر محطات مضيئة لسموه محليا واقليميا ودوليا استحق على إثرها تكريم العالم بلقب قائد
العمل اإلنساني.

قراءة في المضامين السامية التي رسمت سياسة االعتدال واالتزان خارجيا وحافظت على األمن واالستقرار

كلمات سموه حفرت في ذاكرة الكويتيين
وعبرت بسفينة البالد إلى شاطئ األمان
ح �ف ��رت ك �ل �م��ات س �م��و ام �ي ��ر ال �ب�ل�اد
ال�ش�ي��خ ص �ب��اح األح �م��د ع�ل��ى م ��دار 10
س�ن��وات ف��ي ذاك ��رة الكويتيني وع�ب��رت
ب �س �ف �ي �ن��ة ال � �ب �ل�اد إل � ��ى ش ��اط ��ئ األم � ��ان
وسط عواصف إقليمية عاتية ورسمت
مل��ؤس�س��ات ال��دول��ة وامل��واط�ن�ين خ��ارط��ة
ط��ري��ق م�ك�ت�م�ل��ة األرك� � ��ان ل�ل�س�ي��ر ق��دم��ا
ف��ي سبيل تحقيق التنمية املستدامة
وال ��رف ��اه ل�ل�م��واط�ن�ين وأي �ض��ا اس�ت�ق��رار
ال� ��وط� ��ن ف� ��ي ظ� ��ل ت� �ح ��دي ��ات م �ن��اط �ق �ي��ة
ع �ص �ي �ب��ة ف �ك �ل �م��ات س� �م ��وه ف ��ي م�ع�ظ��م
املناسبات ل��م تخل م��ن إي�م��ان وتأكيد
س �م ��وه ال �ت �م �س��ك ب ��ال ��وح ��دة ال��وط �ن �ي��ة
واالل �ت��زام بالدستور وال�ق��ان��ون ودول��ة
املؤسسات كما لم تخل من الحث على
الحفاظ على الكويت فقال ان الكويت
ه��ي األم وه ��ي امل �ه��د وه ��ي ال�ل�ح��د هي
األرض التي نعيش عليها ونعمل من
أجلها وندفن في ثراها ليس لنا وجود
اال بوجودها وال عز اال بعزها ولم تخل
مناسبة م��ن ذك��ر كلمة الديموقراطية
حيث يؤكد ذلك قول سموه ان ايماننا
راس � � ��خ ب ��ال ��دي �م �ق ��راط �ي ��ة ل� �ك ��ن س �م��وه
الي �ن �س��ى ال �ت��ذك �ي��ر ب � ��أن ل �ل �م �م��ارس��ات
ال ��دي �م �ق ��راط �ي ��ة اص ��ول� �ه ��ا وح� ��دوده� ��ا
وأدوات � �ه� ��ا ال��دس �ت��وري��ة ال �ت��ي ت �م��ارس
م��ن خاللها ف��ي ال��زم��ان وامل�ك��ان املحدد
لها ف��ان خ��رج��ت ع��ن زم��ان�ه��ا ومكانها
واطارها الدستوري فانها تتحول الى
فوضى وتمرد على االس��س والقواعد
واالعراف والتقاليد االجتماعية .يدرك
س �م ��و األم � �ي� ��ر ب �ح �ك �م �ت��ه أن ال �ت �ع ��اون
أس��اس النهوض بالكويت وتطويرها
ولذلك ال تمر مناسبة إال ويدعو فيها
إل ��ى ال �ت �ع��اون وال �ع �م��ل ي ��دا واح� ��دة من
أجل الكويت ليكون الغد أكثر ازده��ارا
م��ن الحاضر وليزيد التعاون الكويت
ق ��وة وص�ل�اب��ة ألن ق ��وة ال��وط��ن ت�ق��اس
ب �ق��درة أف � ��راده ع�ل��ى ال�ع�م��ل وت�ع��اون�ه��م
في السراء والضراء من أجل املحافظة
ع�ل�ي��ه ورف �ع��ة ش��أن��ه إن أول ��ى خ�ط��وات
ال� � �ت� � �ع � ��اون ال � ��راس� � �خ � ��ة ف� � ��ي ن �ف��وس �ن��ا
وقلوبنا هي تجسيد محبتنا املتفانية
ل�ل�ك��وي��ت وط�ن��ا نبنيه ووج� ��ودا ع��زي��زا
علينا ن�ص��ون��ه ونحميه وف��ي ك��ل م��رة
يخاطب سمو األمير الشعب الكويتي
ي��دع��و ف�ي�ه��ا إل ��ى ت�ع��زي��ز ال �ت �ع��اون بني
السلطتني وتحويله ممارسة تنهض
بالعمل البرملاني والعملية السياسية
والديمقراطية في بلدنا من أجل تكاتف
الجهود ألداء املسؤوليات الدستورية.

ب �ن �ـ��اء وع �ل��م وإن� �ج ��از ي��دع��م م�ق��وم��ات
الدولة ويزيدها قوة ويجمع صفوفها
ويوحدها.

وفيما يلي بعض مقتطفات من كلمات
س �م ��وه وامل �ن �ط ��وق ��ات ال �س��ام �ي��ة خ�ل�ال
السنوات العشر وه��ي عهد سموه في
مسند اإلمارة.
األمانة والمسؤولية
إن � �ن� ��ي ال � �ي � ��وم ألع � ��دك � ��م ع� �ل ��ى ح �م��ل
األم� ��ان� ��ة وت ��ول ��ي امل �س��ؤول �ي��ة وال �س �ي��ر
بها قدما على طريق أسالفنا العظام
مستنيرا بحكمتهم ورؤاه ��م إن الثقة
التي عبرتم عنها بشخصي وأنا واحد
منكم ال يمكن أن أبادلكم عنها بالشكر
ف�ق��ط وإن �م��ا ب��ال�ع�م��ل م��ن أج ��ل ال�ك��وي��ت
ومن أجلكم فأنتم شيبا وشبابا رجاال
ون �س��اء أن �ت��م ل�ب�ن��ات ه ��ذا ال��وط��ن ال�ت��ي
ي�ت�ك��ون منها ال�ب�ن��اء ال�ش��ام��خ ال��رص�ين
ال��ذي ي��واج��ه األح ��داث بكل متغيراتها
إن البلدان وال��دول بشعوبها وأبنائها
فإن كانوا أقوياء كانت الدول والبلدان
قوية مكينة صامدة.
كلمة سموه إلخوانه وأبنائه
المواطنين في  30يناير 2006
انتصار للنهج الديمقراطي
ل �ق��د ش �ه ��دت ال �ك��وي��ت خ�ل��ال األي� ��ام
امل��اض �ي��ة ت �ج��رب��ة دق �ي �ق��ة ح �س �م��ت بها
أم ��را ب��ال��غ األه�م�ي��ة ول�ئ��ن ص��اح��ب تلك
ال �ت �ج��رب��ة ش� ��يء م ��ن األل � ��م وال �ق �ل��ق إال
أنها في محصلتها ذات وجه إيجابي
ن��اص��ع يمثل ع�لام��ة ص�ح��ة وان�ت�ص��ارا
ل �ل �ن �ه��ج ال ��دي �م �ق ��راط ��ي ال� � ��ذي ارت� �ض ��اه
الكويتيون.
النطق السامي لسموه في مجلس
األمة بتاريخ  29يناير2006
ال أحد فوق القانون
إن املواطنة الصالحة سوف تتجلى
في يقني كل فرد منا -أيها املواطنون-
بأنه ال أحد فوق القانون وأن الجميع
سواسية وب�ه��ذا الفهم املستنير يقدم
كل كويتي صورة مشرقة لشعب له دور
بارز في صنع مستقبله.
بمناسبة مرور عام على تولي
سموه مقاليد الحكم في  29يناير
 2007م
الحفاظ على العهد
أت�ح��دث إليكم ال�ي��وم حديث القلب

االحتفالية الخاصة بمرور  50عاما
على إصدار الدستور الكويتي في 13
نوفمبر 2011

سمو األمير خالل كلمته في حل مجلس األمة في مارس 2008

حديث األب كما هو حديث املسؤول
ع��ن مستقبل وط��ن وش �ع��ب ال ينشد
ألب� � �ن � ��اء وط � �ن� ��ه إال امل� �ن� �ع ��ة وال � �ق� ��وة
واالزده � � � � ��ار وال� �ح� �ف ��اظ ع �ل ��ى ال �ع �ه��د
الوطيد الذي يجمع كلمتهم ويضمن
أمنهم ويحفظ استقرارهم ذلك العهد
ه��و وحدتهم الوطنية التي تعرفون
جميعًا أنها إذا انفرط عقدها ال قدر
الله فليس بعدها إال انهيار بنائهم
وذهاب ريحهم.
كلمة سموه في حل مجلس األمة
في  18مارس .2009
شهداء فلسطين
اس �م �ح��وا ل ��ي أن أس �ت �ه��ل ك�ل�م�ت��ي
ه ��ذه ب��ال�ت��رح��م ع�ل��ى أرواح ال�ش�ه��داء
األب � �ط� ��ال واألب � ��ري � ��اء ال ��ذي ��ن س �ق �ط��وا
ف��ي غ ��زة ال�ب��اس�ل��ة وأن أح �ي��ي ن�ض��ال
وص �م��ود ال�ش�ع��ب الفلسطيني وه��و
يدافع ببسالة عن كرامته اإلنسانية
متمسكا في حقه الطبيعي في إقامة
دولته املستقلة كي تتوفر له الحياة
اآلم � �ن� ��ة وال� �ك ��ري� �م ��ة ك �س ��ائ ��ر ش �ع��وب
العالم.
بمناسبة القمة العربية
االقتصادية والتنموية
واالجتماعية في  19من يناير
2009

مد جسور التعاون
دأب ��ت دول ��ة ال�ك��وي��ت م�ن��ذ نشأتها
ع�ل��ى ال�ع�م��ل وب��إي �م��ان راس ��خ وقناعة
ت��ام��ة ع �ل��ى م ��د ج �س��ور ال �ت �ع ��اون في
م� � �ج � ��االت ال� �ت� �ط ��وي ��ر وال� �ت� �ن� �م� �ي ��ة م��ع
م�خ�ت�ل��ف ال� ��دول اإلف��ري �ق �ي��ة وال�ع��رب�ي��ة
ح� �ي ��ث س � ��ارع � ��ت م� �ن ��ذ ال� � �ي � ��وم األول
الن�ض�م��ام�ه��ا ال ��ى األم ��م امل �ت �ح��دة ع��ام
 1963ال� � ��ى ال � ��وف � ��اء ب �م �س��اه �م��ات �ه��ا
ف� ��ي ك ��اف ��ة ال� �ب ��رام ��ج ال ��دول� �ي ��ة ل�خ�ل��ق
ال � �ش� ��راك� ��ة ال� �ع ��امل� �ي ��ة وأن� � �ش � ��أت ل �ه��ذا
الغرض الصندوق الكويتي للتنمية
االقتصادية العربية وفتحت املجال
واس � �ع� ��ا ل �ت �ق ��دي ��م امل � �س� ��اع� ��دة ل� �ل ��دول
النامية.
القمة العربية  -اإلفريقية الثـانية
في ليبيا يوم األحد  10أكتوبر
2010
الدستور ضمانة االستقرار
ل� �ق ��د أص � �ب� ��ح ه� � ��ذا ال� ��دس � �ت� ��ور ه��و
ال � �ض � �م� ��ان� ��ة ال� �ح� �ق� �ي� �ق� �ي ��ة الس � �ت � �ق� ��رار
ن� � �ظ � ��ام ال� � �ك � ��وي � ��ت ال � �س � �ي� ��اس� ��ي وه� ��و
ال� ��دع� ��ام� ��ة ال ��رئ� �ي� �س� �ي ��ة ألم� � ��ن ال ��وط ��ن
وب��أح �ك �ـ �ـ �ـ �ـ��ام��ه ي �ت �ج ��ذر ف� ��ي ال �ن �ف��وس
النهج الديمقراطي لتحقيق الثوابت
ال��وط�ن�ي��ة وف��ي ظ��ل مبــــادئه تمـارس
الحرية والديمقراطية لتصبح طريق

الشباب ركيزة
الحاضر والمستقبل
م�م��ا الش��ك ف�ي��ه أن أب�ن��اء ن��ا الشباب
وبناتنا الشابات هم الركيزة األساسية
ل �ل �ح��اض��ر وامل �س �ت �ق �ب��ل وت� �ق ��ع ع�ل�ي�ن��ا
مسؤولية إعدادهم للمساهمة الفعـــالة
ل �خ��دم��ة وب �ن ��اء أوط��ان �ه��م وال �ع �م��ل من
أج��ل رفعتها وازده��اره��ا فاالستثمـــار
األشمل واألفضل واألطول أمدا وربحا
ع�ل��ى ك��اف��ة األص �ع ��دة ه��و االس�ت�ث�م�ـ�ـ�ـ��ار
في الشباب وف��ي تعليمــهم وتدريبهم
وتأهيلهم وخلق فرص العمل الالزمة
لهم لتحقيق ذواتهم وطموحاتهم.
حفل افتتاح منتدى المستقبل
الثامن لمجموعة دول الثماني
والشرق األوسط الكبير وشمال
أفريقيا في  22نوفمبر  2011م
ال حرية فوق األمن
ف��ال �ح��ري��ة وامل �س ��ؤول �ي��ة ص� �ن ��وان ال
ي�ف�ت��رق��ان وإال ف�س��وف ت�ك��ون الفوضى
ب��دي�ل�ا ل�ل�ح��ري��ة وي �ك ��ون ال ��دم ��ار ب��دي�لا
للبناء وي�ح��ل ال �ج��دل وال �ص��راع بديال
للحوار واإلنجاز.
فال خير في حرية تهدد أمن الكويت
وسالمتها.
وال خ�ي��ر ف��ي ح��ري��ة ت�ن�ق��ض تعاليم
ديننا وشريعتنا.
وال خ� �ي ��ر ف� ��ي ح ��ري ��ة ت � �ه ��دم ال �ق �ي��م
واملبادئ واألخالق.
وال خير في حرية تتجاوز القانون
وتمس احترام القضاء.
وال خ �ي��ر ف ��ي ح��ري��ة ت �ش �ي��ع ال�ف�ت�ن��ة
والتعصب وتجلب الفوضى والخراب
والدمار.
كلمة سموه الخوانه وابنائه
المواطنين في  25يونيو 2014
تكريم أممي
إن هذا التكريم الذي حظينا به هو
تكريم ألهل الكويت وتقدير ملسيرتهم

ال �خ �ي��رة ف��ي ال �ب��ذل وال �ع �ط��اء وامل�م�ت��دة
م�ن��ذ ال �ق��دم وال �ت��ي ستظل مستمرة إن
شاء الله وإن أعمال البر واإلحسان قيم
متأصلة ف��ي ن�ف��وس ال�ش�ع��ب الكويتي
تناقلها األبناء واألحفاد بما عرف عنه
من مسارعة في إغاثة املنكوب وإعانة
املحتاج ومد يد العون واملساعدة لكل
م�ح�ت��اج ح�ت��ى ع�ن��دم��ا ك ��ان ي�ع��ان��ي في
امل��اض��ي م��ن ش�ظ��ف ال�ع�ي��ش وص�ع��وب��ة
الحياة وال تزال وستظل أعماله الخيرة
وم �ب��ادرات��ه اإلن�س��ان�ي��ة سمة ب ��ارزة في
سجله املشرف.
كلمة سموه خالل التكريم األممي
لتسمية سموه قائدا للعمل
االنساني في مقر االمم المتحدة
نيويورك  9 -سبتمبر 2014
مسؤولية وطنية
أج� � � ��د م� � ��ن ال � � � �ض� � � ��روري االش � � � � ��ادة
ب��ال �ت �ع��اون ال �ب �ن��اء وروح امل �س��ؤول �ي��ة
الوطنية التي حرصتم على تجسيدها
في ممارستكم ملهامكم ومسؤولياتكم
ال��وط�ن�ي��ة خ�ل�ال دور االن�ع�ق��اد امل��اض��ي
مجلسا وحكومة ولنا في ق��ادم األي��ام
ك �ب �ي��ر األم � � ��ل ف� ��ي ت �ح �ق �ي��ق امل� ��زي� ��د م��ن
االنجازات التي يتطلع اليها املواطنون.
النطق السامي في افتتاح دور
االنعقاد العادي الثالث من الفصل
التشريعي الرابع عشر لمجلس االمة
 28أكتوبر 2014
أمن الوطن
إن � �ن� ��ي ك � ��وال � ��د ل �ل �ج �م �ي��ع أدع� � � ��و ب��ل
أط�ل��ب منكم وس��ائ��ر إخ��وان��ي وأبنائي
املواطنني أن يعوا دائما أبعاد األخطار
ال �ت��ي ت �ه��دد أم �ن �ن��ا ووج � ��وب ال �ح��رص
ع �ل��ى وح ��دت� �ن ��ا ال��وط �ن �ي��ة وامل� �ش ��ارك ��ة
بدورهم املسؤول في حماية امن الوطن
الن��ه امنهم وحماية النفسهم واهلهم
واموالهم ولن ندخر وسعا ولن نضن
بجهد او م��ال ف��ي سبيل حماية امننا
الوطني وتعزيز اج�ه��زة االم��ن وزي��ادة
قدراتها وكفاءتها.
النطق السامي في افتتاح دور
االنعقاد العادي الرابع من الفصل
التشريعي الرابع عشر لمجلس االمة
في  27أكتوبر 2015
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االثنين  15ربيع اآلخر  25 . 1437يناير 2016

أمير الدبلوماسية

تصادف هذه األيام الذكرى العاش��رة لتولي حضرة صاحب الس��مو أمير البالد الش��يخ صباح األحمد الجابر الصباح مس��ند اإلمارة حيث تبوأت الكويت في
عهده مكانة مرموقة عالميا وش��هدت السنوات العش��ر محطات مضيئة لسموه محليا واقليميا ودوليا استحق على إثرها تكريم العالم بلقب قائد
العمل اإلنساني.

من أبرز الشخصيات التي ارتبط اسمها بصنع السالم

مبادرات صاحب السمو ومكرماته
اإلنسانية عبرت حدود القارات
أص�ب��ح الشيخ ص�ب��اح األحمد
ال� �ج ��اب ��ر أم� �ي ��ر ال� �ك ��وي ��ت م��وض��ع
اهتمام دولي كبير بعد حصوله
ع�ل��ى ل�ق��ب أم�ي��ر االن�س��ان�ي��ة حيث
ك��رم �ت��ه األم � ��م امل �ت �ح ��دة ب�م�ق��ره��ا
ف� ��ي ن� �ي ��وي ��ورك ف� ��ي ال� �ت ��اس ��ع م��ن
سبتمبر  2014ومنحته لقب قائد
إنساني لجهود بالده في املجال
اإلنساني والتنموي كما منحت
الكويت لقب عاصمة اإلنسانية.
وس� � � ��اع� � � ��دت ال� � �ك � ��وي � ��ت األم � � ��م
امل�ت�ح��دة ف��ي ع�ق��د ع��دة م��ؤت�م��رات
للمانحني على أراض�ي�ه��ا إلغاثة
ال �ش �ع��ب ال � �س� ��وري ال � ��ذي ي�ع��ان��ي
املاليني من أبنائه بسبب الحرب
األه �ل �ي��ة ه �ن ��اك ع �ق��د آخ ��ره ��ا ف��ي
اواخ� ��ر م ��ارس امل��اض��ي بحضور
اك � �ث ��ر م� ��ن  120دول � � ��ة وم �ن �ظ �م��ة
انسانية وبلغ اجمالي التعهدات
الدولية خ�لال امل��ؤت�م��رات الثالثة
ما يقارب  8مليارات دوالر.
وت � � � �ع � � � �ه� � � ��دت ال � � � �ك� � � ��وي� � � ��ت ف ��ي
امل � ��ؤت� � �م � ��رات ال � �ث�ل��اث� ��ة ب ��ال �ت �ب ��رع
ب�م�ب�ل��غ  1300م �ل �ي��ون دوالر من
ال �ق �ط��اع�ي�ن ال �ح �ك��وم��ي واأله� �ل ��ي
ل� ��دع� ��م ال � ��وض � ��ع اإلن � �س � ��ان � ��ي ف��ي
س��وري��ا كما استضافت الكويت
في ع��ام  2010مؤتمرا للمانحني
لشرق السودان وقدمت اسهامات
م �م��اث �ل��ة مل��واج �ه��ة االوض � � ��اع في
ع��دد م��ن امل�ن��اط��ق ال�ت��ي تعرضت
لكوارث مفاجئة.
وق� � � ��ال س� �م ��و األم� � �ي � ��ر ال �ش �ي��خ
ص�ب��اح االح�م��د إن دول��ة الكويت
س �ن��ت ل�ن�ف�س�ه��ا م �ن��ذ اس�ت�ق�لال�ه��ا
ن� �ه� �ج ��ا ث� ��اب � �ت� ��ا ف� � ��ي س �ي��اس �ت �ه��ا
ال �خ��ارج �ي��ة ارت �ك��ز ع �ل��ى ض ��رورة
ت� �ق ��دي ��م امل � �س� ��اع� ��دات اإلن �س��ان �ي��ة
لكل البلدان املحتاجة بعيدا عن
امل� �ح ��ددات ال�ج�غ��راف�ي��ة وال��دي�ن�ي��ة
وال�ع��رق�ي��ة ان�ط�لاق��ا م��ن عقيدتها
وق� �ن ��اع� �ت� �ه ��ا ب ��أه� �م� �ي ��ة ال� �ش ��راك ��ة
الدولية.
وأض � ��اف خ�ل�ال ح �ف��ل ال�ت�ك��ري��م
ال � � � ��ذي ن� �ظ� �م� �ت ��ه االم � � � ��م امل� �ت� �ح ��دة
بحضور بان كي مون االمني العام
ولفيف من الشخصيات الدولية
أن الجمعيات الخيرية الكويتية
وال � � �ل � � �ج � ��ان ال� �ش� �ع� �ب� �ي ��ة س� �ط ��رت
ص �ف �ح��ات م ��ن ال ��دع ��م امل �ت��واص��ل
مل� �ش ��اري ��ع إن �س ��ان �ي ��ة ع� ��دي� ��دة ف��ي

س� �ك ��ان ال� �ك ��وك ��ب ك �ل��ه وال ي�م�ك��ن
م��واج�ه�ت�ه��ا دون تكتل ع��امل��ي أو
ت �ك��ات��ف دول� ��ي وق ��د ع �ب��ر ال�ش�ي��خ
صباح االحمد عن هذا املعنى في
كلمته للمواطنني ف��ي  29يناير
 2006قائال :إن بلدنا العزيز ليس
بمعزل عما يحدث في العالم من
تطورات وتغيرات متالحقة ندرك
ج �م �ي �ع��ا ح �ج��م ت��أث �ي��رات �ه��ا ع�ل��ى
حياتنا السياسية واالقتصادية
واالجتماعية.

صاحب السمو األمير مترئسا احدى القمم

آسيا وإفريقيا أصبحت اآلن أحد
العناوين ال�ب��ارزة ألي��ادي الخير
التي يتميز بها الكويتيون.
وي �ع��د ال �ش �ي��خ ص �ب��اح االح �م��د
م � �ن� ��ذ ن � �ح� ��و خ� �م� �س ��ة ع � �ق � ��ود م��ن
أب��رز الشخصيات الدبلوماسية
واكثرها تأثيرا وتشهد سجالت
الجمعية ال�ع��ام��ة ل�لام��م املتحدة
ب ��أن ك �ل�م��ة ال �ك��وي��ت ال �ت��ي تنطق
ب� �س� �ي ��اس� �ت� �ه ��ا وم� ��واق � �ف � �ه� ��ا ازاء
ال �ق �ض��اي��ا االق �ل �ي �م �ي��ة وال ��دول� �ي ��ة
ك ��ان ��ت ف� ��ي م �ع �ظ��م األح � � � ��وال م��ن
ن �ص �ي��ب ال �ش �ي��خ ص �ب��اح االح �م��د
م �ن��ذ ان ك� ��ان وزي� � ��را ل�ل�خ��ارج�ي��ة
وك ��ان أول م��ن رف ��ع ع�ل��م ال�ك��وي��ت
على مبنى هيئة االمم املتحدة.
وي �ب��رز ال�ش�ي��خ ص�ب��اح االح�م��د
م��ن ب�ين ال��رج��ال ال��ذي��ن س��اه�م��وا
في صنع تاريخ وطنهم فهو بال
ج��دال رج��ل السياسة الخارجية
الكويتية وعميد الدبلوماسيني
ع� �ل ��ى م� �س� �ت ��وى ال � �ع� ��ال� ��م ل �ل �م��دة
ال �ط ��وي �ل��ة ال� �ت ��ي ق �ض ��اه ��ا وزي � ��را
ل �ل �خ��ارج �ي��ة ول �ل �خ �ب��رة امل �ت �م �ي��زة

ال �ت��ي ع� ��رف ب �ه��ا ب�ي�ن اق ��ران ��ه من
ال��دب �ل��وم��اس �ي�ين ح �ي��ث ان ��ه جعل
أم ��ن ال �ك��وي��ت واس �ت �ق��راره��ا ف��وق
أي اعتبار كما التزم السياسات
وامل � � �ث� � ��ل ال� � �ت � ��ي ت � �ن� ��اس� ��ب ت ��وج ��ه
ال � �ك� ��وي� ��ت ال � �ع� ��رب� ��ي واالس �ل��ام � ��ي
ف� �ض�ل�ا ع� ��ن اي� �م ��ان ��ه ب��ال��دس �ت��ور
وال� � �ق� � �ض � ��اء وال � �ع � �م� ��ل ف � ��ي اط � ��ار
الشرعية واملؤسسية.
وم � �ن� ��ذ ال � �ي � ��وم االول ل �ت��ول �ي��ه
م�س�ن��د االم � ��ارة وع ��د ال�ش�ع��ب في
مجلس األمة في جلسة  29يناير
 2006ب �ت �ح �م��ل األم� ��ان� ��ة وت��ول��ي
املسؤولية مؤكدا تمسكه بالعمل
من أجل الكويت وشعبها وداعيا
الجميع الى العمل من اجل جعل
ال �ك��وي��ت دول � ��ة ع �ص��ري��ة ح��دي�ث��ة
م��زودة بالعلم واملعرفة يسودها
التعاون واالخاء واملحبة ويتمتع
سكانها ب��امل �س��اواة ف��ي الحقوق
والواجبات.
وق� � ��د اس� �ت� �ط ��اع س� �م ��و األم� �ي ��ر
إب � ��راز دور ال �ك��وي��ت ف��ي امل�ح��اف��ل
ال��دول�ي��ة وف��ي ك��ل امل�ج��االت س��واء

االقليمية والعربية أو االسالمية
والعاملية وك��ان وما زال حريصا
ع �ل��ى م �ص �ل �ح��ة ال �ك ��وي ��ت واع�ل��اء
ك�ل�م�ت�ه��ا ف��ي ه ��ذه امل �ح��اف��ل وك��ان
ب �ح��ق ال �ح��اف��ظ ل�لأم��ان��ة وال �ق��ادر
على ادارة شؤون الحكم في بالده
وك� �م ��ا م �ك �ن��ت ال� �خ� �ب ��رة ال �ك �ب �ي��رة
واملتعددة للشيخ صباح االحمد
ألن يكون مرجعية عربية وعاملية
ي��رك��ن ال �ي �ه��ا وي ��وث ��ق ب�ح��اس�ت�ه��ا
وح�س��اس�ي�ت�ه��ا ال�س�ي��اس�ي��ة ف�ك��ان
موضع استشارة ووسيطا لحل
وم�ع��ال�ج��ة ال�ك�ث�ي��ر م��ن امل�ش�ك�لات
ال� �ت ��ي واج� �ه ��ت وت� ��واج� ��ه اق� �ط ��ارا
ع��رب�ي��ة وغ �ي��ر ع��رب�ي��ة وال �ت��ي كلل
معظمها بالتوفيق.
راعي التنمية والسالم
ي �ع��د ال �ش �ي��خ ص� �ب ��اح االح �م��د
واح� � � ��دا م� ��ن أب � � ��رز ال �ش �خ �ص �ي��ات
ال��دول�ي��ة ال�ت��ي ارت �ب��ط اس�م�ه��ا في
امل �ح��اف��ل ال �ع��امل �ي��ة ب�م�ص�ط�ل�ح��ات
م��ن ق�ب�ي��ل ص��ان��ع ال �سل��ام وزع�ي��م
االن � �س� ��ان � �ي� ��ة وس� �ف� �ي ��ر امل� �س ��اع ��ي

الحميدة بني الفرقاء ناهيك عن
وصفه بعميد الدبلوماسية في
العالم إثر توليه وزارة الخارجية
لعدة عقود ما دع��ا بعض ال��دول
والهيئات االقليمية والدولية الى
ت��رش�ي�ح��ه ل�ج��ائ��زة ن��وب��ل للسالم
ال سيما أن الكثير م��ن القضايا
ال�ت��ي ان �خ��رط فيها ك��ان��ت تعتبر
ف ��ي ص �م �ي��م ال � �ش� ��ؤون ال��داخ �ل �ي��ة
وأص �ب �ح��ت ه ��ذه ال�ق �ض��اي��ا تمثل
محاور اساسية في فكره انطالقا
من دوره املشهود على املستوى
ال �ع ��امل ��ي وه� ��و م ��ا ي� �ك ��رس ت�ل�ازم
اسمه والعمل الخيري في مناطق
مختلفة في العالم.
ل � �ق� ��د ك � ��ان � ��ت ال � �ق � �ض� ��اي� ��ا ال� �ت ��ي
ح �ظ �ي��ت ب��اه �ت �م��ام��ه ذات ط��اب��ع
ع � ��امل � ��ي وان � � �س � ��ان � ��ي ك� � ��االره� � ��اب
وح � � � �ق� � � ��وق االن� � � � �س � � � ��ان واغ � � ��اث � � ��ة
الالجئني وحماية املستضعفني
وم � ��واج� � �ه � ��ة ك � � � � ��وارث ال �ط �ب �ي �ع��ة
وانتشار أسلحة ال��دم��ار الشامل
ون �ق��ص ال �غ��ذاء و امل �ي��اه وص ��راع
ال �ث �ق��اف��ات ألن ت��أث �ي��رات �ه��ا ت�ط��ول

عهد اإلنسانية
وال شك ان الجهود التي بذلها
ويبذلها سمو األمير في تعزيز
ال�ع�م��ل اإلن �س��ان��ي وال �ت��ي ت��وج��ت
بتسمية دول ��ة ال �ك��وي��ت عاصمة
ل�ل�ان� �س ��ان� �ي ��ة ت� �ع� �ك ��س ال � �ص� ��ورة
املشرفة للكويت وتشكل إضافة
ج��دي��دة ناصعة ل�ص��ورة الكويت
ال�ح�ض��اري��ة ال�ح��اف�ل��ة ب��امل �ب��ادرات
اإلنسانية.
وي � ��رى ال �ك��وي �ت �ي��ون أن ت�ك��ري��م
األم � ��م امل �ت �ح��دة وج��ام �ع��ة ال� ��دول
ال�ع��رب�ي��ة وغ �ي��ره��ا م��ن امل�ن�ظ�م��ات
ال��دول �ي��ة ل�ل�ش�ي��خ ص �ب��اح االح�م��د
ان � �م� ��ا ه � ��و ت� �ك ��ري ��م ل� �ك ��ل م ��واط ��ن
ك��وي �ت��ي وت��أك �ي��د ري � ��ادة ب�لاده��م
ملسيرة العمل الخيري واإلنساني
م�ن��ذ ال �ق��دم وع �ل��ى أن ه ��ذا العمل
ال ي��ذه��ب ه�ب��اء وإن �م��ا ي�ظ��ل أث��ره
ب� ��اق � �ي� ��ا وم� � �ح� � �ف � ��ورا ف � ��ي ت� ��اري� ��خ
ال�ب�ش��ري��ة مل��ا ي�ح�م�ل��ه م��ن ترجمة
ل �ك��ل م �ع��ان��ي األخ � ��وة اإلن �س��ان �ي��ة
التي ال تعرف الفروق أو التمييز
بني البشر فضال عما يجسده من
استقرار الصورة االيجابية التي
عهدها املجتمع الدولي عن دولة
ال�ك��وي��ت ب��اع�ت�ب��اره��ا دول ��ة محبة
للخير والسالم والبذل والعطاء
والوقوف إلى جانب الشعوب في
أزماتها وقضاياها العادلة.
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دبلوماسية التوازن والوسطية أثمرت ثمارها في أحلك الظروف

الكويت في عهد الشيخ صباح مصنع
القرارات العربية والمواقف الدولية
أف �ع��ال��ه س�ب�ق��ت ك�ل�م��ات��ه وان �ج��ازات��ه
الوطنية والخليجية والعربية أن��ارت
درب الحاملني الكويتيني والخليجيني
وال�ع��رب بمستقبل أفضل بفضل حكم
جميلة سيخلدها ال�ت��اري��خ على غ��رار
أول ��وي ��ة ال ��وح ��دة ال��وط �ن �ي��ة امل �س��ارع��ة
مل��د ال�ع��ون نبذ العنف االي �ف��اء بالوعد
واالن � � �ج� � ��از دع� � ��م وض � �م � ��ان اس� �ت� �م ��رار
ال��دي �م �ق��راط �ي��ة وال �ص �ف��ح وال �ع �ف��و عند
املقدرة والسالم والتآخي واعالء شعار
أن األف�ض��ل بيننا ه��و األف�ض��ل بالعمل
واألصدق في االنجاز.
كل هذه املعاني واألفعال واملبادرات
وال��رؤي��ة املستقبلية للكويت وللوطن
ال� �ع ��رب ��ي ت �ن �ب��ع م ��ن ص ��اح ��ب ال�ح�ك�م��ة
وزعيم االنسانية الذي أثبت ان الكويت
م��رك��ز ان �س��ان��ي ع��امل��ي ص��اح��ب السمو
أم� �ي ��ر ال� �ب�ل�اد ال �ش �ي��خ ص� �ب ��اح األح �م��د
الجابر الصباح فسموه رج��ل ال�ح��وار
األول ب �ل�ا م � �ن ��ازع ال� � ��ذي ق �ل �م��ا ع��رف��ت
الكويت قامة ديناميكية كقامته من 29
يناير .2006
 10سنوات مضت على تولي سمو
ال�ش�ي��خ ص�ب��اح األح �م��د مقاليد الحكم
زاخ��رة بالعطاء والتفاني والتضحية
م� � ��ن أج� � � ��ل ال � �ك � ��وي � ��ت وأه � � � ��ل ال� �ك ��وي ��ت
ومستقبل الكويت.
وي� �ع ��د س �م��و أم� �ي ��ر ال � �ب �ل�اد ال �ش �ي��خ
ص�ب��اح األح�م��د منذ اك�ث��ر م��ن  60عاما
واح��دا من اب��رز الشخصيات الكويتية
ح �ي��ث ت��رب��ع ع �ل��ى ق �م��ة ال��دب�ل��وم��اس �ي��ة
الكويتية منذ نهاية شهر يناير عام
.1963
وت�ش�ه��د س �ج�لات ال�ج�م�ع�ي��ة ال�ع��ام��ة
لالمم املتحدة ب��أن كلمة الكويت التي
ت �ن �ط��ق ب �س �ي��اس �ت �ه��ا وم ��واق� �ف� �ه ��ا ازاء
القضايا االقليمية والدولية كانت في
معظم االحوال من نصيب سموه.
ويبرز سموه من بني الرجال الذين
ساهموا في صنع تاريخ وطنهم فهو
ب�ل�ا ج� ��دال رج ��ل ال �س �ي��اس��ة ال�خ��ارج�ي��ة
الكويتية وعميد الدبلوماسيني على
م�س�ت��وى ال�ع��ال��م ل�ل�م��دة ال�ط��وي�ل��ة التي
ق� �ض ��اه ��ا س � �م� ��وه وزي � � � ��را ل �ل �خ��ارج �ي��ة
وللخبرة املتميزة التي ع��رف بها بني
أقرانه من الديبلوماسيني.
وأل �ق��ى س �م��وه ب�ع��د أداء ال�ق�س��م في
جلسة  29يناير  2006أول كلمة له وعد
فيها الشعب الكويتي بتحمل االمانة
وتولي املسؤولية مؤكدا سموه العمل
م ��ن اج � ��ل ال �ك ��وي ��ت وش �ع �ب �ه��ا وداع� �ي ��ا

محطات مفصلية
في مسيرة
قائد العمل
اإلنساني صنعت
التاريخ واألحداث
في المحافل
الخليجية والعربية
واإلسالمية
والعالمية
القائد األكثر
حضورا في
المناسبات
الوطنية والخليجية
والعربية
والعالمية

سموه يترأس وفد الكويت في القمة العربية اإلفريقية الثالثة

ال �ج �م �ي��ع ال � ��ى ال �ع �م ��ل م� ��ن اج � ��ل ج�ع��ل
ال�ك��وي��ت دول ��ة ع�ص��ري��ة ح��دي�ث��ة م��زودة
ب��ال �ع �ل��م وامل �ع ��رف ��ة ي �س��وده��ا ال �ت �ع��اون
واالخ� � � ��اء وامل �ح �ب ��ة وي �ت �م �ت��ع س�ك��ان�ه��ا
باملساواة في الحقوق والواجبات.
وشدد سموه على ضرورة املحافظة
ع� �ل ��ى ال ��دي� �م� �ق ��راط� �ي ��ة وح � ��ري � ��ة ال� � ��رأي
وال�ت�ع�ب�ي��ر م��ؤك��دا س �م��وه ان ال �ق��ائ��د ال
يمكنه ان ينجح إال بتعاون شعبه معه
تعاونا حقيقيا داعيا سموه املواطنني
ال ��ى ان ي�ج�ع�ل��وا م�ص�ل�ح��ة ال��وط��ن قبل
م �ص �ل �ح �ت �ه��م وي �ت �ج ��اه �ل ��وا م �ن��اف �ع �ه��م
الذاتية في سبيل منفعة الجميع وان
يحترموا القانون والنظام ويحرصوا
ع� �ل ��ى م �ص �ل �ح��ة ال� ��وط� ��ن وم �م �ت �ل �ك��ات��ه
وانجازاته.
واستطاع سموه اب��راز دور الكويت
ف��ي املحافل الدولية وف��ي ك��ل املجاالت
سواء االقليمية والعربية أو االسالمية
والعاملية وكان سموه ومازال حريصا
على مصلحة الكويت وإع�ل�اء كلمتها
ف��ي ه��ذه امل�ح��اف��ل وك ��ان ب�ح��ق الحافظ

ل�ل�ام��ان��ة وال � �ق� ��ادر ع �ل��ى ادارة ش ��ؤون
الحكم في البالد.
كما مكنت الخبرة الكبيرة واملتعددة
لسمو األمير الشيخ صباح األحمد الن
ي �ك��ون م��رج�ع�ي��ة ع��رب�ي��ة وع��امل�ي��ة يركن
اليها ويوثق بحاستها وحساسيتها
ال �س �ي��اس �ي��ة ف �ك ��ان م ��وض ��ع اس �ت �ش��ارة
ووس � �ي � �ط� ��ا ل� �ح ��ل وم� �ع ��ال� �ج ��ة ال �ك �ث �ي��ر
م��ن امل �ش �ك�لات ال �ت��ي واج �ه��ت وت��واج��ه
أقطارا عربية وغير عربية والتي تكلل
معظمها بالتوفيق.
وخ � �ل� ��ال ت � ��رب � ��ع س � �م � ��وه ع � �ل ��ى ق �م��ة
ال��دب�ل��وم��اس�ي��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة اس �ت �ط��اع ان
ي �ن �س��ق ال �س �ي��اس��ة ال �خ��ارج �ي��ة ل �ل��دول��ة
وي��درس الشؤون املتعلقة بها ويسهر
على ع�لاق��ات ال�ك��وي��ت ب��ال��دول االخ��رى
وامل�ن�ظ�م��ات ال��دول �ي��ة ورع��اي��ة مصالح
ال �ك��وي �ت �ي�ين وح �م��اي �ت �ه��م ف ��ي ال �خ ��ارج
وه � ��ذه االم � � ��ور ه ��ي م ��ن ص �ل��ب اع �م��ال
وزارة ال� �خ ��ارج� �ي ��ة وف � ��ي ه � ��ذا ال �ش ��أن
كانت لسمو أمير البالد الشيخ صباح
األح� �م ��د ب �ص �م��ات واض� �ح ��ة ح �ي��ث ق��ام

ب�ج��والت مكوكية ملختلف دول العالم
م��رس �خ��ا ب ��ذل ��ك ع�ل�اق ��ة ال �ك��وي��ت ب �ه��ذه
ال��دول ف��ي جميع امل�ج��االت كما يمتلك
ح �ض��ورا س�ي��اس�ي��ا ف��اع�لا ف��ي امل�ح��اف��ل
الدولية ورصيدا سياسيا كبيرا محليا
وخليجيا وعربيا ودوليا.
نشأة سموه
تلقى تعليمه في املدرسة املباركية
وق � � ��ام وال� � � ��ده ال� �ش� �ي ��خ أح� �م ��د ال �ج��اب��ر
ال �ص �ب��اح ب ��إي �ف ��اده إل� ��ى ب �ع��ض ال� ��دول
للدراسة واكتساب الخبرات واملهارات
ال �س �ي��اس �ي��ة ول �ل �ت �ع��رف ع �ل��ى ع� ��دد م��ن
ال��دول األوروب�ي��ة واآلسيوية وف��ي عام
 1954عني عضوا في اللجنة التنفيذية
ال �ع �ل �ي��ا وف� ��ي ع� ��ام  1955ع�ي�ن رئ�ي�س��ا
ل��دائ��رة ال �ش��ؤون االج�ت�م��اع�ي��ة وال�ع�م��ل
ودائ� ��رة امل�ط�ب��وع��ات وال�ن�ش��ر وف��ي ع��ام
 1956كان عضوا في الهيئة التنظيمية
ل�ل�م�ج�ل��س األع� �ل ��ى ال � ��ذي ك� ��ان ي�س��اع��د
الحاكم آنذاك.
وب �ع��د االس �ت �ق�لال ت��م ف��ي  17يناير

 1962ت�ش�ك�ي��ل أول م�ج�ل��س وزراء في
ال �ك��وي��ت وال � ��ذي ت��رأس��ه أم �ي��ر ال�ك��وي��ت
ال� �ش� �ي ��خ ع� �ب ��دال� �ل ��ه ال � �س ��ال ��م ال �ص �ب ��اح
وذل ��ك ب�ع��د إج� ��راء ان�ت�خ��اب��ات املجلس
ال�ت��أس�ي�س��ي ع�ي�ن ف�ي��ه وزي � ��را ل�لإرش��اد
واألنباء (اإلعالم بالوقت الحالي).
وفي  28يناير  1963وبعد إجراء
انتخابات مجلس األم��ة األول عني
وزي � ��را ل�ل�خ��ارج�ي��ة واس �ت �م��ر وزي ��را
ل �ل �خ��ارج �ي��ة ح �ت��ى  20أب ��ري ��ل 1991
وقد شغل في تلك الفترة باإلضافة
إلى وزارة الخارجية وزارات أخرى
ب��ال��وك��ال��ة ح�ي��ث ك ��ان ف��ي ال�ف�ت��رة ما
ب�ي�ن  29دي �س �م �ب��ر  1963ح �ت��ى 13
مارس  1964وزيرا لإلرشاد واألنباء
بالوكالة كما ك��ان ف��ي الفترة م��ن 4
ديسمبر  1965إل��ى  28يناير 1967
وزيرا للمالية والنفط بالوكالة.
وف� ��ي ال �ف �ت��رة م ��ا ب�ي�ن  2ف �ب��راي��ر
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إنجازاته أنارت
درب الحالمين
الكويتيين
والخليجيين
والعرب بمستقبل
أفضل
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 60عاما في خدمة الكويت مسيرة حافلة
باإلنجازات في حياة أمير الخير
تتمة المنشور ص17

ال يهادن
وال يجامل
بحق الكويت
ومصلحتها العليا

 1971ح �ت��ى  3ف �ب ��راي ��ر  1975ك��ان
وزيرا لإلعالم بالوكالة.
وف � ��ي ال �ف �ت ��رة م ��ن  4م� � ��ارس 1981
حتى  9فبراير  1982كان وزيرا لإلعالم
ب ��ال ��وك ��ال ��ة وب� �ع ��د ذل � ��ك ال � �ت ��اري ��خ ع�ين
وزي��را ل�لإع�لام باإلضافة لكونه وزي��را
للخارجية.
وف ��ي ال �ف �ت��رة م��ن  16ف �ب��راي��ر 1978
وح� �ت ��ى  18م � ��ارس  1978ع�ي�ن وزي� ��را
ل�ل��داخ�ل�ي��ة ب��ال��وك��ال��ة وك ��ان ق��د ع�ين في
 16فبراير  1978نائبا لرئيس مجلس
ال� � � ��وزراء ب ��اإلض ��اف ��ة إل� ��ى ك��ون��ه وزي� ��را
ل�ل�خ��ارج�ي��ة واس�ت�م��ر ف��ي ه��ذا املنصب
حتى  20أبريل .1991
وف ��ي  20أب��ري��ل  1991خ ��رج للمرة
األولى من الوزارة منذ استقالل الكويت
إال أنه عاد بتاريخ  18أكتوبر  1992إلى
ال � � ��وزارة م ��رة أخ� ��رى ح �ي��ث ع�ي�ن ن��ائ�ب��ا
أول ل��رئ �ي��س م�ج�ل��س ال� � ��وزراء ووزي� ��را
للخارجية وظل في هذه املناصب حتى
يوليو من عام  2003عندما عني رئيسا
للوزراء.
محطات تاريخية
ف��ي  19يوليو  1954أص��در الشيخ
عبدالله السالم الصباح أمرا بتعيينه
ع�ض��وا ف��ي اللجنة التنفيذية العليا
ال � �ت ��ي ع� �ه ��د إل� �ي� �ه ��ا ت �ن �ظ �ي��م م �ص��ال��ح
الحكومة وال��دوائ��ر الرسمية ووض��ع
خطط عملها ومتابعة التخطيط فيها
وب�ع��د ان�ت�ه��اء ه��ذه اللجنة م��ن عملها
ت ��م ت�ع�ي�ي�ن��ه رئ �ي �س��ا ل ��دائ ��رة ال �ش��ؤون
االج�ت�م��اع�ي��ة وال�ع�م��ل ع��ام  1955وف��ي
ع��ام  1957أضيفت إليه رئ��اس��ة دائ��رة
املطبوعات والنشر.
وف ��ي ف �ت��رة ت��ول �ي��ه دائ � ��رة ال �ش��ؤون
االج� �ت� �م ��اع� �ي ��ة وال � �ع � �م� ��ل ك � � ��ان ي �ب ��دي
اهتماما باملشاريع االجتماعية حيث
ك��ان ي��ؤي��د وض��ع ال�ق��واع��د التنظيمية
م��ن أج��ل إف �س��اح ف��رص ال�ع�م��ل امل�لائ��م
للمواطنني وكان يساعد على استقرار
العالقة ب�ين العمال وأص�ح��اب العمل
وت �ن �ظ �ي��م ال� �ه� �ج ��رات األج �ن �ب �ي��ة ال �ت��ي
ت��دف�ق��ت ع�ل��ى ال�ك��وي��ت ب�ع��د اس�ت�خ��راج
ال �ن �ف��ط واس �ت �ح ��داث م ��راك ��ز ال �ت��دري��ب
ال� �ف� �ن ��ي وامل� �ه� �ن ��ي ل �ل �ف �ت �ي��ات ورع ��اي ��ة
ال �ط �ف��ول��ة واألم� ��وم� ��ة وت �ش �ج �ي��ع ق �ي��ام
الجمعيات النسائية ورعاية الشباب
وإع� ��داده نفسيا واج�ت�م��اع�ي��ا وبدنيا
وال �ع �ن��اي��ة ب��امل �س��رح وإن� �ش ��اء األن��دي��ة
ال ��ري ��اض �ي ��ة وإن � �ش� ��اء م ��راك ��ز ل��رع��اي��ة
ال �ف �ن��ون ال �ش �ع �ب �ي��ة وخ �ل��ال ع �م �ل��ه ف��ي

حياته مثل
الكويتيين
مقسومة إلى
نصفين البادية
والبحر
نذر نفسه لحمل
األمانة وتولي
المسؤولية من
أجل الكويت
وخدمة شعبها

سموه خالل رفع علم الكويت في األمم املتحدة

إدارة امل �ط �ب��وع��ات وال �ن �ش��ر ع�م��ل ع��دة
أم� � � ��ور ح� �ي ��ث ت � ��م ف � ��ي ع � �ه� ��ده إص� � ��دار
الجريدة الرسمية للكويت تحت اسم
الكويت اليوم لتسجيل كافة الوقائع
الرسمية وتم إنشاء مطبعة الحكومة
وذلك لتلبية احتياجات الحكومة من
امل �ط �ب��وع��ات وإص� � ��دار م�ج�ل��ة ال�ع��رب��ي
وإح �ي��اء ال �ت��راث ال�ع��رب��ي وإع ��ادة نشر
الكتب واملخطوطات القديمة وتشكيل
ل�ج�ن��ة خ��اص��ة مل �ش��روع ك �ت��اب��ة ت��اري��خ
ال �ك��وي��ت وإص � ��دار ق��ان��ون امل�ط�ب��وع��ات
وال � �ن � �ش � ��ر ال� � � � ��ذي ش � �ج� ��ع ال� �ص� �ح ��اف ��ة
السياسية وك�ف��ل حريتها ف��ي ح��دود
القانون.

وب �ع��د اس �ت �ق�لال دول ��ة ال �ك��وي��ت في
 19يونيو  1961ت��م تشكيل الحكومة
األول ��ى وح��ول��ت ال��دوائ��ر إل��ى وزارات
وع�ي�ن ف�ي�ه��ا وزي ��را ل�ل�إرش��اد واألن �ب��اء
كما كان عضوا في املجلس التأسيسي
الذي كلف بوضع الدستور وذلك كونه
عضوا بالحكومة.
وخ � �ل ��ال ت ��ول� �ي ��ه وزارة اإلرش � � ��اد
واألن� �ب ��اء س��اه��م ف��ي ت�ط��وي��ر ع ��دد من
وس��ائ��ل اإلع�ل�ام فكانت ال� ��وزارة تضم
دار اإلذاع� � ��ة وال �ت �ل �ف��زي��ون وال�س�ي�ن�م��ا
واملسرح والسياحة إلى جانب أقسام
الرقابة على النشر وهي اإلدارات التي
س��اه�م��ت ف��ي دح��ض االف� �ت ��راءات على

ال�ك��وي��ت أث�ن��اء األزم ��ة م��ع ع�ب��د الكريم
قاسم بعد االستقالل.
أول من رف��ع علم الكويت فوق
مبنى األمم المتحدة
وب� �ع ��د أن ع �ي�ن وزي � � ��را ل �ل �خ��ارج �ي��ة
ورئ �ي �س ��ا ل �ل �ج �ن��ة ال ��دائ� �م ��ة مل �س��اع��دات
ال�خ�ل�ي��ج ال �ع��رب��ي ب �ع��ام  1963وب�ح�ك��م
م �ن �ص �ب��ه ك� ��وزي� ��ر أص � �ب ��ح ع � �ض ��وا ف��ي
مجلس األم��ة وك��ان خ�ل�ال ه��ذه الفترة
ي�ت��رأس ن��ادي املعلمني الكويتي وهو
أول م��ن رف��ع ع�ل��م ال�ك��وي��ت ف��وق مبنى
ه �ي �ئ��ة األم � � ��م امل� �ت� �ح ��دة ب� �ع ��د ق �ب��ول �ه��ا
انضمام الكويت في  11مايو .1963

وم � ��ن خ �ل��ال ت ��ول �ي ��ه م �ن �ص��ب وزي� ��ر
ال �خ��ارج �ي��ة ورئ� �ي ��س ال �ل �ج �ن��ة ال��دائ �م��ة
ملساعدات الخليج العربي قام بإعطاء
املنح من دون مقابل للدول الخليجية
وق ��د ام �ت��د ع�م��ل ال�ل�ج�ن��ة ع�ن��دم��ا ت��ول��ى
رئاستها إل��ى اليمن الجنوبي واليمن
ال �ش �م ��ال ��ي وس �ل �ط �ن��ة ع� �م ��ان وج �ن ��وب
ال �س��ودان وأن �ش��أت ال�ك��وي��ت مكتبا لها
في دبي لإلشراف على الخدمات التي
تقدمها ومنها ال�خ��دم��ات االجتماعية
وال �ت �ن �م ��وي ��ة وح� �ت ��ى ع � ��ام  1969ك ��ان
للكويت ف��ي اإلم� ��ارات  43م��درس��ة وم��ا
ي� �ق ��رب  850م ��درس ��ا ت �ت��ول��ى ال �ك��وي��ت
دف��ع رواتبهم بالكامل وكانت الكويت

تصرف على ه��ذه امل ��دارس والوجبات
ال �غ��ذائ �ي��ة ال �ت��ي ت �ق��دم ف�ي�ه��ا وق ��د ظلت
امل �ق��ررات ال��دراس�ي��ة الكويتية معتمدة
ف� ��ي اإلم � � � � ��ارات مل � ��دة ح� �ت ��ى ب� �ع ��د ق �ي��ام
االتحاد.
وع�ن��دم��ا ع�ه��دت إل�ي��ه وزارة اإلع�ل�ام
إل��ى جانب وزارة الخارجية عمل على
إن� �ش ��اء م �ح �ط��ة ل�ل�إرس ��ال اإلذاع � � ��ي في
الشارقة من أج��ل بث اإلرس��ال اإلذاع��ي
ف ��ي ج �م �ي��ع اإلم� � � ��ارات واه� �ت ��م ب��إن �ش��اء
م �ح �ط��ة إرس � ��ال ت �ل �ف��زي��ون��ي ف ��ي إم� ��ارة
دبي وكان أول اختبار له في السياسة
ع�ن��دم��ا ش ��ارك ف��ي ال�ل�ق��اء ال ��ذي نظمته
األح��زاب املتنافسة في اليمن الشمالي
ال �ج �م �ه��وري��ون وامل �ل �ك �ي��ون م��ع ممثلي
مصر وال�س�ع��ودي��ة ل��وض��ع ح��د للحرب
األه �ل �ي��ة وق ��د ت��اب��ع ه ��ذا األم� ��ر ع�ن��دم��ا
اس �ت��ؤن �ف��ت االج �ت �م��اع��ات ف ��ي ال�ك��وي��ت
ف��ي أغسطس  1966وع�ن��دم��ا ت��ده��ورت
ال�ع�لاق��ة ب�ين ال�ي�م��ن ال�ج�ن��وب��ي وال�ي�م��ن
ال�ش�م��ال��ي وب� ��دأت ال �ص��دام��ات بينهما
ف��ي ال� �ح ��دود امل �ش �ت��رك��ة ف��ي ع ��ام 1972
ق��ام ب��زي��ارة إل��ى ال��دول �ت�ين ف��ي أك�ت��وب��ر
 1972وأث � �م� ��رت ال � ��زي � ��ارة ع� ��ن ت��وق �ي��ع
اتفاقية س�لام بينهما واتفاقية أخرى
للتبادل ال�ت�ج��اري وف��ي ع��ام  1980قام
ب��وس��اط��ة ن��اج �ح��ة ب�ي�ن س�ل�ط�ن��ة ع�م��ان
وجمهورية اليمن الديمقراطية أثمرت
عن توقيعهما اتفاقية خاصة بإعالن
امل� � �ب � ��ادئ ال � �ت ��ي خ �ف �ف��ت ح � ��دة ال �ت��وت��ر
بينهما إل��ى أن دع��ا وزي ��ري خ��ارج�ي��ة
ال��دول �ت�ين إل ��ى ال �ك��وي��ت ف��ي ع ��ام 1984
إلع� �ل� ��ان ان � �ت � �ه� ��اء ال� � �ح � ��رب اإلع�ل�ام� �ي ��ة
واحترام حسن الجوار وإقامة عالقات
دبلوماسية بينهما.
رئاسة مجلس الوزراء
ف��ي  14ف �ب��راي��ر  2001ق ��ام بتشكيل
الحكومة الكويتية بالنيابة عن األمير
ال ��وال ��د امل �غ �ف��ور ل ��ه ب � ��إذن ال �ل��ه ت�ع��ال��ى
الشيخ سعد العبد الله الصباح بسبب
ظروفه الصحية .وفي  13يوليو 2003
ت ��م ت �ع �ي �ي �ن��ه رئ �ي �س��ا مل �ج �ل��س ال � � ��وزراء
بعد اع �ت��ذار الشيخ سعد ع��ن املنصب
مل��رض��ه وش �غ��ل ه ��ذا امل�ن�ص��ب ح�ت��ى 24
يناير  2006عندما نقل مجلس األم��ة
صالحيات الحكم إل��ى مجلس ال��وزراء
بسبب مرض الشيخ سعد الذي كان قد
تولى الحكم دستوريا بعد وفاة الشيخ
ج ��اب ��ر األح � �م� ��د وق � ��د اج �ت �م ��ع م�ج�ل��س
ال ��وزراء بعدها وق��رر اختياره ليتولى
حكم البالد.
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تصادف هذه األيام الذكرى العاش��رة لتولي حضرة صاحب الس��مو أمير البالد الش��يخ صباح األحمد الجابر الصباح مس��ند اإلمارة حيث تبوأت الكويت في
عهده مكانة مرموقة عالميا وش��هدت السنوات العش��ر محطات مضيئة لسموه محليا واقليميا ودوليا استحق على إثرها تكريم العالم بلقب قائد
العمل اإلنساني.

صباح األحمد رائد الوساطة العربية جعل
الكويت عاصمة لقمم التعاون والتضامن
ع� �ل ��ى وق� � ��ع خ � �ب � ��رات دب �ل��وم��اس �ي��ة
وس �ي ��اس �ي ��ة م �ت ��راك �م ��ة ام � �ت� ��دت ألك �ث��ر
م ��ن خ �م �س��ة ع �ق ��ود ف �ض�ل�ا ع ��ن ق� ��درات
وح��رف �ي��ة ع��ال �ي��ة ف��ي م �ج��ال ال��وس��اط��ة
وحل الخالفات أصبحت دولة الكويت
ب�ف�ض��ل وح�ن�ك��ة ص��اح��ب ال�س�م��و أم�ي��ر
ال �ب�لاد ال�ش�ي��خ ص�ب��اح األح�م��د الجابر
ال � �ص � �ب� ��اح ع ��اص� �م ��ة ل� �ق� �م ��م ال� �ت� �ع ��اون
وال� �ت� �ض ��ام ��ن ح� �ي ��ث اس� �ت� �ض ��اف ��ت ف��ي
أق ��ل م ��ن ع��ام�ي�ن خ �م��س ق �م��م ب�ي�ن�ه��ا 3
مؤتمرات للمانحني للشعب السوري.
ول ��م ت �ك��ن اس �ت �ض��اف��ة ال �ك��وي��ت ه��ذا
العدد من القمم في هذه امل��دة الزمنية
ال �ق �ص �ي��رة إال ان �ع �ك��اس��ا ل� � ��دور س�م��و
األمير املحوري في حل الخالفات بني
دول املنطقة.
ولصاحب السمو أمير ال�ب�لاد دور
م�ح��وري ف��ي ح��ل الخالفات ب�ين ال��دول
على أكثر من صعيد فسموه من صناع
ال �س �ي��اس��ة ال �ح �ي ��ادي ��ة وم � ��ن واض �ع��ي
مرتكزاتها وراسمي مساراتها وحدد
ت��وج�ه��ات�ه��ا ف�ق��د ت�ق�ل��د س �م��وه منصب
وزي ��ر خ��ارج�ي��ة ال�ك��وي��ت ف��ي التشكيل
ال� � ��وزاري ال �ث��ان��ي ف��ي  28ي�ن��اي��ر 1963
واستمر متقلدا هذا املنصب في جميع
ال� � � ��وزارات ال �ت��ي ش�ك�ل��ت الح �ق��ا م��اع��دا
وزارة التحرير ع��ام  1991إض��اف��ة إلى
ت�ك�ل�ي�ف��ه ب�م�ه��ام وزاري � ��ة وم�س��ؤول�ي��ات
تنفيذية أخرى كنائب لرئيس مجلس
ال � ��وزراء ورئ��اس��ة م�ج�ل��س ال � ��وزراء في
 13ي��ول�ي��و  2003واس�ت�م��ر ك��ذل��ك حتى
أصبح أميرا للبالد في  29يناير .2006
الهندسة الخارجية
ف �ق��د ب� ��رز س �م��و األم� �ي ��ر ع �ب��ر ف �ت��رة
زم � �ن � �ي ��ة ط ��وي � �ل ��ة ب� ��اع � �ت � �ب� ��اره ص ��ان ��ع
ال�س�ي��اس��ة ال�خ��ارج�ي��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة حيث
اهتم بما يسمى في األدبيات هندسة
السياسة الخارجية للدولة وك��ان من
أب��رز أولويات تلك السياسة الوساطة
بني ال��دول العربية الواقعة في خالف
أو املتجهة إل��ى ن��زاع أو ال�خ��ارج��ة من
صراع وكذلك انتهاج سياسة التوازن
وتأكيد أواصر التعاون واالبتعاد عن
سياسة املحاور والتحالفات.
المركزية العربية
وف� � � � ��ي ه� � � � ��ذا ال � � �س � � �ي� � ��اق ت �ح �ظ ��ى
ال� ��دائ� ��رت� ��ان ال �ع��رب �ي��ة وال �خ �ل �ي �ج �ي��ة
ب��أول��وي��ة م��رك��زي��ة ل��دى سمو األمير
وخ ��اص ��ة ف �ي �م��ا ي�ت�ع�ل��ق ب�م�ح��وري��ن
ه� �م ��ا ت� �ط ��وي ��ر ال � �ع �ل�اق ��ات ال �ع��رب �ي��ة
وح� ��ل ال� �خ�ل�اف ��ات ال �ع��رب �ي��ة وك��ذل��ك
الخليجية.

رصيد حافل
لسمو األمير في
الوساطة برز في
الخالف المصري
اليمني مطلع
السبعينيات
من القرن الماضي
صاحب السمو خالل ترؤسه القمة العربية في الكويت

الدبلوماسية الناعمة
يسهم البعد الشخصي ل��دى سمو
األم�ي��ر ب��درج��ة كبيرة ف��ي رس��م مالمح
ال� � ��دور امل �ل �ق��ى ع �ل��ى ع��ات �ق��ه س � ��واء في
ال �س �ي��اس��ة ال��داخ �ل �ي��ة أو رس ��م األدوار
ال �خ��ارج �ي��ة ع �ل��ى ن �ح��و ي �ش �ي��ر إل ��ى أن
الخبرة السياسية لألمير تعد عنصرا
فاعال في تسوية الخالفات بني الدول
الس� �ي� �م ��ا ف �ي �م��ا ي �ت �ع �ل��ق ب��اس �ت �ي �ع��اب
املتغيرات وتحديد اإلشكاليات وطرح
ال �ب��دائ��ل واخ �ت �ي��ار أف�ض�ل�ه��ا وأن�س�ب�ه��ا
وه � � ��و م � ��ا أدى إل � � ��ى ت� �ص ��اع ��د م �ل �م��ح
ال��دب�ل��وم��اس�ي��ة ال�ن��اع�م��ة ف��ي السياسة
الكويتية.

وي �س��اع��د س �م ��وه ع �ل��ى ه� ��ذا ال� ��دور
ان� �ت� �ه ��اج ع�ل�اق ��ة م� �ت ��وازن ��ة م ��ع م�ع�ظ��م
ال ��دول ال�ع��رب�ي��ة .فتسعى ال�ك��وي��ت منذ
حصولها على االستقالل في عام 1961
على انتهاج سياسة خارجية معتدلة
م��ع مختلف األط ��راف وال�ت��ي تتلخص
ت��وج �ه��ات �ه��ا ف� ��ي ح �ف ��ظ ال � � �ت � ��وازن ف��ي
عالقاتها الخارجية وعدم التدخل في
الشؤون الداخلية للدول األخرى حيث
تمثل ال��دائ��رة العربية دائ��رة االنتماء
ال �ق��وم��ي ل�ل�ك��وي��ت وال �ت��ي ال تستطيع
الكويت عزل نفسها عنها والتي تمثل
بعدا جغرافيا لدول الخليج.
كما أن دول��ة الكويت تستخدم أداة
الوساطة في تحقيق أهداف سياستها

ال�خ��ارج�ي��ة م�م��ا ي �ع��زز دبلوماسيتها
وي ��زي ��د م ��ن م �ق��درت �ه��ا وي �ض��اع��ف م��ن
م�ك��ان�ت�ه��ا ب�ي�ن ال � ��دول وج�ع�ل�ه��ا ف��اع�لا
دول �ي��ا وإق�ل�ي�م�ي��ا خ��اص��ة ف��ي امل�ح�ي��ط
العربي واإلسالمي وهو ما يؤدي إلى
زيادة مصداقية الكويت كدولة مركزية
في السياسات اإلقليمية إما استجابة
ل��دع��وات من ال�خ��ارج أو بأخذ املبادرة
ذات� �ه ��ا ب �س �ب��ب رف �ض �ه��ا ال� �ت ��ام ل�ف�ك��رة
املساومة على الحق الثابت.
رصيد حافل
للكويت خ�ب��رة تاريخية وس��واب��ق
سياسية ف��ي ح��ل ال�خ�لاف��ات العربية
ال� �ب� �ي� �ن� �ي ��ة خ� �ل� ��ال ال � �ق � �م� ��م ال� �س� �ن ��وي ��ة

وامل��ؤت�م��رات ال��دوري��ة التي تعقد على
أرضها مثل الخالف املصري اليمني
وال �خ�ل�اف امل �ص��ري ال �س �ع��ودي خ�لال
ال �ح �ق �ب��ة ال �ن ��اص ��ري ��ة وال� �ت ��وس ��ط ب�ين
ال �ي �م��ن ال �ج �ن��وب��ي وال �ي �م��ن ال�ش�م��ال��ي
ع��ام  1972ل��وق��ف امل�ن��اوش��ات بينهما
على ال �ح��دود املشتركة ال�ت��ي أسفرت
عن توقيع اتفاقية سالم عقب الزيارة
ال �ت��ي ق ��ام ب �ه��ا س �م��و ال �ش �ي��خ ص�ب��اح
األحمد حينذاك للبلدين ون��زع فتيل
ال� �خ�ل�اف األردن � � ��ي ال�ف�ل�س�ط�ي�ن��ي ع��ام
 1970وفي نهاية عقد الستينيات من
القرن املاضي نظمت الكويت العديد
م� ��ن ال � �ل � �ق� ��اءات مل� �ن ��دوب ��ي ح �ك��وم �ت��ي
ط �ه��ران وال �ب �ح��ري��ن ف��ي م �ق��ر ممثلها

األوسمة التي نالها األمير
• ال� �س� �ع ��ودي ��ة وش � � ��اح امل �ل��ك
عبدالعزيز من الطبقة األولى في
 2يوليو .2000
• كولومبيا وسام االستحقاق
من الدرجة األول��ى في  10يوليو
.2002
• م��ال �ط��ا ق� �ل��ادة ال� �ش ��رف م��ن
ج�م�ه��وري��ة م��ال�ط��ا ف��ي  14م��ارس
.2004
• ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة ش �ه��ادة
د.اة ال �ف �خ��ري��ة ف ��ي ال �ق ��ان ��ون م��ن
ج��ام�ع��ة ج ��ورج واش�ن�ط��ن ف��ي 30
يونيو .2005
• ال � �س � �ع� ��ودي� ��ة ق � �ل� ��ادة امل �ل ��ك
عبدالعزيز في  11مارس .2006
• البحرين وس��ام عيسى بن
س �ل �م��ان آل خ �ل �ي �ف��ة م ��ن ال ��درج ��ة

املمتازة في  12مارس .2006
• قطر قالدة االستقالل في 12
مارس .2006
• اإلم � ��ارات ال�ع��رب�ي��ة امل�ت�ح��دة
وس��ام الشيخ زاي��د في  13مارس
.2006
• فرنسا وسام جوقة الشرف
األكبر في  1ديسمبر .2006
• ل �ب �ن��ان وس � ��ام االس �ت �ح �ق��اق
اللبناني من الدرجة االستثنائية
برتبة وش��اح أكبر ف��ي  20يناير
.2009
• أذربيجان وسام االستحقاق
من الدرجة األول��ى في  24يونيو
.2009
• سلطنة ع�م��ان وس��ام عمان
املدني من الدرجة األول��ى في 28

ديسمبر .2009
• إيطاليا وس��ام االستحقاق
الرئاسي في  26أبريل .2010
• ف��رن�س��ا وس ��ام االس�ت�ح�ق��اق
الرئاسي في  27أبريل .2010
• س � ��وري � ��ا وس� � � ��ام أم � �ي� ��ة ذو
الوشاح األكبر في  16مايو .2010
• األردن ق�ل��ادة ال �ح �س�ين بن
علي في  17مايو .2010
• ل�ب�ن��ان ق�ل�ادة األرز الوطني
م��ن ال��رت �ب��ة االس�ت�ث�ن��ائ�ي��ة ف��ي 18
مايو .2010
• األرج� �ن� �ت�ي�ن ق �ل ��ادة امل �ح��رر
سان مارتني في  16يناير .2011
• اليابان قالدة كريسا نثموم
اإلم � �ب� ��راط� ��وري� ��ة ف� ��ي  21م� ��ارس
.2012

• ال�ف�ل�ب�ين ق�ل�ادة االس�ت�ح�ق��اق
لكاندوال في  23مارس .2012
• أل � �ب � ��ان � �ي � ��ا وس � � � � ��ام ج� �ي ��رج
ك ��اس � �ت ��ري ��وت اس � �ك � �ن ��در ب � ��ك م��ن
ألبانيا في  26مايو .2012
• امل �م �ل �ك��ة امل� �ت� �ح ��دة ال ��وس ��ام
األعظم من طبقة باث من اململكة
إليزابيث الثانية في  27نوفمبر
.2012
• األم� � ��م امل� �ت� �ح ��دة ل �ق��ب ق��ائ��د
للعمل اإلن�س��ان��ي وتسمية دول��ة
الكويت م��رك��زا للعمل اإلنساني
األم� � ��م امل� �ت� �ح ��دة ف ��ي  9س�ب�ت�م�ب��ر
.2014

بجنيف ما أثمر الحقا قبول الطرفني
ل�ت�س��وي��ة ال �ن ��زاع ب�ع��رض��ه ع�ل��ى هيئة
األمم املتحدة.
كما أن هناك أمثلة أخرى كالوساطة
الكويتية بني سلطنة عمان وجمهورية
اليمن الديمقراطية ف��ي الثمانينيات
م��ن ال �ق��رن امل��اض��ي وال �ت��ي ك��ان آخ��ره��ا
دع � ��وة ال �ك��وي��ت الج �ت �م��اع ي �ع �ق��د على
أراضيها بني وزيري خارجية البلدين
وت � � ��م االت � � �ف� � ��اق ع � �ل ��ى إن� � �ه � ��اء ال � �ح ��رب
اإلع�ل�ام �ي��ة وال��دع��ائ �ي��ة ب�ي�ن ال��دول �ت�ين
واح� � �ت � ��رام ك ��ل دول� � ��ة ل � �ش ��ؤون ال ��دول ��ة
األخ � ��رى ال��داخ �ل �ي��ة وك��ذل��ك اح�ت��رام�ه��ا
ملبادئ حسن الجوار وسيادة وسالمة
أراض� � ��ي ال ��دول ��ة األخ� � ��رى وال��وس��اط��ة
ال �ك ��وي �ت �ي ��ة ف � ��ي ال � �خ �ل��اف ال� �س� �ع ��ودي
الليبي خالل نهاية حكم معمر القذافي
وال ��وس ��اط ��ة ب�ي�ن اإلم � � � ��ارات وس�ل�ط�ن��ة
عمان في العام .2009
خبرات حالية
كما برزت جهود الوساطة الكويتية
ف��ي م�س��ار ال�ع�لاق��ات الخليجية خ�لال
ال�ق�م��ة ال�خ�ل�ي�ج�ي��ة ال �ت��ي اس�ت�ض��اف�ت�ه��ا
ال �ك��وي��ت ب�س�ب��ب ال �خ�ل�اف ال� ��ذي نشب
لرفض سلطنة عمان العملة املوحدة
وق ��د ن�ج�ح��ت ال��وس��اط��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة في
ح �س��م ال� �خ�ل�اف وأي� �ض ��ا ل �ع �ب��ت دول ��ة
الكويت دورا لتخفيف حدة الخالفات
بني مصر وقطر عبر الجهود املكوكية
ل� ��وزي� ��ر ال� �خ ��ارج� �ي ��ة ب �ت��وج �ي �ه��ات م��ن
سمو األم�ي��ر اح�ت��واء ال�خ�لاف املصري
ال �ق �ط��ري ب�س�ب��ب امل ��واق ��ف م ��ن ان�ه�ي��ار
ح�ك��م اإلخ ��وان املسلمني ل��رأب ال�ص��دع
في العالقات الخليجية العربية.
اتفاق الرياض
وب��رزت م�لام��ح ال��وس��اط��ة الكويتية
ب�ين ث�لاث م��ن دول الخليج م��ن جانب
وق�ط��ر م��ن ج��ان��ب آخ��ر السيما بعد أن
ق� ��ررت ك��ل م��ن ال �س �ع��ودي��ة وال�ب�ح��ري��ن
واإلم� ��ارات سحب سفرائها ل��دى قطر
اعتبارا من  5مارس بسبب عدم التزام
الدوحة بمقررات تم التوافق عليها في
 23نوفمبر املاضي فيما يعرف باتفاق
الرياض.
ول ��م ت�س�ح��ب ال �ك��وي��ت س�ف�ي��ره��ا من
ق �ط��ر ت ��أك� �ي ��دا ل� ��دوره� ��ا امل � �ح� ��وري ف��ي
ح��ل ال�خ�لاف��ات ب�ين األط ��راف م��ن خالل
جهود الوساطة التي تقوم بها.
وقد نجحت الكويت في تلك املهمة
واس �ت �ط��اع��ت رأب ال �ص��دع ب�ي�ن ال ��دول
الخليجية.
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أمير الدبلوماسية

تصادف هذه األيام الذكرى العاش��رة لتولي حضرة صاحب الس��مو أمير البالد الش��يخ صباح األحمد الجابر الصباح مس��ند اإلمارة حيث تبوأت الكويت في
عهده مكانة مرموقة عالميا وش��هدت السنوات العش��ر محطات مضيئة لسموه محليا واقليميا ودوليا استحق على إثرها تكريم العالم بلقب قائد
العمل اإلنساني.

صباح األحمد توج قائدا للعمل اإلنساني
من فوق منبر األمم المتحدة
ل� ��م ي �ك ��ن ت �ت ��وي ��ج ح� �ض ��رة ص��اح��ب
ال �س �م��و أم� �ي ��ر ال � �ب �ل�اد ال �ش �ي��خ ص �ب��اح
األح �م��د ال�ج��اب��ر ال�ص�ب��اح -ح�ف�ظ��ه الله
ورع � ��اه -م��ن ف ��وق م�ن�ب��ر األم ��م امل�ت�ح��دة
ك �ق ��ائ ��د ل �ل �ع �م��ل اإلن� �س ��ان ��ي وال �ك ��وي ��ت
كمركز للعمل اإلنساني من فراغ بل هو
ان�ع�ك��اس مل��ا ق��دم��ه ص��اح��ب ال�س�م��و من
م �ب��ادرات خالقة عبرت ح��دود ال�ق��ارات
وم�ك��رم��ات إنسانية وخ�ي��ري��ة ف��ي كافة
امل � �ج � ��االت م� ��ن دع � ��م ب� �ح ��وث ال �ت �غ �ي �ي��ر
املناخي إل��ى مشاريع البنية التحتية
إل��ى تأسيس ص�ن��ادي��ق مليارية لدعم
الشعوب األقل نموا في أفريقيا وأسيا
ومن أبرز مبادرات سموه اآلتي:

صندوق الغذاء
للدول األقل نموا
بسبب ارتفاع أسعار املواد الغذائية
وأس � �ع� ��ار ال �ط ��اق ��ة ف ��ي ال �ع ��ال ��م أن �ش��أت
دولة الكويت صندوق الحياة الكريمة
وس��اه �م��ت ب�م�ب�ل��غ ق � ��دره  100م�ل�ي��ون
دوالر برأسمال هذا الصندوق ملواجهة
االن �ع �ك��اس��ات ال �س �ل �ب �ي��ة ألزم � ��ة ال �غ��ذاء
العاملية على الدول األقل نموا وذلك من
خالل توفير وتطوير اإلنتاج الزراعي
ف�ي�ه��ا وت ��م إط �ل�اق ه ��ذه امل� �ب ��ادرة خ�لال
املنتدى االق�ت�ص��ادي اإلس�لام��ي ال��راب��ع
والذي عقد بدولة الكويت خالل الفترة
من  29أبريل إلى  1مايو .2008

تمويل جهود مكافحة
التلوث والتغير المناخي
أعلن حضرة صاحب السمو في
ك�ل�م�ت��ه ال�س��ام�ي��ة ف��ي ال�ق�م��ة ال�ث��ال�ث��ة
مل �ن �ظ �م��ة ال� �ب� �ل ��دان امل � �ص� ��درة ل�ل�ن�ف��ط
(اوب��ك) و التي عقدت في العاصمة
ال�س�ع��ودي��ة ال��ري��اض ف��ي ال�ف�ت��رة من
 17إلى  18نوفمبر  2007م عن تبرع
دول� ��ة ال �ك��وي��ت ب�م�ب�ل��غ  150م�ل�ي��ون
دوالر لدعم برنامج يمول البحوث
العلمية املتصلة بالطاقة والبيئة
والتغير املناخي.

دعم وتشجيع المشروعات
الصغيرة والمتوسطة
أطلق حضرة صاحب السمو -حفظه
ال � �ل� ��ه -خ �ل��ال م ��ؤت �م ��ر ال �ق �م ��ة ال �ع��رب �ي��ة
االقتصادية والتنموية واالجتماعية
ال� � ��ذي ع �ق��د ف ��ي دول� � ��ة ال� �ك ��وي ��ت خ�ل�ال
الفترة من  20 - 19يناير  2009مبادرة
دع��م وت�ش�ج�ي��ع امل �ش��روع��ات الصغيرة
وامل �ت��وس �ط��ة وال �ق��ائ �م��ة ع�ل��ى اس�ت�غ�لال
امل � � � � ��وارد امل �ح �ل �ي ��ة امل � �ت ��اح ��ة م � ��ن س �ل��ع
وخدمات برأسمال ق��دره مليارا دوالر
وق ��د أم ��ر س �م��وه ب �ت �ق��دي��م ب�م�ب�ل��غ 500

امل � �خ � �ل � �ص ��ة ال� � �ت � ��ي ق� � � ��ام ب � �ه� ��ا ح� �ض ��رة
ص ��اح ��ب ال �س �م��و االم� �ي ��ر -ح �ف �ظ��ه ال �ل��ه
ورع� ��اه -بحكمته امل�ع �ه��ودة ب��ال�ت�ع��اون
مع أشقائه ق��ادة ال��دول العربية والتي
أدت ال � ��ى ن� �ج ��اح س� �م ��وه ف ��ي ت�ح�ق�ي��ق
امل�ص��ال�ح��ة ال�ع��رب�ي��ة ال�ت��اري�خ�ي��ة ورأب
ال� �ص ��دع ال �ع��رب��ي وت� �ج ��اوز ال �خ�لاف��ات
الضيقة وتعزيز األجواء اإليجابية مما
أسهم في إنجاح هذه القمة األمر الذي
يعكس ما يتمتع به سموه في نفوس
إخ ��وان ��ه أص �ح��اب ال �ج�لال��ة وال�ف�خ��ام��ة
والسمو من مكانة عالية وتقدير كبير
ويترجم روح املسؤولية القومية لديهم
ف��ي م��واج �ه��ة ت �ح��دي��ات األم ��ة ال�ع��رب�ي��ة
ومعالجة قضاياها.

صاحب السمو خالل تكريمه من بان كي مود قائدا للعمل اإلنساني

م �ل �ي��ون دوالر ل�ت�ف�ع�ي��ل ان �ط�ل�اق��ة ه��ذه
املبادرة التنموية.
التبرع لوكالة غوث
الالجئين األونروا
تبرع سموه خالل القمة بمبلغ قدره

 34م�ل�ي��ون دوالر لتغطية احتياجات
وك� � ��ال� � ��ة غ� � � ��وث وت� �ش� �غ� �ي ��ل ال�ل�اج� �ئ�ي�ن
الفلسطينيني األونروا.
رأب الصدع في العالقات العربية
ال � ��دور امل�ت�م�ي��ز وال �ج �ه��ود ال��دؤوب��ة

تمويل مشروعات البنية
التحتية في شرق السودان
خالل مؤتمر املانحني إلعمار شرق
ال � �س� ��ودان ال � ��ذي ع �ق��د ب ��دول ��ة ال �ك��وي��ت
خ�لال ال�ف�ت��رة م��ن  2 - 1ديسمبر 2010
تحت رعاية كريمة من حضرة صاحب
ال �س �م��و أم� �ي ��ر ال� �ب�ل�اد ت ��م اإلع� �ل ��ان ع��ن
م�س��اه�م��ة دول� ��ة ال �ك��وي��ت ب�م�ب�ل��غ ق��دره
 500م �ل �ي��ون دوالر أم� �ي ��رك ��ي مل�ن�ط�ق��ة
ش � ��رق ال � �س � ��ودان ل �ت �ن �ف �ي��ذ م �ش��روع��ات
بنى تحتية وخ��دم��ات وق��دم املبلغ من

خ�ل��ال ال �ص �ن ��دوق ال �ك��وي �ت��ي ل�ل�ت�ن�م�ي��ة
االقتصادية العربية.
توحيد الصف الخليجي
بمسعى ومبادرة كريمة من صاحب
السمو أمير البالد -حفظه الله ورعاه-
قام سموه بزيارة الى كل من االم��ارات
ال �ت �ق��ى خ�لال �ه��ا أخ� ��اه ص��اح��ب ال�س�م��و
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس
دولة االمارات ثم أعقبها سموه بزيارة
ال � ��ى س �ل �ط �ن��ة ع� �م ��ان ال �ش �ق �ي �ق��ة ال �ت �ق��ى
خاللها أخ��اه جاللة السلطان قابوس
ب��ن سعيد س�ل�ط��ان ع�م��ان الشقيقة ثم
ت��وج��ت ال �ل �ق��اءات األخ��وي��ة ب�ل�ق��اء جمع
ال �ق �ي��ادة ال�س�ي��اس�ي��ة ف��ي دول ��ة ال�ك��وي��ت
م ��ع س �ل �ط �ن��ة ع� �م ��ان واإلم � � � � ��ارات و ق��د
تميز اللقاء بجو ودي وات�خ��اذ ك��ل ما
م��ن ش��أن��ه تنقية األج ��واء ب�ين البلدين
ال �ش �ق �ي �ق�ي�ن وازال� � � � ��ة أي م� �ع ��وق ��ات ق��د
ت�ع�ت��ري�ه��ا وق��د تكللت م�س��اع��ي سموه
ال �خ �ي��رة ب��ال �ن �ج��اح األم � ��ر ال � ��ذي عكس
املكانة الطيبة التي يتمتع بها سموه
لدى اشقائه قادة دول مجلس التعاون
ال �خ �ل �ي �ج��ي وج� �س ��د روح امل �س��ؤول �ي��ة
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مساعدات الكويت ومكرمات األمير
ع� � ��ادة ال� �ك ��ري ��م ه� ��ي ال � �ج� ��ود وع � ��ادة
ص��اح��ب ال �س �م��و األم �ي��ر ال �ش �ي��خ ص�ب��اح
األح � �م � ��د دائ � �م � ��ا ه � ��ي ال � �ع � �ط ��اء وال � �ك� ��رم
وال� �س� �خ ��اء وح � ��ب ال �خ �ي��ر ال� �ت ��ي ط�ب�ع��ت
وميزت سنوات حكمه الثماني وامتدت
أي��ادي��ه ال�ب�ي�ض��اء لتعم ب�خ�ي��ره��ا العالم
وم ��واط� �ن� �ي ��ه ال� ��ذي� ��ن م� ��ا خ � �ب� ��روه ي��وم��ا
إال ق��ري �ب��ا م ��ن ال � �ن ��اس وم � ��ن ه �م��وم�ه��م
ومصاعبهم.
ف�م�ن��ذ ت��ول��ي ص��اح��ب ال�س�م��و األم�ي��ر
ال �ش �ي��خ ص �ب��اح األح �م ��د م�س�ن��د اإلم� ��ارة
وأفعال سموه ّ
الخيرة تتوالى وسنرصد
مكرمات الكريم في هذا التقرير بدءا من
عام حكمه األول حتى اآلن.
  2006/2/19أم� � ��ر س� �م ��و األم� �ي ��رب��إل�غ��اء جميع ال�ع�ق��وب��ات على الالعبني
واإلداريني الرياضيني.
  2006/6/9أم��ر سموه بتخصيص 4ماليني دوالر ملساعدة منكوبي زلزال

جوا في أندونيسيا.
  2006/7/23أم � ��ر س � �م ��وه ب�م�ن��حامل��واط�ن�ين الكويتيني  200دي�ن��ار منحة
و 50دي � �ن� ��ارا زي � � ��ادة ل� ��روات� ��ب م��وظ �ف��ي
الدولة.
  2006/9/11ق��دم سموه  200دينارمنحة أميرية للمواطنني.
  2006/11/29أم��ر سموه بتقديم 5ماليني يورو لدعم برنامج التعاون بني
وزارة اإلعالم ومتحف اللوفر.
  2007/4/8ق ��دم س �م��وه  8م�لاي�يندوالر إلن � �ش� ��اء م �س �ت �ش �ف��ى ت�خ�ص�ص��ي
للقلب.
  2007/8/30أم� � ��ر س� �م ��و األم� �ي ��ربالتبرع بمليوني دوالر ألس��ر ضحايا
العبارة املصرية (السالم .)98
  2007/11/17أم � ��ر س �م��و األم �ي��ربتقديم  150مليون دوالر لدعم برنامج
البحوث العلمية املتصلة بالطاقة.

  2007/11/21أم � ��ر س �م��و األم �ي��رال �ش �ي��خ ص �ب��اح األح �م ��د ب��ال �ت �ب��رع ب �ـ 10
م�لاي�ين دوالر ل�ض�ح��اي��ا اع �ص��ار س�ي��در
امل��دم��ر ال ��ذي ض ��رب امل �ن��اط��ق الجنوبية
لبنغالديش.
  2008/5/1ق��دم سموه  100مليوندوالر إلن�ش��اء ص�ن��دوق الحياة الكريمة
في الدول اإلسالمية.
  2008/6/3أم ��ر س �م��وه ب�م�س��اع��دةامل �ت �ض ��رري ��ن م ��ن إع � �ص ��ار ن ��رج ��س ب � �ـ 5
ماليني دوالر.
  2008/6/17أم ��ر س �م��وه بتحويلمركز دس�م��ان ألب�ح��اث السكر إل��ى مركز
عاملي.
  2008/7/22ق� ��دم س �م ��وه م�ل�ي��وندوالر للحفاظ على التراث اإلسالمي في
أوزبكستان.
  2008/8/21ق� ��دم س �م ��وه م�ع��ون��ةم��ال�ي��ة ل�ب�ن��اء امل��رك��ز اإلس�ل�ام��ي وت��رم�ي��م

املسجد في كمبوديا.
  2008/8/30أم � ��ر س � �م ��وه ب�م�ن��حم �خ��ال �ف��ي اإلق� ��ام� ��ة م �ه �ل��ة ل �ل �م �غ��ادرة أو
تعديل الوضع.
  2008/8/30قدم سموه  300مليوندوالر ل �ص �ن��دوق ال �ت �ض��ام��ن اإلس�ل�ام��ي
للتنمية.
  2009/1/19أم� ��ر س �م��وه ب�ت�ق��دي��م 500م�ل�ي��ون دوالر م��ن ال�ك��وي��ت لتفعيل
برامج صندوق املبادرة التنموية لدعم
امل �ش��اري��ع ال�ص�غ�ي��رة ف��ي ال�ق�م��ة العربية
االقتصادية االجتماعية والتنموية و34
مليون دوالر لتغطية احتياجات منظمة
األونروا.
  2009/4/1ق ��دم س�م��و األم �ي��ر 150م� �ل� �ي ��ون دوالر ل ��دع ��م ب ��رن ��ام ��ج ي �م��ول
ال �ب �ح ��وث ال �ع �ل �م �ي��ة امل �ت �ص �ل��ة ب��ال �ط��اق��ة
وال �ب �ي �ئ��ة وال �ت �غ �ي��ر امل �ن��اخ��ي ف ��ي ال�ق�م��ة
ال�ث��ال�ث��ة ملنظمة ال� ��دول امل �ص��درة للنفظ

(أراب � �ي� ��ك) ك �م��ا ت �ب��رع��ت ال �ك��وي��ت بمبلغ
 10م�لاي�ين دوالر للمساهمة ف��ي إنشاء
مصرف للوقود النووي بإشراف الوكالة
الدولية للطاقة الذرية.
  2009/4/5ق��دم س �م��وه  30مليوندوالر إلق��ام��ة املتحف ال�ت��اري�خ��ي ملدينة
ب �ي��روت ك�م��ا ت �ب��رع ال �ص �ن��دوق الكويتي
ل�ل�ت�ن�م�ي��ة االق �ت �ص��ادي��ة ب�ت�م��وي��ل إن �ش��اء
متحف في مدينة صيدا.
  2009/4/17أم ��ر س �م��وه ب��ال�ت�ب��رعب �م �ل �ي��ون��ي دوالر ل �ج �م �ع �ي��ة األس �ل �م��ي
ملكافحة السرطان في املغرب.
  2009/7/1أم ��ر س �م��وه ب �م �س��اواةاالطفائيني ممن يلقون حتفهم أثناء أداء
الواجب بالشهداء العسكريني.
  2009/8/25أم� ��ر س �م��وه ب��إن �ش��اءصالة أفراح في منطقة الجهراء.
  2009/8/26أمر سموه بمنح ذويامل �ت��وف�ي�ن  10آالف دي �ن ��ار وك ��ل م�ص��اب

ف��ي ح��ادث ع��رس الجهراء  5آالف دينار
(حريق العيون).
  2009/9/1ط� ��رح م � �ب ��ادرة إن �ش��اءص� � �ن � ��دوق ل� ��دع� ��م وت � �م� ��وي� ��ل امل� �ش ��اري ��ع
التنموية ب��رأس م��ال ق��دره مليارا دوالر
تساهم فيه الكويت بمبلغ  500مليون
دوالر.
  2009/9/11أمر سموه بمنح إخوةالشهيد األع��زب واملتوفى وال��داه مكرمة
أميرية يتساوى فيها الذكور واإلناث.
  2009/12/9أم� � ��ر س � �م� ��وه ب �ن �ق��لاملصابني العراقيني للعالج في الكويت.
  /200/12/12أمر سمو األمير بنقلالجرحى اليمنيني للعالج في الكويت.
  2010/1/18صدر أمر أميري بتبرعال�ك��وي��ت بمبلغ م�ل�ي��ون دوالر لضحايا
زلزال هاييتي.
  2010/2/15األم �ي ��ر ي��وف��د فتحيكميل للعالج في الخارج.
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تصادف هذه األيام الذكرى العاش��رة لتولي حضرة صاحب الس��مو أمير البالد الش��يخ صباح األحمد الجابر الصباح مس��ند اإلمارة حيث تبوأت الكويت في
عهده مكانة مرموقة عالميا وش��هدت السنوات العش��ر محطات مضيئة لسموه محليا واقليميا ودوليا استحق على إثرها تكريم العالم بلقب قائد
العمل اإلنساني.

الكويت تخطت حدود الجغرافيا لتصنف
األولى عالميا في المجالين الخيري واإلغاثي
تتمة المنشور ص20
والحكمة والنظرة البعيدة لسموه.
كما قام صاحب السمو بدور مماثل
ل��رأب الصدع في العالقات بني اململكة
العربية السعودية واإلم��ارات ومملكة
البحرين من جهة ودولة قطر من جهة
ثانية واستطاع سموه أن ينقذ مجلس
ال �ت �ع ��اون ال �خ �ل �ي �ج��ي م ��ن أخ �ط ��ر أزم ��ة
كانت تهدد وج��وده بعد سحب ال��دول
الثالث سفراءها من دولة قطر.

أم ��ري � �ك ��ي م � ��ن ال� �ق� �ط ��اع�ي�ن ال �ح �ك��وم��ي
واألهلي وذل��ك لدعم الوضع االنساني
للشعب السوري الشقيق.

ف��ي م�ج��ال رع��اي��ة امل�ع��اق�ين بتوجيهات
ومباركة من سموه.
تجهيز مقر مفوضية
االتحاد اإلفريقي
أع�ل��ن ح�ض��رة ص��اح��ب ال�س�م��و أمير
ال �ب�لاد ال�ش�ي��خ ص�ب��اح األح �م��د الجابر
الصباح في كلمته السامية في مؤتمر
قمة االت �ح��اد اإلف��ري�ق��ي ع��ن ت�ب��رع دول��ة
الكويت بتكاليف تجهيز املقر الجديد
للمفوضية ال�ع��ام��ة ل�لات�ح��اد األفريقي
ب� �ك ��اف ��ة م �س �ت �ل ��زم ��ات ��ه ف � ��ي ال �ع��اص �م��ة
األثيوبية أديس أبابا.

التبرع لمشروع رحلة األمل
ت �ك��رم ص��اح��ب ال �س �م��و أم �ي��ر ال �ب�لاد
ب��ال�ت�ب��رع بمبلغ م�ل�ي��ون دي�ن��ار كويتي
ملشروع رحلة األمل باسم سموه واسم
آل الصباح الكرام وانطلقت هذه الرحلة
م��ن دول ��ة ال�ك��وي��ت ب �ق��ارب م��ن تصميم
الفريق الخاص املكون من أولياء أمور
ذوي اإلع��اق��ات الذهني باتجاه مدينة
ن�ي��وي��ورك حيث مقر األم��م امل�ت�ح��دة ثم
إلى العاصمة األمريكية واشنطن حيث
م�ق��ر األومل �ب �ي��اد ال��دول��ي امل�ع�ن��ي عامليا
بفئة ذوي اإلع��اق��ات الذهنية وستقوم
ب ��إب ��راز دور دول� ��ة ال �ك��وي��ت اإلن �س��ان��ي
ووج�ه�ه��ا امل �ش��رق ح�ض��اري��ا أم ��ام دول
ال�ع��ال��م ون�ق��ل ت�ج��رب��ة ال�ك��وي��ت املشرقة

تبني حملة لجمع
ملياري دوالر لدول آسيوية
دع ��ا ح �ض��رة ص��اح��ب ال �س �م��و أم�ي��ر
ال �ب�لاد ال�ش�ي��خ ص�ب��اح االح �م��د الجابر
ال �ص �ب��اح ال � ��دول األع� �ض ��اء ف ��ي ح ��وار
ال �ت �ع��اون اآلس� �ي ��وي ال ��ى ح �ش��د م ��وارد
مالية بمقدار ملياري دوالر في برنامج
ي �ه��دف ل�ت�م��وي��ل م �ش��اري��ع ان�م��ائ�ي��ة في
ال ��دول اآلس �ي��وي��ة غ�ي��ر ال�ع��رب�ي��ة وأع�ل��ن
سمو االم�ي��ر بكلمته ف��ي افتتاح القمة
االولى ملؤتمر حوار التعاون اآلسيوي
ال �ت��ي اس�ت�ض��اف�ت�ه��ا دول ��ة ال �ك��وي��ت في
ال�ف�ت��رة م��ن  17-15أك�ت��وب��ر  2012م عن

  2010/5/22األمير يتبرع بـ 3مالينيي ��ورو ملعهد ال�ع��ال��م ال�ع��رب��ي ف��ي فرنسا
ايمانا بدور املعهد في تقريب الثقافات.
  2010/6/15األم�ي��ر ي��أم��ر بتجهيزمساكن إليواء األسر املتضررة من جراء
الحريق ال��ذي ان��دل��ع ف��ي إح��دى عمارات
مجمع الصوابر السكني.
  2010/6/17م�ك��رم��ة أم�ي��ري��ة ملعهدالكويت لألبحاث العلمية قيمتها مليون
دي �ن��ار الس�ت�غ�لال�ه��ا ف��ي دع ��م م�ش��اري�ع��ه
البحثية في مجال الطاقة املتجددة.
  2010/8/12ت��وج �ي �ه��ات س��ام �ي��ةبعالج مصابني عراقيني جراء انفجارات
البصرة في مستشفيات الكويت.
  2010/8/19األم �ي��ر ي��زي��د ال�ت�ب��رعل �ف �ي �ض��ان��ات ب��اك �س �ت��ان ال ��ى  10م�لاي�ين
دوالر.
  2010/8/30األم �ي��ر ي�ت�ب��رع وي��أم��ربإعادة وترميم وتأهيل دار الطفولة.

  2010/9/22األم� �ي ��ر ي��أم��ر ب�ع�لاجالفنان أحمد الصالح في أميركا.
  2011/1/16امل �ك��رم��ة ال �ك �ب��رى فيتاريخ الكويت بأمر من صاحب السمو
 1000دي �ن��ار ل�ك��ل م��واط��ن وص ��رف م��واد
غذائية مجانا حتى .2012/12/31
 2011/2/11أم ��ر س �م��وه بمضاعفة
املكافآت املالية لالعبني الذين يحققون
ان � �ج� ��ازات ب ��اس ��م ال �ك��وي��ت ف ��ي امل �ح��اف��ل
الدولية.
  2011/02/24مكرمة سامية بالعفوعن املخالفني من دفع الغرامات املترتبة
ع �ل��ى م�خ��ال�ف�ت�ه��م االق ��ام ��ة م ��ع ام�ك��ان�ي��ة
م�غ��ادرت�ه��م ال �ب�لاد وال �ع ��ودة م ��رة اخ��رى
دون ان ت ��درج أس �م��اؤه��م ف��ي ك�ش��وف��ات
غير املصرح لهم بدخول البالد.
  2011/4/24أم � ��ر س � �م ��وه ب�م�ن��حامل �ج �ل��س االن �ت �ق��ال��ي ال�ل�ي�ب��ي  50م�ل�ي��ون
دينار.

قروض ميسرة للدول اإلفريقية
أع�ل��ن ح�ض��رة ص��اح��ب ال�س�م��و أمير
ال �ب�لاد ال�ش�ي��خ ص�ب��اح األح �م��د الجابر
الصباح في كلمته السامية في القمة
العربية األفريقية الثالثة ع��ن توجيه
امل� �س ��ؤول�ي�ن ف ��ي ال� �ص� �ن ��دوق ال �ك��وي �ت��ي
للتنمية االق�ت�ص��ادي��ة بتقديم ق��روض
ميسرة ل�ل��دول األفريقية بمبلغ مليار
دوالر ع �ل��ى م� ��دى ال �س �ن ��وات ال�خ�م��س
املقبلة.
صاحب السمو في الجمعية العامة لألمم املتحدة

تبرع دول��ة الكويت بمبلغ  300مليون
دوالر في ذلك البرنامج معربا عن أمله
في ان نتمكن من توفير املبلغ املقترح
م��ن خ�ل�ال م�س��اه�م��ات م��ن دول أع�ض��اء
في حوار التعاون اآلسيوي.
دعم الشعب السوري بمؤتمرين
للمانحين و 800مليون دوالر
ح �ظ �ي��ت امل� � �ب � ��ادرة ال� �ت ��ي أع�ل�ن�ه��ا

  2011/4/26أم � ��ر س � �م ��وه ب�م�ن��حاليابان  5ماليني برميل نفط كويتي بعد
الزلزال والتسونامي.
  2011/6/26أم ��ر س �م��وه ب�م�ك��رم��ةأم� �ي ��ري ��ة ب �م �ن��ح م� �ع ��اش ��ات اس �ت �ث �ن��ائ �ي��ة
وم� � �ك � ��اف � ��آت اس � �ت � �ح � �ق� ��اق ل �ل �ع �س �ك��ري�ي�ن
املتقاعدين ف��ي ال�ف�ت��رة م��ن يوليو 2004
الى ابريل .2008
  2011/7/31أم ��ر س �م��وه ب�م�ك��رم��ةأم �ي��ري��ة ب�م�ب�ل��غ م�ل�ي��ون��ي دي �ن��ار الت�ح��اد
الكرة واملنتخبات الوطنية.
  2011/10/7أم� ��ر س �م��وه ب�ت�ق��دي��مم�ن�ح��ة ب�ق�ي�م��ة  10م�لاي�ين ي ��ورو إلع ��ادة
ت� �ط ��وي ��ر وت ��أه � �ي ��ل امل � � �ي � ��دان ال��رئ �ي �س��ي
بالعاصمة األلبانية (تيرانا).
  2011/10/12ت�ك��رم س�م��وه بمبلغم� �ل� �ي ��ون دي � �ن � ��ار مل � �ش � ��روع رح � �ل ��ة األم � ��ل
االنسانية.
 2011/10/30 -وج��ه س�م��وه بطائرة

حضرة صاحب السمو أمير البالد
ال� �ش� �ي ��خ ص � �ب� ��اح األح� � �م � ��د ال �ج ��اب ��ر
الصباح خالل اجتماعات الدورة 33
للمجلس األعلى لقادة دول مجلس
ال� �ت� �ع ��اون ل � ��دول ال �خ �ل �ي��ج ال �ع��رب �ي��ة
الس � �ت � �ض� ��اف� ��ة ال � �ك� ��وي� ��ت ل �ل �م��ؤت �م��ر
ال ��دول ��ي األول مل��ان �ح��ي س��وري��ة في
نهاية يناير  2013م بترحيب عربي
ودول � � � ��ي ك �ب �ي ��ري��ن ن � �ظ ��را أله �م �ي �ت��ه

عسكرية تقل  24جريحا م��ن املصابني
جراء أحداث الثورة الليبية لعالجهم في
مستشفيات البالد.
  2011/12/30مكرمة أميرية بدعمالعلف املحلي.
  2012/3/4تبرع سموه بـ  5مالينيدوالر لدعم الشعب السوري.
 ّ 2012/3/27وج � ��ه س �م��وه بتكفل
ال� � � ��دي� � � ��وان األم� � � �ي � � ��ري ب� � �ع �ل��اج امل � �ط� ��رب
عبدالعزيز املفرج  -شادي الخليج  -في
أملانيا.
 2012/3/28م�ك��رم��ة أم�ي��ري��ة ب��إخ�لاء
سبيل سفن الصيد العراقية مع أطقمها
والتي تم ضبطها من قبل اإلدارة العامة
لخفر السواحل وهي تقوم بالصيد في
املياه اإلقليمية الكويتية وعددها (.)6
  2012/11/14أم ��ر س �م��وه ب�ع�لاجالطفل امل��ري��ض عبدالله خالد الهاجري
على نفقته الخاصة.

الكبيرة في هذا الوقت الذي يعاني
ف �ي��ه ال �ش �ع��ب ال � �س ��وري م ��ن ظ ��روف
م�ع�ي�ش�ي��ة ب��ال �غ��ة ال �س��وء وال�ت�ع�ق�ي��د
وف��ي ه��ذا امل��ؤت�م��ر أع �ل��ن س �م��وه عن
مساهمة دول��ة الكويت بمبلغ 300
مليون دوالر أمريكي لدعم الوضع
اإلنساني للشعب السوري الشقيق.
وف ��ي م�ن��اس�ب��ة أخ ��رى ت�ب��رع��ت دول��ة
ال� �ك ��وي ��ت ب �م �ب �ل��غ  500م �ل �ي ��ون دوالر

  2013/1/30أم � ��ر س� �م ��وه ب �ت �ب��رعالكويت بمبلغ  300مليون دوالر لدعم
ال ��وض ��ع اإلن� �س ��ان ��ي ل �ل �ش �ع��ب ال� �س ��وري
الشقيق.
  2013/7/31أص � ��در س �م��وه ع�ف��واأميريا عن كل من صدرت بحقهم أحكام
نهائية ف��ي القضايا املتعلقة باملساس
بالذات األميرية.
  2013/8/31م � �ب� ��ادرة ك��ري �م��ة م��نسموه بتقديم الكويت ق��روض��ا ميسرة
للدول االفريقية بمبلغ مليار دوالر.
  2014/1/15مكرمة أميرية ورغبةسامية إلنشاء مركزين ثقافيني.
  2014/1/15أعلن سموه ع��ن تبرعالكويت بمبلغ  500مليون دوالر لدعم
الشعب السوري (املانحني الثاني).
  2014/1/19مكرمة أميرية بالعفوع� ��ن  1000س �ج�ي�ن ب �م �ن��اس �ب��ة األع� �ي ��اد
الوطنية.

جائزة مالية باسم د.السميط
ك �م ��ا أع� �ل ��ن س� �م ��وه ع� ��ن ع � ��زم دول� ��ة
الكويت تخصيص جائزة مالية سنوية
ب�م�ب�ل��غ م �ل �ي��ون دوالر ب��اس��م امل��رح��وم
د .ع�ب��دال��رح�م��ن ال�س�م�ي��ط ت�خ�ت��ص في
األبحاث التنموية في أفريقيا وتشرف
عليها مؤسسة الكويت للتقدم العلمي.

  2014/2/22مكرمة أميرية ألبنائهاملتعلمني املتفوقني ف��ي ال�ع��ام ال��دراس��ي
.2013/2012
  2014/8/28أمر سمره بتبرع بمبلغ 5ماليني دوالر ملكافحة (ايبوال).
  2014/8/29أم � ��ر س� �م ��وه ب �ت �ب��رعبمبلغ  1.5مليون دوالر لضحايا العنف
شمالي العراق.
  2014/9/3وج � ��ه س� �م ��وه ب �ت �ب��رعال�ك��وي��ت بمبلغ  225أل��ف دوالر لصالح
األيتام في كوريا الشمالية.
 2015/3/31تعهد سموه بتقديم 500
م�ل�ي��ون دوالر ل��دع��م ال��وض��ع اإلن�س��ان��ي
في سوريا خ�لال أعمال املؤتمر الدولي
الثالث للمانحني الذي عقد في الكويت.
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قالوا إن ذكرى مرور  10سنوات على حكمه هي عيد لكل الكويتيين

نواب :األمير قائد فذ ورجل الحكمة
أعرب نواب مجلس األمة
عن فخرهم واعتزازهم
باالحتفال بذكرى مرور
 10سنوات على تولي
سمو امير البالد الشيخ
صباح االحمد مقاليد
الحكم واكدوا ان هذه
الفترة من حكم سمو
األمير سيسجلها تاريخ
الكويت والعالم بأحرف
من نور لما تميزت به
من إنجازات محلية
واقليمية وعالمية
كان ألمير البالد سبق
المبادرة بها وسجلت
مبادراته باسم الكويت
واسمه وجعلت الكويت
محط أنظار العالم
وتميزت بمكانة وتقدير
كبيرين وجعلها مركزا
للقرار وعاصمة للقمم
الخليجية والعربية
واإلسالمية ثم توجت
بحصوله على لقب قائد
العمل اإلنساني.

م .عادل الخرافي

عبدالله التميمي

عسكر العنزي

أحمد الري

سعود الحريجي

بداية قال امني سر مجلس األمة
النائب م .ع��ادل الخرافي ان سمو
األم�ي��ر الشيخ ص�ب��اح األح�م��د هو
رم� ��ز ل�لان �س��ان �ي��ة ورج � ��ل ال�ح�ك�م��ة
وي� �ش� �ه ��د ل � ��ه ال � ��دان � ��ي وال� �ق ��اص ��ي
فسموه كرم من قبل االمم املتحدة
كقائد للعمل اإلن�س��ان��ي واختيار
الكويت كمركز للعمل اإلنساني.
وأض� � � ��اف أن س� �م ��وه ب�ح�ك�م�ت��ه
وح�ن�ك�ت��ه اح �ب��ه ال�ج�م�ي��ع ح�ت��ى أن
ال �ع��ال��م ك�ل��ه ي�ش�ه��د ل��ه ب��ذل��ك وق��اد
س �ف �ي �ن��ة ال� �ك ��وي ��ت إل � ��ى ب ��ر األم � ��ان
واالستقرار.
واشار الخرافي إلى ان السنوات
ال�ع�ش��ر ال�ت��ي سبقت ك��ان��ت كبيرة
بأحداثها التي مرت على الكويت
حيث ساهم سموه وبشكل فعال
ف��ي اس �ت �ق��راره��ا ف��ي ظ��ل ال �ظ��روف
ال �ت��ي ت�م��ر ب�ه��ا امل�ن�ط�ق��ة م�ب�ي�ن��ا ان
سموه اع��اد الحياة الديمقراطية
من خالل عمله بالدستور وتعامل
معنا وفق الدستور والقانون.
واض� � � � � � � ��اف ان س� � � �م � � ��وه خ� �ل ��ق
جميع االج ��واء املناسبة للتنمية
والنهوض بتطور البلد وعمرانه
م ��ن خ�ل��ال امل� �ش ��اري ��ع ال� �ت ��ي ي��ول��ي
االه �ت �م��ام ب �ه��ا ش�خ�ص�ي��ا مطالبا
ال � �ش � �ع� ��ب ال � �ك� ��وي � �ت� ��ي االخ � �ل� ��اص
وال �ت �ف��ان��ي ب �ح��ب ال ��وط ��ن وال�ع�م��ل
م��ن اج �ل��ه ق ��دوة ب�ح�ض��رة صاحب
ال �س �م��و وع �م �ل��ه ط� ��وال ح �ي��ات��ه في
خدمة الكويت واهلها.

ق � ��درة س �م��وه ف ��ي امل �ح��اف �ظ��ة على
بالده وإخراجها من عنق الضيق
ال� ��ى ب� ��اب االس� �ت� �ق ��رار م�س�ت�خ��دم��ا
مهاراته بالحكمة والقيادة والرأي
ال �ث��اق��ب ع�ل��ى م�س�ت��وى ال �ع��ال��م وال
غرابة في ذلك فهو قائد اإلنسانية
والدبلوماسية.
وأضاف التميمي ان توجيهات
س�م��وه ال�ك�ب�ي��رة ي�ج��ب أن ينفذها
كافة املسؤولني في الدولة من أجل
ال �ن �ه��وض ب��ال��وض��ع االق �ت �ص��ادي
للبالد واملحافظة على استقرارها
االقتصادي واالجتماعي والبحث
عن بدائل لتنويع مصادر الدخل
ع �ب��ر اس �ت �غ�ل�ال ال� �ج ��زر ال�ك��وي�ت�ي��ة
وإق� � ��ام� � ��ة م � �ش� ��اري� ��ع اس �ت �ث �م ��اري ��ة
وهيكلة االقتصاد الوطني في ظل
تردي أسعار النفط العاملية.
والب ��د ألب �ن��اء ال�ش�ع��ب الكويتي
أن يفخروا بوجود هذا القائد الفذ
الذي يعرف كيف يضيء بحكمته
وق� ��درات� ��ه ال �ط��ري��ق الب� �ن ��اء ش�ع�ب��ه
وع �ل��ى امل �س��ؤول�ين ك��ل ف��ي موقعه
ك �ب �ي��ره��م ق �ب��ل ص �غ �ي��ره��م وأب �ن ��اء
شعبه أن يقولوا له سمعا وطاعة
يا صاحب السمو.

وقال عسكر ان الذكرى العاشرة
لتولي سمو األمير مقاليد الحكم
تطل علينا بطموحات وتطلعات
ك � �ب � �ي� ��رة ح� �م� �ل� �ه ��ا س� � �م � ��وه ل �ج �ع��ل
الكويت دول��ة ديمقراطية عصرية
مزودة بالعلم واملعرفة ويسودها
ال�ت�ع��اون واالخ� ��اء ويتمتع أهلها
ب��ال�ح��ري��ة وامل� �س ��اواة ف��ي ال�ح�ق��وق
وال � ��واج� � �ب � ��ات م �ض �ي �ف��ا ان س �م��و
االمير قائد فريد ومتميز استطاع
بحكمته وخبرته ونظرته الثاقبة
ان ي� �ح� �ق ��ق األم � � � ��ن واالس� � �ت� � �ق � ��رار
للكويت ع�ل��ى ال��رغ��م م��ن ال�ظ��روف
الصعبة والتحديات الكثيرة التي
تواجه املنطقة والعالم.
وت��اب��ع ع�س�ك��ر :ان س�م��و األم�ي��ر
اث� �ب ��ت ف ��ي ك ��ل امل� ��واق� ��ف ان � ��ه رج��ل
دول � ��ة م ��ن ال� �ط ��راز االول وال �ف��ري��د
م ��ن خ�ل�ال ح �ب��ه ل�ش�ع�ب��ه وح��رص��ه
ع� �ل ��ى م� �ص ��ال ��ح وط � �ن� ��ه وت �م �س �ك��ه
ب��ال��دي �م �ق��راط �ي��ة وح ��ري ��ة ال�ت�ع�ب�ي��ر
واع � �ل� ��اء راي � � ��ة ال� ��دس � �ت� ��ور وك �ل �م��ة
ال �ق ��ان ��ون وامل �ح��اف �ظ��ة ع �ل��ى ال�ق�ي��م
االصيلة التي يتميز بها املجتمع
ال�ك��وي�ت��ي .وأك ��د ع�س�ك��ر ان سموه
ي �ح �ت��ل م �ك��ان��ة ك �ب �ي��رة ف ��ي ق �ل��وب
اب �ن��ائ��ه ال�ك��وي�ت�ي�ين ال��ذي��ن ع��رف��وه
دائ �م��ا اب ��ا ح�ن��ون��ا وح��اك�م��ا ع��ادال
وق ��ائ ��دا ح�ك�ي�م��ا وراع� �ي ��ا لنهضة
وطنه وتقدمه واس�ت�ق��راره واع�لاء
شأنه ومكانته.

كلها والعالقات الطيبة.
واش � ��ار ال ��ى ان س �م��وه ي �م��ارس
الديمقراطية م��ع أب�ن��اء شعبه من
خ�ل��ال م��ؤس �س��ات��ه ال��دي �م �ق��راط �ي��ة
س � � ��واء م �ج �ل��س ال � � � � ��وزراء وغ� �ي ��ره
وكلنا فخر ب��أن ه��ذا ال��رج��ل ليس
لديه سجني سياسي وال في عهده
م �ظ �ل��وم أو زوار ل �ي��ل ق �ن��اع��ة منه
ان ��ه ي��ؤم��ن ب �ح��ب ش�ع�ب��ه وم�ق�ت�ن��ع
أن ال �ك��وي �ت �ي�ين م�ه�م��ا اخ �ت �ل �ف��وا ال
ت �ت �ب��اع��د ق �ل��وب �ه��م ع ��ن اخ�لاص �ه��م
لوطنهم .
وق � � ��ال امل � �ع � �ي� ��وف :ف� ��ي ك� ��ل م ��رة
ن �ك��رر أن�ف�س�ن��ا ب��األع �ي��اد الوطنية
ف �ه��ي ال ت �ع �ن��ي ال ��رق ��ص وال �غ �ن��اء
ف�ق��ط ب��ل تعني م�ح��اس�ب��ة أنفسنا
وم��اذا أعطينا للوطن وه��ل نعمل
ل��رق��ي ه��ذا ال��وط��ن وه��ل نتغاضى
ع��ن األخ �ط��اء م��ن أج��ل ه��ذا الوطن
خ ��اص ��ة ان� �ن ��ا دول� � ��ة ص �غ �ي ��رة ف��ي
إق�ل�ي��م ملتهب ي�ج��ب أن ت��ذك��ر أن��ه
ف��ي ي ��وم م��ن األي� ��ام ل��م ن�ك��ن لدينا
وط � � ��ن وي � �ج� ��ب اس � �ت� ��ذك� ��ار امل �ح ��ن
واالس � �ت � �ف� ��ادة م� ��ن ه � ��ذه ال� � ��دروس
مشيرا إلى أن سموه حريص على
هذا األمر الذي يساعد على املزيد
م��ن ال�ت�لاح��م وال�ت��راب��ط وان نكون
على قلب واحد.

أه ��ل ال �ك��وي��ت ن �س��أل ال �ل��ه أن يديم
افراح الكويت وان تزيد املناسبات
التي تعزز الوالء واالنتماء للوطن
فالكويت ليست فقط دول��ة تحب
ش�ع�ب�ه��ا ب��ل وص �ل��ت م�س��اع��دات�ه��ا
ل �ل �ج �م �ي��ع ف ��ي م �خ �ت �ل��ف امل� �ج ��االت
وال� �ب� �ل ��دان وه � ��ي ب �ل��د اإلن �س��ان �ي��ة
وأميرها قائد العمل اإلنساني.

مخاض سياسي
وب� � � ��ارك م� ��راق� ��ب م �ج �ل��س األم� ��ة
النائب عبدالله التميمي للشعب
الكويتي ال��ذك��رى العاشرة لتولي
ص ��اح ��ب ال� �س� �م ��و م �ق �ع��د االم � � ��ارة
ق � ��ائ �ل��ا إن ح� �ق� �ب ��ة س � �م� ��و األم � �ي� ��ر
ش� �ه ��دت إن� � �ج � ��ازات ع �ظ �ي �م��ة ع�ل��ى
املستوى الدبلوماسي والسياسي
واإلن� �س ��ان ��ي وق � ��ال ان ذك � ��رى ه��ذا
ال�ع��ام تتميز ع��ن سابقاتها حيث
ت �م��ر امل �ن �ط �ق��ة خ�ل�ال �ه��ا ب �م �خ��اض
سياسي واقتصادي عسير ونرى

انجازات محلية ودولية
كما هنأ النائب عسكر العنزي
الشعب الكويتي بمناسبة م��رور
ع �ش��ر س � �ن ��وات ع �ل��ى ت ��ول ��ي ق��ائ��د
االن �س ��ان �ي ��ة س �م��و االم� �ي ��ر ح�ف�ظ��ه
ال�ل��ه ورع ��اه مقاليد الحكم مؤكدا
ان م� �س� �ي ��رة س� �م ��و أم � �ي� ��ر ال� �ب�ل�اد
ال �ح��اف �ل��ة ب��ال �ع �ط��اء واإلن � �ج � ��ازات
على املستويات املحلية والعربية
وال��دول �ي��ة كلها وم�ك��ان�ت��ه ال �ب��ارزة
وس � �ي� ��اس � �ت� ��ه امل � � �ت� � ��وازن� � ��ة ج �ع �ل��ت
ل � �ل � �ك ��وي ��ت ث� � ��واب� � ��ت راس � � �خ� � ��ة ف��ي
س �ي��اس �ت �ه��ا امل� �ح� �ل� �ي ��ة وال ��دول � �ي� ��ة
مشيرا ال��ى حنكة سموه ونظرته
ال �ث��اق �ب��ة وح �ك �م �ت��ه ف� ��ي ال �ت �ع��ام��ل
م��ع ال�ك�ث�ي��ر م ��ن االح� � ��داث داخ�ل�ي��ا
وخ� ��ارج � �ي� ��ا ل� �ل� �ح� �ف ��اظ ع� �ل ��ى ام ��ن
واستقرار البالد.

مؤسس الدبلوماسية
وأك��د النائب عبد الله املعيوف
إن هذه املناسبة سعيدة وتحظى
ب ��ال� �ف� �خ ��ر واالع� � � � �ت � � � ��زاز ل �ل �ج �م �ي��ع
ونحن ننعم بحرية وديمقراطية
ومتنفس من دون مشاكل والحمد
لله نعيش في دولة يؤمن حاكمها
بحرية الرأي والحرية واملؤسسات
الدستورية.
واض � � � � � � ��اف ان س� � �م � ��و األم� � �ي � ��ر
م��ؤس��س ال�س�ي��اس��ة الدبلوماسية
ال �ك��وي �ت �ي��ة ال� �ت ��ي ن �ن �ع��م ب�س�ب�ب�ه��ا
اليوم بحظوة من قبل دول العالم

صمام أمان
ب� � � ��دوره ش � ��دد ال� �ن ��ائ ��ب س �ع��ود
ال� �ح ��ري� �ج ��ي ان ص� ��اح� ��ب ال �س �م��و
الشيخ صباح األح�م��د ه��و صمام
ام � ��ان ل��دول �ت �ن��ا ال �ح �ب �ي �ب��ة وك��ذل��ك
دول الخليج حيث إن سموه اول
م��ن ي��ذه��ب ل�لأش �ق��اء الخليجيني
وال� �ع ��رب ودائ� �م ��ا م��واق �ف��ه م�ش��رف��ة
ل�ل�ك��وي��ت وال�خ�ل�ي��ج وال �ع��رب وه��و
ك �ب �ي��ر ف ��ي ح �ب��ه وع �ط��ائ��ه ل�ش�ع�ب��ه
وص��اح��ب السمو ق��ائ��د اإلنسانية
وال �ك �ل �م��ات ال ت��وف �ي��ه ح �ق��ه س ��واء
ب ��ال� �ع� �م ��ران او ب � ��االم � ��ن واالم � � ��ان
واالس� �ت� �ق ��رار ف �ه��و امل�ل��اذ واالم� ��ان
ألم��ن ال�ك��وي��ت ف��ي اي أزم ��ة او ام��ر
طارئ وهي مناسبة سعيدة على

حكم رشيد
مــــــن ناحيتـــــه قـــــــــــــــال النـــــــائــــــب
د .ع �ب��دال��رح �م��ن ال� �ج� �ي ��ران ان ك��ل
الكالم الذي قيل في حكمه الرشيد
ال تفي سمو األمير حقه حيث قاد
الكويت ف��ي ظ��روف ك��ان��ت بحاجة
إل��ى حكمته وق ��اد السفينة وسط
أم ��واج متالطمة واآلن ت��رس��و في
م�ي�ن��اء األم ��ن واألم ��ان ون �س��أل الله
ان يديم علينا نعمة األمن واألمان
وان ي��دي��م ع�ل��ى أس ��رة آل الصباح
ن� �ع� �م ��ة اإلي � � �م� � ��ان وال� � �ت � ��راح � ��م وان
ي��دي��م ع�ل��ى امل�ج�ل��س م��ع الحكومة
املضي قدما في مشاريع التنمية.
سجل من ذهب

وهنأ النائب ماضي الهاجري
ص� ��اح� ��ب ال� �س� �م ��و أم � �ي� ��ر ال� �ب�ل�اد
الشيخ صباح األح�م��د والشعب
ال� �ك ��وي� �ت ��ي ب �م �ن��اس �ب��ة ال� ��ذك� ��رى
ال�ع��اش��رة ل�ت��ول��ي س�م��وه مقاليد
الحكم ف��ي ال�ب�لاد مشيرا إل��ى أن
ال �ت��اري��خ سيسجل ه��ذه الحقبة
امل� �ي� �م ��ون ��ة م� ��ن ت� ��اري� ��خ ال �ك��وي��ت
بحروف من ذهب ملا لسموه من
م��واق��ف مشرفة على املستويات
ك��اف��ة امل�ح�ل�ي��ة م�ن�ه��ا واإلق�ل�ي�م�ي��ة
والدولية.
وقال الهاجري إن خبرة سموه
وح �ن �ك �ت��ه ال �س �ي��اس �ي��ة وب �ف �ض��ل
م �ب��ادرات��ه اإلن�س��ان�ي��ة وال�خ�ي��ري��ة
ف � ��ي ك � ��ل ب � �ق� ��اع األرض وك ��ذل ��ك
جهود سموه في لم الشمل بني
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واإلنسانية والدبلوماسية
ول� �ف ��ت م ��وس ��ى ال � ��ى ان ح�ك�م��ة
سمو االمير وأدت الكثير من الفنت
في مهدها ما جعل لسموه مكانة
ك�ب�ي��رة ع�ل��ى امل�س�ت��وي�ين اإلقليمي
وال��دول��ي يلجأ ال�ي��ه ع�ن��د امللمات
ليكون عن جدارة حكيم العالم.

ماضي الهاجري

تتمة المنشور ص22
األشقاء العرب وتقريب وجهات
النظر بني الدول الشقيقة جعلت
ال� �ك ��وي ��ت م� �ح ��ط أن � �ظ� ��ار ال �ع��ال��م
وتميزت بمكانة وتقدير كبيرين
وجعلها مركزا للقرار وعاصمة
ل �ل �ق �م��م ال �خ �ل �ي �ج �ي��ة وال� �ع ��رب� �ي ��ة
واإلسالمية.
وأض � � ��اف أن � ��ه ع �ل��ى امل �س �ت��وى
ال � ��داخ� � �ل � ��ي ف � �ق� ��د ج � �ن� ��ب س� �م ��وه
ال�ك��وي��ت م��ن وي�ل�ات ال�ف�تن وش��ق
ص ��ف ال� ��وح� ��دة ال��وط �ن �ي��ة ون ��زع
فتيل األزم ��ات واحتوائها حتى
ع �ب��ر س� �م ��وه ب �س �ف �ي �ن��ة ال �ك��وي��ت
إلى بر األم��ان وقيادة البالد في
ظروف عصيبة وحافظ بحكمته
على االستقرار واألم��ن والعيش
الرغيد مبينا أنه ليس أدل على
ذل ��ك م��ن م��وق��ف س �م��وه امل �ش��رف
وال � �ش � �ج� ��اع ع� �ن ��دم ��ا ح� �ض ��ر ف��ي
م��وق��ع ت�ف�ج�ي��ر م�س�ج��د ال �ص��ادق
فور وقوع الحادث مباشرة غير
م�ب��ال بالخطر ليتفقد ويطمئن
ع �ل ��ى أب� �ن ��ائ ��ه ال� �ج ��رح ��ى وق ��ول ��ه
«هذوال عيالي» لخير دليل على
أن ��ه أب ح �ن��ون وع �ط ��وف ووال ��د
للجميع.
وأكد الهاجري أن سموه وعلى
امل �س �ت��وى ال �ع��امل��ي ن� ��ال اح �ت ��رام
العالم أجمع ملا له من مبادرات
خ �ي��ري��ة وإن �س��ان �ي��ة وم �س��اع��دات
ل �ك��ل ال �ف �ق��راء وامل �ح �ت��اج�ين وك��ذا
ال� ��دول امل�ن�ك��وب��ة وامل �ت �ض��ررة في
شتى بقاع العالم حتى استحق
وع� ��ن ج� � ��دارة ل �ق��ب ق ��ائ ��د ال�ع�م��ل
اإلن � �س� ��ان� ��ي م� ��ن أك � �ب ��ر م��ؤس �س��ة
أممية عاملية كما أن سموه دائما
سباق لنصرة القضايا العربية
واإلس�ل�ام� �ي ��ة وم ��داف ��ع ق� ��وي عن
ح � �ق� ��وق ال� �ش� �ع ��ب ال � �ع� ��رب� ��ي ك �م��ا
ح�م��ل س �م��وه ع�ل��ى ع��ات�ق��ه هموم
ال �ش �ع��ب ال �ع��رب��ي م ��ن ال�لاج �ئ�ين
ال �س��وري�ي�ن وغ �ي��ره��م ف �ض�لا عن
ق�ي��ام��ه ب��ال�ع��دي��د م��ن ال��وس��اط��ات

خليل الصالح

ماجد موسى

سلطان اللغيصم

مبارك الحريص

ب�ي�ن أش �ق��ائ��ه ف ��ي م�ن�ظ��وم��ة دول
التعاون.

واض � � ��اف ان � ��ه ف ��ي ظ ��ل ال��وض��ع
االق �ت �ص��ادي ال �ع��امل��ي وان �خ �ف��اض
اس� �ع ��ار ال �ن �ف��ط ح��ال �ي��ا وم��واج �ه��ة
االره��اب ال��ذي يضرب في املنطقة
س �ي �ق��ود س �م��و االم �ي��ر ال �ب�ل�اد ال��ى
بر االم��ان وذل��ك بحنكته وحكمته
ودبلوماسيته املعهودة وال خوف
علينا ما دام لدينا قائد كقائدنا
ص � �ب � ��اح االح� � �م � ��د ال � � � ��ذي ن �ف �ت �خ��ر
بتوليه هذا البلد املعطاء.
وب�ي�ن الري أن امل �ط �ل��وب حاليا
م �ن��ا ك �ش �ع��ب ان ن �ع�ين س �م��وه في
امل �ح��اف �ظ��ة ع �ل��ى ال �ب �ل��د م ��ن خ�ل�ال
االخذ بتوصياته وتوجيهاته وان
ن�ب�ت�ع��د ع��ن ال �خ�ل�اف��ات وال �ن �ع��رات
الطائفية والفئوية والفنت وتأكيد
ت� �ط� �ب� �ي ��ق ال� � �ق � ��ان � ��ون وال� ��دس � �ت� ��ور
وبجعله مظلتنا التي نسير عليها
متمنيا ان نستمر باالحتفال بهذه
الذكرى سنة بعد سنة وان يتمتع
سموه بموفور الصحة والعافية.

ل �ل �م �ح �ت��اج�ي�ن وامل� �ن� �ك ��وب�ي�ن ال �ت��ي
ط ��ال ��ت ال �ع ��ال ��م ك �ل��ه ورف� �ع ��ت ه��ذه
املجهودات واإلنجازات اإلنسانية
ل�س�م��وه اس ��م ال�ك��وي��ت ع��ال�ي��ا على
املستوى العاملي وشكلت إضافة
ج��دي��دة ن��اص�ع��ة ل �ص��ورة ال�ك��وي��ت
اإلن�س��ان�ي��ة ال�ح�ض��اري��ة م�م��ا جعل
االم � � ��م امل� �ت� �ح ��دة ت �ع �ت �ب��ر ال �ك��وي��ت
مركزا انسانيا عامليا.
وأشار عسكر الى الدور الحيوي
ال ��ذي ي �ق��وم ب��ه س�م��و أم �ي��ر ال�ب�لاد
إقليميا وعربيا لتعزيز التضامن
ال� �ع ��رب ��ي وال � ��دف � ��اع ع� ��ن ال �ق �ض��اي��ا
ال �ع��رب �ي��ة وال �س �ع��ي إل� ��ى ت�خ�ف�ي��ف
م� �ع ��ان ��اة ش� �ع ��وب امل �ن �ط �ق��ة الف �ت��ا
إل ��ى م� �ب ��ادرات س �م��وه االن �س��ان �ي��ة
ل��دع��م ال ��دول الشقيقة والصديقة
ف� ��ي ال� � �ق � ��ارة االف ��ري� �ق� �ي ��ة وه� � ��و م��ا
يعكس ح��رص سموه على العمل
االنساني وشعوره بآالم ومعاناة
ال� �ش� �ع ��وب ال �ش �ق �ي �ق��ة وال �ص��دي �ق��ة
وسعيه لتحقيق الرخاء واالزدهار
لتلك الشعوب.

ال� �ح� �ك� �ي ��م ال � � ��ذي ت �ت �م �ن��ى ش �ع��وب
العالم ان يكون لديهم رؤساء دول
ب �ه��ذه ال�ح�ك�م��ة وال �ن �ظ��رة ال�ث��اق�ب��ة
والرؤية السياسية الرشيدة التي
يملكها سموه عسى الله ان يطول
بعمره.
وتمنى الصالح ان نحتفل بهذه
املناسبة في كل سنة وسموه يرفل
ب��ال �ص �ح��ة وال� �ع ��اف� �ي ��ة الن س �م��وه
صمام أمان لهذه الدولة.
واض � � � � ��اف ان م � ��ن ح � �س� ��ن ح��ظ
الكويت ان ي�ك��ون ص��اح��ب السمو
هو من يدير الدفة في هذه الفترة
ال�ح�س��اس��ة وس �م��وه ق ��ادر ع�ل��ى ان
يقود السفينة الى بر االمان مثلما
كان بالسابق وأكثر عندما كانت
هناك الكثير من املعاضل الكبار.
وقال الصالح ان صاحب السمو
االمير ق��ادر على إيجاد الوسائل
ل �ك��ي ت�ت�خ�ط��ى ال �ك��وي��ت ال�ض�غ��وط
االق � �ت � �ص� ��ادي� ��ة وال� �س� �ي ��اس� �ي ��ة ب��ل
وحتى االمنية التي تواجهها.

قائد إنساني
وب � � ��ارك ال� �ن ��ائ ��ب د .خ �ل �ي��ل أب��ل
ل �ع �م��وم اب� �ن ��اء ال �ش �ع��ب ال �ك��وي �ت��ي
مناسبة ال��ذك��رى ال�ع��اش��رة لتولي
صاحب السمو امير البالد مقاليد
ال �ح �ك��م وال� � ��ذي رأي� �ن ��ا ك �ل �ن��ا ف �ت��رة
ح �ك �م��ه ال� �ت ��ي ام � �ت� ��ازت ب��ال �ح �ك �م��ة
وامل�ع��رف��ة واالن �ج��از س��واء داخليا
او خارجيا مشيرا الى ان حصول
سموه على لقب قائد انساني اتى
ب �ع��د ج �ه��ود س �م��وه ف ��ي امل�ج��ال�ين
االنساني والخيري والتي بذلها
في العديد من الدول املنكوبة.
وتمنى ان تشهد املرحلة املقبلة
ل �ل �ب�ل�اد ت �ك��ات��ف ال �ج �م �ي��ع ل �ن �ك��ون
ع ��ون ��ا ل �س �م��وه ف ��ي ق� �ي ��ادة ال �ب�ل�اد
نحو بر االمان السيما ان املنطقة
ت �م��ر ب� �ظ ��روف اس �ت �ث �ن��ائ �ي��ة س ��واء
اقتصادية او سياسية اال اننا كلنا
ث�ق��ة ب�ق�ي��ادة س�م��وه وح�ك�م�ت��ه ب��أن
ت�ص��ل ال�ك��وي��ت ال��ى م��رح�ل��ة النمو
في التقدم وتتخطى العقبات التي
تواجهها.
وب �ي�ن ان س �م��وه ح��ري��ص على
البلد وابنائه وتوجيهات سموه
االخ� � �ي � ��رة ن� �ح ��و م �س �ت �ق �ب��ل ال �ب �ل��د
م ��ا ه ��ي اال دل �ي��ل ع �ل��ى ذل ��ك االم ��ر
مشيرا ال��ى ان�ن��ا كلنا ثقة بقيادة
سموه ونظرته الثاقبة في القيادة
الحكيمة والذي يفخر الكويتيون
ب ��وج ��وده ق��ائ��دا ورب � ��ان السفينة
لهذا البلد الذي سيصل به الى بر
االمان.
ربان السفينة
ب � ��دوره ق ��ال ال �ن��ائ��ب اح �م��د الري
ان الكل يفتخر بهذه ال��ذك��رى حيث
ان ال � �س � �ن� ��وات ال� �ع� �ش ��ر ال � �ت ��ي م ��رت
س��واء محليا واقليميا والتحديات
ال �ص �ع �ب��ة ال� �ت ��ي ت �م��ر ب �ه��ا امل �ن �ط �ق��ة
حاليا كان صاحب السمو خير قائد
وربان للسفينة طوال تلك الفترة.

خبرة طويلة
واض � ��اف ان س �م��و ام �ي��ر ال �ب�لاد
استثمر خبرته الطويلة في العمل
الديبلوماسي وعالقاته الوطيدة
م��ع ال�ك�ث�ي��ر م��ن ال��زع �م��اء وال �ق��ادة
وامل� �س ��ؤول�ي�ن ف ��ي ال �ع��ال��م إلرس� ��اء
دع��ائ��م ق��وي��ة ف��ي ع�لاق��ات الكويت
مع معظم الدول ما أكسبها مكانة
م ��رم ��وق ��ة ف� ��ي امل� �ح ��اف ��ل ال ��دول� �ي ��ة
واس �ت �ط��اع س�م��و األم �ي��ر بحكمته
أن ي� �ج� �ع ��ل ال � �ك� ��وي� ��ت ع� �ل ��ى رأس
الديبلوماسية ف��ي ال�ع��ال��م مبينا
أن سموه هو قائد اإلنسانية بحق
كما ق��ال��ت األم��م املتحدة بمنحها
ل�ق��ب ق��ائ��د ان�س��ان��ي ل�س�م��و االم�ي��ر
وليس أدل على ذلك من استضافة
ال�ك��وي��ت مل��ؤت�م��رات امل��ان�ح�ين لدعم
الشعب السوري.
وف��ي ال��وق��ت ذات��ه أث�ب��ت سموه
أي� � �ض � ��ا ج � � ��دارت � � ��ه ل� �ل� �ق ��ب ال� �ق ��ائ ��د
اإلن� �س ��ان ��ي م� ��ن خ �ل��ال امل � �ب � ��ادرات
وامل� � �س � ��اع � ��دات اإلن � �س ��ان � �ي ��ة ال �ت��ي
ق��دم�ه��ا س�م��وه م��ن ج�ه��ود اإلغ��اث��ة

حكمة وحنكة
وهنا النائب محمد طنا سمو
االم �ي ��ر واب� �ن ��اء ال �ش �ع��ب ال�ك��وي�ت��ي
بمناسبة م ��رور  10س �ن��وات على
تولي سموه مسند االم��ارة مبينا
ان هذه مناسبة عزيزة على قلوب
ال �ك��وي �ت �ي�ين خ �ص��وص��ا ان س�م��وه
ت�س�ل��م م�ق��ال�ي��د ال�ح�ك��م ف��ي ظ��روف
عصيبة مرت بها املنطقة.
وق� ��ال ط �ن��ا ان س �م��وه اس�ت�ط��اع
بحكمته وحنكته ان يقود البالد
ال ��ى ب��ر االم� ��ان متكئا ع�ل��ى خبرة
سياسية ودبلوماسية امتدت الى
 5ع �ق��ود س��ائ�ل�ا امل ��ول ��ى ع ��ز وج��ل
ان ي �م��د ف ��ي ع �م��ر س �م ��وه ل�خ��دم��ة
الكويت واهلها.
نظرة ثاقبة
وم ��ن ج�ه�ت��ه قال ال �ن��ائ��ب خليل
ال �ص��ال��ح ان ال �ك��وي��ت ب�ح��اج��ة ال��ى
صاحب السمو االمير هذا الرجل

نهضة حقيقية
وأع� ��رب ال�ن��ائ��ب م��اج��د موسى
ع��ن بالغ تهانيه لصاحب السمو
األم� �ي ��ر ف ��ي ذك � ��رى ت��ول �ي��ه م�س�ن��د
اإلمارة .
وقال ان سمو األمير قاد الكويت
خالل حقبة من الزمن نحو نهضة
ش �م �ل��ت ك ��ل م �ن��اح��ي ال �ح �ي��اة رغ��م
مرور البالد بالعديد من التذبذب
ال�س�ي��اس��ي اال ان س�م��وه استطاع
بفضل حنكته وخبرته الطويلة ان
يعيد الطمأنينة واالس�ت�ق��رار الى
الشارع الكويتي.
واض ��اف ان س�م��و االم �ي��ر نجح
ف��ي توحيد الكلمة الخليجية في
اك �ث��ر م ��ن م��وق��ف ه� ��دد اس �ت �ق��راره
وأع � ��اد ل�ل�ب�ي��ت ال�خ�ل�ي�ج��ي لحمته
وتوحيد كلمته وجمع فرقته كما
كان لسموه عدة مواقف مشهودة
ع�ل��ى امل �س �ت��وى اإلق�ل�ي�م��ي السيما
ت � �ج� ��اه ال� �ق� �ض� �ي ��ة ال � �س� ��وري� ��ة ع �ب��ر
تنظيم مؤتمر املانحني.

استقرار سياسي
وم� � ��ن ن ��اح� �ي� �ت ��ه ه� �ن ��أ ال� �ن ��ائ ��ب
س� �ل� �ط ��ان ال �ل �غ �ي �ص��م س� �م ��و أم �ي��ر
ال �ب�ل�اد ع �ل��ى م� ��رور ع �ش��ر س �ن��وات
لتوليه مسند اإلم ��ارة متمنيا له
دوام الصحة والعافية.
واك � � ��د ال �ل �غ �ي �ص��م ان ال �ك ��وي ��ت
ش �ه��دت اس �ت �ق ��رارا س�ي��اس�ي��ا غير
مسبوق اثناء تولي سموه في ظل
اقليم متوتر وذل��ك بفضل حكمة
وح� �ن� �ك ��ة س� �م ��وه ال �س �ي��اس �ي��ة ف��ي
قيادة البلد ال��ى بر األم��ان مشددا
على ضرورة تضافر الجهود حول
ال �ق �ي��ادة ال�س�ي��اس�ي��ة ف��ي ال �ق��رارات
والتوجهات محليا ودوليا.
مضرب مثل
وبارك النائب مبارك الحريص
ل �س �م��وه واب� �ن ��اء ال �ب �ل��د ب�م�ن��اس�ب��ة
م � � ��رور  10س � �ن� ��وات ع� �ل ��ى ت��ول �ي��ه
م�ق��ال�ي��د ال �ح �ك��م متمنيا ان ي��دي��م
الله عليه الصحة والعافية والعمر
املديد لقيادة البلد خصوصا انه
يحوز تاريخا دبلوماسيا مشرفا
وعالقات.
وق � ��ال ال �ح��ري��ص ن �ح��ن نفتخر
بما يحظى فيه سموه م��ن مكانة
مميزة عاملية وآخرها اللقب الذي
حصل عليه س�م��وه ام �ي��را وق��ائ��دا
ل�لان�س��ان�ي��ة م��وض�ح��ا ان ��ه ف��ي ظل
االوض � � ��اع ال �ح��ال �ي��ة وامل �ن �ع �ط �ف��ات
ال � �ت� ��اري � �خ � �ي� ��ة إذ ت � � �ك � ��ون ال� �ب� �ل ��د
ب �ح��اج��ة ال� ��ى م �ث��ل ه � ��ؤالء ال� �ق ��ادة
وف��ي مقدمتهم سمو ام�ي��ر البالد
بقيادته الحكيمة وامل��ام��ه الكامل
ب��ال �ش��أن االق�ل�ي�م��ي وال �ع��رب��ي فهو
مؤسس الدوبلوماسية الكويتية
وعميد الدوبلوماسيني.
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إقبال فاق التوقعات على جناح
نادي الرماية بقرية صباح األحمد
ي�ش�ه��د ج �ن��اح ن� ��ادي ال��رم��اي��ة
في قرية صباح االحمد التراثية
اق�ب��اال الف�ت��ا م��ن م��رت��ادي القرية
وس��ط ع��روض مقدمة ل�ع��دد من
رم��اة ال �ن��ادي اض��اف��ة ال��ى عرض
اسلحة قديمة تراثية.
وق � ��ال امل� �ش ��رف ع �ل��ى ال �ج �ن��اح
ال �ح �ك��م وامل � � ��درب ف �ه��د ال �ش �م��ري
لكونا ان الجناح يقوم بتدريب
م �ب �س��ط ل �ل��راغ �ب�ين ف ��ي م �م��ارس��ة
ه��ذه ال��ري��اض��ة ال سيما لصغار
ال � �س � ��ن وق � � � ��ال ان اع � � � � ��داد زوار
ص��ال��ة ال��رم��اي��ة ف��ي ال�ق��ري��ة فاقت
ك��ل ال �ت��وق �ع��ات وم ��ن ك��ل ال�ف�ئ��ات
العمرية مل�م��ارس��ة ال��رم��اي��ة التي
ت �ن��وع��ت ب�ي�ن امل �س��دس ال �ه��وائ��ي
(ال � � �ش� � ��وزن) وال � �ق � ��وس وال �س �ه��م
وغيرها واكد ان مشاركة النادي

مزارع كويتي ينتج
أصنافا نادرة
تزرع ألول مرة
ت �م �ك��ن م � � � ��زارع ك ��وي� �ت ��ي م��ن
زراع��ة اص�ن��اف ن��ادرة وجديدة
ت��زرع وتنتج محليا الول مرة
ف��ي ال�ب�لاد م��ن بينها الطماطم
السوداء والفراولة البيضاء.
وق � � � � � � ��ال امل � � � � � � � � � ��زارع ي � ��وس � ��ف
ال �ك��ري �ب��ان��ي ل �ك��ون��ا ان ال�ق�ط��اع
ال� � ��زراع� � ��ي ف� ��ي ال� �ك ��وي ��ت ش�ه��د
بالسنوات االخيرة تطورا مهما
ي �ت �م �ث��ل ف ��ي ان� �ت ��اج م�ح��اص�ي��ل
زراع �ي��ة ن ��ادرة وبعضها ت��زرع
الول مرة بالشرق األوسط.
واش ��ار ال��ى زراع ��ة الطماطم
ال� �س ��وداء وال �ف ��راول ��ة ال�ب�ي�ض��اء
وال� � �ق � ��رن� � �ب� � �ي � ��ط ال� �ب� �ن� �ف� �س� �ج ��ي
وال� � � �ب � � ��رت� � � �ق � � ��ال � � ��ي واالخ � � � �ض� � � ��ر
وال� ��زع � �ف� ��ران وال � � ��رز ال�ب�س�م�ت��ي
ق��ائ�لا ان م��زارع منطقة ال��وف��رة
مثال واضح على قدرة الكويت
على التميز باالنتاج ال��زراع��ي
كما ونوعا .واوضح الكريباني
ان زراع��ة ال�ن��وادر تعتبر اليوم
ركنا مهما في عالم الزراعة ملا
فيها من فوائد غذائية عالية.

جناح نادي الرماية في قرية صباح األحمد التراثية

برئاسة املهندس دعيج العتيبي
بأنشطة املهرجان تأتي حرصا
على ان�ج��اح فعاليات املهرجان
ال��ذي يحظى برعاية سمو أمير

ال� �ب�ل�اد ال �ش �ي��خ ص� �ب ��اح االح �م��د
ال� �ج ��اب ��ر ال� �ص� �ب ��اح ح �ف �ظ��ه ال �ل��ه
ورع��اه ع�ل�اوة على نشر وغ��رس
ه � ��ذه ال ��ري ��اض ��ة االص� �ي� �ل ��ة ال �ت��ي

اوص � � ��ى ب� �ه ��ا رس ��ول� �ن ��ا ال �ك��ري��م
صلى الله عليه وسلم في نفوس
الشباب.

الهيئة الخيرية تمول مشروعات
بـ  5ماليين دوالر لالجئين السوريين
اع � �ل � �ن � ��ت ال � �ه � �ي � �ئ� ��ة ال� �خ� �ي ��ري ��ة
االس�ل��ام � �ي� ��ة ال� �ع ��امل� �ي ��ة ت �ع �ه��ده��ا
ب� �ت� �م ��وي ��ل م� � �ش � ��روع � ��ات اغ ��اث� �ي ��ة
ل�ل�اج �ئ�ي�ن ال� �س ��وري�ي�ن ف ��ي ل �ب �ن��ان
ب�م�ش��ارك��ة جمعية ق�ط��ر الخيرية
وم�ن�ظ�م��ة ه�ي��وم��ن اب �ي��ل الخيرية
ال �ب��ري �ط��ان �ي��ة وم �ن �ظ �م��ة ال ��دع ��وة
االسالمية في السودان.
وق ��ال ��ت ال �ه �ي �ئ��ة ال �خ �ي��ري��ة ف��ي
ب �ي��ان ص �ح��اف��ي ام ��س ان ال�ه�ي�ئ��ة
شاركت في مؤتمر (ك��ي ال يغرق
ق��ارب�ه��م ..ال�س��وري��ون ب�ين اللجوء
ال�ق��اس��ي وال�ه�ج��رة االض �ط��راري��ة)
ال��ذي اقيم في اسطنبول التركية
م ��ؤخ ��را ل �ح �ش��د ال ��دع ��م ل�لاج�ئ�ين
السوريني في لبنان ونظمه اتحاد
ال �ج �م �ع �ي��ات االغ��اث �ي��ة ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة
ب��رع��اي��ة ج �م �ع �ي��ة ق �ط��ر ال �خ �ي��ري��ة
مشيرة الى ان العام للهيئة سالم
حمادة شارك ممثال عنها.
واض� ��اف ان ح �م��ادة ق��دم ورق��ة
ع� �م ��ل ب� �ع� �ن ��وان (م� ��دي� ��ر امل �ن �ظ �م��ة

aldostoor

العوضي ووف��ود م��ن الجمعيات
ال �خ �ي��ري��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة ووف� � ��ود من
جمعية قطر الخيرية واملفوضية
العليا لشؤون الالجئني ومكتب
األم ��م امل�ت�ح��دة لتنسيق ال�ش��ؤون
اإلن� �س ��ان� �ي ��ة (أوت� � �ش � ��ا) وع� �ش ��رات
امل� �ن� �ظ� �م ��ات ال� ��دول � �ي� ��ة وال �ع��رب �ي��ة
واإلسالمية.

رئيس التحرير

عالم علي الكندري

جريـدة برلمانيـة يوميـة

تصدر عن األمانة العامة لمجلس األمة الكويتي

ي � �ن � �ظ� ��م ال� � � � �ن � � � ��ادي ال � �ب � �ح� ��ري
الرياضي سباقا لقوارب الـ(برو.
ك �ل��اس) ف ��ي  30ي �ن��اي��ر ال �ج��اري
ب ��رع ��اي ��ة وزي� � ��ر اإلع� �ل ��ام ووزي � ��ر
ال��دول��ة ل �ش��ؤون ال�ش�ب��اب الشيخ
س �ل �م��ان ص �ب��اح س��ال��م ال �ح �م��ود
ال �ص �ب ��اح ب �م �ن��اس �ب��ة اح �ت �ف��االت
البالد باالعياد الوطنية.
وق��ال رئيس اللجنة البحرية
في النادي عبداللطيف العماني
إن م � �ج � ��ال امل� � �ش � ��ارك � ��ة م �ف �ت��وح
ل�ل�م��واط�ن�ين وامل �ق �ي �م�ين اع �ت �ب��ارا
م��ن الساعة الخامسة م��ن مساء
ال �ي ��وم االث� �ن�ي�ن ف ��ي م �ق��ر ال �ن��ادي
بالساملية.
ودعا الراغبني في االشتراك في
السباق الى مراجعة مقر النادي
ال �ك��ائ��ن ب�م�ن�ط�ق��ة رأس ال�س��امل�ي��ة
ل �ت �ع �ب �ئ��ة اس � �ت � �م� ��ارة االش� � �ت � ��راك
والكشف الطبي وللتعرف على

عبداللطيف العماني

اللوائح الكاملة للشروط الفنية
وغ � �ي ��ره� ��ا ال � �خ� ��اص� ��ة ب��ال �س �ب��اق
وال�ت��ي ب��اإلم�ك��ان التعرف عليها
ع ��ن ط��ري��ق م��وق��ع ال� �ن ��ادي على
اإلنترنت.
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