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الكويت    31 مارس - 1 أبريل 2015

المؤتمر الدولي الثالث للمانحين
لدعم الوضع اإلنساني في سورية

مجلس  رئيس  مستقبال  املبارك  جابر  الشيخ  الوزراء  مجلس  رئيس  سمو 
الوزراء األردني د.عبداهلل النسور

استقبل س���مو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ جابر 
املبارك على هامش املؤمتر 
الثال���ث للمانحني  الدولي 
لدعم الوضع االنساني في 
س���ورية مببن���ى التحرير 
في قصر بيان امس رئيس 
ال���وزراء باململكة  مجلس 
االردنية الهاشمية الشقيقة 
د.عب���داهلل النس���ور، ومت 
خالل املقابلة بحث القضايا 
االقليمية والدولية التي تهم 
البلدين الشقيقني واجلهود 
التضامن  املبذولة لتحقيق 
العربي والعمل على مكافحة 
االرهاب، كما مت بحث سبل 
توطيد العالقات التاريخية 

بني البلدين وتعزيز التعاون 
في مختلف املجاالت التي تهم 

الشعبني الشقيقني.

حض���ر املقابل���ة وكيل 
ديوان سمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخة اعتماد خالد 
االحمد وسفيرنا لدى اململكة 
االردنية الهاش���مية د.حمد 

الدعيج.
واس���تقبل سمو الشيخ 
جابر املب���ارك على هامش 
املؤمتر مببنى التحرير في 
قصر بيان امس نائب رئيس 
الوزراء بجمهورية  مجلس 
اذربيجان علي حس���نوف، 
وذلك مبناسبة زيارته للبالد 
للمشاركة في اعمال املؤمتر. 
حضر املقابلة وكيل ديوان 
سمو رئيس مجلس الوزراء 

الشيخة اعتماد اخلالد.

املبارك استقبل رئيس الوزراء األردني
ونائب رئيس الوزراء األذربيجاني

الغامن: الكويت حتركت بإيجابية منذ بداية
األزمة السورية بعيداً عن احلسابات السياسية

اخلرينج: انعقاد مؤمتر املانحني الثالث
في الكويت يؤكد دورها اإلنساني الكبير

العبداهلل: مستوى التمثيل في »املانحني 3« جيد جداً

مرزوق الغامن

الشيخ محمد العبداهلل

ق���ال رئيس مجلس االمة 
مرزوق الغامن ان رعاية الكويت 
وتبنيها ملؤمتر املانحني اخلاص 
الثالثة تأتي  بسورية للمرة 
انسجاما واستمرارا لسياستها 
التاريخية املعنية باملساعدة 
االنس���انية في مناطق وبؤر 

الصراع االقليمي.
الغامن في تصريح  وقال 
الكويت وعلى  صحاف���ي ان 
رأسها صاحب السمو االمير 
الشيخ صباح االحمد وفي ظل 
احتدام الصراع في س���ورية 
ابعادها  وتفاقمها وتش���ظي 
ارت���أت التحرك ف���ورا ومنذ 
اربع سنوات تقريبا ملعاجلة 
اثار تلك االزمة على الصعيد 

االنساني.

أك���د نائب رئيس مجلس 
األمة مبارك اخلرينج أن انعقاد 
املؤمتر الدولي الثالث للمانحني 
الس���وري الشقيق  للشعب 
الكوي���ت وبرعاية  في دولة 
الس���مو  كرمية من صاحب 
األمير الشيخ صباح األحمد 
حفظ���ه اهلل ورع���اه ليؤكد 
الذي  الكبير  الدور اإلنساني 

تقوم ب���ه الكويت ورعايتها 
لألعمال اإلنسانية اخليرية 
وال���ذي يرعاه ويقوم بدعمه 
قائد العمل اإلنس���اني سمو 

األمير حفظه اهلل ورعاه. 
وقال اخلرينج في تصريح 
صحاف���ي: إن العمل اخليري 
الش���عوب بكل  ومس���اعدة 
بق���اع العالم بغ���ض النظر 

عن اجلنس والعرق والدين 
احد سمات املجتمع الكويتي 
القدم  والذي جبل عليه منذ 
إغاثة  حكاما ومحكومني في 
امللهوف والعمل على تقدمي 
العون واملساعدة لكل شعوب 

األرض.
وأعرب اخلرينج عن أمله 
الكبير في جناح املؤمتر الدولي 

للمانحني للش���عب السوري 
كما جنح من قبل املؤمترين 
السابقني اللذين عقدا في دولة 
الكويت مركز العمل اإلنساني 
العاملي، والعمل على تخفيف 
الس���وري  الش���عب  معاناة 
الش���قيق من أزمته الطاحنة 
الت���ي أت���ت عل���ى األخضر 

واليابس في سورية.

أكد وزير الدولة لشؤون 
الش���يخ  ال���وزراء  مجلس 
محمد العبداهلل ان مستوى 
الدولي  التمثيل في املؤمتر 
الثالث للمانحني لدعم الوضع 
االنس���اني في سورية الذي 
انطلق امس »جيد جدا وكل 
الذين متت دعوتهم حضروا 
إضاف���ة الى وج���ود بعض 
رؤساء الوزراء ما ميثل شرفا 

عظيما للكويت«. 
الذي  العب���داهلل  وق���ال 
العلي���ا  اللجن���ة  يت���رأس 

وأضاف ان الكويت ومنذ 
البداية لم تنتظر حال عسكريا 
او سياسيا قد يتأخر كثيرا في 
سورية بل حتركت بإيجابية 
وبعي���دا ع���ن احلس���ابات 
السياسية املتغيرة واملتحولة 
وتدخلت لتقود ملف املعاجلة 
االنسانية للشعب السوري 
الذي يعيش معاناة ال ميكن 

وصفها بالكلمات.
الغ���امن ان صاحب  وأكد 
الس���مو االمير كان واضحا 
البداية حيال االزمة في  منذ 
سورية وكان ينبه املجتمع 
الدول���ي دائما ب���ان تخفيف 
معاناة الشعوب في مناطق 
الصراع يج���ب ان تكون له 
اولوية بغض النظر عن احملطة 

التنس���يقية للمؤمترات في 
الكويت في مؤمتر صحافي 
بحضور وزير االعالم ووزير 
الش���باب  الدولة لش���ؤون 
الشيخ سلمان احلمود »منذ 
بدء املؤمت���ر مت االعالن عن 
أنه س���يكون على املستوى 
الوزاري وهو ما يختلف عن 

املؤمترات السابقة«. 
وعن مشاريع الكويت مع 
االمم املتحدة، أوضح أن للبالد 
تعاونا قائما مع برنامج االمم 
املتحدة االمنائي لالستثمار 

التي تقف عندها تلك االزمات 
سياسيا.

وقال »ان االزمة االنسانية 
في س���ورية وخاص���ة فيما 
الالجئ���ني  يتعل���ق مبل���ف 
والنازحني لم تعد ازمة سورية 
بل القت بظاللها االقتصادية 
واالجتماعية على دول اجلوار 
التي حتمل���ت كثيرا في ظل 
اس���تمرار تدف���ق اآلالف من 

الالجئني«. 
وأعرب الغامن عن امله بأن 
يساهم مؤمتر املانحني الثالث 
في احداث حتول وتغير على 
صعيد معاجلة امللف االنساني 
في سورية وان يبدي املجتمع 
الدولي التزاما وتعهدا اوضح 

ازاء هذا امللف.

في عدة مجاالت ومش���اريع 
تنموية وهو ما ال يقتصر على 

التبرع النقدي املباشر. 
وأضاف »عملنا جاهدين 
التابعة لالمم  املكات���ب  مع 
املتح���دة وحتدي���دا مكتب 
برنامج االمم املتحدة االمنائي 
في شرح وتنفيذ مواضيع 
له���ا عائد تنم���وي«، داعيا 
الى االستفسار  الصحافيني 
والتواصل مع مكاتب االمم 
املتحدة لالستفسار عن ماهية 

وطريقة هذه االستثمارات.

صاحب السمو وولي العهد بعثا ببرقيات شكر إلى الوزراء واملسؤولني واجلهات املساهمة في إجناح املؤمتر

األمير تبادل التهاني مع ولي العهد والغامن واملبارك بنجاح »املانحني 3«:  
مكانة الكويت املتميزة في مجال العمل اإلنساني مبعث فخر للجميع

تلقى صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح االحمد رسالة 
تهنئ���ة من أخيه س���مو ولي 
الش���يخ نواف االحمد  العهد 

التالي نصها:
صاحب الس���مو الش���يخ 
صباح االحمد اجلابر الصباح 
حفظه اهلل ورعاه أمير البالد 

املفدى
السالم عليكم ورحمة اهلل 

وبركاته
يطيب لي أن أرفع الى مقام 
س���موكم الكرمي حفظكم اهلل 
ورعاكم حتية إجالل وتقدير 
إلسهامات سموكم اجلليلة في 
دعم الشعب العربي السوري 
الش���قيق من خ���الل تواصل 
مبادرة سموكم االنسانية التي 
أطلقتموها للتخفيف عنه في 
أزمته الراهنة استجابة لنداء 

املجتمع الدولي واالنساني.
وإذ أعرب لسموكم وجموع 
الشعب الكويتي احلبيب عن 
خالص تقديرنا ملبادرة سموكم 
املبارك���ة ودور الكوي���ت في 
تقدمي املس���اعدات االنسانية 
للشعب السوري الشقيق عبر 
مؤسساتها الرسمية والشعبية، 
فإننا ندعو اهلل عز وجل أن يدمي 
على س���موكم موفور الصحة 
والعافية، كما ال يفوتنا أن نشيد 
مبس���اهمة الكويت بقطاعيها 
احلكوم���ي واالهل���ي في دعم 
الوضع االنس���اني للش���عب 
الش���قيق والدول  الس���وري 
الش���قيقة والصديقة وجميع 
التي اس���تجابت  املنظم���ات 

للمبادرة الكرمية.
والش���ك أن انعقاد مؤمتر 
املانحني الثالث في هذا التوقيت 
البالغ االهمية إمنا يعكس حجم 
الشعور باملسؤولية والتفاعل 
لدى سموكم ومشاركة الدول 
الش���قيقة والصديقة، مشيدا 
التي تبذل  باجلهود الطيب���ة 
للوقوف الى جانب شعب شقيق 
مير بأزمة إنسانية ويحتاج إلى 
مساندة اخوانه واشقائه، آملني 
أن تتضافر اجلهود املخلصة 
لدعم أش���قائنا في س���ورية 
والعمل على مساعدتهم للعيش 

الكرمي.
كما يسرني أن أنتهز هذه 
املناس���بة الطيب���ة ألعبر عن 
بالغ اعتزازي بجهود سموكم 
الصادق���ة ودوركم البارز في 
تواصل مسيرة العمل اخليري 

واالنس���اني دعم���ا ملس���يرة 
العط���اء والتعاون مبا يحقق 
اآلم���ال والطموح���ات البناء 
أمتن���ا العربية نحو مزيد من 
الكرمي،  االس���تقرار والعيش 
س���ائال املولى جلت قدرته أن 
يسدد على دروب اخلير خطاكم 
وأن يوفقكم دوما ملا فيه خير 
واس���تقرار املنطقة. وختاما، 
فإننا نبتهل جميعا الى املولى 
عز وجل ان يب���ارك أعمالكم 
وأن يدمي على س���موكم نعمة 
الصح���ة والعافية ويحيطكم 
بحفظه ورعايته ويبقيكم ذخرا 

للبالد.
ه���ذا، وقد بع���ث صاحب 
الس���مو األمير الشيخ صباح 
االحمد برسالة شكر جوابية 
الخيه سمو ولي العهد الشيخ 
نواف االحمد أعرب فيها سموه 
عن خالص شكره على ما عبر 
عنه س���موه من تهان بنجاح 
الثالث للدول  الدولي  املؤمتر 
املانحة لدعم الوضع االنساني 
في سورية، مشيدا سموه مبا 
حققه املؤمتر من نتائج مرجوة 
ستسهم بعون اهلل تعالى في 
تخفيف آالم ومعاناة الشعب 
الش���قيق، مؤكدا  الس���وري 
سموه أن املكانة املتميزة التي 
تتبوأها الكويت في مجال العمل 
االنساني وإغاثة املنكوبني جراء 
احلروب والصراعات والكوارث 
ف���ي مختلف بقاع  الطبيعية 
العالم هي مبعث فخر واعتزاز 
املولى  للجميع، سائال سموه 
تعالى أن يوفق اجلميع لكل ما 
فيه خير ورفعة الوطن العزيز 
وأن يدمي على سموه موفور 

الصحة ودوام العافية.
كما تلقى صاحب الس���مو 
األمير الش���يخ صباح األحمد 
رسالة تهنئة من رئيس مجلس 
الغ���امن نصها:  األمة مرزوق 
صاحب السمو االمير الشيخ 
صباح األحمد، أبثكم حتية من 
عند اهلل مباركة طيبة. بعد أن 
أجمع العالم بأسره من خالل 
)مؤمتر املانحني الثالث لدعم 
الوضع االنساني في سورية( 
على مكانة الكويت االنسانية 
والريادية في استشعار الوضع 
املأساوي الذي يعيشه الشعب 
السوري الشقيق وتعبيرا صادقا 
لدوركم السامي القيادي والبارز 
واملتميز جلهودكم االنسانية في 
التخفيف من معاناة الشعب 

السوري فانه ليسعدني أميا 
س���عادة أن أبعث الى سموكم 
أطيب التهاني وأس���مى آيات 
التبري���كات بعد جناح أعمال 
هذا املؤمت���ر موقنني بأن هذا 
االجناز الذي شهده لكم العالم 
امنا هو نقطة في محيط بحركم 
احلصيف والبعد السياس���ي 
الثاقب ورفعة وشموخ العالء 
مكانة الكويت بني مصاف الدول 
ومثاال يحتذى بأن الكويت على 
الرغم من صغر مساحتها اال انها 
كبيرة باحساسها مبسؤوليتها 
القضايا  وعطاءاته���ا جت���اه 
االنس���انية وجتاه شقيقاتها 
الدول االخرى، متضرعني الى 
اهلل العلي القدير ان ميتعكم 
في حلل العز وموفور الصحة 
والهناء والعافية والعمر املديد 
محفوف���ني برعايته وعنايته 
جل شأنه ومؤيدين بتوفيقه 
وبركات���ه م���ا حييت���م وأن 
يحفظك���م ذخرا ورمزا وقائدا 
لوطننا احلبيب ونبراسا ملجده 

وعزته في ظل رعايتكم الكرمية 
لشعبكم الوفي األمني.

ه���ذا، وقد بع���ث صاحب 
الس���مو األمير الشيخ صباح 
األحمد برسالة شكر جوابية 
لرئيس مجلس األمة مرزوق 
الغامن أعرب فيها س���موه عن 
خالص ش���كره عل���ى ما عبر 
عنه من ته���ان بنجاح أعمال 
الثالث للدول  الدولي  املؤمتر 
املانحة لدعم الوضع االنساني 
في سورية ومشيدا سموه مبا 
حققه املؤمتر من نتائج مرجوة 
ستسهم بعون اهلل في تخفيف 
آالم ومعاناة الشعب السوري 
الشقيق متمنيا سموه للجميع 
دوام الصحة والعافية والتوفيق 
والسداد خلدمة الوطن العزيز 

ورفع رايته.
وتلقى صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد رسالة 
تهنئة من أخيه س���مو رئيس 
الوزراء الشيخ جابر  مجلس 
املبارك نصها: صاحب السمو 

األمير الش���يخ صباح األحمد 
أمير البالد املفدى، حتية طيبة 
وبعد، يطيب لي أن أرفع إلى 
مقام سموكم أسمى آيات التهاني 
التبريكات مبناسبة  وأخلص 
جناح مؤمتر املانحني الدولي 
الثالث لدعم الشعب السوري 
الذي استضافته الكويت مببادرة 
كرمية من سموكم للمساهمة 
في تخفيف املعاناة عن الشعب 

السوري الشقيق.
كم���ا يس���عدني وإخواني 
الوزراء أن نعرب لس���موكم 
عن بالغ االعتزاز بهذه املبادرة 
اإلنسانية التي تعد استمرارا 
لدور سموكم الرائد في مجال 
العمل اإلنس���اني ومساندتكم 
الالمحدودة للشعب السوري 
الكرمية  الش���قيق برعايتكم 
للمؤمتر للس���نة الثالثة على 

التوالي. 
ويس���رنا بهذه املناس���بة 
الطيبة أن نشيد بالنجاحات 
التي حققها املؤمتر وبنتائجه 

اإليجابية التي تتناسب وحجم 
املعاناة اإلنسانية وتداعيات 
األزمة السورية مما يؤكد جهود 
إغاث���ة املنكوبني  الكويت في 
واحملتاجني بس���بب الكوارث 
أو النزاعات في مختلف دول 
العالم ومد يد العون للشعب 
السوري خاصة ويبرز الدور 
اإلنساني الفريد الذي متيزت به 
الكويت عبر تاريخها إذ كانت 
دائما نبراس���ا مضيئا للعمل 
اخليري واإلنس���اني. خالص 
حتياتنا ومتنياتنا لس���موكم 
مبوف���ور الصح���ة والعافية 
ولوطنن���ا احلبي���ب ب���دوام 
التق���دم والرقي واالزدهار في 
ظل القيادة احلكيمة والرعاية 

الكرمية لسموكم.
هذا وقد بعث صاحب السمو 
األمير الش���يخ صباح األحمد 
برسالة ش���كر جوابية ألخيه 
س���مو رئيس مجلس الوزراء 
الش���يخ جابر املبارك ضمنها 
سموه بالغ تقديره على ما أعرب 

عنه وإخوانه الوزراء من خالص 
التهاني بنجاح املؤمتر الدولي 
املانحة لدعم  لل���دول  الثالث 
الوضع اإلنساني في سورية 
مشيدا سموه مبا حققه املؤمتر 
من جناح ومبا أسفر عنه من 
نتائج طيبة من خالل ما أعلنته 
الدول املشاركة من مساهمات 
إلعانة الشعب السوري الشقيق 
لتخفيف آالمه ومعاناته التي 
مير بها، متمنيا سموه للجميع 
كل التوفيق والس���داد خلدمة 
الوطن العزيز واإلس���هام في 
رقيه وازدهاره. إلى ذلك، بعث 
صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد ببرقيات شكر 
الى كل من سمو الشيخ سالم 
العلي رئيس احلرس الوطني 
والشيخ مشعل االحمد نائب 
رئيس احلرس الوطني وسمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
جابر املبارك والش���يخ ناصر 
صباح االحمد وزير ش���ؤون 
الدي���وان االميري والش���يخ 
النائب االول  صباح اخلال���د 
لرئيس مجلس الوزراء ووزير 
اخلارجية والشيخ محمد اخلالد 
الوزراء  نائب رئيس مجلس 
ووزير الداخلية والشيخ خالد 
اجل���راح نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير الدفاع والشيخ 
علي اجلراح نائب وزير شؤون 
الديوان االميري وانس خالد 
الصالح وزي���ر املالية ووزير 
التج���ارة بالوكالة وعيس���ى 
الكن���دري وزي���ر املواصالت 
ووزير الدولة لشؤون البلدية 
وعلي العبيدي وزير الصحة 
واحمد اجلسار وزير االشغال 
العامة ووزير الكهرباء والشيخ 
سلمان احلمود وزير االعالم 
ووزير الدولة لشؤون الشباب 
والشيخ محمد العبداهلل وزير 
الدولة لشؤون مجلس الوزراء 
رئيس اللجنة العليا التنسيقية 
للمؤمترات، عبر فيها سموه 
عن خالص ش���كره وتقديره 
لهم وجلميع العاملني في هذه 
الوزارات واجلهات احلكومية 
املشاركني في الترتيب واالعداد 
للمؤمتر الدولي الثالث للمانحني 
لدع���م الوضع االنس���اني في 
سورية على جهودهم الكبيرة 
الت���ي بذلوها وما اظهروه من 
تفان واخالص وتعاون اظهر 
الوجه احلضاري للوطن العزيز 
وس���اهم في اجناح املؤمتر، 

الى املولى جل  مبتهال سموه 
وعال ان يوفق اجلميع لكل ما 
فيه خير وخدمة الوطن العزيز 

ورفع رايته.
كما بعث سمو ولي العهد 
الشيخ نواف األحمد ببرقيات 
شكر الى كل من سمو الشيخ 
س����الم العلي رئيس احلرس 
الوطني والش����يخ مش����عل 
االحمد نائب رئيس احلرس 
الوطني وسمو الشيخ جابر 
املبارك رئيس مجلس الوزراء 
والشيخ ناصر صباح االحمد 
وزير شؤون الديوان االميري 
والشيخ صباح اخلالد النائب 
االول لرئيس مجلس الوزراء 
ووزير اخلارجية والش����يخ 
محم����د اخلال����د نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير الداخلية 
والش����يخ خالد اجلراح نائب 
رئيس مجلس الوزراء ووزير 
الدفاع والشيخ علي اجلراح 
نائب وزير ش����ؤون الديوان 
االمي����ري وأن����س الصال����ح 
التجارة  املالية ووزير  وزير 
والصناعة بالوكالة وعيسى 
الكندري وزي����ر املواصالت 
ووزير الدولة لشؤون البلدية 
وعلي العبيدي وزير الصحة 
واحمد اجلسار وزير االشغال 
العامة ووزير الكهرباء واملاء 
والش����يخ س����لمان احلمود 
وزير االع����الم ووزير الدولة 
لشؤون الشباب والشيخ محمد 
العبداهلل وزير الدولة لشؤون 
مجلس الوزراء رئيس اللجنة 
املنظمة العليا للمؤمتر الدولي 
للمانحني لدعم الوضع االنساني 
في سورية. عبر فيها سموه 
القلبية  عن صادق تهاني����ه 
مبناسبة جناح اعمال املؤمتر 
الدولي الثالث للمانحني لدعم 
الوضع االنساني في سورية 
الذي استضافته الكويت، مثمنا 
سموه جهود جميع الوزارات 
واجلهات احلكومية املشاركة 
في االعداد والتنظيم للمؤمتر 
على ما بذلوه من جهود طيبة 
وتعاون مثمر ساهم في جناح 
الذي عكس الصورة  املؤمتر 
املشرفة واملشرقة لوجه الكويت 
احلضاري سائال اهلل سبحانه 
وتعالى أن يوفق اجلميع ملا فيه 
اخلير ورفعة شأن بلدنا العزيز 
في ظل قائد مسيرتنا وراعي 
نهضتنا صاحب السمو األمير 

الشيخ صباح االحمد.

ولي العهد تبادل التهاني مع رئيس مجلس األمة 
وهنأ األمني العام لألمم املتحدة بنجاح املؤمتر

بعث سمو ولي العهد الشيخ نواف 
األحمد ببرقية تهنئة الى األمني العام 

لألمم املتحدة السيد بان كي مون جاء 
فيها: 

»معالي األمني العام لألمم املتحدة السيد 
بان كي مون: 

يطيب لي ان أشيد بهذا املؤمتر اإلنساني 
الذي كلل بالنجاح والتوفيق محققا 

املقاصد واآلمال التي عقدت عليه، كما 
يسعدني ان ابعث الى معاليكم بخالص 

التهاني وأسمى التبريكات على هذه 
اإلجنازات املشهودة التي اسفر عنها، 

مثمنا ومقدرا عاليا تلك اجلهود النبيلة 
املخلصة التي بذلتموها معاليكم وجميع 

مساعديكم األفاضل من اجل حتقيق 
الهدف املنشود من ذلك املؤمتر الذي عقد 
على ارض الكويت مركز العمل اإلنساني 

برعاية صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد اجلابر الصباح اميرنا 

املفدى، حفظه اهلل ورعاه وأبقاه ذخرا 
للبالد وقائدا للعمل اإلنساني.وتفضلوا 
معاليكم بقبول خالص التحيات وفائق 

االحترام 
 نواف األحمد اجلابر الصباح

ولي العهد«. 

إلى ذلك، تلقى سمو ولي العهد الشيخ 
نواف األحمد برقية تهنئة من رئيس 
مجلس األمة مرزوق الغامن مبناسبة 

جناح اعمال املؤمتر الدولي الثالث للدول 
املانحة لدعم الوضع اإلنساني في سورية 

واملرفق نصها: 
»سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد 

اجلابر الصباح حفظه اهلل، حتية من عند 
اهلل مباركة طيبة وبعد.. برؤى وبعد 
انساني هادف للتخفيف من معاناة 

أشقائنا في اجلمهورية العربية السورية 
املأساوية التي فرضها عليهم النظام 

السوري البغيض تأتي الكويت ممثلة 
بسمو »قائد اإلنسانية« للتخفيف من 
حدة األلم واجلرح الغائر الذي غرسه 

النظام السوري ويتجرعه مبرارة وغصة 
أبناء هذا الشعب من خالل احتضان 
الكويت ألعمال املؤمتر الدولي الثالث 
للمانحني لدعم الوضع االنساني في 

سورية، وبهذه املناسبة فإنه ليطيب لي 
باسمي ونيابة عن زمالئي أعضاء مجلس 

األمة أن نرفع الى مقام سموكم من 
أعماق الوجدان تعبيرا صادقا ممزوجا 

بالفرح والسرور مبا متخض عنه املؤمتر 
من جناح ما كان ليتحقق إال بفضل من 

اهلل عز وجل ثم بحنكة وحصافة صاحب 
السمو األمير حفظه اهلل ورعاه وجهود 

سموكم، متضرعني الى اهلل الواحد القهار 
أن مين على سموكم مبوفور الصحة 
والعافية ويدميكما عزا وذخرا ومنار 

اشعاع لنا، انه سميع قريب مجيب 
الدعاء، والسالم على سموكم ورحمة اهلل 

وبركاته. 
مرزوق علي الغامن 

رئيس مجلس األمة«. 
  هذا، وقد بعث سمو ولي العهد الشيخ 

نواف األحمد برسالة شكر جوابية 
لرئيس مجلس األمة مرزوق الغامن، اعرب 

فيها سموه عن خالص شكره على ما 
عبر عنه واخوانه اعضاء مجلس األمة من 

تهان لنجاح اعمال املؤمتر الدولي الثالث 
للدول املانحة لدعم الوضع االنساني في 
سورية، مشيدا سموه مبا حققه املؤمتر 
من نتائج مرجوة ستسهم بعون اهلل في 

تخفيف آالم ومعاناة الشعب السوري 
الشقيق، متمنيا سموه رعاه اهلل للجميع 
دوام الصحة والعافية والتوفيق والسداد 
خلدمة الوطن الغالي ورفع رايته في ظل 
القيادة احلكيمة لصاحب السمو األمير 

الشيخ صباح االحمد.


