
٣٣ عاما على صدور المرسوم األميري الخاص بمواد وأشكال ورسوم قالدة مبارك الكبير

منحت قالدة مبارك الكبير لعدة شخصيات عاملية 
كتقديــــر من الكويت للخدمــــات الكبيرة التي قدمتها 
الشــــخصيات املكرمة للكويت ولإلنسانية، فتقلدت 
بقالدة مبارك الكبير رئيسة وزراء بريطانيا السابقة 
مارغريت تاتشــــر في ٢٤ نوفمبر ١٩٩١ وذلك تكرميا 
للدور املهم الذي لعبته قبل استقالتها في بناء التحالف 
الدولي ضد االحتالل العراقي الغاشم ودعمها الكامل 

حلرب حترير الكويت.

جورج بوش األب

كما مت منح قالدة مبارك الكبير الى الرئيس االميركي 
االســــبق جورج بوش في ١٤ ابريــــل ١٩٩٣، حيث اكد 
سمو األمير الراحل الشيخ جابر االحمد - رحمه اهللا 
- خالل حفل منحه القالدة أنه حمل لواء املســــاعدة 

الفعالة في حترير الكويت.
واشاد مبا قام به من جهود جبارة تكللت بتحرير 
الكويت من العدوان العراقي كما اشاد سموه - رحمه 
اهللا - مبا قدمه من خدمات جليلة للســــالم والتفاهم 
الدولي، واضاف ان «مواقف بوش ســــتظل حية في 
ذاكرة كل كويتي فلن ننســــى لكم وللشعب االميركي 
وللشعوب الشــــقيقة والصديقة مواقفكم التاريخية 

اخلالدة».
اما الرئيس االميركي االسبق جورج بوش فقد خاطب 
سمو االمير الراحل قائال: «ايها السادة واالصدقاء االعزاء، 
بعميق التأثر وبالغ الشــــرف اتقبل هذا التكرمي الذي 
منحتموني اياه ولسوف اعتز به دائما كرمز للصداقة 
الدائمة التي يشترك فيها االميركيون والكويتيون، ومع 
ذلك وعلى الرغم من عمق الرمز لصداقتنا الذي متثل 
في هذا التكرمي مبنحي هذا الوسام الرفيع فليس هناك 
رمز اعظم قوة واكثر بشارة لتحالف الشعوب احملبة 

للسالم من التراب الذي اقف عليه اآلن».

األمير تشالز

وفي ٩ نوفمبر ١٩٩٣ قلد سمو االمير الراحل الشيخ 
جابر االحمد - رحمه اهللا - االمير تشــــالز ولي عهد 

اململكة املتحدة قالدة مبارك الكبير.
واشار سموه - رحمه اهللا - الى السجايا الكرمية 
واملواقف االنسانية النبيلة لألمير تشالز ومنها دعوته 
السمحة الى التعايش والتفاهم بني العالم االسالمي 
والعالم االوروبي، باالضافة الى العالقات الوثيقة ذات 

اجلذور التاريخية العميقة بني الشــــعبني الكويتي والبريطاني 
وخاصة بعدما اضفى عليها احلاضر بعدا اكثر عمقا وانســــانية 
عندما اندفع الشعب البريطاني العريق وقد آمله ان يضيع احلق 
ويهــــان العدل وجترح احلرية حني اجتــــاح بلدنا احتالل غادر، 
حيــــث اندفع يقاتل معنا حتى انتصــــرت معاني احلضارة على 

معاني الهمجية.

بيل كلينتون

كمــــا مت منح هذه القالدة الى الرئيس االميركي الســــابق بيل 
كلينتون الذي زار البالد في ٢٨ اكتوبر ١٩٩٤ وقال ســــمو االمير 
الراحــــل الشــــيخ جابر االحمد - رحمــــه اهللا - ان ما يوجد بني 
الشــــعبني الكويتي واالميركي ليس فقط املصالح املشتركة، بل 
القتال جنبا الى جنب، حيث تصير احلياة االنسانية معنى واحدا 
في ساحة الشرف، ووصف سموه - رحمه اهللا - تقليد الرئيس 
كلينتون ارفع وسام كويتي بأنه عالمة على مرحلة جديدة لطريق 

قالدة مبارك الكبير تمنح للملوك ورؤساء الدول

تاتشر وبوش األب وكلينتون ومهاتير محمد ونارو هيتو وسنغور 
وموسى تراوري الرؤساء األجانب المكرمون بقالدة مبارك الكبير

امللك عبداهللا بن عبدالعزيز مكرما بقالدة مبارك الكبير املغفور له الشيخ جابر األحمد (رحمه اهللا) مكرما بطل التحرير جورج بوش األب

الكويت أولت اهتـماما كبيرا بمراسـيم التكـريم إلظهار الوفاء لمن ساهـم في خـدمة الوطـن ولتدعيم أواصر التعاون
قائمة الملوك والرؤسـاء العرب المكرمون  ضّمت الملك عبداهللا والملك حمد ومحمد السادس ولحود والسادات والنميري

بيل كلينتون مكرما في الكويت ولي العهد البريطاني تشالز يتقلد بقالدة مبارك الكبير

األمير الشيخ جابر األحمد (رحمه اهللا) أثناء تكرميه الرئيس اللبناني األسبق إميل حلود

ســــمو امير البالد الراحل وسام االستحقاق اللبناني 
من املرتبة االستثنائية وذلك تقديرا ملواقف الكويت 
اميرا وحكومة وشــــعبا وتقديرا من الشعب اللبناني 

الشقيق الى الكويت.

الملك عبداهللا بن عبدالعزيز

اثناء زيارة تاريخية خلادم احلرمني الشريفني امللك 
عبداهللا بن عبدالعزيز الى الكويت في ٢ يوليو ٢٠٠٠ 
قام املغفور له سمو االمير الراحل الشيخ جابر االحمد 
بتقليد ضيف الكويت الكبير قالدة مبارك الكبير تقديرا 
وعرفانا من الشــــعب الكويتي لدور ومواقف اململكة 
الشــــقيقة الرائدة واخلالدة في دعم ومناصرة احلق 
الكويتي، وللعالقة التاريخية واالجتماعية والسياسية 

بني البلدين الشقيقني.
كما قلد امللك عبداهللا بن عبدالعزيز ســــمو األمير 
قــــالدة امللك عبدالعزيز، تقديــــرا ملواقف الكويت في 
احملافل الدولية والعربية، كما قلد سمو األمير الوالد 
الشيخ سعد العبداهللا السالم الصباح وصاحب السمو 
األمير الشيخ صباح االحمد وشاحي امللك عبدالعزيز 

من الطبقة االولى.

محمد السادس

كما كرمت الكويت ملك املغرب امللك محمد السادس 
بقالدة مبارك الكبير اثناء زيارته للبالد في ٢٢ اكتوبر 
٢٠٠٢ واعتبر سمو االمير الراحل الشيخ جابر االحمد، 
رحمه اهللا، ان التكرمي يأتي عرفانا وتقديرا من الشعب 
الكويتــــي ملواقف اململكة املغربية املشــــرفة في دعم 

ومناصرة احلق الكويتي.

الملك حمد بن عيسى

في ٢٨ فبراير ٢٠٠٤ اســــتقبل سمو االمير الراحل 
الشيخ جابر االحمد، رحمه اهللا، اخاه ملك البحرين حمد 
بن عيسى آل خليفة وقام سموه ، رحمه اهللا، بتقليد 
جاللة الضيف قالدة مبارك الكبير، وهي اعلى قالدة 
في الكويت، تقديرا وعرفانا من الشعب الكويتي بدور 
ومواقف مملكة البحرين الشقيقة الرائدة واخلالدة في 
دعم ومناصرة احلق الكويتي، وللعالقات التاريخية 
البلدين والشــــعبني  واالجتماعية والسياســــية بني 
الشــــقيقني، بعدها قام امللك حمد بن عيســــى بتقليد 
ســــموه القالدة اخلليفية، وهي ارفع قالدة في مملكة 
البحرين الشقيقة، تقديرا ملواقف الكويت في احملافل 
الدولية والعربية ولعمق الروابط التاريخية التي جتمع البلدين 

والشعبني الشقيقني.

السادات والنميري وسنغور

اما بالنســــبة لفترة ما قبل االحتــــالل العراقي فقد تقلد قالدة 
مبارك الكبير عدد من الرؤساء، حيث صدر امر اميري مبنح قالدة 
مبارك الكبير لفخامــــة االخ الرئيس املصري الراحل محمد انور 
السادات كما صدر امر آخر مبنح القالدة لفخامة رئيس جمهورية 

السودان الدميوقراطية السابق جعفر محمد منيري.
كما مت تكرمي رئيس جمهورية الســــنغال الســــابق ليوبولد 
سنغور بهذه القالدة، باالضافة ايضا ملنحها لفخامة العقيد موسى 
تراوري رئيس الدولة ورئيس اللجنة العسكرية للتحرير الوطني 

بجمهورية مالي.

موصول بالصداقة.
ورد الرئيــس الســـــــابق كلينـــتون بكلمــــة اكد فيها التزام 
بالده جتاه الكويت وجتاه الســــالم واالمن فــــي منطقة اخلليج 
بأســــرها، وقال: ان عزميتنا واضحة وان الكويت ســــتظل حرة 
وان الكويت والواليات املتحدة سيظالن شريكني ويتطلعان الى 

املستقبل معا.

ناروهيتو

ولي عهد اليابان االمير ناروهيتو كان من الشــــخصيات التي 
نالت شــــرف تكرميها بقالدة مبارك الكبير فــــي ٢١ يناير ١٩٩٥، 
حيث قلده ســــمو االمير الراحل الشيخ جابر االحمد، رحمه اهللا، 
القالدة تقديرا من شعب الكويت للشعب الياباني الصديق ملوقفه 
ومســــاهمته في حترير الكويت، واعرب سموه، رحمه اهللا، عن 
امله فــــي ان تعطي هذه الزيارة الفرصــــة للكويت للتعبير عن 
عمق مشاعر الشكر والتقدير للشــــعب الياباني الصديق للدعم 

الــــذي قدمته اليابان وملوقفها املبدئــــي والثابت في تأييد قضية 
الكويت العادلة.

مهاتير محمد

اضيف اســــم رئيس وزراء ماليزيا السابق مهاتير محمد الى 
قائمة املكرمني بقالدة مبارك الكبير في ٦ ابريل ١٩٩٧ عندما كرمه 
سمو األمير الراحل الشيخ جابر االحمد، رحمه اهللا، تقديرا جلهوده 
املميزة في تعزيز اواصر االخاء والتعاون بني البلدين املسلمني 

والشعبني الشقيقني.

إميل لحود

في ١٦ ابريل ٢٠٠٠ منح سمو األمير الراحل الشيخ جابر االحمد، 
رحمه اهللا، قالدة مبارك الكبير للرئيس اللبناني السابق العماد 
اميل حلود وذلك في قصر بيان تقديرا وعرفانا ملواقف اجلمهورية 
اللبنانية املشرفة جتاه الكويت وبعدها قام الرئيس اللبناني بتقليد 

إعداد: محمد ناصر
عادة ما تصدر كل دولة من الدول مراسيم خاصة لتكرمي ابناء بلدها ولتكرمي من ساهم في 
خدمة هذا البلد او خلدمة االنسانية، الكويت بطبيعة احلال كانت من الدول التي اهتمت بهذا 
ــث ابنائها على التمّيز، وإلظهار الوفاء واالمتنان  ــب واولته اهتماما ورعاية كبيرين حل اجلان
ــاهم في خدمة هذا الوطن من ملوك ورؤساء ولتدعيم اواصر الصداقة والتعاون  لكل من س

بني الكويت وهذه الدول.
ــارت عليه معظم الدول،  ــتور على ان تتبع الكويت هذا التقليد الذي س ولقد حرص الدس

فنص في املادة ٧٦ منه على ان مينح االمير اوسمة الشرف وفقا للقانون.

ــمة العسكرية في ٣ فئات  ــنة ١٩٦٢ قد صدر منظما منح االوس وكان القانون رقم ١٧ لس
ــام الدفاع املدني ووسام الواجب العسكري ونوط اخلدمة العسكرية، وبذلك اصبح  وهي وس
ــريعات اخلاصة  ــمة املدنية ايضا حتى تكتمل التش ــن الالزم صدور قانون لتنظيم االوس م
ــمة التي متنحها الدولة. ولذا فقد صدر القانون رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٤ بتاريخ ١٦ يوليو  باالوس
ــاء قالدة مبارك الكبير ووسام الكويت». وفي مثل هذا اليوم من عام ١٩٧٥  عام ١٩٧٤ «بإنش
ــوم قالدة مبارك الكبير وهو اعلى  ــوم اميري آخر في شأن مواد واشكال ورس صدر مرس
ــام مدني في الكويت، مينح للملوك ورؤساء الدول واحلكومات، ووسام الكويت وهو ٨  وس

درجات لتتناسب درجة الوسام مع مركز الشخص املمنوح له.

البقية ص ٢١

االحد 
احداث وملفات٩ مارس ٢٠٠٨  
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وسام الكويت بدرجاته الثماني يمنح لكل شخص متميز في مجاله

پاول وبيكر وديكويالر وعبدالمجيد وخالد بن سلطان
وفايزة الخرافي والبابطين أبرز المكرمين بوسام الكويت ذي الوشاح

عبدالعزيز البابطني وتكرميه من قبل صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مكرما د.فايزة اخلرافي بوسام الكويت

املغفور له الشيخ جابر األحمد (رحمه اهللا) وتكرمي كولن پاول سمو األمير الوالد الشيخ سعد العبداهللا مكرما األمير خالد بن سلطان

سواء من حامل اي منهما او ورثته كما ال يجوز 
احلجز عليهما.

قانون قالدة مبارك

قانون رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٤ بشأن قالدة مبارك 
الكبير ووسام الكويت ١٩٧٤/٢٠

الفقرة: قانون انشــــاء قالدة مبارك الكبير 
ووسام الكويت ١-٩

مادة ١: تنشأ قالدة باسم قالدة مبارك الكبير، 
يحملها رئيس الدولة. وينشأ وسام باسم وسام 

الكويت ويتألف من الدرجات التالية:
١- وســــام الكويت ذو الوشاح من الطبقة 
املمتازة. ٢- وسام الكويت ذو الوشاح من الطبقة 
األولى. ٣- وسام الكويت ذو الرصيعة من الطبقة 
املمتازة. ٤- وســــام الكويت ذو الرصيعة من 
الطبقة االولى. ٥- وســــام الكويت من الطبقة 
الثانية. ٦- وسام الكويت من الطبقة الثالثة. 
٧- وسام الكويت من الطبقة الرابعة. ٨- وسام 

الكويت من الطبقة اخلامسة.
مـادة ٢: يكون منح كل من القالدة والوسام 
املنصوص عليهمــــا في املادة الســــابقة بأمر 

أميري.
مـادة ٣: متنح قالدة مبــــارك الكبير مللوك 
ورؤساء الدول. كما مينح وسام الكويت الولياء 
الوزارات والوزراء والسفراء،  العهد ورؤساء 
وكذلك البناء الكويت واالجانب الذين يقدمون 

خدمات جليلة للكويت او لالنسانية.
مادة ٤: يجوز منح وسام الكويت الى الذين 
اظهروا شجاعة فائقة سواء كانوا 
من العســــكريني او املدنيني. كما 
يجوز منح هذا الوسام ايضا الى 

اسماء من يستشهد منهم.
مـادة ٥: حتدد مبرســــوم مواد 
واشكال ورسوم القالدة والوسام 
املنصــــوص عليهمــــا فــــي املواد 
السابقة وكذلك الترتيبات اخلاصة 
بالترشيح والتقليد واحلمل وغير 

ذلك من الشؤون املتعلقة بهما.
مـادة ٦: يكــــون ترتيب قالدة 
مبارك الكبير قبل وسام الكويت. 
ويكون ترتيب وسام الكويت حسب 
الدرجات الواردة في املادة االولى 
من هذا القانون. وفي حالة اجتماع 
اوســــمة مدنية واوسمة عسكرية 

يكون ترتيبها كاآلتي:
وســــام الدفاع الوطني برتبة 
الثالثــــة بعد وســــام الكويت ذي 
الرصيعة من الطبقة االولى وقبل 
وسام الكويت من الطبقة الثانية. 
وسام الواجب العسكري بعد وسام 

الكويت من الطبقة اخلامسة.
مـادة ٧: تبقى القالدة والوسام 
وبراءتهما في حوزة ورثة املمنوح 
له على سبيل التذكار ودون ان يكون 

الحدهم حق حمل اي منهما.
مـادة ٨: ال يجوز التصرف في 
القالدة او الوسام سواء من حامل 
اي منهمــــا او ورثته كما ال يجوز 

احلجز عليهما.
مـادة ٩: علــــى رئيس مجلس 
الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه 
- تنفيذ هذا القانون، ويعمل به 
من تاريخ نشــــره فــــي اجلريدة 

الرسمية.

مجلس امناء مؤسسة جائزة عبدالعزيز سعود 
البابطني لالبداع الشعري عبدالعزيز البابطني، 
حيث قلده سموه نيابة عن سمو االمير الراحل 
الشيخ جابر االحمد وسام الكويت ذا الوشاح 
من الدرجة األولى تقديرا لدوره في دعم ونشر 
الثقافة العربية في مجاالت االدب والثقافة في 
العديد من احملافل الثقافية والفكرية العربية 

والدولية.

وسام تحرير الكويت

في ٤ يناير ١٩٩٢ صدر مرسوم بالقانون رقم 
٩٢/١ الضافة مادة جديدة الى القانون رقم ١٧ لسنة 
١٩٦٢ في شأن االوسمة واالنواط العسكرية بشأن 
وسام عسكري باسم «وسام حترير الكويت» 
ومينح ملن قام من العسكريني او املدنيني باعمال 
جليلة او اظهر شجاعة فائقة اسهمت في حترير 
الكويت من االحتالل العراقي الغاشم على ان 
يجوز منحه لعلم وحدة عسكرية اسهمت بشكل 

مميز وفعال في حترير الكويت.
ودرجات هذا الوســــام خمس هي الدرجة 
املمتازة والدرجة االولى والدرجة الثانية والدرجة 
الثالثة والدرجة الرابعة ويكون تعيني درجة 

الوسام بحسب العمل املمنوح من اجله.
وحدد القانون بقاء القالدة والوسام وبراءتهما 
في حوزة ورثة املمنوح له على سبيل التذكار 
دون ان يكون الحدهم حق حمل اي منهما باعتبار 

ان هذا املنح تقدير شخصي له.
كما ال يجوز التصرف في القالدة او الوسام 

في املنطقة.
ومرة اخرى في ٦ مايو ٢٠٠١ مت تقليد امني 
عام جامعة الدول العربية الســــابق د.عصمت 
عبداملجيد وسام الكويت ذا الوشاح من الدرجة 
املمتازة، تقديرا ملسيرته وجهوده املبذولة طوال 

مدة عمله.

الحجيالن وفايزة الخرافي والبابطين

في ٢٩ يناير ٢٠٠٢ قلد األمير الراحل الشيخ 
جابر االحمد الصباح، رحمه اهللا، امني عام مجلس 
التعاون لدول اخلليج العربية السابق جميل 
ابراهيم احلجيالن وسام الكويت ذا الرصيعة من 
الدرجة املمتازة وذلك ملا قدمه من خدمات جليلة 
ملجلس التعاون طــــوال فترة توليه للمنصب 
مما ساهم في ترسيخ معنى التعاون واهميته 

البالغة بني شعوب املنطقة.
وفي ٢٠ أكتوبر ٢٠٠٢ منح ســــموه، رحمه 
اهللا وسام الكويت ذا الوشاح من الدرجة األولى 
الــــى مديرة جامعة الكويت الســــابقة د.فايزة 
اخلرافي وقلدها الوسام صاحب السمو األمير 
الشــــيخ صباح األحمد في احلفل الذي نظمته 

اجلامعة لتكرميها.
وفي ٢١ يونيو ٢٠٠٣ قلد سمو االمير الراحل 
الشــــيخ جابر األحمد قائد القــــوات املركزية 
االميركية اجلنرال تومي فرانكس وسام الكويت 
ذا الوشاح من الدرجة املمتازة تقديرا خلدماته 
املميزة. وفي ١٤ يونيو ٢٠٠٧ استقبل صاحب 
الســــمو االمير الشــــيخ صباح االحمد رئيس 

الكويت ادوارد غنيم، كما منح سمو األمير الراحل 
في ٣ يناير ١٩٩٥ عصمت عبداملجيد االمني العام 
السابق جلامعة الدول العربية وسام الكويت ذا 
الوشاح من الدرجة املمتازة تقديرا من شعب 
الكويت جلهوده في خدمة قضايا االمة العربية، 
كما مت تكرمي امني عام مجلس التعاون اخلليجي 

فاهم القاسمي بوسام الكويت.
وفي العام ١٩٩٧ مت منح د.حامد الغابد االمني 
العام الســــابق ملنظمة املؤمتر االسالمي وسام 
الكويت ذا الوشاح، تقديرا ملا قدمه من خدمات 
جليلة لقضايا االمة االســــالمية واسهامه في 
ترسيخ التعاون بني الدول االعضاء في املنظمة 
خالل فترة رئاسته، متمنيا له دوام التوفيق.

بندر بن سلطان وأنتوني زيني

في ١١ أكتوبر ١٩٩٩ استقبل سمو االمير الراحل 
الشــــيخ جابر االحمد االمير بندر بن سلطان 
وقام سموه بتقليده وسام الكويت ذا الوشاح 
من الدرجة املمتازة، تقديرا جلهوده املميزة في 
الدفاع عن قضايا الكويت في املجاالت العربية 
والدولية وحرصه على تعزيز وتقوية الروابط 
التاريخية بني الدولتني الشقيقتني اململكة العربية 

السعودية والكويت.
وفي ٢٥ أبريل ٢٠٠٠ قلد سمو األمير الراحل 
الشيخ جابر االحمد القائد االعلى للقيادة املركزية 
االميركية في منطقة اخلليج اجلنرال انتوني 
زيني وســــام الكويت ذا الوشــــاح من الدرجة 
املمتازة وذلك تقديرا جلهوده العسكرية املميزة 

ذا الرصيعة من الدرجة املمتازة.

پاول وفيصل بن فهد بن عبدالعزيز

وفي ٢٠ ابريل ١٩٩٣ تقلد صاحب الســــمو 
امللكــــي االمير فيصل بن فهد بــــن عبدالعزيز 
وســــام الكويت من الدرجــــة املمتازة، وفي ١٢ 
يوليو ١٩٩٣ منح اجلنرال كولن پاول وســــام 
الكويت ذا الوشاح من الدرجة املمتازة، وفي ٣٠ 
نوفمبر منح االمير محمد بن فهد وسام الكويت 

ذا الوشاح من الدرجة املمتازة.

وارن كريستوفر

كما مت منح وزير خارجية الواليات املتحدة 
الســــابق وارن كريستوفر في ٢٨ اكتوبر ١٩٩٤ 
وسام الكويت ذا الوشاح من الدرجة املمتازة 
نظرا جلهوده الكبيرة في خدمة قضايا السالم، 
وكان وزير اخلارجية مع الوفد املرافق للرئيس 

االميركي بيل كلينتون.

بي هور وعبدالمجيد

اما في العام ١٩٩٤ فقام االمير الراحل الشيخ 
جابــــر االحمد، رحمه اهللا، بتكرمي القائد العام 
للقيادة العسكرية املركزية في الواليات املتحدة 
اجلنرال جوزيف بي هور حيث منحه وســــام 
الكويت ذا الوشاح من الدرجة املمتازة، تقديرا 
من شعب الكويت للجهود العسكرية املتميزة 
التي بذلها في سبيل حترير الكويت، باالضافة 
الى تكرمي سفير الواليات املتحدة السابق في 

مبا ان قالدة مبـــارك الكبير متنح مللوك 
ورؤساء الدول، اال ان وسام الكويت بدرجاته 
الثماني مينح لرؤســـاء الوزارات والسفراء 
وابنـــاء الكويت واالجانـــب الذين يقدمون 
اخلدمات اجلليلة وملن اظهر شجاعة فائقة.

ففي فترة ما قبل االحتالل العراقي، مت منح 
وسام الكويت ذي الرصيعة من الطبقة املمتازة 
لســـفير اجلمهورية الفرنسية بول كارتون 
ولسفير جمهورية باكستان محمد شهريار 
خان ولســـفير ايران لدى البالد د.فريدون 

زند مزد.
كما مت منح وســـام الكويت ذي الوشاح 
للوزراء املرافقـــني لزيارة رئيس جمهورية 
مالي العقيد موسى تراوري وكذلك للمرافقني 

لرئيس جمهورية السنغال سنغور.

القصيبي وخالد بن سلطان

وفـــي ٢٣ فبراير ١٩٩٢ قام ســـمو االمير 
الراحل الشيخ جابر االحمد، رحمه اهللا، بتقليد 
قائد القوات املشتركة ومسرح العمليات في 
حرب حترير الكويت صاحب السمو امللكي 
الفريق اول الركن االمير خالد بن ســـلطان 
بن عبدالعزيز وسام الكويت ذا الوشاح من 
الدرجة املمتازة تقديرا وعرفانا من الشعب 
الكويتي لالعمال البطولية التي قام بها خالل 
عملية «عاصفـــة الصحراء». وفي االول من 
مارس ١٩٩٢ تقلد ســـفير اململكـــة العربية 

السعودية لدى مملكة البحرين 
القصيبي  الشاعر غازي  حينها 
الوشاح من  الكويت ذا  وســـام 
الدرجة املمتازة تقديرا وعرفانا 
من الشـــعب الكويتي للمواقف 
املشرفة له اثناء االحتالل العراقي 
الغاشم ومســـاهمته االدبية في 

هذا املجال.

ديكويالر وبشارة

في ٣١ يناير ١٩٩٣ قلد ســــمو 
االمير الراحل الشيخ جابر االحمد 
الســــكرتير العام الســــابق لالمم 
املتحدة خافيير بيريز ديكويالر 
وســــام  الكويت ذا الوشــــاح من 
الدرجــــة املمتازة، وفي ٢٣ فبراير 
قلد عبداهللا يعقوب بشارة وسام 
الدرجة  الوشــــاح من  الكويت ذا 

االولى.

جيمس بيكر

في ١٥ ابريل ١٩٩٣ قام ســــمو 
االمير الراحل الشيخ جابر االحمد 
أثناء زيارة الرئيس األميركي جورج 
بوش األب إلى البالد بتقليد كل من 
جيمس بيكر وزير خارجية الواليات 
املتحدة السابق ونيكوالس بريدي 
وزير اخلزانة السابق وجون سنونو 
رئيــــس موظفي البيــــت االبيض 
السابق وسام الكويت ذا الوشاح 
من الدرجة املمتازة، كما قلد سموه، 
رحمه اهللا، اجلنرال توماس كيلي 
الپنتاغون  السابق باسم  الناطق 
اثناء حرب اخلليج وســــيغموند 
روغتش مدير االتصاالت السابق 
للرئيس جورج بوش وسام الكويت 

بقـاء القـالدة والوسـام وبراءتهمـا فـي حـوزة ورثة 
الممنـوح لـه علـى سـبيل التـذكار فقط مـن دون
أن يكـون لـهـم الحـق فـي حـمـل أي مـنـهمـا

تتمة المنشور ص ٢٠

االحد
٩ مارس ٢٠٠٨   احداث وملفات


