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استقبل س���مو ولي العهد الشيخ نواف 
األحمد في ديوانه بقصر السيف صباح أمس 

رئيس مجلس األمة جاسم اخلرافي.
كما اس���تقبل س���موه في ديوانه بقصر 
السيف صباح امس سمو الشيخ ناصر احملمد 
رئيس مجلس الوزراء والنائب األول لرئيس 
مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ جابر 
املبارك ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير 
اخلارجية الش���يخ د.محمد الصباح ووزير 
النفط ووزير اإلعالم الشيخ احمد العبداهلل 
ووزير الداخلية الفريق الركن متقاعد الشيخ 
جابر اخلالد ووزير الدولة لشؤون مجلس 

الوزراء روضان الروضان.
واستقبل سموه في ديوانه بقصر السيف 
امس محافظ حولي الفريق املتقاعد عبداهلل 

الفارس.

استقبل وزير ش���ؤون الديوان االميري 
الشيخ ناصر صباح االحمد في مكتبه بقصر 
السيف صباح امس سفيرنا لدى جمهورية 

تونس فهد العوضي.

صاحب السمو هنأ المواطنين واألمتين اإلسالمية والعربية بمناسبة العشر األواخر من رمضان 

األمير: الحفاظ على وحدتنا الوطنية من كيد الحاقدين واجب وطني مقدس 
ولن أسمح لكائن من كان بالمساس أو العبث بنسيجنا الوطني

توحدت  المؤسف  الجهراء  حريق 
فيه المشاعر تجاه أسر الضحايا مجسدة 
أصالة شعبنا وتكاتفه في السراء والضراء

لس�نا بمعزل عما يش�هده العالم 
من تطورات متس�ارعة وعلين�ا أن نعي 
حجمن�ا وإمكانياتنا ونكون صف�ًا واحدا

الثابت  الوج�ود  ه�ي  الكويت 
حافظ  جميع�ًا  لن�ا  اآلمن  والم�اذ 
األزم�ان م�رّ  عل�ى  أهلن�ا  عليه�ا 

إث�ارة النع�رات الطائفي���ة 
والقبلية ل�م نعتد عليها وال نقبل بها 
في وط�ن واحد ال يفرق بي�ن أبنائه

كل ف��رد عل�ى ه���ذه األرض 
أضحى راعي�ًا للمس�ؤولية التي تقتضي 
اإلخاص في العم�ل والصدق في القول

عم�ل  كل  إل�ى  بحاج�ة  وطنن�ا 
دؤوب وليك�ن رائدنا ف�ي حب الكويت 
الص�ادق والق�ول  المخل�ص  العم�ل 

التمسك بمكارم األخاق والبعد 
عن الفتنة في طليعة المس�ؤوليات 
الملق�اة عل�ى عات�ق كل مواط�ن

حرية القول والعمل ال تعني س�وء 
استخدامها واإلساءة للوطن وثوابته بل 
يجب أن تكون مدعاة لتوحيد الصفوف 

كثرة الجدل وقلة العمل من أهم أسباب تخلف األمم فاس�تبدلوا الجدل بالعمل والتفرقة بالتكاتف 

عليه�ا الملق�اة  المس�ؤولية  ح�دود  دوره�ا  ممارس�ة  ف�ي  تلت�زم  أن  اإلع�ام  وس�ائل  عل�ى 

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد ملقيا كلمته مبناسبة العشر األواخر من شهر رمضان

بسم اهلل الرحمن الرحيم )ألم تروا أن اهلل 
سخر لكم ما في السماوات وما في األرض وأسبغ 

عليكم نعمه ظاهرة وباطنة( ڈ.
احلمد هلل رب العاملني اله األولني واآلخرين 
والصالة والسالم على اشرف االنبياء واملرسلني 

نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعني.
نحمد اهلل تبارك وتعالى حمدا يليق بجالله 
وعظيم سلطانه ونشكره على ما أفاء به علينا 
من خير وعطاء وإحسان ومبا أحاطنا به من 
مودة وتواصل وإخ���اء ضارعني اليه في هذا 
الشهر الفضيل وهذه االيام املباركة أن يتقبل 
صيامن���ا وقيامنا وصالح اعمالنا وان يحفظ 
وطننا العزيز ويجعله آمنا مطمئنا وس���ائر 
بالد املس���لمني ويحقق كل ما ننش���ده له من 

عزة ورفعة ورخاء.
أهنئكم بش���هر رمضان املبارك وبالعشر 
االواخر منه أعاده اهلل عل���ى وطننا العزيز 
وعلى امتينا العربية واالسالمية بوافر اخلير 

واليمن والبركات.
ان حديث العش���ر األواخر من رمضان له 
عندي خصوصية وأهمي���ة وحب ملا حتمله 
هذه الليالي العشر من روحانية خاصة لدينا 
جميعا وحسبكم ايها االخوة واالخوات بهذه 
الليالي العشر التي خصها الرحمن بليلة هي 
خير من ألف ش���هر وجعلها موسما للمغفرة 

والرحمة والعتق من النار.
اخواني وأخواتي

عايش���نا جميعا طوال الشهر املاضي بكل 
األلم واألس���ى حادث حريق اجلهراء املؤسف 

وليكن رائدنا في حب الوطن العمل املخلص 
الواضح لوطننا  والقول الصادق وااليث���ار 

الكويت الذي لم يبخل على أبنائه بشيء.
إخواني وأخواتي

يعاني وطننا العزيز كغيره من دول أجمع 
من مخاطر انتش���ار إنفلونزا اخلنازير وقد 
اتخذت األجهزة املختصة في الدولة اإلجراءات 
الكفيلة ملواجهة هذا املرض وعملت على تكثيف 
احلمالت التوعوية واالرشادية لتجنب اإلصابة 
به ونحمد اهلل تعالى أن انتشارها الزال في 

أدنى حدودها حسب اإلحصاءات العاملية.
 س���ائلني املولى تعالى أن يحفظ وطننا 
الغالي وشعبنا الكرمي واملقيمني على أرضه 
من هذا املرض وأن ينعم على املصابني بعاجل 

الشفاء.
إخواني وأخواتي

نس���تذكر في هذه الليالي املباركة أميرنا 
الراحل الش���يخ جابر األحمد اجلابر الصباح 
وأميرنا الوالد الشيخ سعد العبداهلل السالم 
الصباح طيب اهلل ثراهما مبتهلني إلى املولى 
تعالى أن يتغمدهما بواسع رحمته وأن يسكنهما 
فسيح جناته وأن مين على أخينا سمو الشيخ 
سالم العلي الصباح رئيس احلرس الوطني 
بالشفاء وموفور العافية ويعيده إلى أرض 
الوطن معافى ليواصل عط���اءه املعهود في 
خدم���ة الوطن العزيز وأن يتغمد ش���هداءنا 
األب���رار ويعلي درجاتهم ف���ي جنات النعيم 

بفضله وكرمه.
والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

الذي أودى بحياة واصابة العشرات من االمهات 
والبنات واالبناء والذي توحدت فيه مشاعر 
املواطنني واملقيمني جتاه هذه الفاجعة وتعاطفهم 
مع اسر الضحايا مجسدين بذلك اصالة شعبنا 

الوفي وتكاتفه بالسراء والضراء.
ش���اكرين ومثمنني في الوقت ذاته تعازي 
ومواساة اخواننا واصدقائنا اصحاب اجلاللة 
الش���قيقة  الدول  والفخامة والس���مو وقادة 
والصديق���ة بهذا احل���ادث املفجع وتعاطفهم 

معنا.
مبتهلني الى املولى تعالى في هذا الش���هر 
الك���رمي أن يتغمد الضحايا بواس���ع رحمته 
ويسكنهم فسيح جناته ويلهم ذويهم جميل 
الصبر وحسن العزاء وان مين على املصابني 

بسرعة الشفاء والعافية.
اخواني واخواتي

ان الكويت هي الكيان الذي يجمعنا وهي 
الوجود الثابت واملالذ اآلمن لنا جميعا، حافظ 
عليها اهلنا على مر االزمان فكان منهم الشهداء 
الذي���ن روت دماؤهم الزكية ارضها الطاهرة، 
وكان منهم الشرفاء الذين قامت على اكتافهم 
نهضتها، واليزال فيها االوفياء العاملون في 

مقتدين بس���لوك االباء واالجداد الذين كانت 
افعالهم ومواقفهم خي���ر دليل على حب هذا 
الوطن واحلفاظ على امنه واستقراره ووحدته 

الوطنية.
اخواني واخواتي  

لقد آملني ما قرأت وتابعت وس���معت من 
تصنيفات وتقس���يمات البناء الوطن واثارة 
للنع���رات الطائفية والقبلية وهي تصنيفات 
ومسميات لم نعتد عليها ولم نكن نعرفها او 

نقبل بها في وطن واحد ال يفرق بني ابنائه.
وعلينا ان نتذكر ان وحدتنا الوطنية هي التي 
جمعت اهل الكويت في احلك الظروف واحملن 
وان احلفاظ عليها وصونها من كيد العابثني 
واحلاقدين واجب وطني مقدس ولن اس���مح 
لكائن من كان باملساس او العبث في نسيجنا 
الوطني وإذا كانت حرية القول والعمل مكفولة 
للجميع فان ذلك ال يعني س���وء استخدامها 
واالساءة للوطن وثوابته بل الواجب ان يكون 
ذلك مدعاة لتوحيد الصفوف في مواجهة كل 
من يريد بهذا الوطن سوءا او تفرقة بني ابنائه 

وتعكيرا لصفو امنه واستقراره.
وانني اكرر دعوتي لوسائل إعالمنا املسموع 

خدمتها بحب واخالص فأضحى كل فرد على هذه 
االرض راعيا ومسؤوال عن رعيته حافظا المانة 
املسؤولية التي تقتضي االخالص في العمل 

والصدق في القول وااليثار في احملبة.
ولعل في طليعة املسؤوليات امللقاة على 
عات���ق كل مواطن التزامه بدين���ه واعتزازه 
بوطنيته والتمسك مبا يدعو اليه من مكارم 
االخالق والبعد عن الفتنة والفاحش من القول 
والعمل واحترام القوان���ني التي ارتضيناها 
النفس���نا وش���رعناها حلفظ احلقوق وبيان 
الواجبات وتنظيم ش���ؤون املواطنني والتي 
علينا االلتزام بها وتطبيقها على اجلميع ومنها 
ايضا احترام ما ورثناه من قيم وتقاليد داعية 
للفضائل والتراحم والتواصل ووحدة الصف 

ونبذ اخلالفات.
اخواني واخواتي  

ال يخفى عليكم ما يشهده العالم من حولنا 
من تطورات متس���ارعة وتغيرات مستجدة 
واحداث مؤملة لس���نا مبع���زل عنها يتوجب 
علينا ازاءها ان نعي حجمنا وامكانياتنا وان 
نستخلص العبر والعظات منها فنكون صفا 
واحدا في مواجهتها حكماء في التعامل معها 

واملقروء واملرئي ان حتفظ للحرية مساحتها 
املقبولة وان تلتزم في ممارسة دورها حدود 
املس���ؤولية امللقاة عليه���ا وأال تكون أدوات 
ووس���ائل لبث الفتنة والفوضى والش���قاق 

والصراع بني فئات املجتمع.
إن الواجب ميلي على وسائل إعالمنا املختلفة 
أن تك���ون منارات هدى ووعي متارس نقدها 
برزانة وتبرز ما تريد إبرازه مبصداقية دون 

تهويل وأن تنتقد ما تريده دون تضليل.
فنح���ن بحاجة إلى كل جهد مخلص يزيد 
من تالحم مجتمعنا ويق���وي أواصر احملبة 
والترابط فيه ويبرز القيم الفاضلة والنبيلة 
له ويوحد صفوفنا لنكون يدا واحدة قادرة 
على بناء ه���ذا الوطن الذي يزخر باخليرات 

وباألوفياء من أبنائه.
فالعالم من حولنا في سباق محموم ألخذ 
زمام املبادرة ف���ي كل املجاالت والبد لنا من 

مواكبة هذا الركب دون تقاعس أو تباطؤ.
إن من أهم أسباب تخلف األمم كثرة اجلدل 
وقلة العمل فاستبدلوا اجلدل بالعمل والتفرقة 
بالتكاتف واخلالف بالتسامح ولنعلم بأن العمل 
عبادة وبأن وطننا بحاجة إلى كل عمل دؤوب 

ولي العهد استقبل رئيسي السلطتيناألمير استقبل ولي العهد والخرافي والمحمد والمبارك
و5 وزراء ومحافظ حولي

وزير الديوان استقبل العوضي

استقبل صاحب السمو األمير الشيخ صباح االحمد بقصر السيف صباح امس سمو ولي 
العهد الشيخ نواف االحمد. كما استقبل سموه رئيس مجلس األمة جاسم اخلرافي. واستقبل 
سموه بقصر السيف صباح امس سمو الشيخ ناصر احملمد رئيس مجلس الوزراء. كما استقبل 

سموه النائب األول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ جابر املبارك.

صاحب السمو األمير الشيخ صباح االحمد مستقبال رئيس مجلس األمة جاسم اخلرافي

وّجه صاحب الس��مو األمير الش��يخ صباح األحمد مس��اء أمس كلمته مبناسبة العشر 
األواخر من ش��هر رمضان املبارك، هنأ فيها سموه الشعب الكويتي واملقيمني على أرض 
الكويت الطيبة واألمتني العربية واإلسالمية بهذا الشهر الكرمي، داعيا اهلل أن يحفظ وطننا 
وأن يجعله آمنا مطمئنا وسائر بالد املسلمني. وشدد صاحب السمو األمير في كلمته على 
ضرورة التمس��ك مبكارم األخالق والبعد عن الفتن��ة والفاحش من القول والعمل، مؤكدا 
سموه أن احترام القوانني في طليعة املسؤوليات امللقاة على عاتق كل مواطن. وأكد صاحب 
الس��مو األمير على أن حرية القول والعمل ال تعني أبدا س��وء اس��تخدامها واإلساءة إلى 

الوطن وثوابته، بل يجب أن تكون مدعاة لتوحيد الصفوف. وقال صاحب السمو في كلمته 
ان تصنيفات وتقس��يمات ابن��اء الوطن وإثارة النعرات الطائفي��ة والقبلية هي تصنيفات 
ومس��ميات لم نعتد عليها ولن نقبل بها في وطن واحد ال يفرق بني أبنائه، داعيا س��موه 
إل��ى تذّكر أن وحدتنا الوطنية هي التي جمعت أهل الكويت في أحلك الظروف واحملن وأن 
احلفاظ عليه��ا وصونها من كيد العابثني واحلاقدين واجب وطني مقدس، مؤكدا س��موه 
أنه لن يس��مح لكائن من كان باملساس أو العبث بنسيجنا الوطني. وأكد سموه أن الكويت 
بحاج��ة إلى جهد كل مخل��ص يزيد من تالحم املجتمع ويقوي أواصر احملبة والترابط فيه 

ويقوي القيم الفاضلة والنبيلة، الفتا إلى أن كل فرد على هذه األرض الطيبة، أضحى راعيا 
ومس��ؤوال عن رعيته حافظا ألمانة املسؤولني التي تقتضي اإلخالص في العمل والصدق 
في القول. واستذكر صاحب السمو سمو األمير الراحل الشيخ جابر األحمد وسمو األمير 
الوالد الش��يخ س��عد العبداهلل مبتهال الى اهلل ان يتغمدهما بواس��ع رحمته وأن يسكنهما 
فسيح جناته، كما دعا سموه املولى عز وجل أن مين على سمو الشيخ سالم العلي بالشفاء 
وموفور الصحة وأن يعود إلى أرض الوطن ساملا معافى ليواصل عطاءه املعهود في خدمة 

الوطن، وفيما يلي نص كلمة صاحب السمو:


