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 مصطفى بركات ـ فادي الحريري

تدخـل الكويت غدا عامهـا الخامـس في عـهد صاحـب السـمو األميـر 
الشـيخ صباح األحمد، حفظه اهلل ورعاه، لتستمر مسيرة الخير والعطاء 

والتنمية والتطوير والنهضة التي شـكلت وتشـكل على الدوام الشغل 
الشاغل لسموه.

باقتدار وحكمة يقود صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد دفة 
الحكم في وجـه كل التحديات لحماية الوطن وصيانة القيم التي 

قـام عليها مجتمعنا وفـي مقدمتها التـآزر والتآخي تحت جناح 
وحدتنا الوطنية الغالية.

لطالمـا كانـت الكويت في قلـب صاحب السـمو األميــر 
الشيخ صباح األحمد وضميره، يحمل أمانة ازدهارها وأمنها 

واستقرارها وبناء مسـتقبل زاهر ألبنائها، وسموه كما أكد 
مرارًا، هو والد الجميع وأبوابه مفتوحة على الدوام ألبنائه 

جميعًا. 
في هذه المناسـبة العزيـزة على قلوبنا نسـتذكـر 

المواقـف المشـهودة لصاحب السـمـو األميـر 
الشيـخ صباح األحمد على مدى مسيرته المضيئة 

وفي مختلـف المناصب التي تبوأهـا وما قدمه 
ويقدمه للكويت وشعبها، داعين اهلل أن يمده 

بموفور الصحة والعافية لمواصلة المسـيرة 
بمزيـد مـن اإلنجـازات والرفعـة لكويتنا 

الحبيبة، وواضعين نصب أعيننا التوجيهات 
السـامية التي تفضل بها سـموه في مجمل 
خطاباته ألنهـا الطريق األمثل لنحافظ على 

النعم التي حبانا اهلل بها ولنحقق المستقبل 
األفضل لنا وألبنائنا وبلدنا.

.. وتستمر مسيرة العطاء

إصدار خاص بمناسبة مرور
 أربعة أعوام على تولي  صاحب السمو األمير

 الشيخ صباح األحمد مقاليد الحكم

رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق



الرئيس األميركي باراك أوباما مستقبال صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد في البيت األبيض لدى زيارته الواليات املتحدة في 3 أغسطس صاحب السمو مشاركا اخاه خادم احلرمني الشريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز وعدد من رؤساء الدول في افتتاح مدينة امللك عبداهلل للعلوم والتقنية في 23 سبتمبر

الزيارة التاريخية لصاحب السمو إلى الصني في 10 مايو ويبدو سموه مع الرئيس الصيني هو جينتاو 

كلمات األمير ترسم الطريق لسفينة الكويت
إنجازات وعطاءات بارزة رسمت مسيرة العام الرابع من حكم سموه

الحفاظ على وحدتنا الوطنية واجب مقدس ولن أسمح بالعبث بنسيجنا الوطني
ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والطيران 
واملفتش العام في اململكة العربية السعودية وذلك 
في مقر إقامة سموه في مدينة أغادير املغربية حيث 

اطمأن على صحة سموه.

المركز الثقافي اإلسالمي

وفي 30 يوليو ش����مل سموه برعايته وحضوره 
حفل افتتاح مدرسة املركز الثقافي االسالمي في مدينة 
نيويورك بالواليات املتحدة االميركية حيث تفضل 
سموه بإزاحة الستار عن اللوحة التذكارية للمدرسة 

وقام بجولة في ارجائها.
وفي 3 اغس����طس التقى صاحب الس����مو االمير 
في البيت االبيض في العاصمة واش����نطن الرئيس 
االميركي باراك أوباما وناقش معه مختلف القضايا 
ذات االهتمام املش����ترك واتفقا على تعزيز التعاون 
القائم بني البلدين والشعبني في املجاالت كافة ومبا 

يخدم مصاحلهما املشتركة.
وفي 18 اغس����طس وعقب حادث ضحايا حريق 
صالة أفراح اجلهراء أمر صاحب السمو األمير مبكرمة 
أميرية سامية تشمل ذوي شهداء حريق العيون كما 
تبرع سموه بإنشاء صالة أفراح في منطقة اجلهراء 
في مكرم����ة اميرية جديدة وتتابع����ت ايادي اخلير 
لسموه بالعطاءات عندما أمر في 26 اغسطس بعالج 
جرحى االنفجارات التي وقعت في بغداد وتقدمي جميع 

التسهيالت والرعاية الصحية لهم في الكويت.
وفي األول من سبتمبر شارك سموه في احتفاالت 
اجلماهيرية العربية الليبية الش����عبية االشتراكية 
العظمى بالعيد االربعني لثورة الفاحت من س����بتمبر 

التي اقيمت في طرابلس.

العشر اآلواخر

وفي 13 سبتمبر القى صاحب السمو األمير خطاب 
العشر األواخر، الذي جاء فيه:

بسم اهلل الرحمن الرحيم )ألم تروا أن اهلل سخر 
لكم ما في الس����ماوات 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 
س����لطانه ونش����كره على ما أفاء به علينا من خير 
وعطاء وإحسان ومبا أحاطنا به من مودة وتواصل 
وإخاء ضارعني اليه في هذا الش����هر الفضيل وهذه 
االيام املباركة أن يتقب����ل صيامنا وقيامنا وصالح 
اعمالنا وان يحفظ وطننا العزيز ويجعله آمنا مطمئنا 
وسائر بالد املس����لمني ويحقق كل ما ننشده له من 

عزة ورفعة ورخاء.
أهنئكم بشهر رمضان املبارك وبالعشر االواخر منه 
أعاده اهلل على وطننا العزيز وعلى امتينا العربية 

واالسالمية بوافر اخلير واليمن والبركات.
ان حديث العش����ر األواخر من رمضان له عندي 
خصوصي����ة وأهمية وحب ملا حتمل����ه هذه الليالي 
العشر من روحانية خاصة لدينا جميعا وحسبكم 
ايها االخوة واالخوات بهذه الليالي العشر التي خصها 
الرحمن بليلة هي خير من ألف شهر وجعلها موسما 

للمغفرة والرحمة والعتق من النار.

حريق الجهراء

اخواني وأخواتي
عايش����نا جميعا طوال الش����هر املاضي بكل األلم 
واألسى حادث حريق اجلهراء املؤسف الذي أودى بحياة 
واصابة العشرات من االمهات والبنات واالبناء والذي 
توحدت فيه مش����اعر املواطنني واملقيمني جتاه هذه 
الفاجعة وتعاطفهم مع اسر الضحايا مجسدين بذلك 

اصالة شعبنا الوفي وتكاتفه بالسراء والضراء.
شاكرين ومثمنني في الوقت ذاته تعازي ومواساة 
اخواننا واصدقائنا اصحاب اجلاللة والفخامة والسمو 
وقادة الدول الشقيقة والصديقة بهذا احلادث املفجع 

وتعاطفهم معنا.
مبتهلني الى املولى تعالى في هذا الش����هر الكرمي 
أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويسكنهم فسيح 
جناته ويلهم ذويهم جميل الصبر وحسن العزاء وان 

مين على املصابني بسرعة الشفاء والعافية.

والتجارة اإللكترونية.
وحتت رعاية وحضور صاحب السمو األمير مت 
في 19 يونيو افتتاح املطار األميري اجلديد بالقرب 
من قاعة التشريفات األميرية مبطار الكويت الدولي 
الذي يعد صرحا معماري����ا متميزا ومعلما عمرانيا 
عامليا فريدا من نوعه في طريقة اس����تخدامه لكون 
جميع مكوناته متصلة ببعضها على ش����كل مجمع 

مبان واحد مغلق ومكيف.
وفي 24 يونيو منحت جمهورية القوقاز صاحب 
السمو األمير وسام االستحقاق من الدرجة األولى تقديرا 

جلهود سموه في خدمة قضايا االمة االسالمية.

عدم االنحياز

اما في 15 يوليو ترأس صاحب السمو األمير وفد 
الكويت في مؤمتر القمة اخلامس عشر حلركة عدم 
االنحياز الذي عقد في مدينة ش����رم الشيخ املصرية 
حيث اك����د في كلمته التي القاها أم����ام القمة التزام 
الكويت مببادئ واهداف حركة عدم االنحياز مشددا 
على دورها البارز الذي تقوم به في مواجهة التحديات 

واملخاطر الدولية.
وقال سموه في كلمته: إن العالم يشهد بروز حتديات 
ومخاطر دولية جديدة تعوقه وتعطل جهود التنمية 
املستدامة في كثير من الدول وعلى وجه اخلصوص 
الدول النامية وأهمها األزمة االقتصادية واملالية واالزمة 
الغذائية وظاهرة التغير املناخي، واضاف سموه أن 
التحديات األمنية كاالرهاب وانتشار اسلحة الدمار 
الشامل وانتهاكات حقوق اإلنسان متثل تهديدا جديا 

للسلم واألمن الدوليني.
وجدد صاحب السمو األمير دعوة الكويت ملواصلة 
املساعي إلصالح النظام االقتصادي العاملي واملؤسسات 
املالية الدولية بشكل يضمن تعزيز مشاركة الدول 
النامية في عملية صنع القرار ومتثيل أوسع يتناسب 
مع حجم هذه الدول وتأثيرها في النظام االقتصادي 

العاملي.
واعاد صاحب السمو األمير التأكيد على دعم الكويت 
جلهود احلكومة العراقية لتحقيق املصاحلة الوطنية 
وفرض األمن في جميع احملافظات العراقية، مشددا 
سموه على أهمية العمل اجلاد جلعل منطقة الشرق 
االوسط خالية من جميع اسلحة الدمار الشامل مبا 

فيها االسلحة النووية.
وفي 18 يوليو قام سموه بزيارة أخوية إلى صاحب 
السمو امللكي األمير سلطان بن عبدالعزيز ولي العهد 

الرياض.
وف����ي 6 مايو بح����ث صاحب الس����مو العالقات 
الثنائية مع الس����لطان قابوس بن س����عيد سلطان 

سلطنة عمان.

زيارة تاريخية

اما في 10 مايو فقد وصل صاحب السمو األمير الى 
بكني في زيارة رسمية للصني استمرت 3 أيام اجرى 
خاللها مباحثات مع الرئي����س الصيني هوجينتاو 
تناولت العالقات الثنائية بني البلدين وسبل تعزيزها 
اضافة الى عدد من القضايا ذات االهتمام املش����ترك 
واسفرت الزيارة عن توقيع عدد من االتفاقيات الثنائية 
شملت مذكرة تفاهم في مجال انشاء البنية األساسية 
للطرق السريعة واملمرات املائية ومحضر تبادل وثائق 
التصديق على اتفاقية التعاون في مجال النفط والغاز 
واتفاقية بش����أن التعاون في مجال التعليم العالي 
والبرنامج التنفي����ذي للتعاون في املجال الرياضي 
لعامي 2010/2009 اضافة الى اتفاقية قرض ملشروع 

حماية وتطوير في حوض روافد بحيرة بوسنت.
وفي 31 مايو شكل النطق السامي لصاحب السمو 
االمير الشيخ صباح االحمد في افتتاح دور االنعقاد 
ال� 13 ملجلس االمة بداية مرحلة سياسية جديدة حيث 
دعا س����مو االمير الى جتاوز آثار املرحلة السياسية 
الس����ابقة والتركيز على التنمية االقتصادية، وقال 
س����موه: لم يعد هناك وقت لغير العمل.. وما قلناه 
كان واضحا وشدده س����موه على ان دميوقراطيتنا 
ستظل راسخة اجلذور، مؤكدا ضرورة صيانة الوحدة 
الوطنية وحمايتها من مظاهر الفرقة، وزاد سموه: 
نحتاج الى نهج تغييري ملموس ملواجهة التراكمات 

الثقيلة للتجارب املاضية.

محمية مبارك الكبير 

وتفضل سموه في 3 يونيو بتدشني احلملة الوطنية 
للحفاظ على البيئة البحرية )سنيار3( بإطالق اسم 
محمية مبارك الكبير الطبيعية على اجلزء املخصص 
للمحمية في جزيرة بوبيان حيث اكد سموه اهمية 
تضافر اجلهود من اجل حماي����ة البيئة ومكوناتها 
والعمل على نشر الوعي بأهمية التوازن البيئي مبا 

يسهم باحملافظة على البيئة في وطننا العزيز.
في 18 يونيو كرم صاحب السمو الفائزين بجائزة 
الكويت اإللكترونية لعام 2009 في مجاالت احلكومة 
اإللكترونية والتعليم اإللكتروني والتراث اإللكتروني 

تراجع ذلك العمل وما ادى إليه من تعطيل لكل فرص 
املعاجلات السليمة وقدرتنا على النهوض بأوضاع 
امتن����ا الى ما نصبو إليه من تقدم ورقي ووحدة في 
الصف العربي وهو االمر الذي ادى الى اس����تفحال 
روح الفرقة بدال من الوحدة والتضامن واس����هم في 
تعطيل مسيرة التنمية في وطننا العربي وبات معه 
موقفنا العربي يعاني من الضعف والهوان في مواجهة 

مخاطر اقليمية ودولية حتيط بنا.
ولنا ان نتس����اءل عن ماهية خالفاتنا العربية؟ 
هل هي على السيادة ام خالف في الرأي؟ ال شك انه 
خالف في ال����رأي واذا كان االمر كذلك فلماذا ندخل 
ش����عوبنا العربية في هذه اخلالف����ات بني االنظمة؟ 

وملاذا ال ننأى بها عنها؟
أم����ا في قمة الدوحة العربي����ة الالتينية فقد دعا 
صاحب الس����مو املجتمع الدولي إلنشاء نظام مالي 
يساهم في استقرار االقتصاد العاملي ويجنب العالم 

بأسره املزيد من االضرار.

السالم العادل والشامل

وشدد صاحب الس����مو على ان السبيل الوحيد 
لتحقيق السالم العادل والشامل والدائم في املنطقة 
بأسرها هو االلتزام بقرارات الشرعية الدولية واملبادرة 
العربية للسالم وخارطة الطريق وتكثيف اجلهود 
من خالل اللجن����ة الرباعية واملجتمع الدولي إلنهاء 
االحتالل االس����رائيلي لكافة االراضي العربية التي 

احتلتها عام 1967.
وفي 6 أبريل حضر سموه اوبريت »نحبها قول 
وفعل« وذلك على مس����رح قص����ر بيان حيث قامت 
مجموع����ات من طالب وطالبات املراحل الدراس����ية 
املختلف����ة في مدارس الكويت ومبش����اركة عدد من 
املطربني بتقدمي لوحات فنية مختلفة عكس����ت حب 

االنتماء والوالء للكويت.
وكرم صاحب الس����مو األمير في 7 ابريل الطلبة 
املتفوقني من ابناء الشهداء في مختلف املرحل الدراسية 
في حفل اقيم بقصر بيان وذلك مبناسبة حصولهم 

على تقدير امتياز للعام الدراسي 2008/2007.
كما شمل سموه برعايته السامية في 8 ابريل حفل 
تكرمي الفائزين في جائزة سمو الشيخ سالم العلي 

الصباح للمعلوماتية بقاعة سلوى.
وفي 5 مايو شارك صاحب السمو األمير في اللقاء 
التشاوري احلادي عشر لقادة دول مجلس التعاون 
لدول اخلليج العربية الذي عقد في العاصمة السعودية 

جناحات تنموية وديبلوماسية وسياسية حققتها 
الكويت حتت راية أميرها صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد الذي تدخل بالدنا معه غدا عاما جديدا 
من املس����يرة املباركة التي بدأت عام 2006 ليستمر 

نهر العطاء متدفقا.
وسجلت أحداث العام الرابع حلكم سموه عددا كبيرا 
من النشاطات واالجنازات التي تنوعت لتشمل كل 
اجلوانب ولعل ابرزها اجناز قمة الكويت اخلليجية 
املتمثل بتدش����ني الربط الكهربائي بني دول اخلليج 
وعزم دوله على الدخول في برنامج زمني التفاقية 
االحتاد النقدي باإلضافة إلى العديد من النش����اطات 

التي ميزت العام املنصرم.
وتفضل سموه في 9 مارس برعاية افتتاح الدورة 
ال� 42 للمؤمتر العام ملجلس احتاد اجلامعات العربية 
والذي احتضنته جامعة الكويت مبشاركة 180 جامعة 

عربية.

القمة العربية المصغرة

وفي 11 مارس لبى صاحب السمو األمير دعوة تلقاها 
من أخيه خادم احلرمني الشريفني امللك عبداهلل بن 
عبدالعزيز عاهل  اململكة العربية السعودية  حلضور 
القمة العربية املصغرة التي عقدت في العاصمة الرياض 
وجمعت الرئيس املصري والرئيس السوري بهدف 
تنقية األجواء العربية وحتقيق املصاحلة استكماال 

ملا بدأ في قمة الكويت االقتصادية.
وفي اليوم ذاته حضر صاحب السمو األمير العرض 
العس����كري املشترك والذي اقيم في منطقة صبحان 
وشاركت فيه جميع فصائل القوات املسلحة من اجليش 
والشرطة واحلرس الوطني وتخلل العرض حتليق 
للطائرات العمودية واملقات����الت احلربية الكويتية 

مبختلف انواعها.

حل مجلس األمة

وفي 18 مارس أصدر صاحب السمو األمير مرسوما 
حمل الرقم 2009/85 حل مبوجبه وفق املادة 107 من 

الدستور مجلس األمة.
ودع����ا إلى حركة تصحيحية في بعض وس����ائل 

اإلعالم.
ومما قاله س����موه في قرار احلل: »يعلم اهلل أن 
القرار الذي اتخذته اليوم لم يكن يسيرا على قلبي 
بل هو قرار حتمي متليه علي أمانة املسؤولية حيث 
أصبح اللجوء إلى هذا اخليار أمرا ملحا وعاجال ومن 
األمور التي تس����توجبها املصلحة الوطنية وهو أن 
أجل����أ إلى حل مجلس األمة وفق����ا الحكام املادة 107 
من الدس����تور ودعوة الشعب الكويتي الى انتخاب 
مجلس نيابي جديد ينهض مبس����ؤولياته اجلسام 
في صيانة أمن الوطن وسيادته ويتحمل مسؤولية 
التطوير والتنمية في روح من التعاون الواعي بني 

السلطتني التشريعية والتنفيذية«.
وأكد سموه أنه »ليس هناك أكبر وأهم وأغلى من 
الكويت وأهلها األوفياء وأنها تستحق أن نفديها بكل 
غال ومن روحنا ودمنا في يومنا وامسنا ومستقبلنا 

املعمور باإلميان«.
وكرم صاحب الس����مو في هذا الشهر 176 متفوقا 
من خريجي كلي����ات ومعاهد الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي للعام الدراسي 2008/2007 في حفل حضره 
كبار الشيوخ والوزراء وفي 23 من هذا الشهر شمل 
صاحب السمو برعايته حفل تخريج الدفعة ال� 13 من 
الطلبة الضباط اجلامعيني والدفعة ال� 36 من الطلبة 
الضباط بكلية علي الصباح العسكرية ثم رعى حفل 
تخريج الدفعة ال����� 35 من الطلبة الضباط والدفعة 
العش����رين من الطلبة ضباط االختصاص والدفعة 
األولى من طالبات معهد الهيئة املس����اندة وذلك في 

ميدان اكادميية سعد العبداهلل للعلوم األمنية.

وحدة الصف العربي

وف����ي الفترة من 29 إلى 31 مارس ترأس صاحب 
الس����مو األمير وفد الكويت في اجتماع مؤمتر القمة 
العربية ال� 21 جلامعة الدول العربية والقمة الثانية 
للدول العربية ودول اميركا اجلنوبية اللذين عقدا 

في العاصمة القطرية الدوحة.
ودعا صاحب الس����مو الى وقفة جادة ومخلصة 
نتلمس من خاللها مواط����ن الضعف واالختالل في 
عملنا العربي املشترك واألس����باب التي تقف وراء 
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ماً حفظة القرآن الكرمي مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس مكرِّ صاحب السمو يزيح الستار أثناء افتتاح مدرسة املركز الثقافي اإلسالمي في نيويورك

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد يّكرم الرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي بقالدة مبارك الكبير لدى زيارته الكويت

تلوح في األفق توحي بأن اسواق العالم شرعت في 
الدخول الى مرحل����ة التعافي ولو مبعدالت بطيئة، 
واستذكر صاحب السمو األمير دور الكويت في دعم 
التعاون االقتصادي العربي واالس����المي، مستشهدا 
في ذلك باستضافتها للقمة االقتصادية واالجتماعية 
بداية العام احلالي ومبادرتها بإنشاء صندوق دعم 
املش����روعات الصغيرة واملتوس����طة برأسمال قدره 
مليارا دوالر س����اهمت فيه مببلغ 500 مليون دوالر 
حتقيقا للتكامل فيما بني الدول العربية، الى جانب 
زيادة مساهمتها في ميزانية البنك االسالمي للتنمية 
الى 12% ودعمها الصندوق الدولي املخصص للقضاء 
على الفقر والتابع للبنك االس����المي للتنمية وايضا 
مبادرتها بالدعوة الى انش����اء صندوق يوفر احلياة 
الكرمية للدول احملتاجة برأس����مال قدره 100 مليون 

دوالر ومشاركتها في متويل هذا الصندوق.

رئيس الغرفة الفخري

وفي 11 نوفمبر شمل صاحب السمو األمير برعايته 
وحضوره احتفال غرفة جت����ارة وصناعة الكويت 
بذكرى مرور 50 عاما على انشائها، حيث مت تكرمي 
س����موه بصفته الرئيس الفخري للغرفة، حيث قدم 
له رئيس الغرفة علي الغ����امن الوثيقة املوجهة الى 
سموه من قبل االحتاد العربي للغرف العربية املؤرخة 

بتاريخ 20 يونيو عام 1959.
وفي 9 ديسمبر أصدر صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحم����د توجيهاته بنقل اجلرحى واملصابني 
العراقيني اثر الهجمات االرهابية البغيضة التي تعرضت 

لها بغداد الى الكويت لتلقي العالج الالزم.
وبحضور اكثر من 200 شخصية ومبباركة عاملية 
من االحتاد األوروبي وآسيا افتتح صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد انشطة املؤمتر السنوي الثامن 
ملؤسسة الفكر العربي »فكر 8« الذي يعقد بالكويت 
حتت عنوان »التكامل االقتصادي العربي.. شركاء من 
أجل الرخاء« بقاعة الراية وبحضور رئيس مؤسسة 
الفكر العربي صاحب السمو امللكي األمير خالد الفيصل 
ووسط حضور كثيف لكبار الشخصيات السياسية 
واالقتصادية العربية والعاملية ومبشاركة مجموعة 

من املفكرين والكتاب واالقتصاديني واملبدعني.
وأكد س����موه في 13 ديسمبر في لقاء صحافي مع 
وكال����ة األنباء الكويتية ان مجل����س التعاون لدول 
اخللي����ج العربية يعتبر من اهم املنظمات االقليمية 
التي تنطلق في عملها من اهداف وغايات مش����تركة 
هدفها حتقيق مزيد من األمن واالس����تقرار والرفاه 

لدول وشعوب العالم.
وركز سموه على االهمية املتزايدة لدول مجلس 
التعاون في حتقيق األمن واالستقرار االقليمي واملوارد 
الطبيعي����ة الضخمة التي حباه����ا اهلل بها وفاعلية 
دول مجلس التعاون في حتريك وتنشيط االقتصاد 
العاملي أوجدت رغبة م����ن جميع املنظمات الدولية 
واإلقليمية للتعاون مع مجلس التعاون لدول اخلليج 

العربية.

قمة »التعاون« الـ 30

وافتتح صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
في 14 ديسمبر القمة ال� 30 لقادة دول مجلس التعاون 
اخلليجي بكلمة له جدد فيها اس����تنكاره واستنكار 
القادة املشاركني لالعتداء على أراضي اململكة العربية 
الس����عودية من قبل احلوثيني، وقال صاحب السمو 
األمير: ان استهداف الس����عودية من قبل احلوثيني 
يشكل مساسا باألمن اجلماعي لدول مجلس التعاون 
اخلليجي. وشدد صاحب الس����مو األمير على ادانة 
مجلس التع����اون للهجمات االرهابية بالعراق داعيا 
العراقيني الى رص الصفوف والتكاتف. وأكد سموه 
أهمية القمة باعتبارها لبنة مباركة في بناء الصرح 
اخلليجي الشامل وإضافة بناءة إلى مسيرته املباركة. 
وقال صاحب السمو: يأتي احتفالنا وتدشيننا اليوم 
للربط الكهربائي بني دول املجلس، وعزمنا على الدخول 
في البرنامج الزمني التفاقية االحتاد النقدي وكذلك 
إنشاء هيئة سكة حديد دول املجلس، جتسيدا حلرصنا 
على حتقيق املزيد من االجنازات واملكاسب. كما جدد 
صاحب السمو دعوته للفلسطينيني لنبذ اخلالفات 
وجتاوزها واحلرص على تكريس العمل اجلاد خلدمة 
قضيتهم العادلة، الفتا سموه إلى ضرورة حل ازمة 

مسؤولة عن تنفيذ برنامجها ومشروعاتها وأعمالها 
وتطبي����ق القوانني وهي موض����ع املتابعة واملراقبة 
واملس����اءلة فإن على املجلس تقع مسؤولية ضبط 
ممارس����اته وأعماله والنأي بها عن اي انحراف وان 
يباش����ر تفعيل الئحته وأدواته مبا يكفل ان تكون 
جميع ممارساته منضبطة بأحكام الدستور والقانون 
ومحققة للصالح العام، وتطرق سموه الى وسائل 
اإلعالم قائال: ان اإلعالم بوسائله املرئية واملسموعة 
واملقروءة يبقى األداة احلضارية للداخل واخلارج، 
واذا كان����ت حرية التعبير مكفولة للجميع فإن ذلك 
ال يعطي احلق ألحد أيا كان في ان يسيء الى الغير 
بالتجريح واستباحة اخلصوصيات وتفصيل القضايا 
املطروحة على ايقاع طائفي او قبلي او فئوي انتقائي 
ينال من ثوابتنا الوطنية الراسخة وعليه ان يكون 
منارة للحرية املسؤولة ومساندا للجهود االصالحية 

مبا يجسد دوره املأمول واملنشود.
وأكد صاحب الس����مو ان الكويت املعتزة بأهلها 
والثرية بثوابتها املؤمنة بالدميوقراطية واملنفتحة 
على مكونات العصر احلديث صاحبة األيادي البيضاء 
واملواقف االنسانية واحلضارية املشهودة في العالم 
اجمع هي في عيون ابنائها دائما وهي اوال وفوق كل 

اعتبار وستبقى كذلك.
وفي 3 نوفمبر وحتت رعاية وحضور سموه مت 
افتتاح املؤمتر الدولي لتطبيقات الطاقة البديلة )خيار 
أم ضرورة( وذلك في فندق ماريوت كورت يارد والذي 

أقيم باشراف جمعية املهندسني الكويتية.

الدعم للمملكة

ووجه صاحب السمو في 8 نوفمبر رسالة خطية 
الى خادم احلرمني الش����ريفني تضمنت تأكيد موقف 
الكويت الداعم للمملكة العربية السعودية حلماية 
اراضيه����ا ومواطنيها وجددت التأكي����د على ان اي 
اعتداء على شبر من اراضي اململكة هو اعتداء على 

الكويت.
وألقى صاحب السمو في 9 نوفمبر كلمة في مؤمتر 
القمة االقتصادية اخلامسة والعشرين للجنة الدائمة 
للتعاون االقتصادي والتجاري )كومسيك( ملنظمة 
املؤمتر االسالمي في اسطنبول أكد فيها ان الكويت 
لم ولن تدخر جهدا في س����بيل دعم العمل املشترك 
سواء في االطار العربي او في االطار االسالمي، وقال 
صاحب السمو األمير ان مما يدعو للتفاؤل بخصوص 
االزمة املالية العاملية ان هناك مؤشرات ايجابية بدأت 

واعتبر سموه ان االعمال االرهابية املشينة التي 
تتعرض لها العديد من الدول العربية واالس����المية 
والدول الصديقة ال تتفق مع رسالة االسالم السماوية 
السمحة املناهضة لإلرهاب والعدوان والداعية الى 
التآلف والوسطية والتسامح واحملبة بني الشعوب 

وحترمي قتل األبرياء.
وفي 6 اكتوبر قام س����موه بزيارة اخوية لدولة 
االمارات العربية املتحدة حيث اجرى مباحثات مع 
اخيه س����مو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس 
دولة االمارات تناولت العالقات االخوية املتميزة بني 
البلدين وسبل تعزيزها في املجاالت كافة اضافة الى 

القضايا ذات االهتمام املشترك.
وفي 21 اكتوبر أثنى صاحب الس����مو األمير بعد 
حض����وره حفل تك����رمي كوكبة م����ن املعلمني للعام 
الدراسي 2009/2008 مبناسبة اليوم العاملي للمعلم 
على مسرح كلية التربية األساسية مبنطقة الشامية 
على اجلهود احلثيثة التي يبذلها املعلمون واملعلمات 
في حقل التعليم وعلى عطائهم املتواصل في تنشئة 
االجيال، مطالبا اياهم مبضاعفة اجلهود ومراعاة ابنائه 
الطلبة في مدارس����هم للنهوض باملسيرة التعليمية 
وتخريج جي����ل متميز قادر على مواجهة التحديات 

والصعاب.

والد الجميع

وتفضل صاحب السمو في 27 اكتوبر بافتتاح دور 
االنعقاد الثاني من الفصل التشريعي ال� 13، وأكد سموه 
في النطق السامي باملناسبة ان ابوابه مفتوحة كوالد 
للجميع، داعيا الى تكريس دولة القانون واملؤسسات 
مبقومات عصرية، مبا يعزز هيبتها ويصون سيادتها 
ويحفظ كرامة العاملني فيها ويجسد كفاءة ونزاهة 
القضاء الكويتي واس����تقالليته وان تتضافر جميع 
االجهزة املعنية حلفظ النظام وترسيخ العدالة وفق 
نهج قوامه س����يادة القانون وتطبيقه على اجلميع، 
وشدد سموه على اهمية الوحدة الوطنية وعلى ان 

الكويت ال تفرق بني ابنائها.
ودعا سموه السلطتني الى التعاون موجها رسائل 
الى كلتيهما قائال سموه: الشك في ان هناك جهدا كبيرا 
قد بذلته احلكومة في اعداد برنامج عملها للمرحلة 
املقبلة وقد يكون هناك اختالف حول ما جاء به من 
مضامني ولكن املصلح����ة تدعو ألن يتعامل مجلس 
األمة مع مقتضيات برنامج العمل على نحو ايجابي 
وموضوعي، واضاف س����موه: واذا كانت احلكومة 

وقد اتخذت األجهزة املختصة في الدولة اإلجراءات 
الكفيل����ة ملواجهة هذا امل����رض 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 
معاف����ى ليواصل عطاءه املعهود ف����ي خدمة الوطن 
العزيز وأن يتغمد شهداءنا األبرار ويعلي درجاتهم 

في جنات النعيم بفضله وكرمه.
والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته. 

جامعة الملك عبداهلل

وفي 23 س����بتمبر حضر صاحب الس����مو األمير 
الشيخ صباح األحمد في اململكة العربية السعودية 
حفل االفتتاح الرسمي جلامعة امللك عبداهلل للعلوم 
والتقنية الذي ش����ارك فيه عدد كبير من قادة الدول 
العربية واإلس����المية ودول العالم ملناسبة احتفال 

اململكة باليوم الوطني التاسع والسبعني.
واعتبر سموه في مؤمتر روسيا والعالم اإلسالمي 
ان مشاركة الكويت في مثل هذه االنشطة االسالمية 
تستهدف تعزيز مفهوم التعايش السلمي واحلوار 
والوسطية، وتفعيل الرأي وايضاح مفهوم املواطنة 
بالنسبة للمسلم والتأكيد على ضرورة الوفاق القومي 
والديني والتوافق االجتماعي والوطني بني القوميات 
املختلفة في البلد الواحد، خاصة في الدول التي بها 
اقليات مسلمة من أجل حتقيق االهداف السامية من 
عدالة اجتماعية وحرية فكرية وسلم اجتماعي ودولي 
بعيدا عن روح العداوات واحلروب التي جلبت على 
العالم اخلراب والدمار والتطرف واالرهاب وافرزت 
الكثير من النعرات االقليمية والعصبيات العرقية 
وغيرها من الظواهر السلبية في العالقات الدولية 

املعاصرة.

اخواني واخواتي: ان الكوي����ت هي الكيان الذي 
يجمعنا وهي الوجود الثابت واملالذ اآلمن لنا جميعا، 
حافظ عليها اهلنا على مر االزمان فكان منهم الشهداء 
الذين روت دماؤهم الزكية ارضها الطاهرة، وكان منهم 
الشرفاء الذين قامت على اكتافهم نهضتها، واليزال 
فيها االوفي����اء العاملون في 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 عاتق كل 
مواطن التزامه بدينه واعتزازه بوطنيته والتمسك 
مبا يدعو اليه من مكارم االخالق والبعد عن الفتنة 
والفاحش من القول والعمل واحترام القوانني التي 
ارتضيناها النفسنا وشرعناها 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.

وحدتنا الوطنية

اخواني واخواتي: ال يخفى عليكم ما يشهده العالم 
من حولنا من تطورات متسارعة وتغيرات مستجدة 
واحداث مؤملة لسنا مبعزل عنها يتوجب علينا ازاءها 
ان نعي حجمنا وامكانياتنا وان نس����تخلص العبر 
والعظات منها فنكون صفا واحدا في مواجهتها حكماء 
ف����ي التعامل معها مقتدين بس����لوك االباء واالجداد 
الذي����ن كانت افعالهم ومواقفهم خير دليل على حب 
هذا الوطن واحلفاظ على امنه واستقراره ووحدته 

الوطنية.
اخواني واخواتي  

لقد آملني ما قرأت وتابعت وسمعت من تصنيفات 
وتقسيمات البناء الوطن واثارة للنعرات الطائفية 
والقبلية وهي تصنيفات ومسميات لم نعتد عليها 
ولم نكن نعرفها او نقبل بها في وطن واحد ال يفرق 

بني ابنائه.
وعلينا ان نتذك����ر ان وحدتنا الوطنية هي التي 
جمع����ت اهل الكويت في احلك الظروف واحملن وان 
احلفاظ عليها وصونها من كيد العابثني واحلاقدين 
واج����ب وطني مقدس ولن اس����مح لكائ����ن من كان 
باملس����اس او العبث في نسيجنا الوطني وإذا كانت 
حرية الق����ول والعمل مكفول����ة للجميع فان ذلك ال 
يعني سوء استخدامها واالساءة للوطن وثوابته بل 
الواج����ب ان يكون ذلك مدعاة لتوحيد الصفوف في 
مواجهة كل من يريد بهذا الوطن سوءا او تفرقة بني 

ابنائه وتعكيرا لصفو امنه واستقراره.

أواصر المحبة

وانني اكرر دعوتي لوس����ائل إعالمنا املس����موع 
واملقروء واملرئي ان حتفظ للحرية مساحتها املقبولة 
وان تلتزم في ممارسة دورها حدود املسؤولية امللقاة 
عليها وأال تكون أدوات ووسائل لبث الفتنة والفوضى 

والشقاق والصراع بني فئات املجتمع.
إن الواجب ميلي على وس����ائل إعالمنا املختلفة 
أن تكون منارات هدى ووعي متارس نقدها برزانة 
وتبرز ما تريد إب����رازه مبصداقية دون تهويل وأن 

تنتقد ما تريده دون تضليل.
فنحن بحاجة إلى كل جهد مخلص يزيد من تالحم 
مجتمعنا ويقوي أواصر احملبة والترابط فيه ويبرز 
القيم الفاضلة والنبيلة له ويوحد صفوفنا لنكون 
يدا واحدة قادرة على بن����اء هذا الوطن الذي يزخر 

باخليرات وباألوفياء من أبنائه.
فالعالم من حولنا في س����باق محموم ألخذ زمام 
املب����ادرة في كل املجاالت والبد لن����ا 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 وليكن رائدنا في 
حب الوطن العمل املخلص والقول الصادق وااليثار 
الواضح لوطننا الكويت الذي لم يبخل على أبنائه 

بشيء.
إخواني وأخوات����ي: يعاني وطننا العزيز كغيره 
من دول أجمع من مخاطر انتشار إنفلونزا اخلنازير 

أقدار األوطان ومقدراتها أغلى من أن تختلط بها وتخالطها مصالح ضيقة زائلة

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مستقبال الرئيس املصري محمد حسني مبارك لدى زيارته الكويتصاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مستقبال السلطان قابوس سلطان سلطنة عمان
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قادة دول مجلس التعاون اخلليجي في قمة الكويت الـ 30 يتوسطهم صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد

صاحب السمو األمير مصافحا إحدى الطالبات املشاركات في أوبريت »نحبها قول وفعل«
صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مترئسا وفد الكويت في اجتماعات قمة عدم االنحياز

صاحب السمو خالل العرض العسكري املقام مبناسبة العيد الوطني وعيد التحرير صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مصافحا الرئيس الڤنزويلي هوغو شاڤيز على هامش اجتماعات القمة العربية ـ الالتينية

امللف النووي االيراني باحلوار والطرق السلمية.
وزار صاحب الس����مو األمير في 15 ديسمبر أخاه 
صاحب الس����مو الشيخ خليفة بن زايد رئيس دولة 

اإلمارات.

مدينة صباح األحمد البحرية

وفي 17 ديس����مبر افتتح صاحب الس����مو األمير 
الشيخ صباح األحمد مدينة صباح األحمد البحرية 
وسط حضور حاشد، وقال سموه وهو يطلق املياه: 
»أشكر كل من عمل في هذا املشروع وعلى رأسهم أخي 
خالد املرزوق وأبناؤه فواز واخوانه وجميع الشركات 
واملقاولني الذين قدموا هذا االجناز، ومتنى س����موه 
التوفيق والنجاح ملا يقوم به القطاع اخلاص ومتنى 
االستمرار بهذه املش����اريع«. وبعد خمسة ايام وفي 
املجال االقتصادي ايضا رعى صاحب السمو في 22 
ديسمبر حفل مرور 75 عاما على تأسيس شركة نفط 
الكويت بحضور كبار القيادات السياسية االقتصادية 

ورئيس اجلمهورية التركي عبداهلل غول.

األمن غاية الغايات

وتوجه صاحب الس����مو في 29 ديس����مبر بكلمة 
للمواطنني عبر فيها عن حزنه ملا تش����هده الساحة 

السياسية من اجواء قامتة، وجاء فيها:
بسم اهلل الرحمن الرحيم

)يؤتي احلكمة من يش����اء ومن يؤت احلكمة فقد 
أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إال أولو األلباب( ڈ

احلمد هلل الذي بنعمه تتم الصاحلات نستعينه 
ونستغفره ونتوب إليه والصالة والسالم على رسول 
اهلل وصحبه األكرمني وم����ن اهتدى بهديه الى يوم 

الدين.
لقد علمنا تاريخ الكويت ان أمنها وسيادتها ومكانتها 
وتقدمها يصنعه أبناؤها بجهدهم وعرقهم وتضحياتهم 
صانوها فاحتضنتهم وعمروها فآوتهم ودأبوا جيال 
بعد جيل على االلتزام بقيم أصيلة ترس����خ احملبة 
واالحترام وتوثق التالحم والترابط والتكاتف بينهم 

من أجل أمهم الكويت ورفعة شأنها.
إن أمن الكويت واستقرارها غاية الغايات ومركز 
القوة احلقيقية في الدفاع عنها يكمن في نفوسنا نحن 
أهل الكويت وواجبنا دائما أن نترجم ش����عار الوالء 
للوطن الى س����لوك ملموس وأن نكون جميعا على 
رؤية واحدة في جتسيد مفهوم عملي واضح للوحدة 

الوطنية يحفظها ويصونها ويحرم املساس بها.

الثوابت الوطنية

إخواني وأخواتي.. إني ومن منطلق املس����ؤولية 
الغالي����ة امللقاة على عاتقي أؤكد ما طاملا أفضت فيه 
وأسهبت من اننا في صلب عالم سريع اإليقاع بتبعاته 
وارتداداته علينا وعلى املنطقة بأس����رها وبأننا في 
مرحلة مصيرية متتزج فيها األصالة مع احلداثة في 
حتديد املشروع من املطالب واملطامح وبلوغ املستهدف 
م����ن الغايات واملقاصد وهو م����ا يحتم ويقضي بأن 
نكون على مستوى املسؤولية في مواجهة التحديات 

الداخلية واخلارجية على اختالفها.
وأمام ذلك نتساءل:

هل بات مقبوال أن نرى من املمارس����ات ونسمع 
من العبارات ما ميس ثوابتنا الوطنية ويسيء الى 

نسيجنا االجتماعي ومكوناته؟!
هل أصبح التهديد والتشكيك والشحن واإلثارة 
وتعبئة اجلماهير واستخدام األساليب الغريبة وانتهاج 
الفوضى واالنفالت بديال لالحتكام للقانون وتأكيد 

سلطته واحلفاظ على هيبته؟!
أليس غريبا أن جتهض االجنازات وتفوت الفرص 
ويهدر الوقت وتضيع اجلهود في أمور عقيمة ال طائل 
منها ونح����ن بأمّس احلاجة الى توجيه ما منلك من 
طاقات وقدرات نحو حتقيق املش����روعات التنموية 

املستهدفة؟!
إن للممارسات الدميوقراطية أصولها وحدودها 
وأدواتها الدس����تورية التي مت����ارس من خاللها في 
الزم����ان واملكان احملدد لها ف����إن خرجت عن زمانها 
ومكانها وإطارها الدستوري فإنها تتحول الى فوضى 
ومترد على األس����س والقواعد واألعراف والتقاليد 
االجتماعية ودستورنا الذي ارتضيناه جاء على نحو 
من الشمولية واالنفتاح والتكامل يتسع للتعبير عن 

ومجمل مناحي حياته وتهدد باخلطر الشديد أعز ما 
منلك من مكتسباتنا وثوابتنا الوطنية التي كرسها 
أبن����اء هذه األرض اخليرة بص����دق عزميتهم ونقاء 

فزعتهم عبر تاريخهم املشرف.

ممارسات مؤسفة

وأمام ذلك أصارحكم القول وبكل األسى واأللم ان 
ما ابتليت به الساحة الكويتية مؤخرا من ممارسات 
مؤسفة جتاوزت كل احلدود في تشويه وجه احلرية 
والدميوقراطية والعم���ل الوطني في دولة الكويت 
لتفتح باب الفوضى واالنفالت وتشيع أجواء التوتر 
والتناحر واستفزاز املشاعر واالنشغال باملماحكات 
واملزايدات واالس���تعراضات املشبوهة التي أثارت 
قلق املواطنني وهواجس���هم جتاه مستقبل وطنهم 

وأبنائهم.
وإذا كان م����ن اإلنصاف التنويه باإلجراءات التي 
بادرت احلكوم����ة الى اتخاذها في التعامل اجلاد مع 
مجري����ات األحداث األخيرة واحتواء أس����باب فتنة 
بغيضة بالعمل على فرض حكم القانون مبا يحقق 
العدالة ويعل����ي صوت القانون ويوطد دعائم دولة 
القانون واملؤسس����ات باملمارسات قوال وفعال األمر 
الذي يستوجب من اجلميع أن يتوقف عن اخلوض 
في هذا املوضوع وتداعياته بعد أن بات األمر برمته 

في يد قضائنا العادل.

مختلف اآلراء والطروحات غنيا باألحكام التي تكفل 
انضباط كل املمارسات النيابية الصحيحة وتصل بها 

الى غاياتها في حتقيق املصلحة العامة.
وإننا في هذا البلد نؤمن إميانا راس����خا باملبادئ 
الدس����تورية التي يجب أن تستقر وتعمق املمارسة 
السليمة التي تكون من خالل األدوات الدستورية وحتت 
قبة مجلس األمة وليس من خالل تأجيج املش����اعر 
واستخدام أس����اليب اإلثارة والتحريض والتشكيك 

عبر اخلطب ووسائل اإلعالم املختلفة.
وفي هذا الصدد فانه من دواعي األسف أن يستمر 
البعض بترديد االدعاء بتوجهات للتعدي على الدستور 
والتجاوز عليه وغيرها من طروحات التشكيك وخلط 

األمور سعيا لتحقيق مكاسب سياسية رخيصة.
إن إمياننا راسخ بالدميوقراطية وكذلك التزامنا 
ومتسكنا بالدستور وأحكامه مبا ال يسمح بأي مزايدات 
مرفوضة بهذا الشأن وهنا ينبغي التأكيد بأن ال أحد 
ميلك الوصاية على الدستور وكلنا يعلم بأن أحكام 
الدس����تور قد نظمت آليات وإجراءات تعديله ولعل 
دعاة هذه الش����ائعات والشكوك هم أكثر من ينتهك 

أحكام الدستور ويخالف مبادئه ونصوصه.
إخواني وأخواتي.. لقد هالني وأحزنني أن تشهد 
الساحة الكويتية مثل هذه األجواء القامتة وما انطوت 
عليه من مظاهر وممارس����ات وأصداء انفعالية غير 
محسوبة التداعيات والعواقب مشحونة بالنزعات 
والنعرات املقيتة مب����ا حتمله من بذور الفتنة التي 
تهدد ركائز ومقومات مجتمعنا في أمنه واستقراره 

صاحب السمو: أي اعتداء على شبر من أراضي المملكة هو اعتداء على الكويت
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صاحب السمو يعلن افتتاح مشروع مدينة صباح االحمد البحرية بضغطه على جهاز حتكم قدمه اليه خالد فواز املرزوق وسط متابعة رئيس مجلس ادارة شركة آللئ الكويت العقارية والعضو املنتدب فواز خالد املرزوق

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مع الطفل حمد بوناشي الذي قدم رسالة أبناء دول اخلليج إلى قادة »التعاون« خالل قمتهم الـ 30

تكرمي صاحب السمو بوسام االستحقاق من الدرجة األولى جلمهوريات القوقاز

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد متوسطا املهندسني واملهندسات املشاركني في املؤمتر الدولي لتطبيقات الطاقة

سمو األمير مستقبال الرئيس التركي عبداهلل غول لدى حضورهما احتفال شركة نفط الكويت باليوبيل املاسي مبناسبة ذكرى مرور 75 عاما على تأسيسها

صاحب السمو األمير يتسلم درع احتاد اجلامعات العربية من د.صالح هاشم خالل افتتاح الدورة الـ 42 للمؤمتر العام ملجلس االحتاد 

صاحب السمو األمير أثناء ترؤسه وفد الكويت في قمة الكومسيك ومؤمتر القمة االقتصادية لرؤساء الدول األعضاء في منظمة املؤمتر اإلسالميكأس األمير يسلمه صاحب السمو لكابنت نادي الكويت الالعب فرج لهيب

حقيقية وتعاون ايجابي بني السلطتني التزاما باألطر 
الدستورية وحدودها الفاصلة بني السلطات واالحتكام 
الى قرار احلوار الراقي الرصني القائم على سعة األفق 
ورحابة الصدر واحلرص عل���ى املصلحة العامة في 

النقاش واحترام الرأي اآلخر.
إخوان���ي وأخواتي.. إن إجنازاتنا الدميوقراطية ال 
تتكامل عبر مسيرتنا الوطنية إال بدور إيجابي مسؤول 
تتواله وسائل إعالمنا املقروءة واملرئية واملسموعة.

وإن االلتزام مبعايير املهنية السليمة ضروري في 
األداء اإلعالمي الواعي احلر املسؤول ألن إعالمنا جزء 

أساسي من نظامنا الدميوقراطي.
وإذا كنا ننتقد بعض املمارسات واالجتهادات اإلعالمية 
غير املسؤولة والتي ال يجوز التهاون إزاءها فألننا ال 
نريد إلعالمنا االنحراف عن رسالته الوطنية السامية 
فيما يهدد الوحدة الوطنية واألمن االجتماعي ويعكر 
صفو العالقات اخلارجية ليكون دائما مشعال حضاريا 
مش���هودا للمعرفة في دقته وحي���اده وإنصافه وأداة 
إيجابية فعالة في دعم جهود البناء والتنمية ومنبرا 

للحرية املسؤولة والرأي العام املستنير.

أقدار األوطان

إخوان���ي وأخواتي.. ان أق���دار األوطان ومقدراتها 
أغلى م���ن أن تختلط بها وتخالطه���ا مصالح ضيقة 
زائلة فاألوطان ال تبنى وال تصان إال بس���واعد أهلها 
وتكاتفهم وتعاض����دهم وقد أدى أهلنا األمانة كاملة 

واستودعونا شرف الرسالة.
انن���ا نعيش في واحة وارفة الظ���الل ينعم فيها 
أهله���ا بخير وفير ومناخ عام���ر باألمن والطمأنينة 
مفعم بروح التآخ���ي والتواصل نتنفس فيه أجواء 
احلرية والدميوقراطية وهي نعم وفضائل تستوجب 
احلمد والشكر والثناء هلل وقد قال تعالى في كتابه 

الكرمي:
)ذلك بأن اهلل لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى 

يغيروا ما بأنفسهم وإن اهلل سميع عليم( ڈ.
إن علين���ا أن نعي وندرك مخاطر الفتنة البغيضة 
التي ال يجدي معها حل أو عالج ولن يكون فيها رابح 
فاخلاسر فيها دائما هو الوطن والذي يدفع الثمن هو 
اجلميع. ولعل خير ش���اهد على ذلك ما تعرضت له 
مجتمعات ودول من شرور وتداعيات الفنت وما ترتب 
عليها من انشقاق وعداوات طالت أبناء البيت الواحد 
أتت على مقدراتها وأكلت األخضر واليابس فيها، نسأل 

اهلل تعالى أن يقينا شرها وخطرها.

مرسى األمان

إخواني وأخواتي.. إننا في سفينة واحدة ال بديل 
في إبحارها إلى مرسى األمان إال أن تتصافى األنفس 
وتتوحد القلوب وتتشابك األيدي وتسود مشاعر األلفة 

والتعاون بروح األسرة الواحدة.
ان ثقت���ي بأبناء وطني كبي���رة فأحالمنا وأمانينا 
وتطلعاتن���ا واحدة وطريقنا إل���ى بلوغ املراد والؤنا 

ووحدتنا وانتماؤنا واتقاء اهلل في وطننا.
لقد أعطتنا الكويت الكثير وما أغنانا عن ممارسات 
تلهينا عن الوفاء مبا تس���تحقه م���ن أبنائها األوفياء 
املخلصني وعلينا أن نزيح عن س���بيلنا كل املعوقات 

واضعني مصلحة الكويت وحدها في املقام األول.
فلنسر على بركة اهلل صفا واحدا نعمل بجد وتفان 
لنهيئ لنا وملن بعدنا مستقبال زاهرا نفاخر به ونعتز 
سائلني املولى القدير أن يتغمد شهداءنا األبرار برحمته 
ورضوانه ويس���كنهم جنات النعي���م ويجزيهم خير 

اجلزاء.
)ربنا ال تزغ قلوبنا بع���د إذ هديتنا(، )وهيئ لنا 

من أمرنا رشدا(.
وأصلح لنا أعمالنا واجعل حاضرنا خيرا من ماضينا 
ومس���تقبلنا خيرا من حاضرنا وأسبغ على هذا البلد 

أمنا ونعيما مقيما«.
والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

وكرم صاحب السمو في 4 يناير 447 معلما ومعلمة 
ضمن مهرجان »ش���كرا معلمي« السادس كما كرم في 
6 يناير 147 فائزا وفائزة في مسابقة الكويت الكبرى 
ال� 13 حلفظ الق���رآن، وذلك بحضور الرئيس محمود 

عباس رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية.
وتس���تمر مس���يرة اخلي���ر والعط���اء املتواصلة 
لصاحب الس���مو األمير الشيخ صباح األحمد حفظه 

اهلل ورعاه.

أداة تستوجب املصلحة الوطنية أن نحسن استخدامها 
لكي تتحقق غاياتها الس���امية وان نعمل جميعا على 
حتصينها من املمارسات املسيئة وحمايتها من العبث 
والتش���ويه حتى ال تعم الفوضى ويتفشى االنفالت 
وينجح البعض في حتوي���ل هذه النعمة الطيبة الى 

عبء ووبال علينا.
ان النهج الدميوقراطي ال���ذي ارتضيناه منظومة 
قيم حية تكرس جوهر املواطنة الصاحلة واحلقة في 
جميع ممارساتنا وهي التي تؤلف وجتمع وال تشتت 
وتفرق وهي املمارس���ة االيجابية الواعية للواجبات 
قبل احلقوق وهي في تنزيه حواراتنا عن التش���كيك 

واألحقاد والضغائن.
فليس م���ن الدميوقراطي���ة واحلرية ما يس���مح 
بالتعدي على قيمن���ا وثوابتنا الوطنية أو بالتطاول 
والتجريح لآلخرين واحلط من كرامتهم كما هو ليس 
من الدميوقراطية واحلرية بشيء أن يتم انتهاك وجتاوز 

الدستور والقانون باسم الدستور والقانون.
ان ما أخشاه اليوم أن تتعرض املمارسة الدميوقراطية 
خلطر انتكاس���ة مفصلية بفعل اإلفراط في تسييس 
األمور واخلروج على الضوابط التي رسمها الدستور 
السيما ان حالة اخللل السياسي والعالقة غير الصحيحة 
بني السلطتني التشريعية والتنفيذية أصبحت حمال 
ثقيال يقوض املكتسبات واالجنازات وميس الثوابت 

الوطنية.
وهو ما يحّمل املجلس واحلكومة معا مس���ؤولية 
التوصل الى تأمني مقومات راسخة تكفل بناء شراكة 

رسالتنا السامية

إخواني وأخواتي.. إن أش���رف الشرف هو صدق 
االنتم���اء لهذه األرض الطاهرة فه���و ميزان تفاضلنا 
ورسالتنا السامية في ترسيخ وحدتنا الوطنية وإذكاء 
روحها وتأصيل مفهومها فهي حق الوطن في أعناقنا 
وقدرنا املشترك الذي عاهدنا اهلل على الذود عنه وحمايته 
من ش���رور املصالح الشخصية واملكاسب السياسية 
ومهالك العصبية والقبلية والطائفية وحسراتها وهو 
ما يدعو الى املزيد من التآخي واإليثار والتفاني واحلس 
الواعي في ترسيخ هذه الوحدة وإعالئها فوق كل اعتبار 
لتبقى سر املجد واالقتدار لشعب مؤمن بلحمته وإرادته 
اجلامعة في صنع حياة حرة كرمية على تراب وطن 
آمن حافل بأسباب التقدم واالرتقاء فجعلت من أبنائه 
أس���رة واحدة في الس���راء والضراء حاضنة مختلف 
املش���ارب ملتقية على كلمة سواء وهدف ال يحيد عن 
تقدمي املصلحة الوطنية على ما عداها وستبقى هذه 
الوحدة بعون اهلل أقوى وأكبر بكثير من أن ينال منها 
أي تصرف ش���اذ هنا أو هناك كما س���تبقى الصخرة 
املنيعة الكفيلة بتفويت أي فرصة للعبث والتخريب 

على أي مستوى وفي أي مجال.

النهج الديموقراطي

إخواني وأخوات���ي.. إذا كنا نفخر بالدميوقراطية 
وأجواء احلرية التي ننعم بها فينبغي أن ندرك بأنها 

سموه يفتتح المركز الثقافي اإلسالمي في نيويورك ويلتقي أوباما في واشنطن
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أعرب أعضاء مجلس األمة عن سعادتهم مبناسبة الذكرى 
الرابعة لتولي صاحب الس���مو األمير الشيخ صباح األحمد 
مقاليد احلكم، مؤكدين أنها محط فخر واعتزاز للجميع كونها 
تؤكد عالقة احلاكم باحملكوم وأصالة املشاعر الصادقة التي 

يكنها شعب لقائده.
وأكد النواب في تصريحات ل� »األنباء« ان سموه وخالل 
مسيرته دفع نحو مزيد من الدميوقراطية والتمسك بالوطن 
لدفعه نحو التقدم واالزدهار، موضحني ان حكمة س���موه 
وحنكته كانت وال تزال حاض���رة في كل املواقف واألمور، 
داعني اهلل ان يتم على سموه موفور الصحة والعافية وان 
يدمي نعمة االمن واألمان على وطننا الغالي حتت راية سمو 

أميرنا املفدى وسمو ولي عهده األمني.

مزيد: خطوات واثقة

بدوره أكد النائب حس���ني مزيد ان ذكرى تولي حضرة 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مقاليد احلكم من 
املناسبات العزيزة على قلوب أهل الكويت وهو اليوم الذي 
شهد قيادة سموه الدفة ليواصل مسيرة من سبقه نحو عزة 
وكرامة الوطن واملواطنني وبه واصلت الكويت االنطالق نحو 
أفق احلريات والتقدم بخطى ثابتة منهاجها حكمة س���موه 

ودعمه نحو املزيد من الدميوقراطية احلقة.
وقال مزيد ان عهد صاحب الس���مو األمير شهد وال يزال 
يشهد العديد من اخلطوات الواثقة نحو إعالء كلمة الدولة 
وسيادتها في املجتمع الدولي معينها في ذلك مسيرة صاحب 
الس���مو األمير العطرة وحكمته في قياس االمور، الفتا الى 
أن ذكرى تولي صاحب الس���مو األمير مقاليد احلكم كانت 
والتزال غالية على النفوس وبهذه الذكرى يواصل الكويتيون 
جتديد احلب والوالء والطاع���ة لولي أمرهم وقائد دولتهم 
وباني نهضتهم، وزاد مزيد بالقول اننا بهذه املناسبة الغالية 
نرفع اس���مى آيات التهاني والتبري���كات إلى مقام صاحب 
السمو األمير وسمو ولي عهده األمني وإلى الشعب الكويتي 
كافة داعني اهلل عز وج���ل ان يدمي نعمة األمن واألمان وأن 
يس���دد على اخلير خطاه، مؤكدا ان اجلميع عاهدوا سموه 
على االرتقاء بآمال وطموحات املواطنني وان يجعلوا بلدنا 
في املكانة التي ينش���دها سموه ويتمناها كل مخلص لهذه 

االرض الطيبة.

الهاجري: قائد حكيم

من جانبه بارك أمني س���ر مجلس االم���ة النائب دليهي 
الهاجري لسموه الذكرى الرابعة لتقلد سموه سدة احلكم، 
متمني���ا له موفور الصحة والتوفي���ق ملا فيه خير الكويت 
وازدهارها، معربا عن اعتزازه وفخره بالقائد احلكيم الذي 
ينزع فتيل االزمة في الوقت املناس���ب كما رأينا في خطابه 

في التاسع والعشرين من ديسمبر العام املاضي.
واوضح الهاجري ان حنكة سموه ونظرته الثاقبة جتسدت 
في توقيت كلمته الى املواطنني في وقت استشعر فيه سموه 
ان نيران الفتنة ستستعر في نسيج املجتمع املتآلف املتحاب 
فأخمد سموه نيران الفتنة بكلماته التي جاءت كالبلسم على 
جراح الوطن، موضحا ان تلك هي حاسة القائد احلكيم الذي 
يرى األمور بعني دراية واستشعار. وال ننسى في هذه املناسبة 
ان سموه دائما ما يحثنا على التعاون البناء بني السلطتني 
لرفعة شأن هذا الوطن، مشيرا الى ان سموه عاشق لتراب 
هذا الوطن ويريد له التقدم بني الش���عوب واألمم اقتصاديا 

وسياسيا واجتماعيا وعلميا وفي شتى مناحي احلياة.
وقال ان صاحب الس���مو االمير والد اجلميع قريب الى 
مواطنيه فال متر مناسبة اال يتحدث اليهم حديث األب ألبنائه 
يعرفهم حقوق وطنهم ومسؤولياتهم اجلسام التي البد ان 
نرعاها مبا لدينا من قوة وعزم ووضع مصلحة الكويت فوق 
كل اعتبار وال انس���ى في اخلتام ان اشكر لصاحب السمو 
االمير رعايته ألبنائه وحبه لوطنه، متمنيا له دوام التوفيق 

والصحة والعافية.

الميع: سموه رسخ تاريخ الكويت

من جهته قال النائب غامن امليع ان هناك رجاال يصنعون 
التاريخ يرسمون مس���تقبل اوطانهم وبلدانهم ويحفرون 
اس���ماءهم بحروف من نور في تاري���خ بلدانهم، والكويت 
حباها اهلل برجل من هؤالء الذين يرس���خون تاريخ بلدهم 
ويرسمون حاضر ومس���تقبل كويتهم، هو صاحب السمو 
االمير الش���يخ صباح االحمد الذي لم يدخ���ر جهدا اطالقا 
في رفع اس���م الكويت عاليا منذ اول يوم تولى فيه وزارة 
اخلارجية في الس���تينيات، واوضح امليع ان س���موه جال 
البالد شرقا وغربا ليبرز مكانة الكويت وسمعتها بني الدول، 
مبينا ان سموه ليس فقط مهتما بالشأن الداخلي فكثيرا ما 
دعا سموه الى إنهاء معاناة اشقائنا الفلسطينيني وغيرها 
من القضايا االقليمية والدولية كقضية العراق واستقراره 
ولبنان ووحدة صفه وتشكيل حكومة وحدة وطنية وكثيرا 
ما دعا املجتمع الدولي الى انهاء االحتالل االسرائيلي لالراضي 
احملتلة واخالء منطقة اخلليج والشرق األوسط من أسلحة 
الدمار الشامل فسموه قائد في كل األزمنة واألمكنة نتمنى 

لسموه دوام العافية والصحة.

العدوة: بصمات واضحة

بدوره قال النائب خالد العدوة نبارك لصاحب الس���مو 
االمير الش���يخ صباح االحمد، حفظ���ه اهلل ورعاه الذكرى 
الرابعة لتولي س���موه مقاليد وسدة احلكم، مشيدا باميان 
س���موه القوي بوحدة الصف ونبذ اخلالفات. وقال العدوة 

ان س���موه دائما يرى ان الكويت ه���ي الكيان الذي يجمعنا 
وهي الوجود الثابت واملالذ اآلمن لنا جميعا ولذلك يدعونا 
سموه في غير موقع الى احلفاظ عليها من خالل االخالص 

في العمل والصدق في القول وااليثار في احملبة.
وقال العدوة انه يحس���ب لس���موه رفضه القاطع ألي 
تصنيفات او تقسيمات البناء الوطن، واثارة النعرات الطائفية 
والقبلية ودائما ما يدعو سموه الى ان نستبدل اجلدل بالعمل 
والتفرقة بالتكاتف واخلالف بالتسامح، والعمل يراه سموه 

عبادة ويحتاج وطننا الى عمل دؤوب وقول صادق.
وقال العدوة ان سموه حقيقة لم يدع مجاال سياسيا او 
اجتماعيا او اقتصاديا إال حثنا على االهتمام به وترك سموه 
فيه بصمة من بصماته كاهتمامه بالتعليم والوحدة الوطنية 
واجلانب االقتصادي وتعزي���ز دور القطاع اخلاص وحث 
السلطتني على اجناز املش���روعات ذات الطابع االقتصادي 
والتنموي وال يس���عنا في هذا املجال اال ان نتمنى لسموه 
طول العمر والصحة وان تزدهر وترتقي الكويت حتت مظلة 

سموه وحكمته الرشيدة وسمو ولي عهده االمني.

بورمية: تعزيز الديموقراطية

بدوره، بارك النائب د.ضيف اهلل بورمية لصاحب السمو 
االمير مرور اربعة اعوام على تولي س���موه مقاليد احلكم، 
واصفا قيادة سموه بأنها عززت الدميوقراطية وشهدت دعما 
لها. وقال د.بورمية اننا بهذا اليوم نهنئ صاحب السمو االمير 
وكل الشعب الكويتي مبرور هذه املناسبة العزيزة والغالية 
على اجلميع، داعيا اهلل ان يرفل سموه بثوب العافية وان 

يحفظه ويرعاه.
واكد د.بورمية ان العديد من مجاالت الدولة تشهد تطورا 
ملحوظا تعزز بقيادة سموه احلكيمة ودوره البارز في الدفع 
نحو املزيد من احلريات وتأكيد نواحي التنمية التي حتقق 
طموح الوط���ن واملواطنني، الفتا الى ان س���موه دأب على 
تلم���س حاجة املواطنني وتلبي���ة مطالبهم في عالقة ابوية 

بني احلاكم واحملكوم.

العمير: ذكرى فخر واعتزاز

بدوره، اكد النائب د.علي العمير ان ذكرى تولي صاحب 
السمو االمير مقاليد احلكم محل فخر واعتزاز كون سموه 
قاد املسيرة وأضفى الدميوقراطية، متمنيا السداد والتوفيق 

لسموه بقيادة هذا الوطن الطيب.
وبارك د.العمير لسموه هذه املناسبة وللشعب الكويتي، 
متمنيا ان تكون هذه املناس����بة الغالي����ة والتي تأتي قبل 
مناسبتني كانتا والتزاالن قريبتني من اهل الكويت وهما يوما 
التحرير واالستقالل، داعيا الى التالحم واالستفادة من هذه 
االيام مبا يعزز الوحدة الوطنية واذكاء روح االنتماء لهذا 

الوطن الغالي وان يتم االحتفال بهذه املناسبات مبا يبعدنا 
عن خدش اآلداب العامة ومبا ال يؤثر على سلوكيات الشباب 
اثناء املهرجانات التي تقام لالحتفال كون االهم هو احتفال 
االنسان بانتمائه لوطنه وتأصيل مفاهيم املواطنة احلقة.

ورفع د.العمير اس����مى آيات التهاني والتبريكات بهذه 
املناسبة العطرة، متمنيا موفور الصحة والعافية لصاحب 

السمو االمير.

الطاحوس: تاريخ عريق

من جانبه، اشاد النائب خالد الطاحوس باملسيرة احلافلة 
لصاحب السمو االمير والتي اس���تمدت من تاريخ عريق 
لسموه وما اضفاه من مبادئ الدميوقراطية واحلرية للكويت 
على مختلف االصعدة. وقال الطاحوس ان مناسبة تولي 
صاحب الس���مو االمير مقاليد احلك���م عزيزة على نفوس 
اه���ل الكويت وتؤكد عالقة احلاكم باحملكوم والتي حتيط 
بها محبة نابعة من صدق مش���اعر اهل الكويت ألميرهم 
وقائدهم، مستذكرا اخلطابات السامية التي يحرص عليها 
سموه في مخاطبة اخوانه وابنائه املواطنني والتي تدل على 
قرب سموه وحرصه على شعبه. وهنأ الطاحوس الشعب 
الكويتي والقيادة السياسية بهذه املناسبة الغالية، داعيا 
اهلل ان يدمي االمن واالمان على هذا البلد حتت راية صاحب 
الس���مو االمير وان تواصل احلكومة العمل ملا يحقق آمال 
وطموحات الوطن واملواطنني كما يتمناها سموه ويتطلع 

لها الشعب.

المويزري: نهنئ الشعب الكويتي

وفي هذا الصدد، بارك النائب شعيب املويزري للشعب 
الكويتي مبناسبة الذكرى الرابعة لتولي صاحب السمو االمير 
مقاليد احلكم، متمنيا من اهلل ان يحفظ س���موه والشعب 
الكويتي. وبني املويزري ان هذه املناس���بة طيبة للجميع، 
فسموه والد اجلميع واب للسلطتني التنفيذية والتشريعية 
وما يصدر من سموه من توجيهات سامية ويجب ان نلتزم 

بتطبيق ما يأمرنا به صاحب السمو االمير.
واضاف املويزري ان سموه لديه توجه واضح بعودة 
الكويت الى سابق عهدها درة للخليج وفاق هذا احللم ما 
كان يتمناه اآلخرون من طموح س���موه ان تكون الكويت 
دولة مميزة على مستوى الش���رق االوسط، متمنيا على 
اجلميع تنفيذ ما يراه صاحب الس���مو االمير من مصلحة 

للكويت.

عاشور: وقفات كثيرة

وبدوره، قال النائب صالح عاشور ان الذكرى الرابعة 
حلكم صاحب الس����مو األمير تأخذنا الى وقفات كثيرة 

منها املرحلة الصعبة في انتقال احلكم بطريقة سياسية 
قانونية وبتوافق اسري بعيدا عن اثارة املشاكل معتبرا 

هذه اخلطوة من جناحات صاحب السمو االمير.
واضاف عاشور ان الس����نة الرابعة تذكرنا باخلطب 
السامية التي يلقيها صاحب السمو في املناسبات التي 
تدعو الى الوحدة الوطنية ومتاسك اجلبهات الداخلية ونبذ 
اخلالفات واحلفاظ على الدميوقراطية والدستور، مشيرا 
الى ان سموه ركز في اكثر من مرة على عدم وجود حل 

غير دستوري فهذا متسك من سموه بدستور الكويت.
وزاد عاشور بأن السنة الرابعة تذكرنا كذلك باصرار 
سموه على وجود خطة حكومية، مشيرا الى انها جاءت 
وفق توجيهات سموه بتنفيذها ووجود رقابة على احلكومة 
من خالل اخلطة مؤكدا انها ثاني خطة تصدر من املجلس 
وكونها صدرت في عهد صاحب السمو األمير فهذا يحسب 
لسموه. ومتنى عاشور ان يرى تنفيذ هذه اخلطة عمليا 
لوجود اجنازات يستفيد منها املواطنون واملقيمون ايضا 
من خالل تطوير اخلدمات الصحية وتطوير التعليم من 
االبتدائي للجامعة وحل القضايا االسكانية واالقتصادية 
والتي تتعلق بهموم ومشاكل البالد. وقال عاشور نتمنى كما 
عودتنا حكمة صاحب السمو بأن نرى توجيهات من سموه 
لرفع مستوى معيشة املواطن من خالل اجراء التعديالت 

وان تكون هناك هبة اميرية ألبنائه املواطنني.

زنيفر: خارطة طريق

وب����دوره، متنى النائب س����عد زنيفر موفور الصحة 
والعافية لصاحب السمو األمير في الذكرى الرابعة لتولي 
س����موه مقاليد احلكم، مؤكدا ان سموه نعم القائد واألب 
الذي طاملا نس����تظل بظله ونهتدي بحكمته وتوجيهاته 

السامية نبراسا لنا جميعا.
واضاف زنيفر ان صاحب السمو االمير يحثنا دائما 
بان الكويت هي الوطن والوجود والبقاء واالس����تمرار، 
وعلينا ان نكرس حياتنا من اجلها وان نكون قلبا واحدا 
في الس����راء والضراء مبينا انه في كل خطابات س����موه 
ومنطوقاته السامية يرس����م لنا خارطة طريق حلماية 
الكويت وصونها فيرشدنا صاحب السمو الى عدم تغليب 
املنافع الذاتية واملصالح الش����خصية وأال متأل تفكيرنا 
وتسيطر على عقولنا، وان نحسن الظن ببعضنا البعض 
وان تغمر نفوس����نا احملبة والتآلف فهنيئا لسموه دوام 
الصحة والعافية وهنيئا للكويت صباحها الوضاح الذي 
يحثنا دائما على تقدم الكويت ورفعتها وازدهارها فنتمنى 
لسموه طول العمر والس����داد الدائم والبطانة الصاحلة 
والعون والعضد من اخيه سمو ولي عهده األمني الشيخ 

نواف األحمد.

عّبروا عن سعادتهم بمناسبة الذكرى الرابعة لتولي صاحب السمو األمير مقاليد الحكم
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الوحدة الوطنية كبير يالحظه اجلميع من 
خالل خطابات س����موه التي ظل يؤكد فيها 
جميعها حرصه على الدس����تور والوحدة 
الوطنية ودعوته للجميع بالتحلي بأخالق 
االسالم الكرمية. كما تطرق د.الشريفي إلى 
دور صاحب السمو األمير في احملافل الدولية 
والعربية حيث أشار إلى دور سموه احلكيم 
في القم����ة االقتصادية حيث أكد من خالل 
مكانت����ه الكبيرة لدى أش����قائه قادة الدول 
العربية على أهمية الوحدة العربية واصالح 
البيت العربي. ولفت د.الشريفي كذلك إلى 
دور س����موه في التعليم م����ن خالل رعاية 
سموه املس����تمرة ألبنائه املتفوقني ورؤية 
سموه لفتح جامعات جديدة تستوعب األعداد 

املتزايدة من أبناء الكويت.
من جهته قال عميد كلية الدراسات التجارية 
بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب 
د.عبدالواحد اخللفان ان ذكرى تولي صاحب 
الس���مو األمير مقاليد احلك���م ذكرى طيبة 
وكبيرة وعزيزة على قل���وب كل الكويتيني 
ومن يعيش على هذه األرض الطيبة، فسيرة 
س���موه مليئة باالجنازات الكبيرة على كافة 
األصعدة واملجاالت، وأضاف د.اخللفان إنني 
دائما أكرر وأشدد على ضرورة أن نؤرخ لسيرة 
واجنازات صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد، خاصة للجيل القادم حيث ان اجليل 
احلالي يعرف متاما هذه السيرة العطرة ولكن 
البد من القيام بتوثيق هذه املسيرة الطويلة 
املليئة بالعمل وحب الكويت لألجيال القادمة، 
ومن هنا أطالب وزيرة التربية ووزيرة التعليم 
العالي بصفتها املس���ؤولة عن التعليم بأن 
تتبنى مش���روع تدريس مسيرة واجنازات 
صاحب السمو األمير ألبناء الكويت، كل دول 
العال���م تؤرخ لقادتها ونحن من 
واجبنا أن نؤرخ ملسيرة قائدنا 
مبا حتمله هذه املسيرة الطويلة 
من اجنازات على املستوى احمللي 
والعربي واإلسالمي والدولي، البد 
أن يعرف اجليل القادم ماذا فعل 
سموه للكويت ودوره في األمم 
املتحدة طوال عمله الديبلوماسي، 
البد أن تتضمن مناهجنا الوطنية 

تاريخ هذا القائد العظيم.
اما مدير عام منطقة األحمدي 
التعليمي���ة طل���ق الهيم فاعتبر 
ان الكوي���ت تعيش ه���ذه األيام 
الرابعة  احتفاالته���ا بالذك���رى 
لتول���ي صاحب الس���مو األمير 
الش���يخ صباح األحم���د مقاليد 
احلك���م في البالد وس���ط فرحة 
عارمة مبا حققته الكويت خالل 
هذه السنوات القصيرة في أيامها 
والكثيرة في عطائها وال يسعني 
في هذه األيام إال ان استذكر يوما 
تاريخيا مشهودا وعالمة مضيئة 
في مس���يرة الكويت على طريق 
الدميوقراطي���ة مببايع���ة األمة 
باإلجماع صاحب الس���مو األمير 
الشيخ صباح األحمد، حفظه اهلل 
ورعاه، معززين املبايعة باحلب 
والوالء إلى مقامه السامي سائلني 
اهلل عز وجل ان يعينه على خدمة 
وطنه وش���عبه وان يحفظ اهلل 
الكويت وأميرها وشعبها من كل 
مكروه وسوء ويدمي علينا نعمتي 

األمن واألمان.

الخميس
28  يناير 2010

7

أكاديميون: مبادرات ومشاريع صاحب السمو تكّرس رؤيته
في مساعدة المواطنين وتوفير حياة كريمة للفقراء من العرب والمسلمين

أكدوا أن الذكرى الرابعة لتولي سموه مسند اإلمارة عزيزة على نفوس جميع الكويتيين

د. هيله املكيمي د. فارس الوقيان د. يوسف الرفاعي

د. بهيجة بهبهاني د. عبدالواحد اخللفان

د. سهام القبنديد. فيصل الشريفي

قال وزير املواص��ات د.محمد البصيري انه مبناس��بة تولي 
صاحب الس��مو األمير الش��يخ صباح األحم��د مقاليد احلكم في 
الذكرى الرابعة نّزف البشرى والتهاني لصاحب السمو وسمو ولي 
العهد وس��مو رئيس مجلس الوزراء وإلى الشعب الكويتي بأكمله 
حكومة وشعبا ومقيمني. وأضاف باشك فإن ذكرى ال� 4 سنوات 
قصي��رة في عمرها ولكنها كبيرة م��ن حيث االجنازات واألعمال 
ما يجعل اجلميع متفائا من حيث قضية التمس��ك بالدميوقراطية 
والدس��تور وتدخل صاحب الس��مو األمير حفظه اهلل فيما يتعلق 
بترطيب العاقة بني السلطتني التشريعية والتنفيذية ومحاولة ان 
يكون س��موه أبا للجميع وفقا للدستور وهو اب للسلطات جميعا 
وهو املرجعية لكل السلطات، وكل ما يطرأ على الساحة احمللية من 

اختافات بني ابناء الش��عب الواحد فمرجعيتنا هو صاحب السمو 
األمي��ر. وقال ان األم��ر اآلخر هو كلمات صاحب الس��مو األمير 
دائما وتوجيهاته باستمرار سواء في بداية دور االنعقاد او النطق 
الس��امي او خطابه السنوي في ش��هر رمضان وفي غير رمضان 
في مناسبات اخرى ومقابات الوزراء مع سموه ومقابات النواب 
ايضا مع س��موه دائما وباس��تمرار كان��ت توجيهاته حاضرة مع 
اجلميع فيما يتعلق بالتع��اون بني اجلميع ومحاولة حتريك عجلة 
النمو والتنمية وتفعيل القوانني وسيادة القانون في كل النواحي.

واضاف ان األمر اآلخر الذي نحن متفائلون به هو قضية خطة 
التنمي��ة هذه اخلطة باش��ك نبعت من رؤية صاحب الس��مو في 

حتويل الكويت الى مركز مالي وجتاري.

البصيري: خطة التنمية انطلقت من رؤية سمو األمير

اخلص��وص يتبادر ال��ى ذهنه ان هذه 
املش��اريع لم تكن لتتحقق لوال مباركة 
ومتابع��ة س��موه الكرمي، ونس��أل اهلل 
جلت قدرته ان يسدد على اخلير خطاه 

ويطيل في عمره.
من جانبه ق��ال مدير ادارة التوزيع 
ابراهي��م اجلناعي ان صاحب الس��مو 
االمير يتمتع باخلبرة واحلنكة واحلكمة 
فهو أبو الديبلوماس��ية وابونا جميعا، 
مشيرا الى ان ملس��ات سموه واضحة 
على كل االصعدة واملستويات، مضيفا 
ان باع سموه طويل في احملافل الدولية 
فتاريخه زاخر وحافل بالعطاء والنجاح 

املستمر فهو شخصية نادرة الوجود.
مضيفا ان اآلمال واالحام معقودة 
عل��ى ي��دي س��موه الك��رمي بتحقيق 
االستقرار االقتصادي واالجتماعي في 
عهده اجلليل فهو أب للمواطن واملقيم 
ويعم��ل دائم��ا ملصلحة وح��ب دولتنا 

الكويت.
واخي��را نبارك لس��موه مبناس��بة 
توليه مقاليد احلكم وان يحفظه من كل 

مكروه.

الفتا الى ان س��موه الك��رمي لديه رغبة 
كبي��رة جلع��ل الكوي��ت مرك��زا ماليا 
وجتاريا واقتصادي��ا وهذا بدأ يتحقق 
من خال حجم املشاريع وخطة التنمية 
املوضوع��ة الت��ي مت اعتمادها مؤخرا، 
فالذي ياحظ املشاريع من ناحية املدن 
االسكانية املعمول بها وخطط املؤسسة 
العام��ة للرعاي��ة الس��كنية على وجه 

انها مناس��بة طيبة وكرمية ان نتحدث 
عن مناقب وصفات سموه الكرمي الذي 
مهما تكلمنا عنه فسنظل ال نوفيه حقه، 
مضيفا ان احلنكة واخلبرة السياس��ية 
والدولية التي يتمتع بها صاحب السمو 
االمير يش��هد لها اجلمي��ع، فقد قادتنا 
دائما مع مشيئة اهلل الى بر األمان ونحو 
التجدي��د والتطور عل��ى كل االصعدة، 

كما كانت قبلة للجميع درة للخليج.
م��ن جانبه ق��ال نائب املدي��ر العام 
لش��ؤون املوارد البشرية في املؤسسة 
العامة للرعاية السكنية نبيل اخلرافي: 
نبارك النفسنا ولصاحب السمو االمير 
املفدى مبناس��بة تولي��ه مقاليد احلكم 
ونسأل اهلل س��بحانه وتعالى ان يطيل 
في عمره وال يريه مكروها، مشيرا الى 

اك��د نائ��ب املدي��ر العام لش��ؤون 
الطلب��ات والتخصيص في املؤسس��ة 
الس��كنية صبح��ي  للرعاي��ة  العام��ة 
امل��ا ان فت��رة تولي صاحب الس��مو 
االمير الش��يخ صب��اح األحم��د زمام 
احلكم والتي اس��تغرقت اربع سنوات 
تع��د حافل��ة باالح��داث والتحدي��ات 
واالجنازات، مشيرا الى ان حكم سموه 
يعتبر اس��تكماال ملسيرة حكامنا من آل 
الصباح الذين حكم��وا هذه الباد منذ 
قدمي الزمان والتي ناهزت ثاثة قرون.

واش��اد امل��ا بالعاقة الت��ي تربط 
حكامنا الكرام بشعبهم وتكاد هذه امليزة 
الوطي��دة ال توجد ف��ي الدول االخرى، 
الفتا الى ان حكمة صاحب السمو االمير 
املفدى جنده��ا واضح��ة وظاهرة في 
جميع االح��وال وبأحلك الظروف التي 
منر به��ا، داعيا املولى عز وجل ان ميد 
في عمره املديد ويلبس��ه ثوب الصحة 
والعافية واال يريه مكروها ليقود البلد 
والش��عب نحو التطوير والتجديد فهذا 
م��ا ناحظه جليا خصوص��ا ان خطط 
التنمي��ة وعجلتها دارت دون توقف او 
تعطيل، ان ش��اء اهلل، لتصبح الكويت 
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األول، أن يدير دفة احلكم بكل مهارة واقتدار، 
وأن يتخطى كل العقبات ببصيرة نافذة وسداد 
رأي. وأضافت د.بهبهاني أن سموه احتضن 
شعبه بال متييز وحافظ على الوحدة الوطنية 
بحكمته وكلماته التي كان لها األثر البالغ في 
وأد أية إساءة رغم كثرة املشاكل بني السلطتني، 
فكان دائما حاضرا حضور األب مع أبنائه، كما 
أن لسموه أيادي بيضاء في مجال التعليم ونحن 
نتشرف كل عام بتكرمي سموه لكوكبة من أبنائه 
املتفوقني في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب عموما وكلية التربية األساسية بشكل 
خاص. واختتم���ت د.بهيجة بهبهاني كلمتها 
بالقول اننا نعاهد اهلل ونعاهد صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد أن نضع أيدينا 
بيد سموه لنحافظ على الكويت ونسلمها ملن 

بعدنا كما حفظها آباؤنا وأجدادنا.

مناسبة عزيزة

من جانبه قال عميد كلية العلوم الصحية 
بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب 
د.فيصل الشريفي ان ذكرى تولي صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد مقاليد 
احلكم مناسبة عزيزة على قلوب أهل الكويت 
جميعا، ففيها أكد س����موه ارتباطه بشعبه 
األصيل وأكد سموه بالقول والفعل اعتزاز 
سموه بالدميوقراطية واحلرية واملساواة 
بني أبنائه، كما تأكد للجميع حكمة وحنكة 
س����موه ودوره كقائد من الطراز األول من 
خ����الل قيادته احلكيمة، فق����د وضع رؤية 
خاصة للكويت لتكون مركزا ماليا وجتاريا 
عامليا، وبدأ بوضع خطة شاملة تعيد للكويت 
دورها الريادي املعهود. وأضاف د.الشريفي 
أن دور صاحب الس����مو األمير في تعزيز 

استخدامها ونحقق غاياتها السامية. وأضاف 
د.الرفاعي نح���ن نحتفل هذه األيام بالذكرى 
الرابعة لتولي صاحب السمو مقاليد احلكم، 
فقد أولى سموه من مواقعه املختلفة التعليم 
اهتماما خاصا وتأسيس نهضة تعليمية شاملة 
س���اهمت في االنتقال إلى مرحلة متقدمة في 
التنمية، حي���ث جعل للهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب دورا مسؤوال في توفير 
العمالة الوطنية املهنية واحلرفية وإعطائها 
كافة املقومات الالزمة إلجناز هذه املهمة على 
أكمل وجه وجعلها محط أنظار اجلميع بعد أن 
جنحت في تغيير نظرة املجتمع نحو العمل 
احلرفي واملهني وحتقيق رسالتها وأهدافها. 
وأشار د.الرفاعي الى أن رعاية سموه وحضوره 
احلفالت السنوية لتكرمي املتفوقني واملتميزين 
من كليات ومعاهد ودورات الهيئة األثر املعنوي 
الكبير على حتفيز الطلبة وتشجيعهم على 
التفوق وتعزيز روح االنتماء للهيئة، كما ال 
ننسى توجيهاته بأهمية بناء اإلنسان الكويتي 
مبا يتوافق مع س���وق العمل وحرص سموه 
على العملية التعليمية وترس���يخ كل ما من 

شأنه االرتقاء بها. 

أياديه بيضاء

م���ن جانبها عبرت عمي���دة كلية التربية 
األساس���ية د.بهيجة بهبهاني عن س���عادتها 
بالذكرى الرابعة لتولي صاحب السمو األمير 
مقاليد احلك���م، وقالت في تصريح خاص ل� 
»ألنباء« إن سموه قد تسلم مقاليد احلكم في 
فترة تعد من أصعب الفترات التي مرت على 
الكويت سواء محليا أو اقليميا أو دوليا، وقد 
استطاع سموه بحكمته ومبا ميتلك من خبرات 
قيادية كبيرة وكون سموه رجل الديبلوماسية 

صباح األحمد.
وتابعت د.القبندي قائلة: والشك ان سنوات 
اخلبرة الطويلة للشيخ صباح األحمد أصقلته 
بالعديد من املواهب والقدرات التي أهلته ليكون 
حاكما لدولة الكويت بكل جدارة ومنذ توليه 
منصبه وحتى االن متكن الشيخ صباح األحمد 
من حتقيق الكثير من االجنازات سواء على 

املستوى احمللي او اإلقليمي او الدولي.
واعتبرت د. القبندي الشيخ صباح األحمد 
ش���خصية سياس���ية فذة ووصفته بشيخ 

الديبلوماسيني.
متابعة: ويتصف سمو الشيخ صباح األحمد 
بالصراحة، وحديثه له وقع مؤثر على كل من 
يسمعه، فهو دائما يتحدث من القلب الى القلب 
وليس حديثا يراد منه بث الدعاية السياسية 
املضللة، كما يتصف سمو الشيخ صباح األحمد 
بالبسمة املتفائلة الواثقة من تخطي املصاعب 
بكل ما ميتلك من حضور سياس���ي فاعل في 
احملافل الدولية ورصيد سياسي كبير محليا 

وخليجيا وعربيا وعامليا.

صخرة منيعة

وأكد مدي���ر عام الهيئ���ة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدري���ب د.يعقوب الرفاعي أن 
الوحدة الوطنية ستبقى الصخرة املنيعة التي 
تقف أمام بعض التصرفات غير السليمة التي 
تفتح أبواب الفوضى وتش���يع أجواء التوتر 
بني أبناء هذا الوطن. وقال في كلمة مبناسبة 
الرابعة لتولي  بالذك���رى  الكويت  احتفاالت 
صاحب الس���مو األمير الشيخ صباح األحمد 
مقاليد احلكم يحق لن���ا أن نفخر بتجربتنا 
الدميوقراطية ومبا نعيشه من أجواء حرية 
ال���رأي التي ننع���م بها فينبغي أن نحس���ن 

األطراف واملراقبني في الداخل واخلارج مبن 
فيهم أعضاء مجلس األمة بالطبع وهو تغير 

مهم وكبير.
وأشار د.الوقيان الى املتغير االستراتيجي 
الثالث في عهد صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد وهو تسليط سمو األمير األضواء 
على الظواهر الفئوي���ة والطائفية والقبلية 
التي بدأت تنتشر وتؤثر على مكون الوحدة 
الوطنية في الكويت في خطابه بشهر رمضان 
املاضي وأيضا اخلطاب األخير لصاحب السمو 
األمير ركز وسلط األضواء على تلك الظواهر 
السلبية التي متزق الوحدة الوطنية ومتس 
الكيان الكويتي، وبتسليطه األضواء على تلك 
الظواهر أصبح هناك اهتمام بالغ وكبير لعالج 
تلك الظواهر الس���لبية ومن ثم تشخيصها 
وإقامة الن���دوات واملؤمترات وأيضا التذكير 
بعقد جلسة خاصة بالوحدة الوطنية داخل 

البرملان.

مسيرة حافلة

وقالت استاذة علم االجتماع ومديرة مركز 
االستشارات والتدريب بكلية العلوم االجتماعية 
بجامعة الكويت د.سهام القبندي: ان مسيرة 
صاحب الس���مو األمير الشيخ صباح األحمد 
حفظه اهلل ورعاه حافلة باالجنازات ليست 
فق���ط عندما تولى زمام قي���ادة الدولة وإمنا 
منذ ان كان رئيسا ملجلس الوزراء، فقد ركز 
على العالقات الوثيقة التي اقامها مع نظرائه 
وزراء اخلارجية ف���ي العديد من الدول ومع 
الكثير من قادة العالم، اثبتت دراية فائقة بفن 
التعامل والديبلوماسية وساعدته على ذلك 
اخلبرة والفصاحة واملقدرة السياسية التي 
جبل عليها اميرنا وقائدنا ووالدنا الش���يخ 

أكد اكادمييون واس��اتذة علوم سياس��ية 
على ان الذكرى الرابعة لتولي صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد مقاليد احلكم هي 
ذك��رى مميزة بكل معنى الكلمة ملا حتمله من 

دالالت عميقة في نفوس جميع املواطنني.
وأوضحوا � خال أحاديثهم ل� »األنباء« � 
ان صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
كان خي��ر خلف خلير س��لف، س��مو األمير 
الراحل الش��يخ جابر االحم��د طيب اهلل ثراه، 
مضيفني أن صاحب الس��مو األمير ال يدخر 
جهدا في دعم العمل العربي املش��ترك، إميانا 
من سموه بوحدة املصير والتآزر والتضامن 
ملواجهة حتدي��ات العصر ومواكب��ة التطور. 
وأمل األكادمييون ان يكون العام احلالي 2010 
عاما مميزا للكويت تش��هد فيه تقدما على كل 
املس��تويات وان يعني صاحب الس��مو األمير 
على حتقيق كل جن��اح في قيادة الكويت إلى 

بر األمان. 
وفيما يلي تفاصيل أحاديث األكادمييني:

استاذة العلوم السياسية د.هيلة املكيمي 
قالت: ان الذكرى الرابعة لتولي صاحب السمو 
األمير الش���يخ صباح األحمد مقاليد احلكم 
هي ذكرى مميزة بكل املقاييس ومن الدالئل 
على استقرار النظام جند ان احلكومة تسير 
بخطى جيدة ومتميزة خصوصا عقب عبورها 
امتحان االس���تجواب وهذا يدل على القيادة 
احلكيمة ألبينا وأميرنا الشيخ صباح األحمد 

في قيادة البلد.
من جهة أخرى أكدت د.املكيمي ان الكويت 
شهدت تطورا ملحوظا على مستوى العالقات 
الثنائية بني مختلف دول العالم نتيجة الزيارات 
املتبادلة التي يقوم به سموه بني احلني واآلخر 

لتوطيد العالقات على جميع املستويات.
وأكدت د.املكيمي ان صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد هو خير خلف خلير سلف 
وان أسرة آل الصباح الكرام أسرة كرمية بايعها 
الش���عب الكويتي منذ النشأة لقيادة البالد، 
والفارس الهمام صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد يقوم برسالته على اكمل وجه 
فهو قريب من شعبه ويلتقي بهم في جميع 
السامية بلهجة  املناسبات ويطلق خطاباته 
أبوية حانية لتعديل االنحرافات التي تشوب 
العالقات السياسية احيانا على املستوى احمللي، 
الفتة الى ان صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد ال يدخر جهدا في دعم العمل العربي 
املشترك إميانا منه بوحدة املصير وبضرورة 
التآزر والتضامن بني األقطار العربية ملواجهة 

حتديات العصر ومواكبة التطور
وأملت د.املكيمي ان يكون عام 2010 عاما 
مميزا لدولتنا احلبيبة الكويت تشهد فيه تقدما 
على كل املستويات السياسية واالقتصادية 
واالجتماعية في ظل القيادة احلكيمة لصاحب 

السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
وولي عهده األمني الشيخ نواف 

األحمد.

متغيرات مهمة

ومن جهته ق���ال الباحث في 
العلوم السياسية مبركز الدراسات 
االستراتيجية واملستقبلية بجامعة 
الكويت د.فارس الوقيان: انه منذ 
تولي صاحب السمو األمير الشيخ 
الس���لطة  صباح األحمد مقاليد 
في الكوي���ت حصلت العديد من 
املتغيرات املهمة على املستويني 
الداخلي واخلارجي ولعل أهم تلك 
املتغيرات ذات الطابع االستراتيجي 
ال���ذي غير من مجرى األمور في 
الكويت وخارجها هو قيام القمة 
االقتصادية العربية والتي مت من 
خاللها ترميم العالقات العربية � 
العربية وأيضا إنش���اء صندوق 
مساعدة غزة أثناء احلرب عليها 
من قبل القوات اإلسرائيلية وكانت 
تلك اخلط���وات مهمة ووضعت 

الكويت في مكانتها املتميزة.
وتابع د.الوقيان قائال: كما ان 
احلكومة تبنت سياس���ة جديدة 
ونهج جدي���د لم تتع���ود عليه 
الكويت في السابق أال وهو مواجهة 
العديدة  احلكومة لالستجوابات 
وهو حدث على املستوى الداخلي 
وكان على رأسها استجواب سمو 
رئيس مجلس الوزراء وهذا النهج 
كان محل تقدير وثناء العديد من 

د.محمد البصيري

.. وتستمر
مسيرة العطاء



نوخذة
الكويت

الكويت هي التاج على رؤوسنا وهي الهوى المتغلغل بأعماق أفئدتنا وليـس 
في القلب والفؤاد شيء غير الكويت وليس هناك حب أعظم من حب الكويت

نتطلع إلى وطن متقدم في شتى المجاالت يعمل أهله بإخالص ووفاء 
علينا أال نظل كما نحن وأن نحول بلدنا إلى بؤرة للعمل الجاد

قيمة اإلنسان بعمله ومهاراته وتضحياته لبلده
وحدتنا الوطنية هي السياج الحامي والحصن المتين لكويتنا

أقدار األوطان ومقدراتها أغلى من أن تختلط بها أو تخالطها مصالح ضيقة زائلة
الكويت هي األم والمهد واللحد وليس لنا وجود إال بوجودها وال عز إال بعزها

علينا أن نكون قلبًا واحدًا بالسراء والضراء وأال نجعل المنافع الذاتية والمصالح 
الشخصية تمأل تفكيرنا وتسيطر علينا

ليس عيبًا أن نعترف بأننا تأخرنا في ميادين بل كل العيب أن نبقى أسرى 
الفرص الضائعة

بناء حضارة األوطان عمل مستمر ال يعرف النهاية
على رجال الفكر والتعليم والتربية خلق وعي لدى الناشئة وصقلهم الحترام 

المعتقدات السماوية وزرع روح الوسطية
الفتنة البغيضة ال يجدي معها حل أو عالج ولن يكون فيها رابح

قوة الوطن تقاس بقدرة أفراده على العمل وتعاونهم في السراء والضراء 
الديموقراطية التي ارتضيناها ألنفسنا كانت متأصلة بيـن اآلبـاء واألجـداد 

منذ نشأة الكويت وسنعمل دومًا على غرسها بين األجيال
وحدة صفنا هي ذلك الخيط األبيض الوضاء الذي يربط بين قلوبنا

الشعور بالمسؤولية عند كل فرد أمام ربه ومجتمعه وأهله الركيزة األساسية 
والنبع األصيل الذي يشيع معنى المحبة والمساواة بين الناس

كل فرد على هذه األرض أضحى راعيًا للمسؤولية التي تقتضي اإلخالص 
في العمل والصدق في القول

لسنا بمعزل عما يشهده العالم من تطورات متسارعة وعلينا أن نعي حجمنا 
وإمكانياتنا ونكون صفًا واحدًا

حرية القول والعمل ال تعني سوء استخدامها
أنا والد الجميع وأبوابي مفتوحة للكل لسماع ما يتم طرحه من أفكار تهدف 

لتعزيز مسيرة الوطن
أبناء الكويت صانوها فاحتضنتهم وعمروها فآوتهم

أمن الكويت واستقرارها غاية الغايات ومركز القوة الحقيقية في الدفاع عنها 
يكمن في نفوسنا
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