
محافظ العاصمة لدى تسلمه علم الدولة

العلم خالل رفعه في محافظة األحمدي

الشيخ د.إبراهيم الدعيج يحيي مستقبليه من أمن األحمدي

)محمد ماهر(رفع العلم في قصر نايف 

محافظة العاصمة دّشنت احتفاالتها بالذكرى 
الرابعة لتولي صاحب السمو مقاليد الحكم الدعيج: الوحدة الوطنية صمام أمان دولتنا

عبدالهادي العجمي
أع���رب محاف���ظ األحمدي 
الدعيج عن  الشيخ د.إبراهيم 
سعادته واعت��زازه برفع العلم 
إيذانا ببدء االحتفاالت الوطنية، 
الرابعة  وتيمن�����ا بالذك���رى 
لتولي صاحب الس���مو األمير 
الش���يخ صباح األحمد مقاليد 
احلكم، ج��اء ذلك في تصريح 
له لوسائل اإلعالم عقب حفل 
مراسم رفع العلم في محافظة 

األحمدي.
الش���يخ د.إبراهيم  وق���ال 
الدعي���ج: في مثل ه���ذا اليوم 
من يناي���ر في عام 2006 متت 
مبايعة صاحب السمو األمير 
الش���يخ صباح األحم���د أميرا 
للبالد خلفا لس���لفيه الطيبني 
الراحلني الكبيرين سمو األمير 
الوالد  الشيخ سعد العبداهلل 
وس���مو األمير الراحل الشيخ 
جابر األحمد، طيب اهلل ثراهما، 
وأضاف الدعيج: بهذه املناسبة 

وزاد: وننته���ز أيض���ا فرصة 
عودة أخي�����ه رئيس احلرس 
الوطن��ي س���مو الشيخ سالم 
العلي من رحل���ة العالج التي 
تكللت بالنج���اح، حيث نرفع 
الى سموه أجمل التهاني التي 
تزامنت مع احتفاالتنا بتسلم 
س���موه مقاليد احلك���م، وقال 
الدعيج: ال يسعنا إال ان ندعو 
اهلل سبحانه وتعالى ان يدمي 
على أمنا الكويت األمن واألمان 
واخلي���ر والرخ���اء بتعاوننا 
جميعا وأن يؤلف بني قلوبنا 
ويهدينا سواء السبيل، مؤكدا 
ان الوحدة الوطنية هي صمام 

أمان لدولتنا.
ومن جانبه، قال مدير عام 
منطقة األحمدي التعليمية طلق 
الهيم ان الهدف من مشاركة طلبة 
املدارس هو تأصيل  وطالبات 
القيم وتعزيز الروح الوطنية 
في نفوس أبنائنا وبناتنا الطلبة 

في مثل هذه االحتفاالت.

انه ليسعدني ويشرفني أن أنقل 
إلى املقام السامي اجلليل أجمل 
التهاني والتبريكات وآيات الوالء 

والتأييد من أبنائه وأهله أهالي 
محافظة األحمدي بهذه الذكرى 
السعيدة والغالية على قلوبنا 

فرج ناصر
دش���نت محافظة العاصمة من قصر نايف امس احتفاالتها 
باالعي���اد الوطنية واالحتفال مبرور اربع س���نوات على تولي 

صاحب السمو االمير الشيخ صباح االحمد مقاليد احلكم.
وقال محافظ العاصمة الشيخ علي اجلابر اننا نحتفل باالعياد 
الوطنية املجيدة ومرور اربع س���نوات لتولي صاحب السمو 
االمير الشيخ صباح االحمد مقاليد احلكم والتي تزامنت بعودة 
عميد االسرة رئيس احلرس الوطني سمو الشيخ سالم العلي 
الى ارض الوطن مش���افى معافى، متمنيا من اهلل العلي القدير 
ان يحفظ الكويت من كل مكروه وان ينعم عليها باالمن واالمان 
وان تظل الكويت عالية وشامخة بقيادة صاحب السمو االمير 

وسمو ولي عهده االمني واحلكومة الرشيدة.

محافظة األحمدي بدأت احتفاالتها باألعياد الوطنية
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مسيرة العطاء

أحمد بن حلي

أنور الداهوم

بن حلي: صاحب السمو أحدث نقلة نوعية
في العمل العربي المشترك خاصة بالمجال االقتصادي

الداهوم: صاحب السمو قاد البالد إلى بر األمان

القاهرة � كونا: قال نائب االمني 
العام جلامعة الدول العربية احمد 
بن حلي ان صاحب السمو االمير 
الش����يخ صباح االحمد استطاع 
ان ينقل العمل العربي املش����ترك 
نقل����ة نوعية خاص����ة في املجال 

االقتصادي.
واضاف بن حلي في تصريح 
ل� »كونا« امس مبناسبة الذكرى 
الرابعة لتولي صاحب السمو األمير 
ملقاليد احلكم في الكويت ان هذا 
جتلى فى مبادرة سموه في القمة 
االقتصادية التي عقدت في الكويت 
في ش����هر يناير من العام املاضي 
واملتعلقة بإنشاء صندوق لتمويل 
املشاريع املتوسطة والصغيرة في 

الوطن العربي.
وقال ان ه����ذه املبادرة تعتبر 
متميزة الن رأسمال الصندوق الذي 
اعلنه صاحب السمو االمير قد بلغ 
ملياري دوالر قدم سموه مساهمة 
الكويت في الصندوق وهى 500 

مليون دوالر.
واشار الى ان عدة دول قدمت 
عقب ذلك مس����اهماتها فساهمت 
السعودية مببلغ 500 مليون دوالر 
ثم مصر واالردن واجلزائر وعدد 

آخر من الدول العربية.
واعرب بن حلي عن سعادته 
بان هذه املب����ادرة قد دخلت اآلن 
حيز التنفيذ بعد أن مت استكمال 

رأس املال.

تقدم أمني سر االحتاد الوطني 
لعم���ال الكويت أن���ور الداهوم 
بالتهنئة الى صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد مبناسبة 
الرابعة لتولي س���موه  الذكرى 
مقاليد احلكم ليكون خير خلف 

خلير سلف.
وقال في تصريح صحافي ان 
االيام لتؤكد ان صاحب الس���مو 
األمير استطاع قيادة البلد بحكمته 
الى بر األمان وجتاوز بها العديد 
من األزمات، بل وأعاد لها ريادتها 
في العمل السياسي بني نظيراتها 

العربية واالقليمية والدولية.
كما أعرب عن سعادته البالغة 
بعودة سمو الشيخ سالم العلي 
رئيس احلرس الوطني الى أرض 

ووص����ف هذه املب����ادرة بأنها 
مب����ادرة »غي����ر مس����بوقة« في 
تاري����خ العمل العربي املش����ترك 
التنمية االقتصادية  كونها تدعم 
العربية وتساهم في إحداث التكامل 
االقتصادي العربي خاصة في ظل 
التحديات والتكتالت االقتصادية 

الراهنة.
وتوج����ه الس����فير ب����ن حلي 
بالتهنئة لصاحب الس����مو األمير 
الش����يخ صباح األحمد مبناسبة 
مرور أربعة أعوام على تولي سموه 
مقاليد احلك����م كما تقدم بخالص 
التهنئة للش����عب الكويتي بهذه 

املناسبة الوطنية الهامة.
وفيما يتعلق باجنازات صاحب 
الس����مو االمير قال بن حلي »ان 
اجنازات سموه كثيرة ولم تقتصر 

الوطن س���املا معافى بعد رحلة 
العالج، وقدم العيار في املناسبة 
الكرمي���ة التهان���ي والتبريكات 

على إح����داث التنمية في الكويت 
فحس����ب بل امتدت لتشمل كل ما 
يتعلق بالوض����ع العربي وكذلك 

الوضع االقليمي«.
وق����ال »ان س����موه مبا له من 
حنكة وخبرة سياسية كبيرة وما 
اطلق عليه ش����يخ الديبلوماسية 
العربية ميثل بالنسبة لنا املرجعية 
للديبلوماس����ية العربي����ة وهو 
دائما الص����وت احلكيم واجلامع 
ال����ذي يبحث ع����ن التوافقات مع 
القادة العرب خالل القمم العربية 

السابقة«.
وأضاف بن حلي »نحن دائما في 
حاجة الى نصائح صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد والى 

خبرته السياسية احلكيمة«.
وقال ان صاحب السمو االمير 
اس����تطاع أن ينقل العمل العربي 
املش����ترك نقلة »نوعية خاصة« 
ألنه متكن من اخلروج مبس����يرة 
العمل العربي املش����ترك خاصة 
في ظل الغ����رق في ادارة األزمات 
السياسية باالضافة الى جانب آخر 
وهو التنمية االقتصادية والتكامل 

االقتصادي بني الدول العربية.
وأوضح في ه����ذا االطار »أن 
سموه استطاع العمل على الربط 
ب����ني أعضاء اجلامع����ة من خالل 
اجلانب االقتصادي س����واء فيما 
يتعلق باألم����ن الغذائي والربط 
الكهربائي والبدء فى تفعيل االحتاد 

اجلمركي 2010 � 2015 بعد انشاء 
منطقة التجارة احلرة باالضافة الى 
الفقر  ما يتعلق بقضايا تخفيف 

وغيرها في الوطن العربي«.
وأش����ار الى أن »سموه الذي 
يرأس القمة العربية االقتصادية 
على م����دى عامني هو متابع فوق 
العادة لتنفيذ ما اتخذ بشكل عملي 
من قرارات اضافة الى كونه اآلن 
أيضا رئيس قمة مجلس التعاون 

اخلليجي«.
وأكد نائب االمني العام جلامعة 
الدول العربية »أن صاحب السمو 
األمي����ر اس����تطاع أن يضع لبنة 
الوفاق العربي واالطار الس����ليم 
ملواصلة املصاحلة وتنقية األجواء 

العربية«.
القمة  واش����ار الى »احتضان 
االقتصادية ف����ي الكويت جلانب 
من هذه املصاحل����ة في جو دافئ 
ومناخ سليم وفرته الكويت خالل 
القمة التي عقدت في يناير العام 

املاضي«.
وقال ان »س����موه استطاع أن 
يقرب وي����رأب الصدع في الكثير 
من احلساسيات التي كانت توتر 

العالقات العربية«.
واضاف »هذا املنحى من جانب 
سموه مازال متواصال خاصة في 
ظل ما تش����هده العالقات العربية 
العربي����ة بني احل����ني واآلخر من 

توترات«.

لصاحب الس���مو األمير الشيخ 
صباح األحمد وسمو ولي العهد 
الش���يخ نواف األحمد ولس���مو 
رئيس مجلس الوزراء الش���يخ 
ناصر احملمد ولدولة وش���عب 
أك���ف الضراعة  الكويت، رافعا 
باحلم���د والثناء هلل تعالى وأن 
يحفظ سموه ويدمي عليه الصحة 

والعافية.
وأض���اف ان ه���ذه الع���ودة 
امليمونة لسموه انتظرها الشعب 
الكويتي كاف���ة بفارغ الصبر ملا 
يحظى به سموه الكرمي من حب 
كبير لدى ابناء شعبه، مشيرا الى 
ان االعمال اجلليلة لسمو الشيخ 
سالم العلي التي جتسدت بقيادته 
احلكيمة الناجحة التي جمعت بني 

العطاء والبذل حظيت بالكثير 
من أصدقاء الترحيب بني مختلف 
االوساط الرسمية والشعبية داخل 
وخارج الكويت، في اشارة منه 
الى ما كان لدى س���موه من دور 
بطولي في املقاومة الشعبية ابان 
فترة االحتالل الصدامي الغاشم 
ألرض الكويت ودوره في مجال 
أعم���ال البر واخلي���ر، وتبرعه 
السخي لبيت الزكاة الذي رفع من 
خالله املعاناة عن العديد من االسر 
املستحقة، وكذلك دوره الرئيسي 
في تأس���يس منظومة احلرس 
الوطن���ي احلائزة عل���ى جائزة 
الكويت للتميز املؤسسي ملشروع 
محو االمية االبجدية واملعلوماتية 

واملهنية عام 1994.


