
نعيش في هذه األيام 
ف���ي تاريخ  اياما خالدة 
الكويت، هذه األيام التي 
جتس���د فرحة الش���عب 
بجل���وس الوال���د القائد 
حضرة صاحب السمو امير 
البالد املفدى الشيخ صباح 
االحمد اجلاب���ر الصباح 

حفظه اهلل ورعاه.
إن صاحب الس����مو 
والدن����ا وقائدن����ا وولي 
نعمتنا لهو الربان الذي 
نهتدي به عندما تش����تد 
رياح األزمات وتخترق 
الصف����راء  األعاصي����ر 

أش����رعتنا فال مالذ لنا بعد اهلل سبحانه 
وتعال����ى إال أمير الب����الد. عيد اجللوس 
هو عيد للوطن وللشعب فالبالد ازادنت 
ورفرف علم البالد مبتهجا بهذه املناسبة 
الغالية التي احتضنتها افئدتنا وتكحلت 

بها مآقينا.
ان صاحب السمو الشمعة املضيئة التي 
تضيء دروب األجيال احلاضرة واألجيال 
القادمة، رسم بكل اقتدار خريطة الوطن 
يريد من خ����الل هذه اخلريطة وطنا آمنا 
مستقرا يعيش اهله متحابني بكل اطيافهم 
متجانس����ني ينعمون في بحبوحة ورغد 

ال فرق بني هذا وذاك. ان 
كانت الش����عوب ترتقي 
في االزمات فنحن نترقى 
البالد  امي����ر  في س����لم 
ال����ذي وضع امام نصب 
عينيه ان تكون الكويت 
الوطن املعطاء والصدر 
الرحب للدول الشقيقة 

والصديقة.
الكويت في  اصبحت 
عه���د صاحب الس���مو، 
رعاه اهلل، مركزا جتاريا 
يحت���ذى، وصوت���ا له 
حضور ف���ي كل احملافل 
العربية والدولية، صدى 
له ادراك للحاضر واملس���تقبل متثل بناء 
وصناعة الفرد الكويتي فانعكس هذا الصدى 
وهذه الثقة وحسن البصيرة على املراقبني 

وصناع القرار فأشاد بنا اجلميع.
حفظ اهلل الكويت وشعبها من كل مكروه 
في ظل قيادة حضرة صاحب السمو الوالد 
القائد االمير الشيخ صباح االحمد وسمو 
ولي العهد الش����يخ نواف االحمد وسمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد 
والنائب األول لرئي����س مجلس الوزراء 
ووزير الدفاع الشيخ جابر املبارك حفظهم 

اهلل ورعاهم.
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واشار الى ان سموه سعى 
الى زيادة مساهمة املواطنني في 
قوة العمل في مختلف األنشطة 
السيما تلك التي ميلكها القطاع 
اخلاص كما عمل سموه جاهدا 
من اج���ل حتويل الكويت الى 
مركز مال���ي وجتاري مهم في 
منطقة شمال اخلليج لتستطيع 
ان تواكب متطلبات التنمية في 

مختلف دول املنطقة.
وافاد بأن القمة االقتصادية 
العربية التي عقدت في الكويت 
العام املاضي جاءت لتمثل نقلة 
الكويت في  ف���ي دور  نوعية 
التنمية االقتصادية في العالم 
العربي حيث اك���دت قراراتها 
اهمية حتديد املشاريع األساسية 
وسبل تنفيذها وضرورة دعم 
جهود القطاع اخلاص العربي. 
من جهتها قالت رئيس مجلس 
االدارة والعضو املنتدب لشركة 
ادفانتج لالستشارات االدارية 
واالقتصادية صفاء الهاشم ان 
صاحب السمو األمير دعا الى 
حتويل الكويت الى مركز مالي 
وجتاري ليكون منوذجا للعالم 
حيث ركز سموه في خطاباته 
عل���ى التنمية وف���ي مقدمتها 
االقتصادية والعمل على ايجاد 

مجتمع منتج.
وعبرت الهاش���م عن املها 
ف���ي ان تتحقق رغبة صاحب 
السمو األمير في حتويل الكويت 
الى مركز مال���ي عاملي داعية 
الى املس���اهمة في  الكويتيني 
دفع عجلة التنمية االقتصادية 

واالجتماعية في البالد.

اململكة االردنية  املفتوحة في 
الهاشمية وقال ان الباب مفتوح 
وبثقة ومصداقية عالية وواجبنا 
أن نذلل أي عقبات قد تطرأ في 
وجه هذا التعاون املثمر واملبشر 
وهناك مجاالت كثيرة وقطاعات 
واسعة نسعى بدأب وجد لكي 

يزداد مستوى التعاون فيها.
وبس���ؤاله ع���ن التحديات 
االقتصادية العاملية وانعكاسها 
على دول املنطقة قال »اننا نؤمن 
يقينا بأن التعاطي مع االزمة 
االقتصادي���ة العاملية يتطلب 
املزيد من التعاون االقتصادي 
العربي � العربي ليشكل مدخال 
مهما وأساس���يا للتعامل مع 
التحديات االقتصادية العاملية 
وجتاوزها مبا يخدم مصالح 

شعوبنا ومستقبلها«.
وهنأ رئيس الوزراء األردني 
الرفاعي باسم حكومة  سمير 
اململك���ة األردنية الهاش���مية 
صاحب السمو األمير الشيخ 
صب���اح األحم���د واحلكومة 
الكويت مبناس���بة  وش���عب 
مرور أربع سنوات على تولي 
صاحب السمو األمير سلطاته 

الدستورية.
وأعرب الرفاعي عن االعجاب 
مب���دى التقدم الذي ش���هدته 
الكويت الشقيقة وفي جميع 
املج���االت »ما يترجم س���داد 
رؤية سموه ملستقبل وموقع 

بالده«.

الذي يؤدي الى توظيف افضل 
للموارد البشرية واملادية.

واضاف التميمي ان من اهم 
االجنازات التي حتققت في عهد 
سموه حتفيز احلكومة ومجلس 
األمة العتماد خط���ة تنموية 
فاعلة ميكن ان توظف اكثر من 
37 مليار دينار في مش���اريع 
حيوية في مختلف األنش���طة 
واخلدم���ات واملراف���ق بحيث 
ميكن للقطاع اخلاص ان يوظف 
امواله من خالل تلك املشاريع 
وفي الوقت ذاته يستفيد منها 
ويعزز ايراداته ومداخيله من 
ذلك االنفاق األساسي املهم على 

مدى السنوات األربع املقبلة.
وذكر ان س���موه سعى الى 
االهتمام باألوضاع املعيشية 
الدخ���ول احملدودة  ألصحاب 
واملتوس���طة ودفع احلكومة 
ومجلس االم���ة للتخفيف من 
األعباء املعيشية التي يعانيها 

غالبية املواطنني.

للقمة دور كبير في التأسيس 
خلطوات أخرى تلتها لصالح 
تخفيف التوت���رات وتقليص 
التباينات ملا اضفته من روح 

عربية اخوية صادقة.
واك���د الرفاع���ي ان نتائج 
القم���ة العربي���ة االقتصادية 
كان���ت ملموس���ة ومباش���رة 
وذات انعكاسات إيجابية على 
الش���عوب وهذا ما جنحت به 
قمة الكويت االقتصادية وهي 
لبنة مهمة من اج���ل التكامل 

االقتصادي العربي.
وقال ان هذا التكامل يشكل 
أولوي���ة حقيقية للش���عوب 
العربي���ة جمع���اء وهو كذلك 
يقدم حلوال نوعية للمش���اكل 
والقضايا االقتصادية امللحة هنا 
أو هناك ونأمل أن يتم البناء 
الكويت  أكثر على نتائج قمة 
وص���وال إلى حتقي���ق معاني 

التكامل االقتصادي العربي.
وأش���اد الرفاعي بالتعاون 
االقتصادي األردني � الكويتي 
وقال ان هذا التعاون يصلح أن 
يكون منوذجا للتعاون العربي 
»ومع ذلك فنحن نتوق للمزيد 
وفي كل القطاعات ليكون هذا 
التع���اون مبس���توى العالقة 
التي تربط  املتينة واملمي���زة 
قيادت���ي البلدين والش���عبني 
الش���قيقني األردني  العربيني 

والكويتي.
وأكد على البيئة االستثمارية 

العام املاضي »يعد اجنازا كبيرا 
على املستوى العربي حيث بذل 
س���موه جهدا كبيرا في اقناع 
الزعماء العرب حلضورها وذلك 
إلميانه بان القضايا السياسية 
العربية فانه  الدول  ان فرقت 
من املمكن ان جتمعهم املصالح 

االقتصادية«.
ابرز  الى ان م���ن  واش���ار 
الدول  القم���ة تبني  اجنازات 
التوصيات  األعضاء جلمي���ع 
التي كانت على جدول أعمالها 
واملوافقة على عقدها بش���كل 

دوري مرة كل عامني.
من جهت���ه قال االقتصادي 
ل���� »كونا« ان  التميمي  عامر 
اكد  الس���مو األمي���ر  صاحب 
في احاديثه وخطبه اهتمامه 
البالغ ب���دور القطاع اخلاص 
في التنمية االقتصادية بهدف 
تطوير األوضاع االقتصادية في 
البالد وتعزيز القدرات الكامنة 
الوطني األمر  في االقتص���اد 

التنموي العربي.
واضاف انه بالرغم من ان 
قمة الكويت االقتصادية جاءت 
إقليمية صعبة  ضمن ظروف 
ومعقدة وفي أجواء من بروز 
التباينات العربية وظهور حالة 
من االصطفافات حققت في هذه 
القمة اجنازات غير مسبوقة في 

تاريخ القمم.
القمة االقتصادية  ان  وقال 
حقق���ت اهدافا ف���ي اجلوانب 
االقتصادي���ة واالجتماعي���ة 
والتنموية وكذلك تعد هذه القمة 
اجنازا سياسيا مهما من خالل 
إتاحة فرص���ة ثمينة للتالقي 
العربي � العربي وإشاعة أجواء 
احلوار والتفاهم بني االشقاء.

واضاف كان هناك حد معقول 
م���ن التضام���ن إزاء القضايا 
اإلقليمية ومستجداتها وكان 

الكويتي لكون القطاع اخلاص 
في االقتصادات احلديثة املنفذ 
واملشغل للمرافق العامة واملنتج 

للسلع واخلدمات.
واوضح ان خطابات سموه 
او لقاءاته مع الوزراء وأعضاء 
مجل���س األم���ة وغيرهم ممن 
يلتقيهم »ن���ادرا ما تخلو من 
التطرق الى الشأن االقتصادي اذ 
يحث سموه دائما على التركيز 
التنمي���ة االقتصادية  عل���ى 
والبش���رية باعتبارها سالح 

الدول في العصر احلديث«.
واشار الى ان سموه افتتح 
منذ تسلمه مقاليد احلكم عدة 
الى جانب  مش���اريع تنموية 
وضع حجر األس���اس ألخرى 
اضافة الى التصديق على قوانني 
اقتصادية تعكس مدى اهتمامه 

بالنهوض باقتصاد الكويت.
وق���ال ان انعق���اد القم���ة 
االقتصادي���ة واالجتماعي���ة 
والتنموية االولى في الكويت 

عربي موحد وفاعل في التعامل 
التحديات واالستحقاقات  مع 

اإلقليمية والدولية.
وأض���اف رئي���س الوزراء 
االردني ان اجلهود املباركة التي 
قام ومازال يقوم بها صاحب 
الس���مو األمير الشيخ صباح 
االحمد لها األثر األكبر في وضع 
الكويت الش���قيقة في موقعها 
الالئق عل���ى خارطة التفاعل 
الدولي واإلقليمي وكانت خبرة 
العريقة ومصداقيته  س���موه 
العالية محط احت���رام وثقة 
وتقدير اجلميع ومبثابة رصيد 

كبير للقضايا العربية.
وأشاد بالعالقات األردنية 
الكويتية وقال كان للعالقة   �
املتينة والتفاهم املبدئي الراسخ 
بني امللك عبداهلل الثاني وأخيه 
صاح���ب الس���مو األمير دور 
رئيس���ي في تعزي���ز مفاهيم 
التضام���ن العرب���ي للتعامل 
بإيجابية واستشراف مسبق 
التحديات واالستحقاقات  مع 
التي تلقي بظاللها على املنطقة 

ومستقبل شعوبها.
وأشاد بالدور الكبير الذي 
قام به صاحب الس���مو األمير 
الشيخ صباح االحمد من اجل 
الكويت االقتصادية  عقد قمة 
العام املاضي وقال ان هذه القمة 
تأكيد على اهتمام البلد الشقيق 
الكويت بالقضايا العربية إضافة 
إلى قضايا التكامل االقتصادي 

أولى صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد اهتماما 
كبيرا بنهوض األداء االقتصادي 
للكويت على الصعيدين احمللي 

والعربي.
التي  واصب���ح للكوي���ت 
حتتفل اليوم بالذكرى الرابعة 
لتولي س���موه مقاليد احلكم 
في البالد حضور بارز ومؤثر 
على املس���تويني السياس���ي 

واالقتصادي في املنطقة.
وحتققت في ظ���ل القيادة 
احلكيمة لصاحب السمو االمير 
اجنازات مهمة ستبقى خالدة 
في تاريخ هذا البلد الذي يطمح 
دائما الى التط���ور واالزدهار 
والسعي الى ان يكون باجنازاته 
وتطلعاته االقتصادية مركزا 

ماليا وجتاريا عامليا.
وقال اس���تاذ االقتصاد في 
جامعة الكويت د.رياض الفرس 
ل���� »كونا« ام���س ان صاحب 
الس���مو األمير حدد في كلمته 
السامية عام 2005 مالمح رؤيته 
االقتصادية طويلة األجل والتي 
من ابرز مالمحها القيام بعملية 
التنمية بقيادة القطاع اخلاص 
مبا يتفق م���ع جتارب الكثير 
من الدول النامية بش���كل عام 

والكويت بشكل خاص.
واضاف الفرس ان س���موه 
دعا القط���اع اخلاص في اكثر 
من مناسبة الى القيام بدوره 
املطلوب في النشاط االقتصادي 
من خالل اخذ زمام املبادرة في 
الرائدة والتي  تبني املشاريع 
حتقق نقلة نوعية لالقتصاد 

أشاد رئيس الوزراء األردني 
سمير الرفاعي بتميز العالقات 
األردنية � الكويتية، وقال »ان 
ه���ذه العالقات متر بأحس���ن 
أحواله���ا بفض���ل إرادة امللك 
عبداهلل الثاني وأخيه صاحب 
الس���مو األمير الشيخ صباح 
األحمد ومبا يحقق طموحات 

الشعبني الشقيقني«.
وق���ال الرفاعي في لقاء مع 
»كونا« امس ان البلدين يتطلعان 
دائما ال���ى املزيد من التعاون 
والتنسيق ليقدما النموذج احلي 

للتعاون العربي.
وأكد ان البلدين يقفان في 
الدفاع عن  ف���ي  موقع متقدم 
قضايا األمة العربية ومصاحلها 
العليا وأمن واستقرار املنطقة 
بأسرها فضال عن أوجه التفاعل 
املتنوعة  االقتصادي بأشكاله 
والذي يحقق صورة مش���رقة 
نس���عى لتعزيزها وتكاملها 

باستمرار.
وأشاد بالدور الذي يقوم به 
صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد عربيا وإقليميا 
وقال ان صاحب السمو األمير 
الديبلوماسية  هو أحد أعمدة 
العربية وأحد حكمائها وقد لعب 
سموه على مدى العقود املاضية 
كوزير خارجية ومن ثم كأمير 
للبالد دورا محوريا متقدما في 
الدفاع عن قضايا األمة العربية 
والدفع باجتاه تشكيل موقف 

جمعية أعضاء هيئة التدريس: صاحب السمو دفع عجلة التقدم إلى األمام في شتى المجاالت
تتق����دم الهيئة االدارية بجمعية 
اعض����اء هيئة التدري����س بجامعة 
الكويت اصالة عن نفس����ها ونيابة 
عن جموع اعضاء الهيئة التدريسية 
بجامعة الكوي����ت بأصدق التهاني 
والتبريكات الى مقام صاحب السمو 
االمير الشيخ صباح االحمد، ونحن 

نستقبل ذكرى عزيزة وأثيرة على 
الذكرى  نفوس����نا جميعا اال وهي 
الرابعة لتولي صاحب السمو االمير 
الش����يخ صباح االحمد، حفظه اهلل 
البالد،  ورعاه، مقاليد احلك����م في 
الكويت  وكعادة حكومة وش����عب 
فإن هذه الذكرى متث����ل لهم حدثا 

سعيدا وتأخذ مظاهر هذه املناسبة 
شكال واسلوبا خاصا، فتمتزج فيها 
االحاس����يس وتتآلف فيها القلوب، 
وتتوحد فيها املش����اعر تعبيرا عن 
فرحتهم بهذه الذكرى الكرمية، وامير 
الديبلوماسية على كل املستويات.

وتضرع جمعي����ة اعضاء هيئة 

التدريس الى املولى عز وجل ان ميد 
في عمره ويسدد خطاه ونعاهده ان 
نكون له عونا وسندا حتت قيادته 

احلكيمة.
ان الكويت بكل كي���انها السياسي 
واالجتماع����ي كانت ومازالت واحة 
االمن واالمان ل����كل مواطن ومقيم 

يعيش فوق ارضها وستبقى هكذا ان 
شاء اهلل، بفضل جهود سموه الرامية 
الى ارساء الديبلوماسية الكويتية 
االصيلة وتأس����يس لغة احل���وار 
الهادف بني مختلف مؤسسات الدولة 
التي يس����عى اليه����ا منذ تول���يه 
مقاليد احلك����م في البالد، وجهوده 

الكب����ي����رة الهادف����ة الى االصالح 
الش����امل في البالد ودف����ع عج���لة 
التق����دم فيها الى االم����ام مبا يخدم 
مص�����لح����ة املواطن ومب���ا يدعم 
موقف الكويت على جمي����ع احملافل 

الرسمية والدولية.
وفي اخلتام، ال يسعنا اال ان ننطق 

بكلمة اخيرة من قلوب مفعمة بحب 
الكويت، ان يحفظ اميرنا، ويشمله 
بعن���ايته ويحفظ الكويت وشعبها 
من كل مك����روه، وان تظل الكويت 
واحة امن وام���ان لكل مواطن ومقيم 
فوق ارضها في ظل صاحب السمو 

االمير املفدى.

الحمود هنأ األمير: أيادي سموكم 
بيضاء وأكثر من أن تحصى

عيد الجلوس للوالد القائد 
هو عيد للشعب الكويتي

الجامعة المفتوحة: سنبقى حافظين لألمير
 مواقفه العظيمة في دعم مسيرتنا التعليمية

محسن: نعتز كثيرًا بدعم سموه

رفع س����فيرنا لدى األردن الش����يخ فيصل احلمود التهنئة الى مقام 
صاحب السمو االمير الشيخ صباح االحمد حفظه اهلل ورعاه مبناسبة 
الذكرى الرابعة لتولي سموه مسند اإلمارة. وأشاد الشيخ فيصل احلمود 
في برقية رفعها الى صاحب السمو االمير بحكمة سموه ورجاحة عقله 
وعطائه األكبر من ان يحصى أو يعد. كما أشار الشيخ فيصل الى ايادي 
س����موه البيضاء في مختلف القضايا احمللية والعربية واالس����المية. 
واستعرض بعض مناقب سموه وفي مقدمتها الوفاء للشعب الكويتي 
واألمتني العربية واالس����المية. متمنيا م����ن العلي القدير ان يدمي االمن 

واألمان والرخاء والرفعة على الكويت واهلها.

ق����دم مدير اجلامع����ة العربية 
املفتوحة د.موسى محسن التهاني 
والتبريكات لصاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد مبناسبة مرور 
أربع س����نوات على تقلده مسيرة 
احلكم. وقال في تصريح صحافي 
باسم رئيس مجلس امناء اجلامعة 
صاحب السمو امللكي االمير طالل 
بن عبدالعزي����ز واعضاء املجلس 
وجميع منتسبي اجلامعة نبارك 
للكويت حكومة وشعبا باحتفالها 
املبارك بذكرى مرور اربعة سنوات 
على تولي صاحب السمو األمير 
مقاليد احلكم، كما نتمنى لسموه 

موفور الصح����ة وطول العمر وان يوفق خطاه على 
طريق رفع����ة الكويت في احملافل العربية والدولية. 
وقال ان اجلامعة العربي����ة املفتوحة ممثلة بجميع 
منتسبيها وموظفيها وطالبها وطالباتها تنتهز هذه 
الفرصة التاريخية لتعبر من خاللها عن بالغ تقديرها 
وامتنانها ملواقف س����موه ورعايته ودعمه املتواصل 
للجامعة في اشارة منه الى ما اتسم به موقف سموه 
حيال االنطالقة االولى للجامعة حني كان سموه يشغل 
منصب النائب االول لرئاسة مجلس الوزراء ووزيرا 
للخارجية وما جاء ف����ي كلمته التاريخية حيث قال 
في االحتفال االول للجامع����ة والذي مت تنظيمه في 
نوفمبر 2003 »ان اجلامعة العربية املفتوحة وفكرتها 
وامتداد فروعها الى اكثر من عاصمة عربية تعبر عن 
االحساس بالهموم املشتركة والتكامل في اجلهود التي 
تبذل لبناء قاعدة بشرية يقوم عليها بناء حاضر االمة 
ومستقبلها، قاعدة تتس����لح بالعلم ومتتلك اسباب 

التطور وتفتح الطريق الى املعرفة 
البنائه����ا وتغنيهم عن تكبد ما ال 
يطيقون من االعباء املادية في سبيل 
الوصول اليها«، اضافة الى تأكيد 
سموه على ان الكويت سارعت الى 
استضافة املقر الرئيسي للجامعة 
حني صدر بشأنها املرسوم االميري 
رقم »2002/21 اخلاص باملوافقة على 
اتفاق املقر« وفيما عدا ذلك مما اكد 
عليه س����موه ايضا حني قال: »ان 
الكوي����ت عمدت الى توفير جميع 
التس����هيالت الالزمة ك����ي تكتمل 
مقومات اجلامعة وتؤدي رسالتها 
على الوج����ه الذي نرجوه لها مع 
كل ما ميكن لنا تقدميه لها من دعم ومساندة يحقق 
ملسيرتها النجاح«، وهو ما يعني لدى جميع منتسبي 
اجلامعة الش����يء الكثير من االعتزاز الذي ستواصل 
اجلامعة االفتخار به واس����تذكاره في جميع املواقف 
واملناسبات وعلى مدى مساراتها االكادميية والطالبية 
اضافة الى م����ا تبديه اجلامعة من تقدير كبير حيال 
منحها قطعة ارض في منطقة العارضية مبساحة 65 
الف متر مربع النشاء مبنى دائم للجامعة في الكويت 

املقرر املباشرة في انشائه قريبا. 
واكد د.محس����ن في ختام تصريحه ان اجلامعة 
ستبقى حافظة لسموه مواقفه العظيمة التي كان لها 
بعد اهلل جل جالل����ه الكثير من الفضل فيما وصلت 
اليه اجلامعة اليوم م����ن مكانة وامتداد جغرافي في 
العديد من بقاع العالم العربي وما حققته من اجناز 
اكادميي وطالبي مشهود لها لدى االوساط املجتمعية 

واالكادميية الرسمية واالهلية.

 د.موسى محسن


