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ويؤكد الكاتب ان سمو الشيخ ناصر 
احملمد حينم���ا تول���ى منصبه كرأس 
للس���لطة التنفيذية في البالد بعد ان 
نال ثقة صاحب السمو الشيخ صباح 
األحمد في فبراير 2006 لم يكن حديث 
عهد بالسياس���ة، فللرج���ل باع طويل 
في العمل الوطني، خبر فيه السياسة 
ودهاليزها وسبر أغوارها منذ نعومة 
أظافره، عندما عني عام 1964 سكرتيرا 
ثالثا في وزارة اخلارجية، ليرتقى السلم 
بأناة ومتهل، ويتقدم بثبات نحو صدارة 
املشهد السياس���ي، لذا اعتبر ترشيحه 
للمنصب جتسيدا رائعا ومثاليا ملقولة 
»الرجل املناس���ب في املكان املناسب«، 
وحظي ترشيح سموه للمنصب بقبول 
واس���ع وتأييد منقطع النظير من قبل 
الكويتي بكل  الش���عب  كافة أوس���اط 
فئاته وطوائفه، وحتى الذين عارضوه 
واستجوبوه في وقت الحق وصفوه آنذاك 

بأنه »رجل اصالحي بامتياز«.
ويشير الكاتب إلى السنوات الطوال 
التي قضاها سموه في مطبخ السياسة 
الكويتية ممارسا ومتأمال، مفكرا ودارسا، 
عاملا ومتعلما وتأثي���ر هذه الفترة في 
خبرة واسعة جتلت سلوكا وممارسة 
وحكمة وعقالني���ة وروية في صناعة 

القرار السياسي واالستراتيجي. 
ويقدم الكاتب للقارئ الكويتي والعربي 
ما ميكن وصفه ب� »مفاتيح فهم شخصية 
الشيخ ناصر احملمد« ومنهجه في صناعة 
القرار، ويشير بشكل خاص إلى تدرجه 
في املناصب في الس���لك الديبلوماسي 
الذي ترك بصماته في شخصية سموه، 
بدت واضحة وجلية في القرارات التي 

تتطلب سرعة بديهة 
وحسن تصرف، فضال 
عن دماثة اخللق وسعة 
األفق ورحابة الصدر 
والصبر على املخالفني 

في الرأي.
ويعرج الكاتب على 
الفترة التي شغل فيها 
س���موه منصب وزير 
االجتماعية  الشؤون 
والعمل الذي قضى فيه 
قرابة احد عشر عاما، 
وأك���د ان هذا املنصب 
جعله بطبيعة احلال 

قريبا من حاجات الناس وهمومهم، السيما 
كبار السن واملعاقني وذوى االحتياجات 
اخلاصة، وقد ابرز هذا املنصب الصفات 
التي عرف بها سموه دائما، وشهد له بها 
القاصي والداني من عطف على الفقراء 
واحملتاجني ورقة حلالهم، واستعداد دائم 

ملساعدتهم ومد اليد إليهم. 
وينتقل الكات���ب إلى عرض بعض 
جوان���ب التجربة السياس���ية لرئيس 
الوزراء وفى الصدارة منها إرساء مفاهيم 
الرقابة واحملاسبة والشفافية، ويتوقف 
طويال أمام اخلطوة اجلبارة التي خطاها 
الذي سجل  التاريخي  سموه واالجناز 
اسمه بحروف من نور في تاريخ الكويت 
واملنطقة العربية، وذلك حني بادر سموه 
طواعية إلى القبول بصعود املنصة للرد 
على محاور االستجواب الذي قدمه إلى 
سموه النائب فيصل املسلم حول بعض 
املتعلقة  املالية  اإلجراءات والتصرفات 
بديوان سموه، وكان سموه بهذه اخلطوة 

أول رئيس وزراء في 
تاريخ الكويت يصعد 
لل���رد على  املنص���ة 
اس���تجواب برملاني، 
ومن ث���م أعاد تفعيل 
املواد 100 و101 و102 
من الدستور الكويتي 
بعدم���ا بقي���ت لنحو 
نصف ق���رن من دون 
تطبيق حقيقي وفاعل، 
كم���ا ح���رر العالقة 
امللتبسة واملرتبكة بني 
السلطتني التشريعية 
والتنفيذية من اس���ر 
خبرات وجتارب املاضي القريب والبعيد 
والتي ش���ابها الكثير م���ن االختالالت 
والتهديدات وتسببت بحل مجلس األمة 
واستقالة احلكومة أكثر من مرة، فيما 
أسهمت خطوة احملمد في إعادة االستقرار 
إلى النظام البرملاني ووضع الدميوقراطية 

الكويتية على الطريق الصحيح. 
الكاتب  الثاني يعرض  الفصل  وفي 
لعدد من املواقف املختلفة لسمو الشيخ 
ناصر احملم���د ومن ذل���ك موقفه إبان 
الغاش���م عام 1990،  العراقي  االحتالل 
حيث عني آنذاك وزيرا للدولة للشؤون 
اخلارجي���ة وض���رب أروع األمثلة في 
التفاني واإلخالص للكويت، وجاب دول 
العالم حامال قضية الكويت ومحنتها في 
س���ويداء قلبه، وعرفته عواصم الدول 
الكبرى مدافعا عنيدا ضد الغزو الغاشم، 
ومؤيدا مخلصا حلق الكويت في احلرية، 

واالستقالل الوطني. 
التسامح  إلى قيم  الكاتب  ويش���ير 

واالعتدال والوسطية لدى سمو رئيس 
مجلس الوزراء، وهي القيم التي تنطلق 
من فهم عميق لإلسالم احلق وتؤكدها 
عالقاته الواسعة والقوية مع عدد كبير من 
الزعامات الدينية في مختلف دول العالم 
على رأسهم بابا الڤاتيكان بنديكتوس 
السادس عشر، فضال عما يتمتع به آالف 
الوافدين واملقيمني على ارض الكويت 
من أتباع الديانات والطوائف األخرى من 
حرية في ممارسة عباداتهم وطقوسهم 
الدينية في ظل املناخ الصحي والسليم 
الذي أسهم سموه في إرسائه خالل سنوات 
توليه مسؤولية السلطة التنفيذية. ثم 
يعرج الكاتب إلى نهج سموه في التعامل 
مع شريحة الشباب الذين شملهم برعايته 
الواسعة واهتمامه الكبير، وكذلك احلال 
بالنسبة إلى ذوي االحتياجات اخلاصة 
الذين صدر لصاحلهم أول قانون شامل 
خالل حكومة سموه، أعطى لهم حقوقا 
وامتيازات هائلة للتيسير عليهم وتوفير 
احلياة احلرة الكرمي���ة لهم ومتكينهم 
من االندماج في مجتمعهم بال مشكالت. 
ويختتم الكت���اب مبجموعة هائلة من 
الصور لسمو رئيس الوزراء بينها صور 
نادرة، ومن ثم يعرض الكاتب لبعض من 
مقاالته وحتليالته وآرائه التي نشرت في 
عدد من الصحف الكويتية، وأخيرا ميكن 
القول ان الكتاب إطاللة رائعة وفريدة 
على ش���خصية س���مو رئيس الوزراء 
تضع���ه في مكانه الالئق به بني كوكبة 
الرجاالت الذي���ن صنعوا مجد الكويت 
وحاضرها الزاهر، ومازالوا يعملون من 
اجل مستقبل مشرق ومكان مستحق لها 

حتت الشمس.

كتاب جديد للكاتب الصحافي عايد العنزي

» ناصر المحمد.. حياة حافة باإلنجازات«.. 
إبحار في أعماق »العقل السياسي« لرئيس الوزراء

»ناصر احملمد.. حياة حافل�ة باالجنازات« هو عنوان الكتاب 
اجلديد للكاتب الصحافي في جريدة »السياسة« الزميل عايد العنزى، 
يقع الكتاب في 144 صفحة من القطع املتوسط، ويضم باإلضافة 
إلى مقدمته فصلني، يسلط أولهما الضوء على التجربة السياسية 
لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد، بكل أبعادها 
وحتدياتها وجتلياتها، فيما خصص الفصل الثاني لعرض جملة من 

املواقف السياسية لسموه في قضايا الداخل واخلارج. 

الكتاب اجلديد هو محاولة لإلبحار فيما ميكن وصفه ب� »أصول 
وقواعد مدرسة ناصر احملمد السياسية«، بذل فيها املؤلف أقصى 
اجلهد، وأعمل فيها أدواته التحليلية والبحثية، لفهم أبعاد هذه 
الشخصية الوطنية الكويتية الفذة، التي اضطلعت بواحد من أهم 
واخطر األدوار السياسية في تاريخ الكويت احلديث واملعاصر، 
ومازالت وستظل قامة سامقة وهامة شامخة في سماء السياسة 

الكويتية والعربية والدولية. 
غالف الكتاب 

الزميل عايد العنزي

الشيخ د.إبراهيم الدعيج وغي الرماجنا يتبادالن وثائق اتفاقية التوأمة

د.محمد العفاسي 

أشاد بالتقرير العربي الثالث لألهداف التنموية الفنية

العفاسي: ال مؤشرات لتعافي االقتصاد العالمي

محافظ األحمدي يوقع اتفاقية توأمة
 مع مقاطعة األين الفرنسية

وقع محافظ االحمدي الشيخ د.ابراهيم الدعيج 
اتفاقية توأمة للتعاون المش����ترك وتبادل الخبرات 
مع مقاطعة األين الفرنسية التي مثلها نائب الرئيس 
المكلف لشؤون الس����ياحة والقضايا عبر الحدود 

غي الرمانجا.
جاء ذلك بعد ان استمع محافظ االحمدي الشيخ 
د.ابراهيم الدعي����ج  والوفد المرافق له لعرض عام 
حول سياس����ات حماية البيئ����ة ومعالجة النفايات 
ومياه الش����رب وتجفيف المستنقعات التي تتبعها 
المقاطعة والتي تضم ثماني محافظات وعاصمتها 
بورغ ان برس قدمه كل من مدير اللجنة السياحية 
للمقاطعة كارل جولي ومدير مكتب المجلس العام 

للمقاطعة ايريك بالوس.
وأعرب محافظ االحمدي في كلمة القاها اثر توقيع 
االتفاقية عن ش����كره لحفاوة االستقبال الذي لقيه 

والوفد الكويتي المرافق له في مقر المقاطعة.
واشار الى ان ما تم تقديمه من مواضيع في العرض 
يمس البشرية وهو مما تعانيه شعوب العالم وان 
تب����ادل المعرفة والخبرات في هذا المجال مهم لكال 
الطرفين، مضيفا ان الكويت تواجه نفس المشاكل 

البيئية وان كانت تختلف في التفاصيل.
واش����ار الى ان التقدم العلم����ي والتكنولوجي 
الذي توصلت اليه فرنس����ا ومحافظة األين في هذا 
المجال يشجع على التواصل لالستفادة من الخبرات 

والمعلومات.
ووجه محافظ االحمدي الشيخ د.ابراهيم الدعيج 
الصباح دعوة لعمدة محافظة األين والعاملين بها 

لزيارة الكويت وتفعيل االتفاقية.
من جانبه تمنى نائب الرئيس المكلف لشؤون 
السياحة والقضايا عبر الحدود غي الرمانجا ان تكون 
االتفاقي����ة التي وقعت مع محافظة االحمدي »بداية 

تعاون كبير وتبادل بناء بين المحافظتين«.
وقدم محافظ االحمدي الشيخ د.ابراهيم الدعيج 
درعا تذكارية بمناس����بة توقيع االتفاقية للرئيس 
المكلف لشؤون الس����ياحة والقضايا عبر الحدود 
غي الرمانج����ا الذي اهدى بدوره كتابا عن انجازات 

محافظة االين لمحافظ االحمدي.
هذا واعرب مسؤوالن فرنسيان في مقاطعة االين 
الفرنس����ية عن املهما في تفعي����ل اتفاقية التآخي 
)التوأمة( التي وقعت بين محافظة االحمدي الكويتية 

ومقاطعة االين بما فيه مصلحة للجانبين.
جاءت تلك التصريحات ل����كل من رئيس اتحاد 
بلديات مونت تروفيل بيار روش ومدير السياحة في 
مقاطعة االين الفرنسية غي الرمانجا عقب لقائهما 
مع محافظ مدينة االحمدي الشيخ د.ابراهيم الدعيج 
الصباح والوفد المرافق له في قرية مونتروفيل ان 

برس الليلة الماضية.
وتم خالل اللقاء استعراض اهم انجازات مقاطعة 
االين الفرنس����ية التي تضم ثمان����ي محافظات في 
مجاالت التنمية البش����رية والصحية واالقتصادية 

والبيئية.
كما تم تقديم عرض عام لدور الس����ياحة كعامل 
للتنمية في المقاطعة السيما ان السياحة تشكل %7 

من اقتصاد المقاطعة في الوقت الحالي.

القاهرة � كونا: أشاد وزير 
الش����ؤون االجتماعية والعمل 
العفاس����ي  الفري����ق د.محمد 
بالتقرير العربي الثالث لألهداف 
التنموية الفني����ة الذي يحلل 
ويشخص املشاكل التنموية التي 

يعاني منها العالم العربي.
وقال الوزير العفاس����ي في 
كلمته الت����ي ألقاها نيابة عنه 
الس����عودي د.يوسف  نظيره 
الوزير  العثيمني نظرا لعودة 
العفاس����ي الى الكويت بسبب 
ارتباطه بجلسة مجلس األمة 
الي����وم ان ما يزي����د من متيز 
التقرير املعروض أمام االجتماع 
الذي اعتمده في  التقسيم  هو 
املراجعة النقدية ألهداف األلفية 
في ضوء األزم����ة االقتصادية 
املالية التي تركت آثارها السلبية 
واضحة عل����ى جميع مجاالت 

التنمية.

وأش����ار الوزير العفاس����ي 
الدورة  الذي هو نائب رئيس 
احلالي����ة ل����وزراء الش����ؤون 
الى أن  الع����رب  االجتماعي����ة 
في ذل����ك آلية متك����ن الباحث 
واملتابع من اج����راء املقارنات 
املوضوعي����ة فضال عن كونها 

وسيلة متاحة متكن أصحاب 
القرار وراس����مي السياس����ات 
التنموية في البلدان العربية من 
استشراف التوجهات واملسارات 
التنموية املس����تقبلية ووضع 
ورسم اخلطط والبرامج على 

أرضية معطيات صحيحة.
وأوضح أن األزمة االقتصادية 
املالية العاملية وتداعياتها التزال 
ماثلة وأنه بالرغم من التفاؤل 
انتهاء شدتها  الس����ائد بقرب 
واس����تعادة النمو االقتصادي 
لعافيته قد أصبح وشيكا اال أن 
نذرها التزال باقية وأن احتماالت 
تفاقمها أيضا واردة حتى اآلن 
فليس هناك من مؤشرات لتعافي 
شامل لالقتصاد العاملي، بل ان 
هناك مؤشرات خطيرة بفعل 
اليوناني  انهي����ار االقتص����اد 
واحتمال انهيار اقتصادات عدد 

من دول االحتاد األوروبي.

هشام الوقيان الرئيس اجليبوتي إسماعيل جيلي

الصندوق الكويتي يقرض جيبوتي 8 ماليين دينار 
إلنشاء طريق الشيخ صباح األحمد

قال الصندوق الكويتي للتنمية 
االقتصادي����ة العربية ان رئيس 
جمهورية جيبوتي إسماعيل جيلي 
قلد نائب المدير العام للصندوق 
هش����ام الوقيان وسام االستقالل 
تقديرا لجهود الصندوق في دفع 

عجلة التنمية في جيبوتي.
واضاف الصندوق الكويتي في 
بيان صحافي ان هذا التقليد جاء 
خالل استقبال الرئيس الجيبوتي 
للوقيان الموجود حاليا في جيبوتي 
لتوقي����ع اتفاقي����ات ثنائية بين 
الجانبين. ونقل البيان عن الوقيان 
الجيبوتي  بالغ تقديره للرئيس 
مؤكدا متانة العالقات الطيبة التي 
تربط البلدين والتي تسير باطراد 
البلدين  طبقا لتوجيهات قائدي 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد والرئيس الجيبوتي. وكان 
الصندوق ق����د وقع على اتفاقية 
قرض مع حكومة جيبوتي بقيمة 8 
ماليين دينار )ما يعادل 27 مليون 
دوالر( لإلسهام في تمويل طريق 
تاجورا بلجو )طريق الشيخ صباح 

األحمد الصباح(.
ووقع على اتفاقية القرض في 
العاصمة جيبوتي كل من وزير 

االقتصاد والمالي����ة والتخطيط 
المكلف بالخصخصة علي عسووه 
نيابة عن حكومة جيبوتي ونائب 
المدير العام هشام الوقيان نيابة 

عن الصندوق الكويتي.
واضاف البيان ان المش����روع 
يه����دف ال����ى تعزي����ز التنمي����ة 
االقتصادي����ة واالجتماعي����ة في 
المناطق الش����مالية من جيبوتي 
لتحس����ين اتصاله����ا بالعاصمة 
ومناطق البالد االخرى وكذلك الى 
مواجهة الطلب على النقل العابر 
ما بين موانئ جيبوتي العاصمة 

وتاج����ورا واب����وخ والمناط����ق 
الشمالية من اثيوبيا مما يساهم 
في تنشيط حركة التجارة وخفض 
تكلفة نقل البضائع والمسافرين 

بين البلدين.
وأضاف ان المش����روع يشمل 
االعمال الهندسية الالزمة لتشييد 
الطري����ق المذك����ور البالغ طوله 
حوال����ي 110 كيلومترات ليصبح 
طريقا مسفلتا بعرض 7 أمتار مع 
أكتاف جانبية مرصوفة عرض كل 
منها متر واحد من كل جانب متبعا 

نفس مسار الطريق القائم.


