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اش��اد النائب س��عدون حماد 
بالتطورات املتسارعة التي يشهدها 
البالد والتي  امللف اإلسكاني في 
تدفع باجتاه حس��م هذه القضية 
وإيجاد احلل��ول اجلذرية لتأخر 
طلب��ات احلصول عل��ى الرعاية 
اإلسكانية ومعاجلة ارتفاع اسعار 
االراضي حتى يتمكن املواطن من 
توفير الس��كن املالئم له ولعائلته 

دون معاناة وطول انتظار.
واض��اف ان جناح مؤسس��ة 
الرعاية السكنية وبتوجيهات من 
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير 
اإلس��كان والتنمية الشيخ أحمد 

الفهد في االس��راع بوتيرة توزيع القسائم والبيوت وإنشاء املزيد من 
املدن اإلسكانية يعد طفرة في هذا امللف الشائك.

داعيا إلى استعجال حسم املعوقات التي حتول دون دخول مشروع 
غرب هدية اإلسكاني ضمن املدن اإلسكانية اجلديدة، خاصة ان العديد 
من املواطنني ينتظرون احلصول على قس��ائم في هذه املنطقة والتي 
س��توفر نحو 3000 قسيمة س��كنية. ومن ناحية اخرى طالب النائب 
حماد مبراعاة ظروف ذوي الدخل احملدود وذلك برفع بدل االيجار من 
150 دينارا الى 200 دينار متاشيا مع ارتفاع اسعار االيجارات، مشيرا 
الى ان البدل الذي يصرف ال يفي باحلاجة داخل س��كن ال يقل إيجاره 

عن 300 دينار.
ودع��ا جماد الى متكني املرأة الكويتية التي تعيل اس��رة من التمتع 
بالرعاية الس��كنية التي توفرها الدول��ة للمواطنني الفتا الى ان وجود 
نحو 72 الف امرأة كويتية تنطبق عليهن الشروط دون احلصول على 

الرعاية السكنية أمر يتطلب نظرة إنسانية من احلكومة.

النائ����ب األول لرئيس  بعث 
الدفاع  ال����وزراء ووزير  مجلس 
الشيخ جابر املبارك ببرقيات تهنئة 
مبناسبة عيد الفطر السعيد الى 
صاحب السمو األمير القائد األعلى 
للقوات املس����لحة الشيخ صباح 
األحمد وسمو ولي العهد الشيخ 
نواف األحمد وسمو رئيس مجلس 

الوزراء الشيخ ناصر احملمد.
وفيما يلي نص تهنئة النائب 
األول لصاحب السمو األمير: سيدي 
صاحب السمو الوالد القائد الشيخ 
صباح األحمد أمير البالد املفدى 
القائد األعلى للقوات املس����لحة، 

السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته، باسمي ونيابة 
عن أبنائكم العاملني في وزارة الدفاع من عسكريني 
ومدنيني نرفع ملقام سموكم الكرمي أسمى آيات التهاني 
والتبريكات مبناس����بة حلول عيد الفطر السعيد، 
متضرعني للمولى جلت قدرته ان يعيد هذه املناسبة 
الكرمية على سموكم بالهناء والسعادة وان يسبغ 
على س����موكم نعمة الصحة والعافية وعلى األمتني 
العربية واإلسالمية بالرخاء واالزدهار وعلى كويتنا 
الغالية باخلير واليمن والبركات حتت ظل القيادة 
احلكيمة لسموكم الكرمي وتوجيهاتكم السديدة حفظكم 

اهلل ورعاكم.

وجاء في برقية تهنئة سمو 
ولي العهد الشيخ نواف األحمد: 
مبناسبة حلول عيد الفطر السعيد 
نتقدم لسموكم باسمي ونيابة عن 
أبنائك العاملني في وزارة الدفاع 
من عسكريني ومدنيني بأسمى آيات 
التهاني والتبريكات، داعني اهلل 
عز وجل ان يعيد هذه املناس����بة 
العزيزة على سموكم وأنتم في 
أمت الصحة والس����عادة وكويتنا 
احلبيبة ترفل بالعز واخلير حتت 
ظل القيادة احلكيمة لسيدي حضرة 
صاحب السمو الوالد القائد أمير 
البالد املفدى وتوجيهات سموكم 
الس����ديدة حفظكم اهلل ورعاكم. وأبرق مهنئا سمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد بقوله: 
يطيب لي أن أرفع الى مقام سموكم باسمي ونيابة عن 
أبنائك منتسبي وزارة الدفاع من عسكريني ومدنيني 
أسمى آيات التهاني والتبريكات مبناسبة حلول عيد 
الفطر السعيد، داعني الباري عز وجل ان يتم عليكم 
نعمة الصحة والعافية وعلى وطننا وشعبنا الوفي 
التقدم واالزدهار حتت ظل القيادة احلكيمة والرشيدة 
لسيدي حضرة صاحب الس����مو الوالد القائد أمير 
البالد املفدى وس����مو ولي عهده األمني وتوجيهات 

سموكم السديدة حفظكم اهلل ورعاكم.

أك���د مقرر جلن���ة الداخلية 
والدفاع البرملانية النائب شعيب 
املوي���زري أن م���ا يتعرض له 
رجال األمن من اعتداءات أثناء 
أداء واجبهم حلفظ األمن العام 
وتك���رار التهجم عل���ى مخافر 
الشرطة أمر ال ميكن السكوت 
عنه، مستغربا صمت اجلميع 

جتاه هذا األمر اخلطير.
وقال املوي���زري إذا ضاعت 
هيبة األمن ضعنا جميعا، مطالبا 
احلكومة ومجلس األمة بالتحرك 
بجدية واالسراع في اقرار قوانني 
تتشدد في معاقبة كل من يحاول 

التعدي على رجال االمن او االخالل بأمن البالد، 
داعيا اجلميع الى العمل بكل الوسائل إلعادة هيبة 
األمن واال نسمح ألحد أن يحاول تعطيل تطبيق 

رجال األمن للقانون. 
وش���دد على أنه يجب تقدمي كل الدعم الالزم 
إلخواننا رجال األمن الذين يسهرون حلماية وطننا 

وأمننا جميعا مناش���دا جميع 
الداخلية  املسؤولني في وزارة 
وعلى رأسهم الوزير الشيخ جابر 
اخلالد رف���ض اي محاوالت او 
ضغوط من اي شخص او من 
اي جهة للتوس���ط ملن يعتدي 
على رجال األمن. وبني املويزري 
انه س���يكون له موقف واضح 
ومعلن ضد من يتهاون او يسمح 
مبس امن البلد أو رجال االمن، 
مطالبا رجال االمن بعدم التنازل 
او التهاون في رفع القضايا ضد 
اي شخص يحاول االعتداء عليهم 
فأمن الكويت وكرامة رجال االمن 
ف���وق كل اعتبار. وحذر املويزري كل من ال يعي 
اهمية هيبة االمن من عواقب االهمال او التهاون، 
مذكرا بأن االمن هو ركيزة اساسية في كيان كل 
دولة واذا ضعفت او انتهكت هذه الركيزة تداعت 
الركائز االخرى للدولة داعيا وسائل االعالم االهتمام 

والتركيز على اهمية االمن.

انتق����د عضو جلن����ة املرافق 
العامة النائب ناجي العبدالهادي 
إلغاء مشروع نظافة املدن الذي 
تش����ارك في تنفيذه 17 ش����ركة 
وطني����ة، بعد ان ألغ����ت البلدية 
اخيرا جميع مناقصات التنظيف 
ف����ي احملافظات الس����تة، والتي 
مت طرحها منذ عدة اش����هر، مبا 
القائمة  العق����ود  يعني متدي����د 
باملخالف����ة الصريحة لتعليمات 
ديوان احملاس����بة اخلاصة بعدم 
العقود وطرح مناقصات  متديد 

جديدة.
وقال العبدالهادي: انه من واقع 

خبراتي السابقة حيث كنت عضوا في املجلس البلدي، 
فان الغاء هذا املش����روع الكبي����ر والغاء مناقصات 
التنظيف بعد طرحها هو امر غير مس����تغرب على 
البلدية حيث دأبت على ذلك كثيرا لتحقيق مصالح 
الشركات صاحبة العقود احلالية والتي سيتم متديدها 

بعد الغاء املناقصات اجلديدة.
وطالب العبدالهادي بلدية الكويت باالس����تفادة 
من جتربة محافظة االسكندرية املصرية في النظافة 
عبر شركات القطاع اخلاص وتطبيق هذه التجربة 
في الكويت بان ترفع البلدية يدها عن قطاع النظافة 
متاما وتك����ون فقط جهة اش����راف وان تترك مهمة 

التنظيف للقطاع اخلاص بالكامل 
عبر تخصيص قطاع النظافة.

 واش����ار العبد الهادي الى ان 
حسم اجلدل بش����أن مناقصات 
نظافة املدن الذي طال تداوله بات 
اآلن في ملعب مجلس الوزراء بعد 
ان قررت جلنة املناقصات املركزية 
إلغاءها استنادا لطلب من مسؤولي 
البلدية، طالبا من مجلس الوزراء 
اعادة النظر في هذا االلغاء الذي 
يستند الى مبررات غير منطقية، 
الفتا الى ان قرار االلغاء جاء بعد 
ان تعرض مشروع النظافة وفق 
الشروط املتطورة واحلديثة الى 
حرب ساخنة داخل وخارج البلدية وفق ما صرح به 

من قبل وزير البلدية الدكتور فاضل صفر.
وقال العبدالهادي: انه يتعني على مجلس الوزراء 
النظر بعني االعتبار الى الدراسة املقارنة التي تقدمت 
بها الشركات وهي عبارة عن مقارنة منطقية بني عقود 
النظافة في العام 2005 والتي استند عليها املسؤولون 
في البلدية وهي معايير واس����عار عفا عليها الزمن 
وبني عقود 2010 التي اس����تندت الى معاير حديثة 
ومتطلبات جديدة طالب بها وزير البلدية الدكتور 
فاضل صفر ووردت في ش����روط طرح املناقصات 

اجلديدة التي الغتها البلدية.

السفير سليمان املرجانسيف مقدم البوعينني وسليمان املرجان يتوسطان حضور حفل الوداع

الشيخ جابر املبارك

شعيب املويزري

ناجي العبدالهادي

سعدون حماد

البراك يشكر ابن عمه أمين سر جمعية مرضى التصلب
الستقالته من عضوية هيئة ذوي اإلعاقة

أكد أن المنصب حق مؤكد ألحمد مبارك البراك لكنه تزامن مع كونه رئيساً للجنة ذوي االحتياجات الخاصة في مجلس األمة

قال النائب مس���لم البراك: 
اطلعت من خ���الل الصحافة 
احمللية على القرار الذي اصدره 
النائب األول لرئيس مجلس 
الوزراء بصفته الرئيس االعلى 
لهيئة االعاقة بتشكيل مجلس 
ادارة هيئة ذوي االعاقة وانا 
اعلم ان القانون رقم 8 لسنة 
2010 في شأن ذوي االعاقة حدد 
في مادته رقم 52 كيفية تشكيل 
مجلس االدارة وذلك على النحو 

التالي:
املدير العام رئيسا وعضوية 
ممثلني ع���ن وزارات الصحة 
والتربي���ة والتعلي���م العالي 
والشؤون االجتماعية والعمل 
والهيئة العامة لشؤون الشباب 

والرياضة ودي���وان اخلدمة 
املدني���ة واربع���ة ممثلني عن 
جمعيات النفع العام واالندية 

العاملة في مجال االعاقة.
الب���راك انه وفقا  واوضح 
للقانون فان ه���ؤالء املمثلني 
االربعة جلمعيات النفع العام 
واالندي���ة العامل���ة في مجال 
االعاقة يتم اختيارهم عن طريق 
مجالس ادارات تلك اجلمعيات 
واالندية باالنتخابات وفقا ملا 
جاء في املادة 50 من القانون 
وترفع بعد ذلك اسماؤهم من 
قب���ل هذه اجله���ات ويصبح 
وجودهم ف���ي املجلس ملزما 
ووفقا للقانون وليس لرغبة 

السلطة االدارية.

الذي اعلم انه امني سر جمعية 
مرض���ى التصل���ب العصبي 
الكويتية ومع ادراكي حلق االخ 
احمد في الترشح لهذا املنصب 
وبالتالي وجوده القانوني في 
مجل���س االدارة بعد اختياره 
باالنتخاب من قبل اجلمعيات 
واالندي���ة املعنية بش���ؤون 
ذوي االحتياج���ات اخلاص���ة 
اال انه استش���عارا واحساسا 
السياسية مني  باملس���ؤولية 
متنيت من اخي العزيز احمد 
وقبل ان يباشر عمله الفعلي في 
مجلس االدارة تقدمي استقالته 
وترك املجال الي من زمالئه لكي 
يكون بديال عنه، الن الفترة التي 
اصبح فيها االخ احمد عضوا 

في مجل���س االدارة، وان كان 
باالنتخاب، كانت متزامنة مع 
وجودي كرئيس للجنة ذوي 
االحتياجات اخلاصة في مجلس 
االمة. وتابع قائال: وفي الوقت 
الذي اقدم فيه شكري وامتناني 
الى األخ احمد لقبوله الفوري 
لطلبي فانني اقدم له اعتذاري 
واسفي اذا كنت قد سببت له 
في هذا الرج���اء والتمني اي 
احراج او ظلم خصوصا انني 
اعلم ان وجوده في املجلس لم 
يأت بناء عل���ى قرار أو رغبة 
حكومية وامنا جاء باالنتخاب 
وفقا للقانون من قبل زمالئه 
باجلمعيات واالندية املعنية 

بشؤون ذوي االعاقة.

واضاف البراك: فوجئت بان 
احد الفائزين في االنتخابات هو 
ابن عم���ي احمد مبارك البراك 

مسلم البراك

المبارك هنأ األمير وولي العهد 
ورئيس الوزراء بعيد الفطر السعيد

المويزري إلقرار قانون يشدد العقوبة 
على المعتدين على رجال األمن

العبد الهادي ينتقد إلغاء البلدية مناقصات 
نظافة المدن ويطالب مجلس الوزراء بالتدخل

مساعد وزير الخارجية البوعينين أقام لسفيرنا في قطر حفل وداع

به قطر وقيادتها من برنامج تنموي قريب نوعا من اإلعجاز أن تتم هذه 
النقل����ة الكبيرة التي متت في فترة زمنية قصي����رة، وأنا أتيت الى قطر 
منذ 5 س����نوات وأتيت اليها اآلن ال شك أنه أمر ال يصدق في فترة زمنية 
قصيرة أن يتم إجناز هذه املشاريع الكبرى، البد أن هناك إرادة مخلصة 
لهذه القيادة بأن تس����بق الزمن أو تتسابق مع الزمن في حتقيق مصلحة 
وتنمية وتقدم هذا الشعب الذي بالفعل يستحق كل ما تخطط له القيادة، 
ونشعر نحن مجلس التعاون مبش����اعر احملبة والتقدير واالعتزاز لهذا 
الش����عب بقيادته التي لم تقصر في اس����تثمار كل األمور خلدمة اإلنسان 

القطري ومستقبله.

العالقات القطرية ـ الكويتية

 إلى أي املستويات وصلت العالقات القطرية � الكويتية؟
 مستوى متميز، فمادامت العالقات القطرية � الكويتية حتظى بتميز 
من خالل الرعاية التي حتظى بها من صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد وصاحب الس����مو الش����يخ حمد بن خليفة آل ثاني فهما يرعيانها 
رعاية مباش����رة والتوجيهات واضحة بأنه ليس هناك حدود ملا ميكن أن 
تصل إليه عالقات التعاون ب����ني البلدين وكذلك الضوء األخضر مفتوح 
لتعزيز هذه العالقات في جميع املجاالت، والش����ك أن هناك حقيقة والكل 
يعلمها وليس أبناء مجلس التعاون فقط حتى اآلخرون يعلمونها وهي 
أن ما يس����يء لقطر يس����يء للكويت وما يضرها يضر بالكويت مباشرة 
والعكس صحيح، وبالتالي نحن نتحدث عن كيانني هما في حقيقتهما كيان 
واحد وهذه العالقات يصعب وصفها ألنها أصبحت قضية بديهية يفهمها 
رجل الشارع العادي فيفهم نظرة القطري للكويتي بأنه أخوه والعكس، 
وقد أثبتت جتربة الغزو سنة 1990 ذلك عندما احتل صدام الكويت حيث 
احتل جزءا عزيزا وغاليا من أرض دول مجلس التعاون، هو أراد احتالل 
قطعة من منظومة مجلس التعاون وبالتالي بديهي أن جتد دول مجلس 
التعاون اخلليجي وشعوبها تلتف التفاف رجل واحد وكانت هناك إرادة 
صلب����ة لتحرير هذا اجلزء الغالي م����ن أرض دول مجلس التعاون وهذه 
حقيقة، صحيح أننا نتحدث عن دول وإعالم ورؤساء لكن في واقع احلال 
هناك احتاد وجداني نلمس����ه بني الشعوب، وليس احتادا معلنا فمن فكر 
في البداية في إقامة مجلس التعاون حرص على أن يبتعد عن حساسية 
كلمة الوحدة التي كانت لها انعكاسات سلبية في التجارب العربية على 
مس����توى التجارب الوحدوية في الوطن العربي فأراد أن يقول »مجلس 
تع����اون« لكن هو في حقيقته أكثر من مجلس تع����اون ألن هناك احتادا 
وجدانيا بني شعوب دول مجلس التعاون وهو يسبق ما تقوم به األمانة 
العامة ملجلس التعاون اخلليجي مع كل التقدير لكل اجلهود التي تبذلها 
األمانة العامة وحكومات دول مجل����س التعاون لتوقيع االتفاقيات التي 
توحد وتعزز من الروابط بينها س����واء في املجال االقتصادي أو العملة 
املوحدة أو السوق اخلليجية املشتركة وخالفها فأنا أؤكد أنه عندما نتكلم 
عن الكويت وقطر نتكلم عن وحدة واحدة وشعب واحد وهلل احلمد، لهذا 
كالمي لم يأت من فراغ عندما قلت ان العالقة ال تس����تدعي وجود سفراء 
فمن جتربتي أن السفير ال ميكن أن يكون سفيرا في بلده فأنا لست سفيرا 

في الكويت فكيف أكون سفيرا في قطر فقطر بلدي أيضا.
 ما احملطة الديبلوماسية القادمة بعد الدوحة؟

 يبدو أن هناك حديثا عن محطة قادمة في جنوب غرب أوروبا سأحتدث 
عنها الحقا. ولن أذهب إلى اخلارجية.

منى العنبري ـ الشرق القطرية

أقام سيف مقدم البوعينني مساعد وزير اخلارجية القطري حفل استقبال على 
شرف وداع سفيرنا سليمان املرجان املنتهية فترة عمله بالدوحة.

حضر احلفل الذي أقيم بالنادي الديبلوماسي رؤساء البعثات الديبلوماسية وأعضاء 
السلك الديبلوماسـي بدولة قطر. وأثنى البوعينني خالل احلفل على اجلهود التي 
بذلها السفير املرجان في دعم وتعزيز العالقات القطرية الكويتية األخوية أثناء فترة 
عمله بالدوحة، معربا عن متنياته للسفير املرجان بالتوفيق فيما سيعهد اليه من مهام 
مستقبلية. من جهته أعرب املرجان عن سعادته بالفترة التي أمضاها سفيرا للكويت 
في الدوحة واعتزازه بتلك الفترة وبالشخصيات التي اقترب منها وربطته بها عالقات 
صداقة وطيدة من املسؤولني واملجتمع القطري الشقيق. وحول الفترة التي أمضاها في 
دولة قطر وأبرز مالمحها قال املرجان في حوار مع »الشرق« إنها تناهز الثالث سنوات، 
مضيفا انها كانت مليئة بالعمل السياسي وان أبرز مالمحها عدم الشعور بالغربة، وقال: 
هذا شيء حقيقي وجدته في فترة عملي في الدوحة لم أجده في الدول األخرى التي 
سبق أن عملت بها، شعرت بالفعل كأني في الكويت بني أهلي وأقربائي وعائلتي وهذه 

حقيقة ليست فيها أي مجاملة، وأن كل سفير خليجي يشعر مبا شعرت به.
وفيما يلي نص احلوار:

 كي��ف ه��ي الفترة الت��ي أمضيتها في الدوح��ة؟ وكم عدده��ا؟ وما أبرز 
مالمحها؟

 ناهزت ال� 3 سنوات في احلقيقة وكانت مليئة بالعمل السياسي وأبرز 
مالمحها عدم الشعور بالغربة، وهذا شيء حقيقي وجدته في فترة عملي 
بالدوحة، لم أجده في الدول األخرى التي سبق أن عملت بها، شعرت بالفعل 
كأني في الكويت بني أهلي وأقربائي وعائلتي وهذه حقيقة ليست فيها أي 

مجاملة، وأعتقد أن كل سفير خليجي يشعر مبا شعرت به.
العمل كان متواصال ثنائيا وجماعيا، ثنائي بني الكويت وقطر وجماعي 
خاصة على مستوى دول مجلس التعاون من خالل االجتماعات الدورية 
في مختلف املجاالت والتخصصات، خاصة ان أول س����نة كانت الرئاسة 
لدى قطر فبالتالي كانت كل اجتماعات مجلس التعاون والوزراء املختصني 
والوكالء تتم في الدوحة فكانت هناك وفود متبادلة باس����تمرار، حقيقة 
أنك تش����عر بأنك تخرج من الكويت إلى قطر، كأنك تخرج من مدينة إلى 
مدينة ضمن وط����ن واحد، وأنا دائما أقول ان الطي����ران من الكويت إلى 
الدوحة هو طيران دوميس����تك يعني »داخلي« وليس طيرانا دوليا، هذه 
مش����اعر ش����عرت بها وميكن إني وصلت إلى درجة التصريح بكل صدق 
بدعوتي إلى أن نوفر على أنفس����نا خمسة س����فراء نرسلهم إلى عواصم 
دول مجلس التعاون نحن بحاجة اليهم في عواصم دول أخرى ونكتفي 
بأن تكون هناك مكاتب تنس����يق ومتابعة فيما بني عواصم دول مجلس 
التع����اون، لذا فإن العالقات األخوية بني دول اخلليج تس����مح بتخفيض 
التمثيل الديبلوماس����ي بينها، حيث إن من خالل جتربتي أن الس����فير ال 
ميارس مهام الس����فير التقليدي وأنا شخصيا هنا ال أمارس مهام السفير 
التقليدي التي أتيت به����ا في عواصم أخرى خارج منظومة دول مجلس 
التعاون وهذا نتيجة خلصوصية العالقة، حيث لها طبيعة خاصة بال شك 
مهما حاولنا أن نتحدث عن وجود مثال، وضع هنا مختلف أو وجهة نظر 

هناك مختلفة، لكن احلقيقة األكيدة هي التجانس وخصوصية العالقات 
بني دول مجلس التعاون وهذا واقع تاريخي س����بب وجود وبزوغ فكرة 
مجلس التعاون الذي جاء ليؤطر صورة موجودة وحقيقية، وجود شعب 
خليجي واحد وأنظمة سياسية متشابهة وعوائل حاكمة ترتبط بأواصر 
القربى واملصاهرة يرانا بها اآلخرون بأننا شعب واحد وهلل احلمد، فإذا 
هي جتربة ليس فيها من الغربة وجتعل املرء يطمئن بالفعل أن مس����يرة 
مجلس التعاون اخلليجي تسير في الطريق الصحيح ولو أن الطموحات 

أكبر حيث إن املسيرة تسير ببطء ولكنها تسير باالجتاه الصحيح.
 م��ا أبرز احملطات خ��الل فترة وجودك في الدوحة؟ أو م��ا أبرز الزيارات 

املتبادلة التي متت خالل فترة عملك في الدوحة؟
 محطات كثيرة، كانت هناك زيارات على مستوى القمة وعلى مستوى 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد وكانت زيارات على مستوى 
ولي العهد متبادلة وعلى مس����توى رؤس����اء الوزارات ومستوى الوزراء 
كافة، هناك كثافة في تبادل الزيارات بحكم طبيعة العالقة وخصوصية 
التعاون في املجاالت املختلفة التي يعمل بها البلدان على تكريس وتوطيد 
وتعزيز التع����اون فيما بينهما وبقية دول مجلس التعاون جتعل عملية 
التبادل والزيارات بديهية وروتينية وتلقائية، عملية ليست مستغربة، 
فمحطات كثيرة من قمة رأس الدولة إلى أبسط فرد في املجتمع مثل فنان 
تشكيلي، أو العب أو طالب في مختلف املؤسسات سواء مؤسسات املجتمع 
املدني أو املؤسس����ات احلكومية أو البرملانية فهناك محطات متنوعة في 
العم����ل الثنائي بني الكويت وقطر واحلمد هلل ليس����ت لدينا حدود لهذا 
التعاون واألجواء رحبة، وهما دولتان محكومتان بتاريخ واحد وحاضر 
مشترك ومصير مشترك فبالتالي ماذا تتوقع إال العمل املشترك لتحقيق 
مصالح شعبيهما ومصلحة منظومة مجلس التعاون واألمن في املنطقة، 

األمن اإلقليمي.

 سعادة السفير ما أفضل ذكرياتك في الدوحة، وعالقاتك التي بنيتها خالل 
فترة عملك هناك؟

- ذكريات حتمل احملبة فاحلب الذي ملسته من كل أفراد الشعب القطري 
رسميني وش����عبيني ملسة حب للكويت، حقيقة حب صادق يشعرني في 
كثير من األحيان باخلجل عندما يتحدثون عن الكويت ودورها ومتيزها 
في كثير من املجاالت وريادتها، أشعر باحلب الصادق النابع من قلب شعب 
طيب عزي����ز على قلوبنا في الكويت وهذا احلب يلقى صداه ويقابله في 
احلقيقة حب أملسه من الشعب والقيادة في الكويت جتاه قطر وقيادتها 
وشعبها، ذكريات املعزة ذكريات أنك تتحدث مع االخوة القطريني، بينهم 
فهم مش����ترك ألن التربية واحدة ومخارج ألفاظهم واحدة واملصطلحات 
الشعبية واحدة وعندما تتحدث مع شخص قطري كأنك تتحدث مع كويتي 
عاش معك وتربى معك في نفس البيئة ودرس معك في نفس املدرس����ة 
وتفت����ح عقله وذهنه على نفس املناظر والقيم واملبادئ وطريقة التربية 

التي تربينا عليها من آبائنا.
األهم أني ملس����ت عن كثب طيبة هذا الش����عب القط����ري وأقول بغير 
مجاملة هو من أطيب الش����عوب وأصدقها، وأكرمها وفي استقباله يعبر 
عن مشاعره بعفوية وتلقائية، ميتاز برقي في التعامل مع الناس، كرمي 
يحتضن اآلخرين وأنا أشعر كس����فير بالذات أن لدي حظوة ومحبة في 
قلوب أهل قطر وتش����عرني محبتهم بأن هذا الش����عب جزء ال يتجزأ من 
شعوب دول مجلس التعاون، فأنا كونت لي هنا محطات صداقة فعندما 
أغادر قطر لدي من الصداقات التي أعتز بها وجتعلني أتواصل دائما مع 
أبناء هذه األرض وأقوم بزيارتها مستقبال، وسيلفت انتباه كل زائر لقطر 
هذا النمو الس����ريع وهذا التطور الذي يعتبر محل إعجاب سواء في بناء 
اإلنس����ان القطري أو بناء التنمية البشرية والتنمية االقتصادية وكيفية 
استخدام املوارد خلدمة هذا اجليل واألجيال القادمة، ففي احلقيقة ما تقوم 
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