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الخالد التقى سفيرنا 

لدى بنغالديش
اس���تقبل رئيس جهاز 
االمن الوطني الشيخ محمد 
اخلالد الصباح سفيرنا لدى 
جمهورية بنغالديش علي 

الظفيري.

ولي العهد استقبل 3 سفراء

محمد الصباح تسلم أوراق اعتماد
سفراء فرنسا وأفغانستان وجامايكا

احتفل في مبنى وزارة اخلارجية صباح امس بقبول 
نسخ من أوراق اعتماد سفراء جدد لدى البالد.

فقد استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير 
اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح ندى يافي كسفيرة 
لفرنسا واسد اهلل حنيف كسفير جلمهورية أفغانستان 
وأودلي رودريغيز كسفير جلامايكا، كال على حدة، 
حيث قدموا نسخا من أوراق اعتمادهم كسفراء لبالدهم 

لدى الكويت.
حضر مراس����م االحتفال وكيل وزارة اخلارجية 
خالد اجلاراهلل ومدير إدارة مكتب نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ السفير د.احمد ناصر 

احملمد ومدير ادارة املراسم السفير ضاري العجران. 
الى ذلك استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير 
اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح سفير ڤنزويال لدى 
البالد الوي فرنانديز وذلك مبناسبة انتهاء مهام عمله 
كس����فير لبالده لدى الكويت. واستقبل نائب رئيس 
مجل����س الوزراء ووزير اخلارجية الش����يخ د.محمد 
الصباح سفير بريطانيا لدى البالد فرانك بيكر. وحضر 
االس����تقبالني وكيل وزارة اخلارجية خالد اجلاراهلل 
ومدير ادارة مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير 
اخلارجية السفير الشيخ د.احمد ناصر احملمد ومدير 

ادارة املراسم السفير ضاري العجران.

استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف االحمد  
في ديوانه بقصر الس���يف صباح امس سفير 
جمهورية املانيا االحتادية لدى الكويت السفير 
فرانك ماركوس مان وذلك مبناسبة تسلم مهام 

عمله اجلديد.
واستقبل سموه سفير جمهورية اذربيجان 
لدى الكويت الس���فير ت���ورال رضاييف وذلك 

مبناسبة تسلم مهام عمله اجلديد.
كما اس���تقبل س���مو ول���ي العه���د بقصر 
السيف صباح امس سفير جمهورية ڤنزويال 

 البوليڤارية لدى الكويت السفير الوي فرنانديز
وذلك مبناس���بة انته���اء فترة عمله س���فيرا 

لبالده.
حض���ر املقابالت رئيس ديوان س���مو ولي 
العهد الشيخ مبارك الفيصل  والوكيل املساعد 
للش���ؤون االعالمية بديوان س���مو ولي العهد 
الشيخ مبارك احلمود السلمان والوكيل املساعد 
لشؤون املراسم والتشريفات بديوان سمو ولي 
العهد الشيخ مبارك صباح السالم ومدير مكتب 

سمو ولي العهد د.فهد املصيريع.

سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد مستقبال سفير أذربيجان تورال رضاييف

األمير استقبل نواب العموم والمدعين العامين
ورؤساء هيئات التحقيق واالدعاء العام الخليجيين

صاحب السمو تلقى برقية شكر من العدساني

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد خالل لقائه نواب العموم واملدعني العامني ورؤساء هيئات التحقيق واالدعاء العام بدول التعاون

كما بعث س����مو ولي العهد 
الش����يخ نواف االحمد وسمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
ناصر احملمد ببرقيتي تهنئة 

مماثلتني.

سموه احلكيمة والرشيدة.
هذا وبعث صاحب السمو 
االمير الش����يخ صباح االحمد 
ببرقية تهنئة الى الرئيس نور 
س����لطان نازارباييف رئيس 

جمهورية كازاخستان الصديقة 
عبر فيها س����موه عن خالص 
تهانيه مبناسبة العيد الوطني 
لبالده، متمنيا سموه له موفور 

الصحة والعافية.

شأنه رفع مكانة دواوين املراقبة 
ب����دول املجلس،  واحملاس����بة 
متمنني لسموه موفور الصحة 
املزيد من  والعافية وللكويت 
التقدم واالزدهار في ظل قيادة 

اس����تقبل صاحب الس����مو 
االمير الش����يخ صباح األحمد 
الس����يف صباح امس  بقصر 
نواب العموم واملدعني العامني 
التحقيق  ورؤس����اء هيئ����ات 
واالدعاء الع����ام بدول مجلس 
التعاون لدول اخلليج العربية 
وذلك مبناسبة انعقاد اجتماعهم 

الرابع في الكويت.
حض����ر املقابلة نائب وزير 
شؤون الديوان االميري الشيخ 

علي اجلراح.
ه����ذا، ورفع ال����ى صاحب 
الس����مو االمير الشيخ صباح 
االحمد رئيس ديوان احملاسبة 
عبدالعزيز العدساني في ختام 
االجتماع التاسع لرؤساء دواوين 
املراقبة واحملاسبة بدول مجلس 
التعاون لدول اخلليج العربية 
الذي استضافته الكويت مؤخرا، 
برقية ش����كر عبر فيها باسمه 
ورؤساء الدواوين املشاركني في 
االجتماع عن أسمى آيات الشكر 
والعرفان للرعاية الكرمية من 
لدن سموه لهذا االجتماع وملا 
حظوا به م����ن حفاوة وتكرمي 
في بلدهم الثاني الكويت وعلى 
دعم سموه املتواصل لكل ما من 

النائب األول بحث مع سفيري بريطانيا والمغرب القضايا المشتركة
استقبل النائب االول لرئيس مجلس 
الوزراء ووزير الدفاع الشيخ جابر املبارك، 
كال على حدة، سفير اململكة املتحدة لدى 
الكويت الس���فير فرانك بيكر، وس���فير 

اململك���ة املغربية لدى الكويت الس���فير 
محمد بلعيش.

ومت خالل اللقاءي���ن تناول االحاديث 
الودية ومناقشة املواضيع ذات االهتمام 

املشترك وبحث أوجه التعاون في شتى 
املجاالت وسبل تطوير وتعزيز العالقات 
املتميزة، كما متت مناقشة آخر املستجدات 

على الساحتني االقليمية والدولية.

حضر اللقاءين رئي���س هيئة مكتب 
النائ���ب االول لرئيس مجل���س الوزراء 
ووزي���ر الدفاع الفريق صالح مش���اري 

احلميضي.

لجنة استكمال الشريعة حول الوحدة الوطنية:
تعزيز قيم المواطنة والحفاظ على هوية المجتمع

أصدرت اللجنة االستشارية العليا للعمل على 
استكمال تطبيق أحكام الشريعة اإلسالمية بيانا 
حول الوحدة الوطنية في الكويت حتت عنوان 
»وحدة املجتم���ع الكويتي فريضة وضرورة« 
جاء فيه: أخرج اإلمام البخاري عن النعمان بن 
بشير ÿ عن النبي ژ قال: »مثل القائم على 
حدود اهلل والواقع فيها كمثل قوم اس���تهموا 
على سفينة، فأصاب بعضهم أعالها وبعضهم 
أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من املاء 
مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أّنا خرقنا في 
نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا! فإن تركوهم 
وما أرادوا هلكوا وهلك���وا جميعا، وإن أخذوا 
على أيديهم جنوا وجنوا جميعا« وفي رواية: 

»جنوا وجّنوا جميعا«.
هذه هي اصناف املجتمع كما صورها النبي 
ژ، وهي تنطبق على كل مجتمع وفي كل زمان. 
فنحن في هذا البلد كما صور النبي ژ كركاب 
سفينة واحدة مسؤولون جميعا عن احملافظة 

عليها حتى تصل الى بر األمان.
وهذا يجب ان يكون محل اتفاق بني املواطنني 
جميعا، فاملسؤولية تقع على عاتق كل فرد من 
أفراد املجتم���ع، ذلك ان اخلطر يتهدد اجلميع، 
وهذا ما أكد عليه صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد حيث أش���ار في خطابه إلى ان 
الكويت هي الكيان الذي يجمعنا، وهي الوجود 
الثابت، واملالذ اآلمن لنا جميعا.. حافظ عليها 
أهلنا على مر األزمان، فكان منهم الشهداء الذين 
روت دماؤهم الزكية أرضها الطاهرة.. وكان منهم 
الش���رفاء الذين قامت على أكتافهم نهضتها.. 
واليزال فيها األوفياء العاملون في خدمتها بحب 
وإخالص.. فأضحى كل فرد على هذه األرض راعيا 
ومسؤوال عن رعيته.. حافظا ألمانة املسؤولية 
التي تقتضي اإلخالص في العمل، والصدق في 

القول واإليثار في احملبة.
ولعل في طليعة املسؤوليات امللقاة على عاتق 
كل مواطن التزامه بدينه، واعتزازه بوطنيته، 
والتمس���ك مبا يدعو اليه من مكارم األخالق، 
والبعد عن الفتنة، والفاحش من القول والعمل، 
واحترام القوانني التي ارتضيناها ألنفس���نا، 
وش���رعناها حلفظ احلقوق، وبيان الواجبات، 
وتنظيم شؤون املواطنني، والتي علينا االلتزام 
بها، وتطبيقها على اجلميع، ومنها أيضا احترام 
م���ا ورثناه من قيم وتقالي���د داعية للفضائل، 
والتراحم، والتواص���ل، ووحدة الصف، ونبذ 

اخلالفات.
كما أشار سموه الى انه »علينا ان نتذكر ان 
وحدتنا الوطنية هي التي جمعت اهل الكويت 
في أحلك الظروف واحملن، وان احلفاظ عليها 
وصونها من كيد العابثني واحلاقدين واجب وطني 
مقدس، وإذا كانت حرية القول والعمل مكفولة 
للجميع، فإن ذلك ال يعني س���وء استخدامها، 
واإلساءة للوطن وثوابته.. بل الواجب ان يكون 
ذلك مدع���اة لتوحيد الصفوف في مواجهة كل 
من يريد بهذا الوطن سوءا او تفرقة بني أبنائه، 

وتعكيرا لصفو أمنه واستقراره«.
وأكد سموه ان الكويت بحاجة الى كل جهد 
مخل���ص، يزيد من تالح���م مجتمعنا، ويقوي 

أواصر احملب���ة والترابط فيه، ويب���رز 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 سباق محموم ألخذ زمام املبادرة 
في كل املجاالت، والبد لنا من مواكبة هذا الركب 

دون تقاعس او تباطؤ.
ان وطننا بحاجة الى كل عمل دؤوب، وليكن 
رائدن���ا في حب الوطن العمل املخلص والقول 
الصادق، واإليثار الواضح لوطننا الكويت الذي 

لم يبخل على أبنائه بشيء.
لهذا يجب علين���ا ان نحافظ على وحدتنا 
ومتاسكنا، وان نقف باملرصاد لكل من يحاول 
زرع الفتنة والشقاق بيننا، فنحن جميعا اخوة 
في الدين والوطن، ويجب اال نساوم في حمايتهما. 
واستشعارا من اللجنة االستشارية العليا للعمل 
على استكمال تطبيق احكام الشريعة االسالمية 
بدوره���ا في خدمة البالد، وحرصا على ترابط 
املجتم���ع الكويتي ومتاس���كه فإنها تعلن عن 
الكويتي فريضة  مش���روعها »وحدة املجتمع 
وضرورة«، فريضة قننها الدين اإلسالمي )وإن 

هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون(.
وض���رورة ألن من دونها يك���ون التناحر 
والصراع والتفكك والضي���اع، وكل ذلك يأباه 
العقالء واحلكماء، بل يأباه كل مواطن غيور على 
وطنه، مخلص ملكتسباته وثوابته التي تلقاها 
وتشرب بها جيال بعد جيل، فمنذ نشأة الكويت 
التي ضمت أجياال متآلفة ونس���يجا اجتماعيا 
متجانسا ميثل وحدة وثيقة العرى في الشدة 
والرخاء، ال تعرف الفرقة سبيال إليهم وال تنحرف 
بهم عوامل الزمن وعوادي األيام عندما تشتد 
األزمات واحملن حول بالدهم، وهم متمسكون 
بالوش���ائج التي جتمعهم والتي حافظ عليها 
األجداد جيال بعد جيل في مجتمع يحكمه الدين 
اإلس���المي السمح وعالقات الصداقة واالخوة، 
وتشيع فيه قيم التعاون والتقدير، ويشمله أدب 

اخلالف احملكوم بضوابطه الصحيحة.
»لقد كان مقتضى النعمة الوافرة التي أكرم 
اهلل بها أهل الكويت، يحتم ان يجيء ش���كرهم 
عليها ظاهرا وباطنا، وان يكون احلفاظ عليها 
وحراستها هو الش���غل الشاغل لكل فرد على 
ارض الكويت الطيبة، هذه األرض املعطاء التي 

لم تبخل على أحد قط.
اننا في هذا البلد ننعم بنهر كرمي من العطاء 
املتدفق من احلرية والدميوقراطية واأللفة، وقد 
حبانا اهلل من نعمه وأفضاله الش���يء الكثير، 
وهي نعم تستوجب احلمد والشكر ويغبطنا 
الكثي���رون عليها، ولن نس���مح لكائن من كان 
ان يدنس هذا النه���ر ويلوثه، وما أحرانا كلنا 
أبناء الكويت بأن نحكم دائرة السياج حلماية 
هذه النعم العظيمة، وان تلتقي قلوبنا وتلتف 
سواعدنا لنكون جميعا درعا حصينا لوطننا 
ومكتسباتنا وثوابتنا الوطنية، فكويتنا الغالية 

تستحق ذلك وأكثر«.
ان وحدة املجتمع الكويتي بدينه وتاريخه 
القدمي واحلديث من األجداد الى األحفاد اآلن لهي 
تاريخ مشرق مضيء، وهم اآلن جزء ال يتجزأ 

من هذا التاري���خ، التف فيه الصغير والكبير، 
الرجال والنساء، وجميع أفراد الشعب الكويتي 
ح���ول أميره وقائده، ولعل العالم أجمع دهش 
بذلك االلتفاف حول القيادة الشرعية إبان الغزو 
العراقي الغاشم لبلدنا احلبيب، ان هذا االلتفاف 
من جميع أطياف املجتمع الكويتي املتمثل في 
اخالصهم لوطنهم ومتسكهم بشرعية نظامهم 
وثقتهم بالقيادة احلكيمة وتفانيهم في احلفاظ 
على هويتهم وقيمهم وعاداتهم األصيلة املستمدة 
من دينهم، يدل داللة واضحة على س���مو هذا 
املجتمع، وما يتمتع ب���ه من توافق في الرؤى 
على أهداف سامية، أعالها حب الوطن وصون 
مكتس���باته، وعمادها أمنه وأمانه في نس���يج 
متكامل، حلمته وحدة الصف، وسداه البر املتبادل 

بني أفراده.
»لقد عّلمنا تاريخ الكويت ان أمنها وسيادتها 
أبناؤها بجهدهم  ومكانتها وتقدمها يصنع���ه 
وعرقهم وتضحياته���م صانوها فاحتضنتهم 
وعمروها فآوته���م ودأبوا جيال بعد جيل على 
االلتزام بقيم أصيلة ترس���خ احملبة واالحترام 
وتوثق التالحم والترابط والتكاتف بينهم من 

أجل أمهم الكويت ورفعة شأنها«.
ان حب الوطن يفجر الشعور باالنتماء والتزام 
الوالء، فالوطن سفينة النجاة للجميع، ميتنع 
ت���رك العابثني فيها او بها، ويس���توجب على 
التعاضد والتماسك والتالحم واألخذ  اجلميع 
بجميع سبل القوة والرقي والدفاع عن مقومات 
الوطن ومقدراته، والعمل على حمايته من جميع 
األخطار الت���ي يتعرض لها، وااللتزام بثوابته 
وقيمه وأخالقه ودينه، وعدم التعرض لها حتت 
جميع أشكال الزيف والتضليل، وحتت اي مسمى 

او شعار كان.
»اننا بحاجة الى تفعي���ل إرادة التغيير... 
ال���ى اعتماد نهج تغييري ملموس في مواجهة 
اس���تحقاقات وتبعات تراكمات ثقيلة أفرزتها 
التجارب السابقة... وجدت ثمة ملفات تشكل 
أساسا ومصدرا ملا تش���هده البالد من اختالل 

وأزمات نراها تتجسد فيما يلي:
أوال: ملف صيانة الوحدة الوطنية وحمايتها 

من مظاهر الفرقة والتشتت والفنت.
ثانيا: ملف تطبيق القوانني واالنتقال به من 
الشعار الى التطبيق الفعلي اجلاد الذي يجسد 

العدالة واملساواة وسيادة القانون«.
ان وح���دة املجتمع الكويتي، وخاصة اآلن، 
وفي هذه الظروف، وفي هذا العالم املضطرب، 
لتف���رض اكثر من اي وقت آخر حتديد وتقنني 
موجبات وحدة هذا املجتمع، وموانع تفريقه، 
وحصر ذلك بعقوبات زاجرة في نظام قانوني 
صارم ال يقبل التأجيل والتريث واالنتظار، وهو 
ما تقوم به حاليا اللجنة االستش���ارية العليا 
في مشروعها »الوحدة الوطنية« ليكون رديفا 
ملشروعها »مشروع دعم قيم املواطنة« والذي 
يؤكد ويعزز من قيم املواطنة بجميع أشكالها 
وفي مختلف املج���االت، ويحفظ على املجتمع 
الكويتي هويت���ه، ويحافظ على وحدته، علما 
بان هذا املشروع جاهز للعرض والرفع لصاحب 

السمو األمير.

»الصحافيين« تختار الجاراهلل رئيسًا فخريًا
قرر مجلس ادارة جمعية الصحافيني في اجتماعه 
االثنني )أمس( اختيار رئيس حترير صحيفة »السياسة« 
أحم���د عبدالعزيز اجلاراهلل رئيس���ا فخريا جلمعية 

الصحافيني.
ويعد اجلاراهلل من أقدم وأبرز رؤساء التحرير في 
منطقة اخلليج العربي ويرأس حترير صحيفة »األرب 

أحمد اجلاراهللتاميز« االجنليزية الى جانب »السياسة«.


