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سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد مستقبال د.أحمد محمد عطية بحر والوفد املرافق

المحمد استقبل النائب االول 
لرئيس »التشريعي« الفلسطيني

استقبل س���مو رئيس مجلس الوزراء 
الش���يخ ناصر احملمد في قصر الس���يف 
أمس بحضور نائب رئيس مجلس األمة 
عب���داهلل الرومي، النائ���ب األول لرئيس 
املجلس التش���ريعي الفلسطيني د.احمد 
محمد عطية بحر والوفد املرافق له مبناسبة 

زيارته للبالد.
حض���ر املقابلة رئيس بعثة الش���رف 
املرافقة, مراقب مجلس األمة النائب علي 
العمير والوكيل املساعد بديوان سمو رئيس 

مجلس الوزراء الشيخ فهد اجلابر.

..وسموه متوسطا الزميلة د.نرمني احلوطي وياسر العيلة ويبدو عدد من املدعوين          )هاني الشمري ـ متني غوزال ـ فريال حماد(

..وسموه يتلقى درعا تذكارية من غدير الصقعبي

حديث باسم بني سمو الشيخ ناصر احملمد والفنانة القديرة حياة الفهد سمو الشيخ ناصر احملمد في استقبال املدعوين ويبدو الشيخ جابر املبارك والشيخ أحمد العبداهلل ود.موضي احلمود

الفنان إبراهيم الصالل ود.كاملة العياد مع سمو الشيخ ناصر احملمد

الشيخة د.رشا الصباح وغادة الرزوقي وسعاد عبداهلل ود.نرمني احلوطي ود.غدير الصقعبي

ابراهيم احلربي وهدى حسني ونايف الركيبي

الشيخ سالم اجلابر والشيخ د.أحمد ناصر احملمد وفيصل احلجي

جانب من احلضور

..ومتوسطا عددا من احلضور سمو الشيخ ناصر احملمد مع الفنان محمد املنيعالفنانون حسني املنصور وعبدالرحمن العقل وخالد العبيد وإبراهيم احلربي والشيخ دعيج اخلليفة وطارق العلي

المحمد لرجال الفكر والثقافة والفن: مسؤوليتكم كبيرة لتعزيز اإليمان بالقانون
رئيس الوزراء أقام حفل استقبال لهم في الخيمة األميرية بقصر بيان

 أقام س���مو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ ناصر احملمد حفل 
اس���تقبال في اخليمة األميرية 
بقصر بيان الليلة قبل املاضية 
لرجال الفكر والثقافة والفن في 
الكويت وذلك ضمن لقاءات سموه 
بكل قطاعات املجتمع الكويتي.

حضر حفل االستقبال النائب 
األول لرئي���س مجلس الوزراء 
ووزي���ر الدفاع الش���يخ جابر 
النفط ووزير  املبارك ووزي���ر 
العبداهلل  اإلعالم الشيخ احمد 
وعدد من ال���وزراء واحملافظني 

وكبار املسؤولني بالدولة.
وأشاد سموه في كلمة له خالل 
احلفل بالدور الوطني الذي يقوم 
به رجال الفكر والثقافة والفن في 
التوجيه واإلرشاد ونشر الوعي 
في صف���وف املجتمع من خالل 
إبداعاتهم ومساهماتهم ورسالتهم 

السامية.
وأكد على أهمية املسؤولية 
الكبيرة امللقاة على عاتق رجال 
الفك���ر والثقافة والفن في رفع 
الروح املعنوي���ة وغرس روح 
التفاؤل واألمل بني الناس وإعادة 

االخوات واالخوة، أنا ما أنكر 
ان احلكومة عليها مس���ؤولية 
كبيرة في هذا اجلانب وما أقول 
انه ما في بعض اإلخفاقات أحيانا 
ب���س صدقون���ي الزم تتضافر 
جهودنا إلعادة بناء الشخصية 
الكويتية، وترى النشاط الفني 
واألدب���ي والثقاف���ي بالكويت 
نش���أ وترعرع مببادرات ذاتية 
وشخصية صحيح انه منا وازدهر 
ملا لقى م���ن يؤمن فيه ويدعمه 
لكن طول عمره كان مببادرات 
ذاتية وطموح كبير ما تكس���ر 
أمام قلة امل���وارد وغياب الدعم 
واليوم احنا بحاجة للمراجعة 
ولنق���د الذات أيضا ولكن األهم 
احنا بحاجة إلعادة بناء مجتمعنا 
وإحي���اء القيم اجلميلة اللي ما 
نبيها تغيب عن الكويت األخوة 
والتواصل والتراحم والتفاني 
واإلخالص وفضيلة االختالف 
في الرأي دون ان يفسد ذلك للود 
قضية وهذي مسؤولية مشتركة، 
وان شاء اهلل، تستطيع احلكومة 
أن تؤمن لكم البنية األساسية 

لالنطالق واإلبداع.

املس���ؤولية عليك���م كبيرة في 
رفع الروح املعنوية وفي غرس 
روح التفاؤل واألمل بني الناس، 
إعادة  ف���ي  عليك���م دور كبير 
التواصل والتآخي واستمراره 
بني النسيج االجتماعي، عليكم 
دور كبير لتعزيز روح اإلميان 
بالقانون وتس���اوي الناس في 

وطن يحتضن اجلميع.

االستثمار باإلنسان الكويتي هو 
أساس النهضة والتنمية ومهما 
صرفت الدولة للبناء والعمران 
فهو صرف رغم أهميته إال أنه 
ما يقارن باملردود االيجابي اللي 
راح نحصل عليه ملا يكون عندنا 
مواطن مثقف ع���ارف حقوقه 

وواجباته جتاه وطنه.
وانتو ي���ا اخواني واخواتي 

لكم تأثير كبير من خالل فنكم 
وإبداعكم ومس���اهماتكم وهذا 
الدور الوطن���ي احنا ما نغفله 
لذل���ك التقي فيك���م اليوم أوال 
علشان أشكركم وأعبر لكم عن 
امتناني لكم وألبني لكم اعجابنا 
في فنكم وتشجيعنا لكم وأيضا 

لفتح قنوات احلوار معاكم.
نعم أيه���ا االخوات واالخوة 

حملتوه���ا باألمس وحتملونها 
اليوم وراح حتملونها غدا بإذن 

اهلل.
أيه���ا احلفل الكرمي، باألمس 
التقينا بإخ���وان لكم وأخوات 
من أساتذة اجلامعة والتطبيقي 
ومعهد األبحاث العلمية واليوم 
التقي فيكم الؤكد مرة ثانية على 
حديث صاحب السمو األمير بأن 

التواصل والتآخي بني النسيج 
االجتماعي وتعزيز روح اإلميان 
بالقانون وتس���اوي الناس في 

وطن يحتضن اجلميع.
واستذكر سموه تأكيد صاحب 
السمو األمير أن استثمار اإلنسان 
الكويت���ي هو أس���اس النهضة 
والتنمي���ة، مش���يرا إلى حاجة 
املجتمع إلى بناء املواطن املثقف 
الذي يعرف حقوقه وواجباته 
جتاه وطنه، ودعا س���موه إلى 
تضافر جميع اجلهود إلعادة بناء 
املجتمع وإحياء القيم الكويتية 
اجلميلة الت���ي يجب أال تغيب 
ومن أهمه���ا األخوة والتواصل 
والتراحم والتفاني واإلخالص 

وفضيلة االختالف في الرأي.
وفيم���ا يل���ي ن���ص كلمة 

سموه:
اخواتي واخواني، يطيب لي 
ان التقي معكم في هذه األمسية 
املباركة اللي جتمع املبدعني من 
أهل الفكر والف���ن والثقافة في 
الغالي وم���ا تتصورون  بلدنا 
مقدار سعادتي واعتزازي فيكم 
وقناعتي برسالتكم السامية اللي 

أيها احلفل الكرمي، راح حتتفل 
الكوي���ت قريبا بذكرى 50 عاما 
على االس���تقالل و20 عاما على 
التحرير و5 سنوات على تولي 
املفدى  الس���مو األمير  صاحب 
مقاليد احلكم وهاذي الرحلة كانت 
مليئة باالحداث والعبر، صحيح 
كان فيها بعض اإلخفاقات لكن 
الزم نكون ايجابيني ونذكر ان 
فيها أيضا العديد من النجاحات، 
أمتن���ى ان نتعلم من إخفاقاتنا 
ونبني ف���وق جناحاتنا، أمتنى 
أيديكم بإيد بعض  ان حتطون 
لتحقيق هذي األهداف النبيلة، 
الكويت ما قصرت معانا واليوم 
جنتمع بكل محبة حتى أطالب 
نفسي أوال وأطالبكم بان ما نقصر 
عن الكويت وال انتو مقصرين، 

ان شاء اهلل.
 حف���ظ اهلل الكويت في ظل 
الس���مو األمير  رعاية صاحب 
املفدى وسمو ولي العهد األمني، 
ومرة ثانية حياكم اهلل في هذه 
األمسية التي ازدانت بحضوركم، 
والس���الم عليك���م ورحمة اهلل 

وبركاته.

هنـاك بعـض اإلخفاقـات لكـن البـد أن نكـون إيجابييـن ونتعلـم مـن إخفاقاتنـا ونبنـي فـوق نجاحاتنـا


