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 ترصد مسيرة اإلنجازات التي حققها سموه للكويت على المستويين الداخلي والخارجي منذ ٢٠٠٦

 المضاحكة: «اتجاهات» أعّد ٦ تقارير إعالمية عن سمو األمير 
بمناسبة مرور خمس سنوات على توليه مقاليد الحكم

 رئيس مركز اجتاهات خالد املضاحكة 

 اعتمد سياسـة ترسيخ الديموقراطية وبناء الدولة الحديثة ورفع المستوى المعيشي للمواطن
 صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد 

تنموية للدولة للســـنوات ٢٠١١/٢٠١٠ ـ ٢٠١٤/٢٠١٣ في ٢١ فبراير ٢٠١٠ 
وفقـــا للقانون رقم ٩ لســـنة ٢٠١٠، وذلك بعد عقود عدة من اجل رفع 
كفاءة ومنو اقتصاد الدولة وحتويلها الى مركز مالي، اقليمي ودولي، 
ويأتي اهتمام سموه بالتنمية االقتصادية في ظل حرصه الكبير على 
تنمية املواطن الكويتي واالرتقاء مبستوى معيشته باعتباره اساس 

التنمية ومصدر قوة الدولة وعزتها.
  وبني املضاحكة ان الكويت استطاعت ومن خالل توجيهات وقيادة 
صاحب الســـمو االمير الشـــيخ صباح االحمد من عبور االزمة املالية 
العامليـــة التي القت بظاللها على اقتصاديات العالم بأســـره، واملضي 
قدمـــا في تنمية االقتصاد، كما احدث نقلة نوعية في مســـار التنمية 
االقتصادية من خالل العديد من االصالحات القانونية والتشـــريعية 
التي اقرها وحرص على االستفادة من جتارب الدول املتقدمة وعوامل 
النجاح والتطور، السيما من خالل زياراته للعديد من الدول لالطالع على 
جتاربها واالستفادة منها والتعاون االقتصادي معها.وشدد املضاحكة 
ان الرعاية االبوية لصاحب الســـمو االمير متتد الى جميع املواطنني 
مبختلف فئاتهم ومذاهبهم وعلى اساس املساواة الكاملة بني اجلميع، 
حيث يؤكد دوما على اهمية الوحدة الوطنية وعدم التفرقة بني ابناء 

الكويت باعتبارهم ابناء وطن واحد. 

احلديثة استنادا الى محاور سياسية واقتصادية واجتماعية، السيما 
ان عهد ســـموه شهد ترسيخ القيم الدميوقراطية واملشاركة الشعبية 
واحترام الدستور وتوسيع احلريات االعالمية ورفع املستوى املعيشي 

للمواطن الكويتي وتنمية االقتصاد.
  واوضح املضاحكة ان صاحب السمو االمير الشيخ صباح االحمد 
حرص على ان متارس السلطات الثالث ادوارها املنوطة بها، كما كان 
شديد احلرص فعال وقوال على تكريس دولة القانون واملؤسسات مبا 
يعزز ويجســـد كفاءة ونزاهة القضاء الكويتي واستقالليته، مضيفا: 
في عهد صاحب الســـمو االمير اتسع دور املرأة في احلياة السياسية، 
وحصلـــت على ما كانت ترجوه منذ زمـــن طويل، حيث دخلت املرأة 
مجلس االمة الول مرة من خالل انتخابات مجلس االمة في العام ٢٠٠٩ 
والتي اسفرت عن وصول اربع نائبات، السيما ان صاحب السمو االمير 
بذل جهودا كبيرة عندما كان رئيسا ملجلس الوزراء ليقر مجلس االمة 

احلقوق السياسية للمرأة في العام ٢٠٠٥.
  واكد املضاحكة ان صاحب الســـمو االمير الشـــيخ صباح االحمد 
يعمل على جعل الكويت دوما دولة ذات قواعد انتاجية تســـتفيد من 
التكنولوجيا واملعرفة احلديثة للنهـــوض واالرتقاء باقتصاد الدولة 
وتنميتها، موضحا ان من ابرز ما حتقق في عهد سموه اقرار اول خطة 

 اعلن رئيس مركز اجتاهات للدراسات والبحوث (اجتاهات) خالد 
املضاحكـــة ان املركز ســـيطلق ٦ تقارير اعالمية علـــى مدار عدة ايام 
مقبلة عن صاحب السمو االمير الشيخ صباح االحمد مبناسبة مرور 
خمس ســـنوات على تولي سموه مقاليد احلكم في البالد، مشيرا الى 
ان املركز اعد هذه التقارير احتفاء بهذه املناسبة السعيدة على قلوب 
الكويتيني التي تتزامن مـــع االحتفاالت الوطنية مبرور ٥٠ عاما على 
االستقالل و٢٠ عاما على التحرير.وقال املضاحكة في بيان صحافي ان 
التقارير متثل خالصة دراسات وحتليل مضمون اعدها املركز ترصد 
مسيرة االجنازات التي حققها سموه للكويت على مدار خمس سنوات 
سواء على املستويني الداخلي املتعلق بالشأن احمللي بأبعاده املختلفة 
السياســـية واالقتصادية واالجتماعية او اخلارجي بدوائره املتعددة: 
اخلليجية، العربية، االســـالمية والدولية، مضيفا ان صاحب السمو  
االمير ـ حفظه اهللا ـيدير دفة احلكم بأسلوب االتزان واحلكمة ويقف 
في وجه التحديات التي تعترض ســـبيل امن الوطن وتنميته ليقود 

البالد الى بر االمان.
  وزاد املضاحكة: على املســـتوى الداخلي، اعتمدت سياسة صاحب 
الســـمو االمير ـ حفظه اهللا ـ على نهجني رئيســـيني في الداخل وهما 
ترسيخ اسس النظام الدميوقراطي والتركيز على بناء الدولة الكويتية 

 االحتفاالت الوطنية تشهد تطورات 
متالحقة تواكب النهضة التي تعيشها البالد

 بروڤة عسكرية إلعادة تمثيل تحرير جزيرة 
قاروه ورفع العلم عليها يوم غد

 يعد كرنڤال العيد الوطني الذي يقام منذ ستينيات القرن املاضي 
على شارع اخلليج العربي سمة اساسية لالحتفاالت الوطنية التي 
تشهد في كل عام تطورات متالحقة وأنشطة جديدة تواكب النهضة 

التي تعيشها البالد على كل الصعد.
  وقال وزير االعالم األسبق محمد السنعوسي لـ «كونا» ان احتفاالت 
الكويت بالعيد الوطني التي تعود الى ستينيات وسبعينيات القرن 
املاضي اقتصرت في الفترة األولى من االستقالل على عروض عسكرية 

فقط من قبل وزارتي الداخلية والدفاع.
  واضاف السنعوســـي انه في نهاية الستينيات توحدت اجلهود 
لتوسيع دائرة االحتفاالت الوطنية ليشترك بها املدنيون من مواطنني 
ومقيمني اضافة الى فرق رقصة العرضة الكويتية ذات الطابع اخلاص 

والفرق الشعبية البحرية.
  واوضح ان اجلمهور في الكويت كان ومازال تواقا ليعبر عن فرحته 
بهذه املناسبة الوطنية، فظهرت فكرة لتكوين جلنة رسمية تعنى بذلك 
«وعملـــت آنذاك على تكوينها لتنطلق من وزارة االعالم، اال انها في 
الوقت ذاته تكون بعيدة عن تعقيدات الروتني والبيروقراطية لتتمتع 

بآلية التخطيط والتنفيذ دون العودة الى مؤسسات الدولة».
  وذكـــر ان التوجه واالصرار آنذاك انصـــب على أال يكون متويل 
اللجنة من قبل املؤسسات الرسمية بل من مؤسسات القطاع اخلاص، 
وبالفعل اصبح هذا التمويل داعما لالحتفاالت الكرنڤالية واملواكب 
التي كانت جتري قبل ان توجد الواجهة البحرية حيث كانت االرصفة 

آنذاك ترابية.
  وقـــال ان اجلهات املشـــاركة في تلك املواكـــب كانت من اجليش 
والشـــرطة واملؤسسات االهلية والشـــركات والبنوك ومن وزارتي 

التربية والشؤون االجتماعية والعمل ومراكز الشباب.
  واشار الى أن تلك الكرنڤاالت كان لها اكبر االثر بتأصيل التربية 
الوطنيـــة في نفوس املواطنني كما كانت جتذب املهتمني والســـياح 
مـــن منطقة اخلليج العربي ملتابعة هذه االنشـــطة الوطنية وحتى 
االعالمية والســـياحية والتي كانت حتظى بنقل حي عبر وســـائل 
االعالم املختلفة.وذكر السنعوســـي ان البنوك والتجار والشركات 
كانوا يتسابقون لتمويل الكرنڤال طيلة سنوات عدة وفي عام ١٩٧٢ 
بدأت جلنة متخصصة باستثمار وتنظيم هذه املناسبة الوطنية وقد 

نظمت اول معرض اقيم حتت عنوان «صنع في الكويت».
  وعن االحتفال الغنائي الذي كانت تنظمه وزارة التربية ســـابقا، 
قال ان تنظيمه كان دقيقا حتى في اختيار كلمات االغاني واالحلان 
واملطربني وكان العرض يشمل الرقصات الشعبية التي حتمل فكرة 

كفاح اآلباء واالجداد في البر والبحر.
  مـــن جانبه، قال االعالمي رضا الفيلي لــــ «كونا» ان االحتفاالت 
واملسيرات سابقا كانت تتم بشكل منظم ومبشاركة مؤسسات الدولة 
باختالفها كوزارات الداخلية والدفاع والتربية والشؤون االجتماعية 
والعمل وغيرها، فضال عن شركات القطاع اخلاص واملقيمني.واضاف 
الفيلي ان كرنڤال العيد الوطني كان يشهد مسيرة برية على شارع 
اخلليج العربي متثلها املركبات املزينة التي حتمل أفرادا ومجسمات 
وشـــعارات اضافة الى عروض بحرية متثلهـــا القوارب واليخوت 
واالبوام على الشاطئ املواجه في مســـيرة بحرية تتخللها نوافير 
املياه امللونة بألوان علم الكويت تشكل ملحمة برية وبحرية متناغمة 

بشكل كامل.
  واشار الى أن فرقا شعبية وفرق القرب النحاسية التابعة للجيش 
والشرطة واحلرس الوطني كانت تصاحب تلك املواكب والكرنڤاالت 
وكان يتم االتفاق مسبقا على االغاني والهتافات لكي تخرج العملية 

بشكل منظم. 

 الكويتـ  كونا: اعلنت اللجنة العليا لالحتفاالت الوطنية اليوم 
انها ستقوم غدا باجراء بروڤة عسكرية اولية العادة متثيل حترير 
جزيرة قاروه ورفع العلم عليها كونها اول ارض كويتية حتررت 
وذلك بحضور رئيسة اللجنة االعالمية املنبثقة من اللجنة العليا 

لالحتفاالت الشيخة امثال االحمد الصباح.
  ودعت اللجنة العليا لالحتفاالت بالذكرى اخلمسني الستقالل 
الكويت ومرور عشرين عاما على التحرير ومرور ٥ سنوات على 
تولي صاحب الســـمو األمير مقاليد احلكـــم في تصريح لوكالة 
االنباء الكويتية (كونا) جميع وســـائل االعالم الى حضور هذه 
الفعالية واملشـــاركة في نقلها مؤكدة ضرورة تواجدهم غدا قبل 
الساعة السابعة صباحا في قاعدة محمد االحمد البحرية في منطقة 
اجلليعة جنوب البالد.وذكرت ان البروڤة ستشـــارك بها جهات 
عدة هي وزارة الداخلية ممثلة باالدارة العامة خلفر الســـواحل 
واالدارة العامة لالطفاء واجليش بقوتيه البرية والبحرية اضافة 
الى الهيئة العامة للبيئة والنادي البحري الكويتي ومركز العمل 

التطوعي وجمعية حماية البيئة.  


