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صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد والرئيس جاسم اخلرافي والشيخ جابر العبداهلل والشيخ فيصل السعود والشيخ مشعل األحمد وسمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد في مقدمة احلضور

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مصافحا د.صالح العجيري ويبدو الرئيس جاسم اخلرافي وسمو ولي العهد

الشيخ أحمد العبداهلل ود. فاضل صفر وناصر الروضان وعلي الغامن وفيصل احلجي في مقدمة احلضور

صاحب السمو األمير مصافحا بدر الرفاعي

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد متحدثا مع بعض األطفال داخل املكتبة

صاحب السمو افتتح مبنى مكتبة الكويت الوطنية
بحضور ولي العهد ورئيس مجلس األمة وكبار الشيوخ والوزراء

حتت رعاية صاحب السمو االمير الشيخ صباح االحمد اقيم 
صباح امس حفل افتتاح »مبنى مكتبة الكويت الوطنية«.

وقد وصل موكب سموه الى مكان احلفل عند الساعة العاشرة 
والنصف من صباح امس حيث استقبل بكل حفاوة وترحيب من 
قبل وزير النفط ووزير االعالم الش����يخ احمد العبداهلل ووزير 

االشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية د. فاضل صفر.
وشهد احلفل سمو ولي العهد الشيخ نواف االحمد، ورئيس 
مجلس االمة جاس����م اخلرافي، وكبار الش����يوخ، ونائب رئيس 
احلرس الوطني الشيخ مش����عل االحمد، وسمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ ناصر احملمد، ونائب وزير شؤون الديوان االميري 

الشيخ علي جراح، وكبار املسؤولني بالدولة.
وبدأ احلفل بالنشيد الوطني ثم تالوة آيات من الذكر احلكيم 
بعده����ا القى وزير النفط ووزير االعالم الش����يخ احمد عبداهلل 

كلمة بهذه املناسبة.
ثم القى وزير االشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية 

د.فاضل صفر كلمة بهذه املناسبة.
بعدها قامت م.فرح الش����رهان بتقدمي عرض مرئي للمكتبة 

الوطنية.
ثم مت تقدمي هدية تذكارية لس����موه بهذه املناسبة بعدها قام 

سموه بجولة تفقدية في ارجاء املكتبة.
هذا، وغادر سموه مكان احلفل مبثل ما استقبل به من حفاوة 

وترحيب.
وفيما يلي نص كلمة وزير النفط ووزير االعالم الشيخ احمد 

عبداهلل في افتتاح مكتبة الكويت الوطنية.
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

حضرة صاحب السمو االمير الشيخ صباح االحمد، سمو ولي 
العهد الشيخ نواف االحمد، رئيس مجلس االمة جاسم اخلرافي، 
أصحاب املعالي الش����يوخ املوقرين، سمو الشيخ ناصر احملمد 
رئيس مجلس الوزراء، اصحاب املعالي الوزراء احملترمني، السفراء 
الضيوف الكرام، الس����الم عليكم ورحمة اهلل وبركاته بسم اهلل 
نحمده ونستعينه انزل على نبينا ژ نور االسالم بادئا بقوله 
العظيم )اقرأ( فجعل الثقافة واجبا اسالميا ورسالة حضارية الى 
العاملني، احييكم اصدق حتية وارحب بكم اجمل ترحيب في هذه 
املناس����بة العزيزة على الكويت وشعبها اذ نحتفل معا بافتتاح 
املبنى اجلديد ملكتبة الكويت الوطنية التي اسس����ت مبرس����وم 
اميري عام 1994 لتضيف اجنازا حقيقيا الى سلسلة االجنازات 
الكبرى التي حققها الشعب الكويتي الكرمي حتت قيادة حكيمة 
احبت ش����عبها وش����اركته في اماله وتطلعاته فأحبها الشعب 
والتف حولها وبادلها اخالصا باخالص وتعاضد اجلميع حكاما 
ومحكومني حتت راية الكويت فوهبوا وطننا العزيز ما يليق به 
من مكانة سامية ودور رفيع سواء في محيطنا االقليمي والعربي 

او بني بلدان االسرة الدولية.
صاحب السمو االمير تفتتحون سموكم املكتبة الوطنية ونحن 
نتأه����ب لالحتفال بباقة من االعي����اد الوطنية التي تغمر قلوب 
الكويتيني مبش����اعر العزة والفخار ليغ����دو افتتاح هذه البوابة 
املعرفية املباركة عيدا جديدا يلق����ي طيفا من الوان الفرح على 

اعيادنا العزيزة حيث تتنسم الكويت عبق االحتفاالت بالذكرى 
اخلامسة لتقلد سموكم مسند االمارة في عيد يتعانق مع الذكرى 

اخلمسني لالستقالل والذكرى العشرين للتحرير.
ان هذا االجناز الوطني املشرف الذي يتسق مع رؤية سموكم 
احلكيمة بأن الكويت التي تتأهب لتصبح مركزا ماليا وجتاريا 
اقليميا وعامليا وفقا الرادتكم السامية يجب ان تتمسك بدورها 
الثقاف����ي الذي دأبت على النهوض به منذ فجر تاريخها احلديث 

سواء ملجتمعها احمللي او حمليطها العربي على السواء.
فعل����ى الرغم من هيمنة العنص����ر االقتصادي على كثير من 
مالمح احلياة والسلوك في عاملنا املعاصر فإن الكويت اعتبرت 
دائما ان للثقافة دور الصدارة في التنمية باختالف صورها وذلك 
ما نستلهمه من حكمة س����موكم التي جتعل من املواطن محورا 
للتنمية ومن االنسان هدفا للتطور وفي هذا االطار يحق للشعب 
الكويتي ان يفخر بهذه املكتبة الوطنية التي تفتتحونها سموكم 
الي����وم لتحقيق حلم طال انتظاره كي تظل الكويت مس����تودعا 
للمعرفة ومنارة للتقدم وحاضنة للثقافة واالبداع خصوصا اننا 
نعيش في عصر تتبارى فيه االمم املتقدمة باسهاماتها الثقافية 

بقدر ما تتسابق بإسهاماتها االقتصادية.
احلض����ور الكرام لقد نظر الش����عب الكويتي دائما منذ بزوغ 
النهضة احلديثة للدولة الى العمل الثقافي بوصفه ضرورة انسانية 
وحاجة اساس����ية كما اعتبرها بوعي مبكر الفت رافعة للتنمية 

وركيزة للهوية ليس للكويت فقط بل لالمة العربية قاطبة.
هذه الرؤية العميقة للثقافة ودورها في بناء املجتمع وقفت 
دائما وراء االجنازات الكويتية الشامخة في فضاء الثقافة العربية 
التي تشهد مثال ملجلة العربي النها خير سفير للكويت الى جميع 
اقطار امتنا العربية كما تشهد على عزمنا مواصلة العمل الثقافي 
البناء واملستقبلي اذ سنشيد في القريب مراكز ثقافية ومسارح 
في كل محافظة توسيعا لدائرة املعرفة وترسيخا لرسالة االبداع 
كما اننا مقدمون على انش����اء دار لالوبرا في العاصمة لتحقيق 
التواصل بني ثقافتنا العربية االصيلة والوان االبداع الراقية من 

الثقافات االخرى.
وقد جتسد هذا الوعي الثقافي املبكر في انشاء اول مكتبه عامة 
بشكل عفوي وبدائي في الربع االول من القرن املاضي عام 1923 
وعلى رغ����م صعوبة العيش انذاك تنبه لفيف من ابناء الكويت 
من الرعيل االول الى اهمية الكتاب ومحورية الثقافة بوصفهما 
الباب الوحيد الذي يتعني على الكويتيني عبوره الى املس����تقبل 
وظلت هذه املكتبة االهلي����ة التطوعية تنير طريق املعرفة امام 
اجيال متعاقبة من ابناء الكويت متواكبة مع التطورات االجتماعية 

واالقتصادية التي احاطت باملجتمع على امتداد عقود.
ثم اخذت القيادة احلكيمة بأسباب التطور فشرعت تتوسع في 
انشاء املكتبات سواء بزيادة عددها او تعزيز محتواها املعرفي 
بزيادة اعداد الكتب وتنويع مجاالتها وفي موازاة ذلك لم يفارق 
العقل اجلمعي الكويتي حلمه الكبير بانشاء مكتبة وطنية وقد 
متسك الشعب والقادة على مر السنني والعقود بضرورة حتقيق 
هذا احللم على ارض الواقع حتى انشئ املجلس الوطني للثقافة 
والفنون واالداب عام 1973 ليحمل على عاتقه مهمة تشييد املكتبة 
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صاحب السمو األمير مصافحا م.فرح الشرهان بحضور د.فاضل صفر

صاحب السمو األمير والشيخ أحمد العبداهلل وبدر الرفاعي وعبد الهادي نافل العجمي في جولة داخل املكتبة

الشيخ مشعل األحمد في حديث باسم مع م.عبدالعزيز الكليب

بدر الرفاعي يقدم هدية تذكارية إلى صاحب السمو األميرصاحب السمو األمير يضغط على زر إيذانا برفع الستار عن املكتبة الوطنية لفتة أبوية من صاحب السمو األمير نحو طفلة مشاركة ويبدو سمو ولي العهد والشيخ أحمد العبداهلل

العبداهلل: المكتبة ستحتضن نحو مليون و750 ألف كتاب ما يجعل منها منارة معرفية للمنطقة بأثرها 

صفر: االنتهاء من دراسة عروض مناقصتين لجسر الشيخ جابر وأنجزنا ثلثي طريق الصبية
الوطنية احلديثة حيث وضعها في صدارة مشروعاته 
الكبرى التي تدعم االس����تراتيجية الثقافية للكويت 
وتستجيب لالحتياجات املتزايدة للمواطنني من كل 

املستويات والشرائح.
وتواكب التوس����ع في التعلي����م العالي واملجاالت 
البحثية الى جانب دعم الرس����الة التقليدية للمكتبة 
بتوفير فرصة القراءة الشاملة للمواطن واملقيم وتيسر 
السبل امام الكبار والناشئة على السواء لتحصيل العلم 

بافضل النظم التقنية املطبقة في العالم املتقدم.
وحيث ان هذه املكتبة سوف حتتضن نحو مليون 
وسبعمائة وخمسني الف كتاب وهو ما يجعل منها منارة 
معرفي����ة للمنطقة باثرها تطمح الى ان تتخذ مكانها 

بني ارقى واعرق املكتبات على خارطة العالم.
صاحب السمو األمير ها هي املكتبة الوطنية صرح 
شامخ يقوم على عزمية شعب محب للثقافة ومقدر 
لرس����التها ويرتكز على حكمة قيادة تدعم طموحات 
الشعب في التطلع الى املستقبل وتعكف على تعزيز 
اركان هذا الوطن الغني بقدرات ابنائه وحكمة قيادته 
فاذا بهذا املش����روع الكبير ينهض امام اعيننا شجرة 

ورافة اصلها ثابت وفرعها في السماء.
ان هذا الص����رح الوطني ثمرة لرؤي����ة ثاقبة من 
قي����ادة البالد التي تدرك ان الثقافة هي القاطرة التي 
تقود التنمية وتنتقل باملجتمع الى رحابة املستقبل 
وآفاق التقدم ورأت في املكتبة الوطنية ركيزة للبنية 
التحتية الثقافية ودعامة اساسية للنهوض بالبحث 
العلمي وآلية لنشر تقاليد القراءة وتوسيع االطالع 

في اوساط املواطنني.
صاحب السمو االمير، احلضور الكرام، اجدد التهنئة 
لسموكم وللشعب الكويتي االصيل باعيادنا الوطنية 
العزيزة التي يضاف اليها اليوم عيد جديد بافتتاح هذا 
الصرح الثقافي وكلنا امل ان تكون هذه املكتبة بوابة 
مباركة ملستقبل مشرق يليق بالكويت والكويتيني.

واخر دعوانا ان احلمد هلل والسالم عليكم ورحمة 
اهلل وبركاته.

كما القى وزير االشغال العامة ووزير الدولة لشؤون 
البلدية د. فاضل صفر كلمة هذا نصها:

بسم اهلل الرحمن الرحيم
صاحب الس����مو الشيخ صباح االحمد، سمو ولي 
العهد الشيخ نواف االحمد، رئيس مجلس األمة جاسم 
اخلرافي، أصحاب املعالي الش����يوخ املوقرين، سمو 
الشيخ ناصر احملمد رئيس مجلس الوزراء، وأصحاب 
املعالي ال����وزراء احملترمني، الضيوف الكرام صاحب 
السمو.. شرف كبير لنا يوم شملتم برعايتكم الكرمية 
وحضوركم قاعة التش����ريفات افتت����اح مبنى املطار 
االميري قبل اقل من عامني وحتديدا في التاسع عشر 
من يونيو عام 2009.. املشروع الذي اجنزته االشغال 

تصميما وتنفي����ذا بفترة لم تتجاوز العامني فاحلمد 
هلل لتوفير اسباب النجاح للمشروع والشكر اجلزيل 

لرعايتكم الكرمية.
واليوم نتشرف ايضا برعايتكم وحضوركم افتتاح 
مشروع اخر من مشاريع وزارة االشغال العامة مشروع 
مبنى املكتبة الوطنية ليتزامن هذا احلدث مع احتفاالت 
الكويت مبرور خمسني عاما على االستقالل وعشرين 
عاما على التحرير وخمسة اعوام على تقلدكم مسند 

االمارة حفظكم اهلل ذحرا للكويت.
جهود بذل����ت الجناز هذا املش����روع الذي يعكس 
اهتمام الدولة بالقراءة واملعرفة حيث متتد جذور هذا 
االهتمام منذ القدم بانشاء املباني التي حتفظ االصدارات 

االعالمية وفيها يتواصل الكويتيون باملعارف.
جهود بذلت الجناز املكتبة الوطنية لتكون االكبر 
بني مثيالتها في املنطقة لتحفظ تاريخ دولة وتكون 

منارا تضيء للدارسني والباحثني دوربا.
جهود بذلت الجناز املكتبة الوطنية في موقع مميز 
يتوس����ط مباني السلطات الثالث مبنى مجلس االمة 

ومبنى قصر السيف ومبنى قصر العدل.
وقد كانت حصيلة كل تلك اجلهود ان حصد مبنى 
املكتبة الوطنية التميز في جودة املش����اريع من قبل 
املزود الرئيسي للمعلومات االقتصادية ملنطقة الشرق 
االوسط )ميد( وذلك على مستوى دول مجلس التعاون 
اخلليجي من خالل احلصول على جائزة افضل مشروع 
اجتماعي وجائزة افضل مشروع ترفيهي وسياحي.

صاحب السمو.. اود ان انتهز هذه املناسبة الطيبة 
الس����تعرض جهودا حثيثة تبذل بوزارة االش����غال 
العامة لتحقيق رؤيتكم ان تكون الكويت مركزا ماليا 

وجتاريا.
فها هي اعمال انشاء ميناء مبارك الكبير بجزيرة 
بوبيان جارية في مرحلتها االولى واملتمثلة بتنفيذ 
الطريق الذي يربط موقع امليناء في الساحل الشرقي 
من اجلزيرة الى الساحل الغربي منها ثم الى الصبية 
واعمال التصميم والتنفيذ جارية للميناء باالضافة 
الى اعمال التصميم لتعميق املمر املالحي واملتوقع ان 

يطرح مبناقصة للتنفيذ بنهاية هذا العام.
وفي مجال الطرق يبرز املشروع االكبر في تاريخ 
وزارة االشغال العامة مش����روع جسر الشيخ جابر 
االحمد حيث مت االنتهاء من دراسة عروض املناقصتني 
ومت ارسال التوصية بالترسية على املقاول الى جلنة 

املناقصات املركزية.
وفي الطرق ايضا تطوير طريقني مهمني االول طريق 
اجلهراء حيث مت توقيع عقد التنفيذ في مارس 2010 
وطريق جمال عبدالناصر الذي س����يتم توقيع عقد 

التنفيذ له غدا بإذن اهلل.
ومن املشاريع احليوية في الطرق طريق الصبية 

حيث مت اجناز وتسليم ثلثي الطريق بعقدين منفصلني 
وجار تنفيذ العقد الثالث والثلث االخير من املشروع 

ومن املتوقع اجنازه في منتصف العام القادم.
واذا عرجنا من الطرق على املشاريع االنشائية فان 
مراحل العمل باملستش����فى االكبر في منطقة الشرق 
االوسط مستشفى الشيخ جابر االحمد يسير بشكل 
جيد ومن املتوقع ان يتم تسليمه الى اجلهة املستفيدة 

في موعده التعاقدي بنهاية عام 2013.
ومن املش����اريع القائدة كما عرفتها خطة التنمية 
مشروع تطوير املطار الدولي حيث مت تكليف وزارة 
االش����غال العامة باجناز مبنى الركاب الثاني لزيادة 
الطاقة االستيعابية للمطار من 7 ماليني راكب سنويا 
الى 20 مليون راكب سنويا وقد متت املباشرة بأعمال 
التصمي����م في مارس 2010 ومت اجناز فكرة التصميم 

والعمل بالتصميم وفق البرنامج الزمني املعتمد.
ه����ذه نبذة مختصرة عن مش����اريع مهمة بوزارة 
االش����غال العامة من مجموع 332 مشروعا واتفاقية 
بقيمة اجمالية تبلغ 2.673 مليون دينار ونشير الى 
انه مت اعتماد مبلغ وقدره 535 مليون دينار للصرف 
على املشاريع للعام املالي 2010/2011 مت صرف مبلغ 
229 مليون دينار حتى تاريخ 31/ 12/ 2010 اي بنسبة 
43% تقريبا. ومن املتوقع وصول نسبة الصرف الى 

75 % مع نهاية السنة املالية في 31 مارس 2011.
ان للقطاع اخلاص دورا رئيسيا في اجناز املشاريع 
وتش����ير احصاءات ال����وزارة ال����ى ارتباطها بعقود 
مع 58 مق����اوال وارتباطها باتفاقي����ات مع 62 مكتب 

استشاري.
وتبني االحص����اءات ان النس����بة الكبرى من هذه 
االرتباط����ات هي الش����ركات واملكاتب االستش����ارية 

احمللية.
واود قبل اخلتام ان اؤكد دعمي وتقديري للعاملني 
في وزارة االشغال العامة ملتابعتهم هذا احلجم الكبير 
من املش����اريع وأش����ير الى الدور البارز للمهندسات 
في هذا املجال حيث يتج����اوز عددهن نظراءهن من 

املهندسني في الوزارات.
وفي اجناز مش����روع املكتبة الوطنية كلمة شكر 
نسجلها الى كل من ساهم في هذا العمل.. املصمم املكتب 
الهندسي املشترك، املقاول شركة الهاني لالنشاءات، 
مقاول عقد االثاث شركة الرياش التجارية ومهندسات 
االشغال املشرفات على عقدي املبنى واالثاث، م.فرح 
محمد الشرهان، م.عليا ناصر، م. هديل مبارك الصالح، 
م.عواطف عمر الرفاعي، م.سهى احليي، وارجو لهن 
االستمرار في العطاء خدمة لبلدهن الكويت وفي اخلتام 
اكرر شكري يا صاحب السمو لرعايتكم وحضوركم 
هذا االفتتاح حفظكم اهلل ذخرا للكويت وحفظ اهلل 

الكويت من كل مكروه.

سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد مصافحا أحد األطفال


