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الشيخ نواف األحمد: نراقب عن كثب األحداث في بعض الدول العربية 
والتي حصلت نتيجة أوضاع خاصة بها ونحترم اختيار شعوبها

 توجه سمو ولي العهد الشيخ نواف االحمد بالتهنئة الى صاحب 
السمو االمير الشيخ صباح االحمد وابناء الكويت جميعا واملقيمني 

على ارضها الطيبة مبناسبة االحتفال بأعياد الكويت الوطنية.
واعرب سمو ولي العهد في حديث صحافي لرئيس مجلس االدارة 
واملدير العام لوكالة األنباء الكويتية )كونا( الشيخ مبارك الدعيج 
امس مبناس���بة احتفاالت الكويت بالذكرى اخلمس���ني لالستقالل 
ومرور عشرين عاما على التحرير وخمسة اعوام على تولي صاحب 
الس���مو األمير مقاليد احلكم عن متنياته بان يدمي اهلل على البالد 
نعمة االمن واالس���تقرار والرخاء آمال م���ن اجلميع الوقوف صفا 
واحدا وعلى قلب رجل واحد خلف قائد مس���يرتنا وراعي نهضتنا 

سمو امير البالد.

نهضة بارزة

وأكد سمو ولي العهد ان الكويت حققت منذ استقاللها نهضة بارزة 
في ش���تى املجاالت التعليمية والعمرانية واالقتصادية والصحية 
واالجتماعية رغ���م ما كان يحيط بها من حتديات اقليمية ودولية 
بفضل قيادتها احلكيمة وتضافر جهود ابنائها املخلصني واخوانهم 

من املقيمني الكرام.
وقال س���موه ان »الكويت كانت سباقة دائما في االخذ بأسباب 
التطور والرقي مصحوبا باالمن واالمان ونطمح في حتقيق املزيد 

ملواكبة الدول املتقدمة«.
واضاف سموه »لقد كان كل اهتمام الدولة واليزال هو النهوض 
بإمكانات املواطن وقدراته ليكون قادرا ومهيأ للقيام بدوره في بناء 
الدول العصرية« مشيرا الى التوسع في برامج البعثات الدراسية 

والبرامج التدريبية والتوعوية لتعزيز روح املواطنة.

دولة عصرية

واوضح ان الكويت استطاعت استكمال »كل املتطلبات الدستورية 
والقانونية الالزمة للدولة العصرية احلديثة« مش���يرا الى وجود 
سلطات دستورية راسخة وناضجة وأجهزة ادارية وتنفيذية منظمة 

لديها خبرة ممتازة في مجاالت العمل.
واكد سمو ولي العهد ضرورة االستفادة من دروس مسيرة الكويت 

بعد االستقالل وقدرتها على مواجهة العقبات في حقبة احلرب الباردة 
بني املعس���كرين الغربي والشرقي مش���يرا الى ان الكويت التزمت 
سياسة متوازنة وحكيمة مكنتها من احلفاظ على امنها واستقرارها 

بفضل تصميم وعزمية ابنائها على اجناز ما تريده.
وقال سموه: »لقد كانت آمالنا ان تأخذ الكويت مكانتها الالئقة 
في مصاف الدول املتقدمة وقد مت وهلل احلمد حتقيق ذلك واصبحت 

الكويت كما كانت تسمى عروسا للخليج«.
وحول طبيعة احلياة السياسية في الكويت قبل االستقالل قال 
سمو الشيخ نواف االحمد »لقد كانت العالقة بني احلاكم واحملكوم 
يس���ودها الوالء واحملبة والتفاني في خدمة الكويت« مشيرا الى 
االعتماد على مبدأ العدالة االجتماعية واملش���ورة و التناصح فيما 

بني الكويتيني وأميرهم.

مبدأ تكافؤ الفرص

واس���تطرد س���موه قائال لقد »جبل اهل الكويت منذ القدم على 
الش���ورى وكان من الطبيعي ان تستقبل البالد حكاما ومحكومني 
الدميوقراطية بكثير من الترحيب واحلرص على ممارستها بأسس 

ومفاهيم احلياة الدميوقراطية السليمة«.
واضاف سموه ان »املمارسة الدميوقراطية السليمة توفر املناخ 
الصحي املالئم للتنمية« مشيرا الى ان استخدام االدوات الدستورية 
مبوضوعية وحيادية وفق االطر الدستورية التي تساعد على توفير 

مناخ جيد للتنمية.
وأكد س���موه على اهمية التطبيق العادل واحلازم للقانون، الن 
»القانون هو االطار الذي يحدد املراكز القانونية للجميع« مش���يرا 
ال���ى انه كان ف���ي كل املناصب التي تبوأها حريصا »على انش���اء 
ادارة قانوني���ة متخصصة لضمان التطبيق الس���ليم للقانون مبا 
يحق���ق العدالة ويعزز مبدأ تكافؤ الفرص بني اجلميع ورفع الظلم 

وإحقاق احلق«.
وحول قدرة الكويت على احملافظة على تقدمها االقتصادي في 
ظل اعتمادها على النفط كمصدر رئيسي للثروة اكد سموه ضرورة 
»العمل على تنويع مصادر الدخل االقتصادي« مشيرا الى ان »خطة 
التنمية احلكومية جتس���د هذا التوجه السيما انها تتضمن آليات 

وسياسات حتقق هذا الهدف«.
واش���ار س���موه في حديثه الى االزمة االقتصادية التي شهدها 
العالم الع���ام املاضي وق����ال رغ���م ان تأث���ر الكوي���ت باالزم���ة 
ك��ان محدودا فانه ت���م اتخ���اذ جميع االجراءات احلكومي���ة على 
املستويني السياسي واالقتصادي للتخفي���ف م��ن آث��ار هذه األزم��ة 

على اقتصادن��ا.
واضاف ان الكويت لديها »من التش���ريعات واألنظمة املالية ما 
يوفر لها القدرة على تفادي اآلثار السلبية ألي أزمة مماثلة كما ان 
مؤسساتنا املالية وفي مقدمتها بنك الكويت املركزي متلك اخلبرة 
الكافية لرصد اي هزات اقتصادية في املستقبل واتخاذ االجراءات 

الوقائية لتفادي آثارها«.

الدور المتميز لالعالم الكويتي

واعرب سمو الش���يخ نواف االحمد عن تفاؤله مبرئية صاحب 
السمو األمير لتحويل الكويت الى مركز مالي وجتاري اقليمي ودولي 
مؤك���دا ان »حتقيق هذا احللم ليس بعيد املنال، الن الكويت مهيأة 
لذلك حيث تتوافر العناصر الرئيسية والبنية التحتية الالزمة غير 
انه اشار الى احلاجة لبعض التشريعات واللوائح التي تؤدي الى 

سرعة حتقيق الهدف املنشود«.
واشاد س���موه بالدور املتميز لالعالم الكويتي بجميع مكوناته 
في خدمة الوطن والدفاع ع���ن قضاياه معربا عن أمله »ان يراعي 
اعالمنا االبتعاد عن كل ما ميس النس���يج االجتماعي والس���ير في 
النهج املوضوعي واالس���تقاللية وااللتزام بأسس املهن االعالمية 
واالهتمام بغ���رس القيم االصيلة البراز االجن���ازات واظهار وجه 

الكويت احلضاري محليا وعامليا«.
وح���ول تقييم جتربة مجلس التعاون ل���دول اخلليج العربية 
اكد س���مو ولي العهد على ان املجل���س يعتبر جتربة رائدة جاءت 
كتعبير صادق عن تطلعات وطموحات دول املنطقة قيادة وشعوبا 
وأوضح سموه »ان التعاون بني دول املجلس يسير بخطى مدروسة 
ومتأني���ة حققت الكثير من طموحات الش���عوب اخلليجية لكننا 

نطمح الى املزيد«.
وتطرق س���موه خالل حديثه الى الوضع في منطقة الش���رق 

االوس���ط معربا عن متنياته »للعراق الشقيق بتحقيق االستقرار 
واالمن في ظل حكومته اجلديدة حتى تتمكن من حتقيق االزدهار 

والنمو للشعب العراقي الشقيق«.
وحول التوتر الذي تش���هده منطقة الشرق االوسط حاليا قال 
س���موه »اننا نراقب عن كثب االحداث التي تدور في بعض الدول 
العربية الشقيقة والتي حصلت نتيجة اوضاع خاصة بتلك الدول 

ونحن بطبيعة احلال نحترم اختيار شعوبها«.

تحقيق السالم

واشار سموه الى امللف النووي االيراني مؤكدا على ان »من حق 
أي دولة من دول العالم احلصول على الطاقة النووية لالستخدام 
في االغراض الس���لمية ومن ثم فاذا كانت هناك أي مالحظات على 
الكيفية التشغيلية ملفاعالت ايران النووية فيجب تسوية املوضوع 
باحلوار واملفاوضات للتوصل للحلول املناسبة جلميع االطراف« 
مضيفا ان حل امللف النووي االيراني يأتي عن طريق احلوار الدولي 

عبر املنظمات الدولية املختصة.
وحول امكانية حتقيق السالم في الشرق االوسط اكد سمو ولي 
العهد انه ال ميكن »حتقيق الس���الم الش���امل والنهائي في املنطقة 
دون التوصل الى حل عادل للقضية الفلس���طينية« مشيرا الى ان 
ذلك ال يتحقق »اال بحل اخلالفات القائمة بني القيادات الفلسطينية 
وتوحيد جهوده���ا« اضافة الى ضرورة تطبي���ق جميع القرارات 

الدولية بهذا الشأن.
واش���ار س���موه الى ان انفصال جنوب السودان جاء نتيجة ملا 
اسفر عنه االستفتاء الذي كان محل توافق بني الفرقاء املعنيني مبا 
في ذلك احلكومة السودانية معربا عن متنياته لالخوة السودانيني 

بالتقدم واالزدهار.
وحول اجلهود املبذولة ملكافحة االرهاب قال س���موه في ختام 
حديثه »ان العالم بأجمعه عانى من االرهاب والتزال اخطاره تهدد 
بع���ض الدول في العالم وال ميكن القض���اء على هذه اآلفة املدمرة 
اال بتضاف���ر جهود جميع الدول وتبادل املعلومات واخلبرات فيما 
بينها اضافة الى نش���ر الوعي ل���دى املواطن وتنمية ثقافته ورفع 

مستواه املعيشي«.

سمو ولي العهد أكد في حديث لـ »كونا« أن الكويت استكملت كل المتطلبات الدستورية والقانونية الالزمة للدولة العصرية

   التعاون بين دول المجلس يس�ير بخطى مدروس�ة ومتأنية حقق�ت الكثير من طموحات الش�عوب الخليجية
مؤسساتنا المالية تملك الخبرة الكافية لرصد أي هزات اقتصادية مستقباًل واتخاذ اإلجراءات الوقائية لتفادي آثارها

    استخدام األدوات الدستورية 
يس�اعد  وحيادية  بموضوعي��ة 
عل�ى توفير من�اخ جي�د للتنمية

    من ح�ق أي دولة الحصول 
عل�ى الطاقة النووية الس�لمية.. 
وحل الملف اإليراني يأتي بالحوار

   ال يمكن تحقيق السالم الشامل 
والنهائي في المنطقة دون التوصل 
إلى حل عادل للقضية الفلسطينية

   تضاف�ر جه�ود كاف�ة الدول 
وتب�ادل المعلوم�ات والخب��رات 
اإلرهاب آفة  على  للقضاء  ض��رورة 

   تحويل الكويت إلى مركز مالي 
وتج�اري ليس بعيد المن�ال فلدينا 
لذلك الالزمة  الرئيس�ية  العناص�ر 

   نأمل أن يراعي إعالمنا االبتعاد 
عن كل ما يمس النسيج االجتماعي 
والس�ير ف�ي النه�ج الموضوع�ي

سمو ولي العهد الشيخ نواف االحمد

رئيس بنغالديش غادر البالد 
بعد المشاركة في االحتفاالت الوطنية

د.رشا الصباح مودعة رئيس بنغالديش لدى مغادرته البالد

غادر البالد أمس الرئيس محمد زيلور رحمن 
رئيس جمهورية بنغالديش الشعبية والوفد 
املرافق له وذلك بعد املش���اركة في االحتفاالت 
الوطني���ة الرس���مية للكويت للذك���رى ال� 50 
لالس���تقالل وال� 20 للتحرير وذكرى مرور 5 

سنوات على تولي صاحب السمو األمير مقاليد 
احلكم.

وكان في وداعه على أرض املطار رئيسة بعثة 
الشرف املرافقة له املستشار بديوان سمو رئيس 

مجلس الوزراء الشيخة د.رشا الصباح. الرئيس البرتغالي كافاكو سيلفا خالل لقائه السفير سليمان املرجان

المرجان قدم أوراق اعتماده سفيراً لدى البرتغال
لشبونة � كونا: قدم السفير س���ليمان املرجان أمس أوراق 
اعتماده للرئيس البرتغالي كافاكو س���يلفا كأول س���فير مقيم 

للكويت لدى جمهورية البرتغال.
وقال بيان للسفارة الكويتية في لشبونة ان السفير املرجان 
نقل للرئيس البرتغالي خالل اللقاء حتيات صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد وس���مو ولي العهد الشيخ نواف األحمد 
ومتنياتهما للرئيس وللحكومة والش���عب البرتغالي الصديق 

مبزيد من التقدم واالزدهار.
وأكد السفير املرجان خالل اللقاء الذي عقد في القصر الرئاسي 
في العاصمة لشبونة عمق عالقات الصداقة بني البلدين واستذكاره 
مواقفها املبدئية الى جانب الش���رعية الكويتية خالل االحتالل 

العراقي.
وقال ان قرار حكومة الكويت بفتح س���فارة في لش���بونة 
يعكس رغبة الكويت في تعزيز وتوثيق العالقات الثنائية في 

كل املجاالت السيما في املجاالت االقتصادية املتعددة.
من جهته، قدم الرئيس البرتغالي حتياته للقيادة السياسية 
العليا في البالد وعلى رأسها صاحب السمو األمير، معربا عن 
سعادته البالغة باعتماد سفير مقيم وبافتتاح سفارة للكويت 

لدى البرتغال.
وثمن تلك اخلطوة املهمة في العالقات الديبلوماس���ية بني 
البلدين الصديقني متطلعا الى حتقيق األهداف املشتركة للطرفني 

في تعزيز عالقات التعاون الثنائي بينهما.
وأش���اد الرئيس البرتغالي باحلياة الدميوقراطية وبالدور 
الذي يلعبه البرملان في الكويت والذي وصفه »باحلالة املتميزة 

في احمليط العربي«.


