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عاماً على التزكية السامية

سّخر نفسه 
وقدراته وإمكاناته 
للمصلحة العامة 
وأدار املسؤوليات 
اجلسام بكل اقتدار

اجعلوا من العلم 
سالحًا ومن 
مكارم األخالق 
ومبدأ الوسطية 
في ديننا سراجًا 
ينير لكم الطريق

11 عاماً على التزكية السامية
صاحب السمو الشيخ صباح األحمد مع سمو ولي عهده األمني

نواف األحمد
.. عنوان التفاني واإلخالص في سبيل رفعة الوطن

سمو ولي العهد يتسلم هدية تذكارية خالل افتتاح دور االنعقاد العادي االول في الفصل التشريعي اخلامس عشر ملجلس االمة

حتتفــل الكويــت اليوم 
بالذكــرى احلاديــة عشــرة 
علــى التزكية الســامية من 
صاحب السمو األمير الشيخ 
صبــاح االحمد لســمو ولي 
العهد الشــيخ نواف االحمد 
مبنصب والية العهد، اذ يعد 
ســموه من رمــوز الكويت 
الكبار الذين عملوا بكل حب 
واخالص وتفان على االرتقاء 
والنهــوض بالوطن في كل 

املجاالت.
ويفخر الكويتيون بالثقة 
األميريــة في اختيار ســمو 
الشيخ نواف األحمد لوالية 
العهد وهو الذي عمل طويال 
فــي اخلدمة العامــة للبالد 
مســخرا نفســه وقدراتــه 
وامكاناته للمصلحة العامة، 
فــكان ســموه رجال قــادرا 
دائما على حمل وحتّمل كل 
املسؤوليات التي كلف بها.

وتقلــد ســموه مناصب 
كثيرة فكان محافظا ووزيرا 
للداخليــة ووزيــرا للدفاع 
ووزيرا للشؤون االجتماعية 
والعمــل ونائبــا لرئيــس 
احلرس الوطني ونائبا اول 
لرئيس مجلس الوزراء وأدار 
كل هذه املسؤوليات اجلسام 

بكل اقتدار.
وكان سموه ادى اليمني 
امــام صاحب  الدســتورية 
السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد في الـ٢٠ من فبراير 
٢٠٠6 وبايعــه مجلس األمة 
باإلجماع في جلسة خاصة 

في ذلك اليوم.
واثنى النواب خالل جلسة 
املبايعة على اختيار ســمو 
الشيخ نواف األحمد لوالية 
العهد، مشيدين بخطوة سمو 
أمير البالد في تزكية سموه.

وأكد رئيس مجلس األمة 
الراحــل جاســم اخلرافــي 
»رحمه اهلل« الــدور البارز 
لســموه في خدمة الكويت، 
موضحا ان الشعب الكويتي 
يتمسك به قائدا في احلاضر 

وذخرا للمستقبل.
وخــالل جلســة مجلس 
األمــة التي ادى فيها ســمو 
الشيخ نواف األحمد اليمني 
الدســتورية، اكد سموه ان 

العبــث بأمــن البــالد، ألن 
رجال األمن هم حصن البالد 
احلصــني وســياجه املنيع، 
موضحا سموه انه على ثقة 
كاملــة بأبنائه رجال حرس 
احلدود فــي القيام مبهامهم 
ومســؤولياتهم على الوجه 
االكمــل لكونهم لن يدخروا 
وسعا في احلفاظ على تراب 
الكويــت ووحدة اراضيه ال 
ســيما ان حفظ امن الوطن 
مسؤولية كبيرة ملقاة على 

عاتقهم.
وخاطب ســموه، حفظه 
اهلل، ابنــاءه رجال احلدود 
قائــال: بدايــة يســرني ان 
انقــل لكم حتيــات حضرة 
أميرالبالد  الســمو  صاحب 
املفدى الشيخ صباح األحمد 
اجلابر الصباح حفظه اهلل 
ورعاه القائد األعلى للقوات 

املسلحة.
الكويــت  ابنــاء  فأنتــم 
البررة لكم التحية والتقدير 
فســواعدكم ســياج منيــع 
وحصــن حصــني ضــد من 
العبــث  يجــول بخاطــره 
بأمن البالد ومقدراته وهذه 
املســؤولية ال يتحملهــا اال 
رجال مخلصون لبلدهم واننا 
على ثقة تامة بأنكم اهل لها 
وعلى قدر االضطالع مبهامكم 
وان متاسككم وروح الوحدة 
الوطنية يفّوتان الفرصة على 
أصحاب املخططات والنوايا 
التي تهدف الى زعزعة امن 

الكويت واستقرارها.
داعيا املولى عز وجل ان 
يحفظ الكويــت وأهلها من 
كل مكروه ويدمي عليها نعمة 
األمن واألمان واالســتقرار 
واالزدهــار حتت ظــل قائد 
مسيرتنا وراعي نهضتنا قائد 
االنســانية حضرة صاحب 
السمو الشيخ صباح األحمد 
اجلابــر الصباح أمير البالد 
املفدى، حفظــه اهلل ورعاه 

ذخرا للبالد.

السياسة االقتصادية
وحــرص ســمو ولــي 
العهد الشــيخ نواف األحمد 
على ضرورة ترســيخ نهج 
اقتصــادي شــامل للبــالد 

في مســيرة التقــدم ورفعة 
الواعد  وطنهم ومســتقبله 
بسواعد كويتية ماهرة وان 
يكونوا على قدر املسؤولية، 
مؤكدا ألبنائــه الطلبة انهم 
محل ثقة واهتمام قيادتهم، 
داعيا اياهم اال ينشغلوا بغير 
التحصيل العلمي، متمنيا لهم 
كل التوفيق والنجاح ملا فيه 

خير وطنهم ومصلحتهم.
وفــي ١٠ فبرايــر وحتت 
رعاية صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد اقيمت 
الذكرى اخلمسني  احتفالية 
النشــاء ديــوان احملاســبة 
بفندق شــيراتون الكويت، 
وقد أناب سموه سمو نائب 
األمير وولي العهد الشــيخ 
نــواف األحمــد حلضــور 

االحتفالية.

لفتة تكريمية
وتكرميا لســموه اصدر 

نائب رئيس احلرس الوطني 
الشيخ مشعل األحمد في ٢3 
فبراير قرارا بتسمية معسكر 
احلرس الوطنــي »كاظمة« 
باسم معسكر الشيخ سالم 
العلــي ومعســكر احلرس 
الوطني »القرين« في املنطقة 
اجلنوبيــة باســم معســكر 
الشيخ نواف األحمد تقديرا 
لسموه في تأسيس احلرس 
الوطنــي، وقــال »احلرس« 
فــي بيان صحافــي: ان هذا 
القــرار يأتي تقديــرا ملا قام 
به كل من سمو الشيخ سالم 
العلي وسموالشــيخ نواف 
األحمد من أعمال جليلة في 
تأســيس احلرس الوطني، 
ودعــم ومواصلة مســيرته 
الوطنيــة وتعزيــز مكانته 
العسكرية  بني املؤسســات 
واملدنيــة، ما جعلــه يتبوأ 
مركــزا متميزا بينها ومحل 
اشادة وتقدير ومثاال للتفاني 

الوطــن وتكريســا  وحــب 
للمواطنة والوالء.

الذود عن الوطن
وقام ســمو ولــي العهد 
الشيخ نواف األحمد حفظه 
اهلل فــي ٢٧ فبراير بزيارة 
إلدارة قــوة امــن احلــدود 
احلــدود  علــى  املرابطــة 
الشمالية في البالد، واشاد 
سموه باجلهود الكبيرة التي 
يبذلهــا رجال امــن احلدود 
وتفانيهـــــم،  وبكفاءتهــم 
واخالصهم في عملهم، فهم 
العني الساهرة للحفاظ على 
امن الوطن وبسط االستقرار 

في مختلف ربوع البالد.
وأكد ســموه اهمية بذل 
الغالــي والنفيس في الذود 
عــن تــراب الوطــن الغالي 
امنــه  علــى  واحملافظــة 
واستقراره والوقوف دائما 
باملرصــاد لكل مــن يحاول 

تاريخ الكويت يشــهد على 
ان هــذه الدولــة الصغيرة 
متكنت دائما من جتاوز احملن 
والعقبــات مهمــا تعاظمت 
بفضل اهلل ووقوف شعبها 
صفــا واحــدا صلبــا خلف 

قياداته املتعاقبة.
وقال ســموه »انني بكل 
الفخر واالعتزاز احني هامتي 
اجالال واكبــارا لهذا الوطن 
العظيم وشعبه الوفي الكرمي 
فــي ظــل القيادة الرشــيدة 
لصاحب السمو أمير البالد«.

واعرب سموه عن اعتزازه 
وامتنانــه بثقة ســمو أمير 
البالد على تزكيته وليا للعهد 
والتي تكللت مبوافقة مجلس 
األمة، شاكرا سموه األعضاء 
على املوافقــة الكرمية على 
التي حظيت  التزكيــة  هذه 
الشــعب  بإجمــاع ممثلــي 
الكويتي، معتبرا اياها وساما 

على صدره.

الســمو  وكان صاحــب 
األمير اصدر امرا أميريا في 
٧ فبراير ٢٠٠6 بتزكية سمو 
الشيخ نواف األحمد لوالية 
العهد نظــرا الى ما عهد في 
ســموه من صالح وجدارة 
وكفاءة تؤهلــه لوالية هذا 
املنصــب فضال عــن توافر 
الشــروط املنصوص عليها 
في الدستور وقانون احكام 

توارث االمارة فيه.
العــام املنصرم  وشــهد 
نشاطات عديدة لسموه بدأها 
في 9 فبراير بتشجيع العلم 
عبر استقباله رئيس واعضاء 
االحتاد العام لطلبة ومتدربي 
العامــة للتعليــم  الهيئــة 
التطبيقــي والتدريب، وقد 
حث ســموه ابنــاءه الطلبة 
علــى بذل املزيــد من اجلهد 
واملثابــرة فــي حتصيلهــم 
العلمي واالهتمام بالتعليم 
التقني واملهني ليســاهموا 
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وضمن هذا اإلطار استقبل في 
٢ مارس رئيس غرفة جتارة 
وصناعة الكويت علي محمد 
ثنيان الغامن واعضاء الغرفة 
حيث قدمــوا لســموه رؤية 
شاملة بشأن االصالح املالي 
والرؤية التنموية بالكويت في 
ضوء انخفاض اسعار النفط 
وقد اشاد سموه بهذه الرؤية 
الطموحة والواعدة واحلرص 
على اقتصــاد البالد والعمل 
بإخالص ملصلحتها مؤكدا ان 
الكويت فوق اجلميع، مشيرا 
الى اهميــة تعزيــز العملية 
القطاعــني  التكامليــة بــني 
العــام واخلــاص وتضافــر 
جهــود اجلميــع لصياغــة 
حاضــر الدولــة االقتصادي 
ومســتقبلها التنمــوي مــن 
خالل نهج اقتصادي شــامل 
يقوم علــى تنويــع مصادر 
الدخــل لتحويل الكويت الى 
مركز مالــي وجتاري اقليمي 
ودولي حتقيقا للرؤية السامية 
لصاحب السمو األمير الشيخ 
صبــاح األحمــد، متمنيا لهم 
التوفيــق والســداد خلدمــة 

وطننا الغالي.

الكشافة
وفــي ١3 مارس اســتقبل 
سمو ولي العهد الشيخ نواف 
األحمد رئيس االحتاد الكشفي 
النائب  العــرب  للبرملانيــني 
الطريجي  السابق د.عبداهلل 
يرافقه اعضاء االحتاد وذلك 
مبناســبة انعقــاد االجتماع 
التنفيذيــة  للجنــة  الـــ٢٢ 
الكشفي للبرملانيني  لالحتاد 
العــرب، وقد اشــاد ســموه 
باحلركة الكشفية ورسالتها 
االنسانية السامية في ترسيخ 
قيم االخاء االنســاني ونشر 
ثقافــة الســالم، مؤكــدا على 
اهمية تعزيز عالقات احلركات 
العربية  الكشفية اخلليجية 
واالهتمــام بطاقات ومواهب 
الشــباب في سبيل رفع راية 
اوطانهم ومجتمعاتهم والعمل 
على غرس القيــم واملفاهيم 
االيجابيــة والثقافيــة فــي 
نفوســهم وتعزيــز االنتماء 
ألوطانهــم واحملافظــة على 
مقدراتها متمنيا لهم ســموه 
التوفيق والنجاح. وقد قدموا 
لســموه هدية تذكارية بهذه 
املناسبة. حضر املقابلة رئيس 
ديوان سمو ولي العهد الشيخ 

مبارك الفيصل السعود.
وفي ١4 مارس شمل سمو 
ولــي العهــد الشــيخ نواف 
األحمد برعايته املؤمتر الدولي 
الســادس ألبحــاث وتطوير 

الطاقة.
وفي ١6 مارس ايضا افتتح 
ســمو ولــي العهــد املؤمتــر 
الثاني لكليات ادارات االعمال 
بجامعات دول مجلس التعاون 

لدول اخلليج العربية.

جامعة الكويت
وتفضل سمو ولي العهد 
الشيخ نواف األحمد فشمل 
برعايتـــه وحضـــوره في 
٢٢ مــارس حفــل التخــرج 
الســنوي املوحد خلريجي 
جامعة الكويت الدفعة الـ45 
للعام االكادميي ٢٠١4/٢٠١5.

وفي البداية ألقى سمو ولي 
العهد الشــيخ نواف األحمد 

كلمة قال فيها:
بسم اهلل الرحمن الرحيم، 
العاملــني،  رب  هلل  احلمــد 
والصالة والسالم على رسوله 
الصادق األمني، قال سبحانه 
وتعالــى فــي كتابــه الكرمي: 
)يرفع اهلل الذين آمنوا منكم 
والذين أوتوا العلم درجات( 

حفــل رحلــة إحيــاء ذكرى 
الغوص الثامنة والعشرين 
والتي نظمها النادي البحري 

الرياضي.

اإلنجاز الرياضي
وتفضل ســمو ولي العهد 
الشــيخ نواف األحمد فشمل 
برعايتـه وحضوره صبـــاح 
٢6 اكتوبر حفل تكرمي ٧٢٧ العبا 
والعبة من املنتخبات الوطنية 
واألندية الرياضية الشــاملة 
واملتخصصة املتميزين الذين 
حققوا إجنازات إقليمية وقارية 
ودوليــة للموســم الرياضي 
٢٠١5/٢٠١4 والــذي نظمتــه 

الهيئة العامة للرياضة.

مسيرة اإلصالح
وفــي 3٠ نوفمبــر بعــث 
ســمو ولــي العهــد الشــيخ 
نواف األحمد رســالة تهنئة 
الى سمو الشيخ جابر املبارك 
رئيس مجلس الوزراء، وذلك 
مبناسبة صدور األمر األميري 
بتعيينــه رئيســا ملجلــس 
الــوزراء وتكليفه بترشــيح 
أعضاء الوزارة اجلديدة وفي 
٢٠ ديسمبر شمل سمو ولي 
العهد برعايته امللتقى الثالث 
والعشرين الذي تنظمه األمانة 
العامة لألوقاف حتت شعار 
الروح اإلســالمية  »تعزيــز 

بالثقافة الوقفية«.

الصرح اإلعالمي
وفــي لفتــة تقديرية من 
سموه عّبر سمو ولي العهد 
الشــيخ نــواف األحمــد في 
5 ينايــر عن بالــغ تقديره 
جلريدة »األنباء« في ذكرى 
صدورها الـ 4١ وذلك في برقية 
وجههــا ســموه الــى رئيس 
حترير »األنباء« الزميل يوسف 

خالد يوسف املرزوق:
يطيب لنــا أن نبعث لكم 
وإلى األخوة العاملني بجريدة 
»األنباء« ببالغ التهاني وأطيب 
الذكرى  التمنيات مبناســبة 
السنوية لصدور العدد األول 

من جريدتكم الغراء.
كما يسرنا بهذه املناسبة 
أن نعــرب لكم عــن اعتزازنا 
باملســتوى الصحافي الراقي 
جلريدتكــم املوقرة، ودورها 
فــي تعزيز وتنامــي احلركة 
اإلعالميــة، متمنني لصحيفة 
»األنباء« املزيد من التوفيق 
والسداد، ســائلني املولى عز 
وجل أن يوفقنا جميعا خلدمة 
بلدنا الغالي الكويت في ظل 
القيــادة احلكيمــة حلضــرة 
صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد اجلابر الصباح 
أمير البالد املفدى، حفظه اهلل 

ورعاه، وأدامه ذخرا للبالد.

اإلنجازات الطبية
واستقبل سمو ولي العهد 
الشــيخ نواف األحمد بقصر 
بيان صبــاح 9 ينايــر وزير 
الصحــة د.جمــال احلربــي 
ود.مثنى مثقال الســرطاوي، 
حيث قدما لسموه شرحا حول 
اإلجنــاز الطبي الــذي ابتكره 
د.السرطاوي في تركيب الركبة 
واملفصل الصناعي من خالل 
إجراء عملية جراحية دون قطع 

األربطة والعضالت.
وقد هنأه سموه بهذا اإلجناز 
الطبي الذي يعتبر إجنازا جديدا 
يضاف الــى إجنازات الكويت 
ومنوذجا كويتيا مشرفا يدعونا 
للفخر به ومبن يســعون الى 
ازدهار بلدهم، متمنيا له سموه 
التوفيق والنجاح كما حثه على 
املزيد من اإلجنازات في البحث 

العلمي والطبي.

محوريا جتعلونه دوما نصب 
اعينكم في مستقبل حياتكم، 
افتحوا عقولكم لثمار التقنية 
احلديثة واجعلوا من العلم 
سالحا ومن مكارم االخالق 
ومبدأ الوســطية في ديننا 
االســالمي احلنيف سراجا 
ينيــر لكــم معالــم الطريق 
ويحصنكــم فــي مواجهــة 
التيــارات املتطرفة، التي ال 
متّت الى االسالم بصلة، بل 
تسيء اليه أمام العالم اجمع، 
حتصنوا ومتسكوا بأخالقنا 
وتقاليدنــا األصيلــة التــي 
ورثناها عن اآلباء واألجداد 
فهي خير زاد لكم في مستقبل 

حياتكم.
وتابع ســموه قائال: من 
اجلدير بالذكر في هذا املقام، 
انه ينبغي مواصلة إحاطة 
الشباب باملزيد من الرعاية 
الشاملة في مختلف املناحي 
مع تنمية قدراتهم على االبداع 
والتجديد، وفضال عن ذلك 
فإنه يتعني بذل اقصى اجلهود 
من اجل توفير فرص العمل، 
الكرمية  واســباب احليــاة 
لهم، مع تفعيل مشــاركتهم 
االيجابية فــي بناء الوطن، 
في اطار من احلرية املسؤولة 
وااللتزام بالقانون، فالشباب 
هم الطاقــة احملركة لتنمية 
املجتمع وارتقائه، واساس 

امنه واستقراره.
واضـــــاف سمـوه قائال: 
ال يفوتنا في هذا السياق ان 
نوجه الثنــاء والتقدير إلى 
معالــي األخ الكــرمي د.بدر 

الكرمي  العيســى والى االخ 
د.حسني االنصاري، باالضافة 
الكرام اســاتذة  الى االخوة 
اجلامعة االفاضل، ملا بذلوه 
جميعا من جهود متواصلة، 
حتــى بلغ اخلريجــون هذا 

املستوى العلمي الرفيع.
وقال سموه: كما ال يفوتنا 
في هذا الصدد ان نوجه اطيب 
التهاني الى االخوة واالخوات 
اولياء امور اخلريجني، الذين 
احاطوهم بالرعاية والتربية 
احلســنة، فلهم منــا جزيل 
التقديــر والثناء، ومن اهلل 
العلــي القدير، خير الثواب 

واجلزاء.
وفــي ختام كلمتــه، قال 
سموه: اسأل اهلل عز وجل، 
وانتم على ابواب مســتقبل 
حافــل باألمــل، ان يجمــع 
ســبحانه وتعالــى قلوبكم 
على صالح القــول والعمل 
وان يســدد علــى طريــق 
اخليــر خطاكم، كما نتوجه 
اليه جــل وعــال، ان يبارك 
وحدتنا ويحفظ وطننا من 
كل ســوء، ويوفقنا جميعا 
الفعالة،  مبشاركة جهودكم 
نحو حتقيق آمال وطموحات 
شعبنا الوفي، في ظل حضرة 
صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد راعي مسيرتنا 
ونهضتنا، حفظه اهلل وأبقاه 
ذخرا للبــالد، وقائدا للعمل 

االنساني.
كما شمل برعايته الكرمية 
في 4 أبريل املؤمتر التربوي 
املعلمــني،  الـــ4٢ جلمعيــة 

وفــي ١8 مايو كــرم كوكبة 
من املعلمني مبناسبة اليوم 
العاملي للمعلم حتت شعار 
»عطاء متواصل فكر متجدد« 
للعام الدراسي ٢٠١4/٢٠١5.

حفظة القرآن
وتفضل سمو نائب األمير 
وولي العهد الشــيخ نواف 
األحمــد في قصــر بيان في 
٢٠ ابريل بتكــرمي الفائزين 
في جائــزة الكويت الدولية 
حلفظ القرآن الكرمي وقراءاته 

وجتويد تالوته.

األمن والسالم
ووجه سمو نائب األمير 
وولــي العهد الشــيخ نواف 
األحمد كلمة شــكر وتقدير 
في 9 يوليو الى كل اخوانه 
البــالد  داخــل  املواطنــني 
املقيمــني  وخارجهــا وإلــى 
األوفيــاء الذيــن اعربــوا عن 
خالــص تهانيهــم الطيبــة 
وصادق مشــاعرهم الفياضة 
التي جسدت روح أسرة أهل 
الكويــت الواحدة مبناســبة 
عيــد الفطــر، ســائال املولى 
العلي القدير ان يعيدها على 
الوطــن الغالي وعلى األمتني 
العربية واإلســالمية باخلير 
واليمن والبركات وان يحقق 
لهما كل ما يتطلعان اليه من 
عزة ورفعة ومناء، وان يسود 
األمن والسالم شعوب العالم 
كافة، وعلى املواطنني الكرام 
واملقيمني األوفياء بوافر اخلير 
واليمــن والبركات، وان يدمي 

علــى اجلميع موفور الصحة 
والعافيــة وان يعــم ارجــاء 
الكويــت االســتقرار واألمن 
واألمان، وان يدمي النعم على 
ارض الكويت ويحفظها من كل 
مكروه، وان يسدد اخلطى لكل 
ما فيــه خير ورفعة وازدهار 
كويتنــا العزيــزة حتت ظل 
قائد مسيرتنا وراعي نهضتنا 
صاحب السمو األمير الشيخ 

صباح األحمد.

منتزه نواف األحمد
واســتقبل ســمو نائــب 
األمير وولي العهد الشــيخ 
نواف األحمــد في ١9 يوليو 
التنفيذي لشــركة  الرئيس 
نفط الكويــت جمال جعفر 
والقائمني على مشروع منتزه 
الشيخ نواف األحمد الصباح 
مبنطقة الوفرة حيث قدموا 
لســموه شــرحا تفصيليــا 
للمشروع املزمع تنفيذه من 
قبل شــركة نفــط الكويت، 
حيث تبلغ مساحة املشروع 
مليون متر مربع ويتضمن 
مركزا كبيرا للتسوق ومركزا 
للمعارض والعديد من املطاعم 
واملقاهي ومناطق مخصصة 
أللعاب األطفال، كما يحتوي 
املشــروع على مســطحات 
زراعية وبحيرة اصطناعية 
الفلكــي  وبــرج للمرصــد 
وحديقة حيوانات ومنتجع 
يحتوي على فندق وشاليهات 
ومجمع تراثي لذوي احلرف 
اليدوية والقدمية ومجسمات 
مصغرة عــن الكويت متثل 

الســت ومسرح  احملافظات 
روماني ومالعب مغطاة.

وقد شكر سموه القائمني 
على هذا املشروع واجلهود 
املبذولة إلجناح هذا العمل.

مشيرا سموه الى أهمية 
اإلسراع في إجناح هذا الصرح 
املعماري الذي يسهم في دفع 
عجلة التنميــة االقتصادية 
في البالد ويخدم كل شرائح 
املجتمــع، متمنيــا لهــم كل 

التوفيق والنجاح.

دعم االقتصاد
وأشاد ســمو ولي العهد 
أثناء استقباله رئيس مجلس 
مفوضــي هيئة ســوق املال 
د.نايف احلجــرف وأعضاء 
الهيئة في ٢ أغسطس بجهود 
القائمني وما بذلوه من جهد 
وعمل في سبيل االرتقاء بهذا 
املرفق احليوي، مؤكدا سموه 
أهميــة تطوير ســوق املال 
وحتســني بيئته التنظيمية 
واإلشرافية والرقابية وحماية 
املســتثمرين من املمارسات 
غير العادلة واملخالفة للقانون 
وحتقيق الكفاءة والشفافية 
مما يســهم في تعزيز ودعم 
االقتصــاد الوطني وتنويع 

مصادر دخله في البالد.

ذكرى الغوص
وحتــت رعايــة صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد تفضل سمو ولي العهد 
الشيخ نواف األحمد فشمل 
بحضوره صباح 9 أغسطس 

صدق اهلل العظيم.
أبنائي  الكــرمي،  احلفــل 
وبناتــي اخلريجني األعزاء، 
اليوم تغمر السعادة كويتنا 
الغاليــة اذ نحتفــل بتكرمي 
دفعــة جديدة مــن خريجي 
اجلامعة، فتلك الكوكبة من 
الشباب متثل جيال جديدا من 
اجلامعيني ينضم إلى األجيال 
التي ســبقته ليزيد الصرح 
العلمي في بالدنا شــموخا 

وازدهارا.
وتوجه ســموه مخاطبا 
ابناءه اخلريجني واخلريجات 
قائال: ابنائي وبناتي يطيب 
لي في هذه املناسبة السعيدة 
ان انقل إليكــم اعز التهاني 
التبريكات مقرونة  واسمى 
اميرنــا  بخالــص متنيــات 
املفــدى، حفظه اهلل ورعاه، 
كما يطيب لي ان اغتنم تلك 
املناسبة السارة، لكي احتدت 
إليكــم حديــث األب ألبنائه 
وبناتــه األعــزاء الذين بهم 
يزهو ويفاخر، ومن اجلهم 
يتوجه إلى املولى عز وجل 
داعيا ســبحانه ان يعينهم 
التوفيق والســداد  ويجعل 
حليفهم في مستقبل حياتهم.
واضــاف ســموه قائــال: 
ابنائي وبناتــي االعزاء لقد 
اثبتم جدارتكم واجتهادكم 
ومثابرتكم فــي العلم حتى 
تخرجتم في اجلامعة، ولذا 
فإن وطنكــم الغالي ينتظر 
منكم ان تتحلوا دائما بهذه 
الصفــات املثالية، وان تظل 
رفعة الكويت وعزتها هدفا 

سمو ولي العهد مع املغفور له بإذن اهلل تعالى العم خالد يوسف املرزوقسمو ولي العهد الشيخ نواف االحمد مع خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبد العزيز يؤديان العرضة في افتتاح مركز جابر الثقافي

.. ومكرماً البطل العاملي احمد املطيري ووفد نادي املعاقني

.. وأثناء تسليم سموه العبي نادي الكويت كٔاس ولي العهد بحضور رئيس مجلس االمة مرزوق الغامن

سمو ولي العهد الشيخ نواف االحمد يوقع في سجل الشرف خالل زيارته مبنى نواف االحمد
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عاماً على التزكية السامية

الدميثير: سموه 
رجل قادر دائمًا 
على حمل وحتمل 
كل املسؤوليات 
التي يكلف بها

اخلنفور: سموه 
له دور كبير على 
مدار نصف قرن من 
العمل العام في 
جميع املجاالت 
وإجنازاته متواصلة

عسكر: سمو ولي 
العهد دائمًا ما يؤكد 
على وحدة الكلمة 
والدعوة إلى العمل 
من أجل احملافظة 
على الكويت

العتيبي: سمو ولي 
العهد منح الكويت 

حبًا وعطاء خالل 
مسيرة حافلة 

باإلجنازات

حماد: مسيرة 
سموه حافلة 
باإلجنازات والعطاء 
التي يشهد لها 
القاصي والداني

الشويعر: سمو ولي 
العهد إنسان بكل 

ما حتمله الكلمة 
من معاٍن

اخلليفة: قدم 
خالل مسيرته 

الكثير من العطاء 
الوطني وساهم 

في بناء الدولة 
احلديثة

الدقباسي: 
سمو ولي العهد 
معروف بالطيبة 
والسماحة والقرب 
من اجلميع

اخلضير: سموه 
ميلك رصيدًا 

كبيرًا من احملبة 
واملودة في قلوب 

أبناء الكويت

السويط: 
ولي العهد اتسم 
باحلنكة واالتزان 
فلم نَر من سموه 

إال احلكمة 
والعقالنية واخلبرة

ماجد املطيري: 
سموه يتميز 

بالطيبة ودماثة 
اخللق مع قوة 

الشخصية والثقافة

صالح عاشور: 
من يعرف سمو 
ولي العهد يعرف 
كويت التواضع 
واإلنسانية والوفاء

أكدوا أن سموه طيب القلب دمث الخلق قريب من قلوب الكويتيين جميعاً

نواب لـ »األنباء«: ولي العهد.. مسيرة حافلة بالعطاء واإلجنازات

موسى أبو طفرة ـ ماضي الهاجري ـ سامح عبد الحفيظ 
رشيد الفعم ـ سلطان العبدان

تقدم عدد من نواب مجلس األمة بأسمى التهاني وأرق التبريكات 
إلى ســمو ولي العهد الشــيخ نواف األحمد فــي الذكرى احلادية 
عشــرة على التزكية السامية لســموه لوالية العهد، مؤكدين أن 
سموه يتميز بالطيبة ودماثة اخللق مع قوة الشخصية والثقافة، 
وميتلك رصيدا كبيرا من احملبة واملودة في قلوب أبناء الكويت. 
وأكــد النواب فــي تصريحات خاصة لـ »األنباء« أن ســموه قدم 
خالل مسيرته الكثير من العطاء الوطني وساهم في بناء الدولة 
احلديثة، وله دور كبير على مدار نصف قرن من العمل العام في 
جميع املجاالت وإجنازاته متواصلة، الفتني إلى أن سمو ولي العهد 
اتسم باحلنكة واالتزان فلم نر من سموه إال احلكمة والعقالنية 
واخلبرة، ومعروف بالطيبة والسماحة والقرب من اجلميع، وهو 
رجــل قادر دائما على حمل وحتمل كل املســؤوليات التي يكلف 
بها. وأضافوا أن ســمو ولي العهد إنســان بكل ما حتمله الكلمة 
مــن معان، ودائما ما يؤكد على وحدة الكلمة والدعوة إلى العمل 
من أجل احملافظة على الكويت، ومنح الكويت حبا وعطاء خالل 

مسيرة حافلة باإلجنازات.

الساعد األيمن
في البداية، قال النائب صالح عاشور إنه كان وما زال العضد 
واليد اليمنى لصاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد، معربا 
عن فخره وأبناء الشعب الكويتي بأن يكون سموه الساعد األمين 

وصمام األمان وولي العهد.
وأضاف عاشــور ان من يعرف سمو ولي العهد الشيخ نواف 
األحمد يعرف كويت التواضع وكويت اإلنسانية وكويت الوفاء، 
وسباق في احلضور ملشاركة أبنائه من الشعب الكويتي، وقريب 
من الناس. واســأل اهلل أن يطيل عمر ســموه وأن يجعله ذخرا 

للكويت وأهلها.

القائد الوفي
بدوره، قال النائب د. حمود اخلضير ان سمو ولي العهد الشيخ 
نــواف األحمد ميلــك رصيدا كبيرا من احملبــة واملودة في قلوب 
ابناء الكويت يوازي ما يكنه ســموه لشعبه من اعتزاز واهتمام 
ورعايــة أبوية صادقة. وأضاف في تصريــح خاص لـ »األنباء« 
مبناسبة الذكرى احلادية عشرة ألداء سمو الشيخ نواف األحمد 
اليمــني الدســتورية أمام مجلس األمة وليا للعهــد في الـ ٢٠ من 
فبراير عام ٢٠٠6 ان سموه كان ساعدا قويا وسندا مؤثرا في كل 

االحداث التي شهدتها الكويت في تاريخها احلديث. 
وأوضح اخلضير ان سموه كان في كل املواقع التي عمل بها 
واملناصــب التي تبوأها مثاال للقائد الوفي املخلص الذي يتفانى 
فــي خدمة وطنه وأبنائه ويضحي بالغالي والنفيس من اجلهم. 
وذكر ان سمو ولي العهد ترك بصمات بارزة في مختلف املجاالت 
التي تقلد مسؤوليتها، مشيرا إلى إجنازاته الواضحة عندما تولى 
مهام محافظة حولي، مشيرا إلى انه استطاع ان يحولها إلى منطقة 
سياحية وجتارية كبيرة وراقية تتمتع مبكانة عالية وتلعب دورا 

مهما في احلياة التجارية واالقتصادية الكويتية.
وأضاف اخلضير ان سمو ولي العهد كان عنوانا للنجاح في 
مختلف املناصب واملواقع، ومتيز طوال مسيرته اخلالدة باحلنكة 
والقدرة على إدارة األزمات بهدوء مستلهما خبرته الكبيرة التي 
اكتســبها من التصاقه بشقيقه األكبر األمير الراحل الشيخ جابر 
األحمد وقربه من األمير الوالد الشــيخ سعد العبداهلل طيب اهلل 

ثراهما، فكانا لسموه القدوة احلسنة.
وقال ان سموه كان شريكا فاعال في عملية البناء التي شهدتها 
الكويت منذ نهاية اخلمســينيات وســاهم في صناعــة قراراتها 
وحتقيق اجنازاتها وانصهر في أحداثها حتى وصلت الكويت إلى 

بر األمان رغم الشدائد والتحديات التي حتيط باملنطقة.
من جانبه، قال النائب مرزوق اخلليفة إن سمو ولي العهد الشيخ 
نواف األحمد قدم خالل رحلته املمتدة منذ مطلع الستينيات وال 
يزال يقدم الكثير من العطاء الوطني وحقق العديد من االجنازات 

التي ساهمت في بناء الدولة احلديثة.
وقال اخلليفة، ان ســموه كان مثاال للبذل والعطاء والتفاني 
في العمل من اجل حتقيق اخلير لوطنه. وأكد اخلليفة ان اختيار 
ســمو الشــيخ نواف األحمد لوالية العهد يجسد حنكة وبصيرة 
صاحب الســمو األمير الشــيخ صباح األحمد الستكمال مسيرة 
االزدهار والتقدم وحتقيق طموحات وتطلعات املواطنني في بناء 

دولة عصرية حديثة.
وأوضــح ان ســمو ولي العهــد كان له دور قــوي ومؤثر في 
حتقيق مســيرة النهضة والبناء التــي بدأت منذ منتصف القرن 
املاضي وســاهم بأعمال كبيرة واجنازات خالدة في هذه املسيرة 

التي يتذكرها أبناء الكويت بالتقدير واإلجالل.
وقال اخلليفة ان ســموه تقلد منذ ريعان شــبابه العديد من 
املناصب القيادية املهمة، فحمل مسؤوليتها بجدارة واقتدار وجنح 

في أداء رسالتها وترك في كل موقع بصمات واضحة.
وأشار إلى ان سمو ولي العهد متيز دائما باحلرص على الوحدة 
الوطنية ومتاسك النســيج االجتماعي ومتسكه بالدميوقراطية 
والتزامه بالدســتور وتصميمــه على تطبيق القانون وســعيه 
الدؤوب نحو حتقيق التعاون البناء بني الســلطتني التشريعية 
والتنفيذية.  وأكد اخلليفة ان ســمو الشيخ نواف األحمد يعتبر 
حالة متفردة في حبه للكويت وشــعبها وحنينه الكبير ألرضها 
التي نادرا ما يغادرها او يبتعد عنها لشعوره الشديد بعدم الراحة 

او السعادة إال فوق ترابها وبني أهلها.
بدوره، قال النائب ثامر السويط جندد العهد لسمو ولي العهد 
الشــيخ نواف األحمــد اجلابر الصباح، وأتقدم الى مقام ســموه 

بأســمى التهاني والتبريكات بهذه املناســبة الكرمية، على مدى 
عقد من الزمن حمل الكثير من األحداث.

وأكد أن سموه اتسم باحلنكة واالتزان، فلم نر من سموه اال 
احلكمة والعقالنية واخلبرة، وهذا ليس بغريب على سمو الشيخ 
نواف االحمد املعروف بالتزامه الديني، فخبرته وتقلده ملناصب 
عدة صقلت خبراته السياســية وأعدته خير إعداد ملنصب والية 
العهد.  وأضاف السويط أن املعروف عن سمو ولي العهد التدين 
وتواضع ســموه، وتاريخ سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد 
حافل باملواقف اجلليلة وأيضا دائما يكون على اطالع بكل األمور 
التــي حتدث داخل الكويت وحريــص دائما على تقدمي نصائحه 
وخبراته خلدمة هذا الوطن واملواطنني، وسموه سباق في ايجاد 

حلول لكل املشاكل التي تواجه الدولة.
وتقدم السويط لسمو الشيخ نواف األحمد بأسمى آيات التهاني 
والتبريكات، فهو وأخوه صاحب الســمو األمير الشــيخ صباح 
األحمد رائدان في قيادة مســيرة الكويت إلى األمام، فقد ســاهم 
ســموهما إســهاما كبيرا جدا في احلفاظ على أمن وأمان الكويت 

ودائما يبثان الطمأنينة في نفوس املواطنني.
من جهته، بارك النائب علي الدقباسي الذكرى احلادية عشرة 
على التزكية الســامية ، مؤكداً أن سموه عرف عنه دماثة اخللق 
والتواضع الذي دائما نقتدي به، مشيرا إلى ان سمو الشيخ نواف 
األحمد الذي أجمع عليه الشــعب وليا للعهد هو حبيب الشــعب 
الكويتــي الذي يتطلــع إلى الرقي في ظل قيادة صاحب الســمو 
األمير وعضيده ســمو ولي العهد. وأضاف الدقباسي أن الكويت 
ســتبقى واحة أمن وأمان واســتقرار وازدهار وبلد خير وعطاء، 
وقد عودتنا أسرة آل الصباح على التراحم والتواصل فيما بينها 
وبني الشعب الكويتي والعالقات التي تربطهما، وأنا أعتقد ان هذا 

التواصل ليس من 35٠ عاما بل اكثر من ذلك.
وقال إن سمو ولي العهد معروف بالطيبة والسماحة والقرب 
مــن اجلميع، وهو خير ســند لصاحب الســمو األمير، والكويت 
وشــعبها عرفت ســموه منذ فترة طويلة مبناصب متعددة كان 
كفــؤا لها واثبــت بجدارة قدرته علــى العمل والعطــاء من اجل 
الكويت وشعبها، مؤكدا ان سمو ولي العهد هو صمام األمان بعد 

صاحب السمو األمير.
بــدوره، تقــدم النائب خلف دميثير بأســمى آيــات التهاني 
والتبريكات لســمو ولي العهد الشــيخ نواف األحمد مبناســبة 
مرور ١١ ســنة على تولي ســموه منصب ولي العهد، متمنيا أن 

يدمي اهلل موفور الصحة والعافية على سموه.
وأضاف أن ســموه عرف عنه التواضع ودماثة اخللق، عمل 
طويال في اخلدمة العامة للبالد، مسخرا نفسه وقدراته للصالح 
العــام، مؤكدا أن ســموه رجل قادر دائمــا على حمل وحتمل كل 
املسؤوليات التي يكلف بها، فتقلد املناصب بأنواعها، فكان محافظا 
ووزيرا للداخلية ووزيرا للدفاع ووزيرا للشؤون، ونائبا لرئيس 
احلــرس الوطني ونائبا أول لرئيس مجلس الوزراء، وقد تولى 
كل هذه املســؤوليات اجلســام فأدارها بكل اقتدار بل كان قادرا 
دوما على كســب املزيد من األحبة حتى متتع بشــعبية طاغية 
قلمــا يوجــد لها مثيل. وأكد دميثيــر ان البصمات التي وضعها 
ســموه في عهده وفي عهد صاحب الســمو األمير واضحة، فقد 
وضــع ســموهما لبنات على طريق النجــاح واالزدهار للكويت 
وشــعبها، داعيًا اهلل أن مين على ســموهما مبزيــد من النجاح 
واإلجناز اللذين يقدمانهما لهذا البلد وحتقيق طموحات وتطلعات 

الوطن واملواطنني.
وقال النائب ســعد اخلنفور: إن سمو ولي العهد رجل يحبه 
الشــعب الكويتــي ورجل خدم البالد كثيرا ومــازال يخدم البالد 
وقدم الكثير ملا فيه مصلحة البالد ومواقف الشيخ نواف األحمد 
ال تنسى، إذ انه الساعد األمين لسمو األمير الشيخ صباح األحمد 
منذ توليه رئاسة الوزراء، وقدم الكثير وسيقدم كل ما فيه خدمة 
للوطن واملواطنني. ومتنى اخلنفور ان يطيل اهلل عمر سمو ولي 
العهد الشيخ نواف األحمد ويوفقه خلدمة البلد وهو من رجاالت 
الدولة وله بصمة في توليه عدة مناصب وان شــاء اهلل الكويت 
دائما عامرة بالقيادات سواء من األسرة احلاكمة أو الشعب. وأضاف 
اخلنفور مبناسبة الذكرى احلادية عشرة على تزكية سموه وليا 
للعهد، أن ســموه له دور كبير على مــدار نصف قرن من العمل 
العــام في جميع املجاالت وإجنازاته متواصلة ملا يعرف عنه من 
مناقب حميدة وخبرة طويلة القت إجماعا نيابيا وشعبيا، مشيرا 
الى أن سموه عرف بحرصه خالل املسؤوليات التي توالها على 
تعزيز الفضائل والقيم في مجتمعنا إلى جانب كفاءته وجدارته 
وحس املسؤولية الرفيع الذي يتمتع به وإميانه الشديد بأهمية 
الفضائل االجتماعية وروح األسرة الواحدة التي جتمع الكويتيني.

وبارك النائب سعود الشويعر لسمو ولي العهد الشيخ نواف 
األحمد على مرور ١١ سنة على توليه منصب والية العهد، ومتنى 
موفور الصحة والعافية لسموه، مؤكدا ان سموه كان دائما قريبا 
مــن اجلميع، حيث انه خدم الكويت في عدة مواقع وســاهم في 
نهضتها. وأضاف الشــويعر أن ســمو ولي العهد إنسان بكل ما 
حتملــه الكلمة من معــان، ودود يحمل بني ضلوعــه قلبا كبيرا 
يتسع حملبة اجلميع عطوف، يعرف أهل الكويت جميعا سموه 
بتواضعه ودماثة خلقه وطيبة تنطق بها مالمح وجهه وأفعاله 
وفزعتــه لنصرة الضعيف وإنصاف املظلوم، والوقوف بجانب 

كل صاحب حق حتى يصل إلى حقه.
وأكد أن الشــيخ نواف يتحلى بالصدق واللباقة في التعامل 
وحســن استقباله للقاصي والداني وفتح قلبه قبل بابه للجميع 
والناس جميعا أمامه ســواء وهم سواسية أمام القانون، ويعمل 

بجد ويحب اجناز ما يوكل إليه من مهمات.
بدوره، بارك النائب عسكر العنزي مرور ١١ سنة على التزكية 
الســامية، وال شك انه خير عون لصاحب السمو األمير ملا عرف 

عنه حبه خلدمة البلد والشعب وسماحته وإنصافه. 

وقال عســكر إن ســموه يتمنى للكويت أن تكون دائما واحة 
لألمن واألمان واالستقرار ويتمنى من اجليل الصاعد من الشباب 
الكويتيــني، الذين هم أعمدة املســتقبل وبنــاة كويت احلضارة 
والتقدم، ان يتمسكوا مببادئ ديننا احلنيف وان يتحلوا باخللق 
احلســن وان يتسلحوا بالعمل واملعرفة من اجل بالدهم الكويت 

احلبيبة التي يعشقها ويعمل دائما من اجلها.
وأكد عسكر ان سموه خير عضد لصاحب السمو األمير، وال 
شــك ان األخالق التي عرف بها ســمو ولي العهــد جعلته مقربا 
من قلوب الكويتيني بشــكل كبير، مضيفًا أن سمو الشيخ نواف 
األحمــد دائما ما يؤكــد على وحدة الكلمة والدعوة الى العمل من 
اجل احملافظة على الكويت وجتنيبها أي خطر وحمايتها من أي 
طامــع لينعم أهل الكويت بكويتهم وليحموهــا وليدافعوا عنها 
وحتتويهم ناشرة لواءها على كل من هم على ارضها ليكونوا يدا 
واحدة قوية ومتماسكة تعمل بإخالص لتجني ثمرة اخالصها. 

ومتنى عســكر لســمو ولي العهد موفور الصحــة والعافية 
وطول العمر لكي يســتمر ســموه في خدمــة الكويت وقضاياها 
واســتقرارها حتت ظل القيادة احلكيمة لصاحب الســمو األمير 

الشيخ صباح األحمد.

مسيرة حافلة باإلنجازات
بــدوره، هنأ النائب خالد العتيبي ســمو ولي العهد الشــيخ 
نــواف األحمد والشــعب الكويتي مبناســبة مرور ١١ ســنة على 
التزكية الســامية، الفتًا إلى أنه نال ثقة ســمو األمير واألســرة 
احلاكمة والشــعب الكويتي كله في مرحلــة مفصلية في تاريخ 
الكويــت.  وأكد العتيبي أن ســمو ولي العهــد منح الكويت حبا 
وعطاء خالل مسيرة حافلة باإلجنازات ولم يدخر سموه جهدا في 
العمل على حتقيق أهداف الدولة وتطلعات شعبها وحتقيق آماله 
وطموحاته. وأضاف أن سموه يتمتع بدماثة اخللق وسمو أخالقه 
ومثال يحتذى ألدبه اجلم وحبه لشعبه وحرصه على التواصل 
الشــخصي والرسمي مع ابناء شــعبه على املستوى الشخصي. 
وأكد العتيبي ان ســمو ولي العهد على املستوى الرسمي أمضى 
عدة عقود في املناصب احلكومية، فتولى منصب محافظ حولي، 
ثم تولى منصب وزير الداخلية، ومنصب وزير الدفاع، ثم تولى 
بعد التحرير منصب وزير الشؤون والعمل، ثم تولى منصب نائب 
رئيــس احلرس الوطني، ثم تولــى منصب نائب رئيس الوزراء 
ووزير الداخلية، وهذه املناصب ال شــك أنها صقلت شــخصيته 
وخبرتــه، وألنــه أثبت جناحا وظيفيا وتعامــال ذكيا ومهذبا مع 
مجلس األمة، لذلك اختاره القيادي واخلبير في السياسة الدولية 
صاحب الســمو األمير الشيخ صباح األحمد سندا مباشرا له من 

خالل اختياره وليا للعهد.
وسأل اهلل أن يطيل في عمر صاحب السمو األمير وأن يحفظه 
وســمو ولي العهد الشــيخ نواف األحمد ذخــرا للكويت وأهلها 

واملقيمني على أرضها.

رجل األفعال
من جانبه، قال النائب ماجد املطيري: ان اجنازات سمو ولي 
العهد الشيخ نواف األحمد ستظل شاهدة له على انه رجل أفعال 
ال أقوال في املناصب التي توالها سموه، كما انه العضيد لصاحب 
الســمو األمير في دعم سياســات الكويت على األصعدة احمللية 

والدولية واالقليمية لتصبح محط أنظار العالم.
وتابع قائال: كما ان سموه من الداعمني للعلم والعلماء والبحث 
العلمــي، فال يفوته اي محفل علمــي اال ويكون له من احلضور، 
مؤكدا ان العلم هو الذي يقود البالد الى مصاف النهضة، وسموه 
ال يتوانى في دعم الشباب في كل امليادين إميانا منه بأن الشباب 

هم عماد املستقبل. 
وذكر املطيري ان سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد لم تقتصر 
حكمته وجهوده على تطوير القطاع األمني في الكويت فحســب 
بل امتدت لتشمل الدول الشقيقة، حيث اسهم سموه بشكل فاعل 
في دعم وبناء التكامل األمني بني دول مجلس التعاون اخلليجي. 
وقال إن الكويتيني لن ينسوا دور سمو ولي العهد الشيخ نواف 
األحمــد خالل فترة االحتالل الصدامي، حيث بذل ســموه، وكان 
حينهــا وزيرا للدفاع، جهودا اســتثنائية إلعادة تنظيم صفوف 
اجليش الكويتي في اخلارج ورفع معنوياته استعدادا للمشاركة 

في حرب حترير البالد.
وأضــاف: كما متيز ســموه بالطيبة ودماثــة اخللق مع قوة 
الشــخصية والثقافة، ما ســاهم في تعزيز خبراته املكتسبة من 

خالل رحلته الطويلة والثرية في العمل السياسي.

جهود حثيثة
بدوره، قال النائب سعدون حماد: أود ان اقدم أسمى آيات التهاني 
والتبريكات لسمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد مبناسبة حلول 

الذكرى احلادية عشرة لتزكية سموه لوالية العهد. 
وقال حماد: لقد كانت لســموه جهود حثيثة امتدت إلى دول 
اجلوار، فقد ســاهم وبشــكل فعال في دعم وبناء التكامل األمني 
بني دول مجلــس التعاون اخلليجي والتأكيد على عمق الروابط 
املشتركة بني ابناء دول مجلس التعاون اخلليجي، فضال عن جهود 
سموه اثناء فترة االحتالل العراقي الغاشم على دولتنا احلبيبة 
الكويت، حيث كان وزيرا للدفاع وعمل على إعادة تنظيم صفوف 
اجليش الكويتي في اخلارج ورفع معنوياته استعدادا للمشاركة 
في حرب التحرير. وأشاد حماد مبسيرة سموه احلافلة باإلجنازات 
والعطاء التي يشهد لها القاصي والداني، فتميزت مسيرة سموه 
بالتآخــي واحملبــة بينه وبني كل املواطنــني، داعيا اهلل عز وجل 
مبوفور الصحة والعافية لسمو الشيخ نواف األحمد وان يحفظ 
اهلل الكويت وشعبها من كل مكروه في ظل قيادة صاحب السمو 

األمير الشيخ صباح األحمد مقاليد احلكم في البالد.

علي الدقباسي

حمود اخلضير

سعد اخلنفور

سعود الشويعر

سعدون حماد

مرزوق اخلليفة

صالح عاشور

ماجد املطيري

خلف دميثير

ثامر السويط

عسكر العنزي

خالد العتيبي
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آالء خليفة

متر الذكرى الـ ١١ على التزكية السامية لسمو ولي العهد 
الشــيخ نواف األحمد لوالية العهد لتشهد على اجنازات 
عديدة واســهامات واضحة وجوانــب مضيئة في تاريخ 
البالد، وجتدد انتماء ووالء وحب ابناء الكويت املخلصني 
للقيادة السياسية ورموز الوطن، وبهذه املناسبة تقدم عدد 
من الشــخصيات النسائية من االكادمييات والقانونيات 
والناشــطات فــي املجاالت املختلفة خــالل تصريحات لـ 
»األنباء« بأســمى التهاني والتبريكات لسمو ولي العهد 
مســتذكرات اجنازات ســموه على مدار السنني املاضية، 
وحبــه للبــذل والعطاء وأياديه البيضــاء املمتدة في كل 
مــكان، متمنيات له موفور الصحــة والعافية، وللكويت 

املزيد من التقدم والرخاء والنهضة.
وفــي البداية، قالــت املستشــارة ومحامية الدولة 
جنــالء النقي: ان أســرة آل الصباح هم رموز الكويت 
وقدوتنا جميعا بايعناهم منذ القدم وعلى العهد والوعد 
باقون، متقدمة بأســمى آيات التهنئة الى ســمو ولي 
العهد الشيخ نواف األحمد مبناسبة حلول الذكرى الـ 

١١ لتولي سموه والية العهد.
وأضافت النقي: الشعب الكويتي يلتف حول قيادته 
السياسية ويتمسك بها ولنا في االحتالل العراقي دليل 
قوي على ذلك، عندما متاســك ابنــاء الكويت جميعا 
والتفــوا حول القيادة السياســية علــى الرغم من ان 
الوطن كان حينها بال شرعية ومسلوب اال ان متاسكنا 
وتعاضدنا ابلى بالء حسن ورجعت لنا الكويت خالل ٧ 
اشهر فقط وكانت سابقة في تاريخ احلروب في العالم 
ان تســترد دولة بأكملها خالل تلك الفترة، وكيف ان 
القيادة السياســية واحلكومة الرشيدة حافظت على 
كرامة ابناء الكويت، مشيدة بالنهج الذي يتبعه سمو 
ولي العهد مع الشعب الكويتي وأبوابه املفتوحة للجميع 
واياديه البيضاء في تقدمي املساعدات ملن يحتاجها. 

أما فيما يخص مســيرة سمو ولي العهد العملية، 
فأوضحت انه ذو خبرة وحكمة، متيز في جميع املناصب 
التــي توالها وصوال الى والية العهد، مشــيرة الى ان 
ســموه عــني محافظا حملافظة حولي خــالل عام ١96١ 
حتى عــام ١9٧8 عندما عني وزيرا للداخلية واســتمر 
فيها حتى عــام ١988 عندما مت تعيينه وزيرا للدفاع، 
وبعــد حتريــر الكويت عني في ١99١ وزيرا للشــؤون 
االجتماعية والعمل وظل يتولى مسؤوليتها حتى عام 
١99٢ عندمــا خرج من الوزارة، وفي اكتوبر ١994 عني 
نائبا لرئيس احلرس الوطني وفي عام ٢٠٠3 عاد مرة 
اخــرى لوزارة الداخلية واصبح وزيرا للداخلية وفي 
العام نفســه صدر مرسوم اميري بتعيينه نائبا اول 
لرئيس مجلس الــوزراء ووزيرا للداخلية، الفتة الى 
انه بعد تولي صاحب السمو األمير مقاليد احلكم في 
٢9 يناير ٢٠٠6، اصدر ســموه في ٧ فبراير ٢٠٠6 أمرا 
اميريا بتزكية سمو الشيخ نواف األحمد وليا للعهد.

وأشارت النقي الى ان سمو ولي العهد ساهم في دعم 
وبناء التكامل األمني في دول مجلس التعاون اخلليجي 
والدول العربية وعمل على ترغيب الشــباب الكويتي 
في االنخراط في سلك الشرطة والعمل االداري بوزارة 
الداخليــة بهدف تطوير العمــل، باإلضافة الى العمل 
بسياســة اإلحالل في وزارة الداخلية وافســح املجال 
للخبرات الشابة من الكويتيني إلحاللهم مكان كبار السن 
وذلك لضخ الدماء اجلديدة بالوزارة واالســتفادة من 
طاقات الشباب فضال عن انشاء ادارة شؤون املختارين 
وشؤون االنتخابات، فإجنازات سموه يشهد لها التاريخ 

ومحفورة في جميع امليادين واملجاالت في الكويت.

بدورها، قالت احملامية ابرار الصالح: نهنئ انفسنا 
مبناسبة الذكرى املجيدة لتولي سمو ولي العهد الشيخ 
نــواف األحمد مقاليد والية العهد، مضيفة: منذ تولي 
سموه والية العهد كان وما زال خير عون وسند ألخيه 
صاحب الســمو األمير الشيخ صباح األحمد، ومكانة 
الكويت الدوليــة تتميز يوما بعد يوم وجتاوزت الى 
وصولها مركزا لإلنسانية وأميرها »قائدا لإلنسانية«، 
الفتة الى ان حقبة سموه امتازت بالتمسك بالدستور 
وتطبيق القانون ودعم حق الشعب في ممارسة حقه 
الدستوري كامال، ونستذكر انه استطاع بحنكته وحكمته 
السديدة العبور بقيادة البالد في ظروف عصيبة من 
خالل التقائه مع فئات املجتمع ومد جسور التواصل مع 
الدول الصديقة وإقامة العالقات الوثيقة مع املنظمات 

اإلقليمية والعاملية.
وذكرت الصالح ان سمو ولي العهد شخصية قريبة 
من قلب كل كويتي كونه يتســم باحملبة والتســامح 
والتواضع فهو يشاطر الكويتيني افراحهم واحزانهم 
وله في قلوبهم مكانة خاصة، واليوم نبارك ألنفسنا 
وألهل الكويت جميعا ذكرى تسلم ولي العهد مقاليد 
واليــة العهد، ونســأل املولى أن تســتمر الكويت بلد 

اخلير والعطاء واألمان واحلرية. 
من جهتها، أوضحت عضو هيئة التدريس بقسم علم 
النفس ورئيســة مركز األسرة لالستشارات النفسية 
واالجتماعية بكلية العلوم االجتماعية بجامعة الكويت 
د.أمثــال احلويلة: في الذكرى الـ ١١ لتولي ســمو ولي 
العهد الشــيخ نواف األحمد والية العهد نرفع أســمى 
آيات التهاني والتبريكات لصاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد ونهنئه مجددا على اختياره لسموه ولي 
العهد ليكون خير سند له في قيادة األمة، الفتة الى أن 
سمو ولي العهد كان وال يزال في طليعة الشخصيات 
املؤثرة في بناء الكويت احلديثة وكان سباقا دائما الى 
كل ما يوحد الصف ويلم الشمل بني الكويتيني جميعا 
وعبــر كل املواقــف العصيبة التي مــرت بها الكويت 
خالل ما يزيد على عقد من الزمان، وهكذا هم الرجال 
الكبــار املخلصون الذين لم يدخروا جدا وال وقتا في 

سبيل رفعة الكويت.
وأضافت: لقد وعى ســموه عظم املســؤولية التي 
ألقاهــا اختيار صاحب الســمو األمير لــه وليا للعهد 
وعمل دائما على تعزيز هذه الثقة السامية باملزيد من 
اإلجنــازات التي تصب في مصلحــة الوطن واملواطن 
وبصفتي أســتاذة بجامعة الكويت كنت أتلمس دائما 
حرص سموه على الشباب في اجلامعة وخارجها، وهو 
يضعهم نصب عينيه ألنه يدرك أنهم عماد املســتقبل 
وقلــب الكويت النابــض اليوم وغدا، ولهــذا نرى أن 
ســموه ال يتأخر أبدا في رعاية الكثير من املناســبات 
الشــبابية والطالبية حتديدا، وبهذه املناســبة أتقدم 
لسموه بالشــكر اجلزيل واالمتنان الوافر على كل ما 
قدمه لنا قبل وأثناء توليه املسؤولية، ونعاهد سموه 
بعــد معاهدتنا لصاحب الســمو األمير على مضاعفة 
اجلهود في كل االجتاهــات وعلى مختلف الصعد من 
أجــل كويتنــا احلبيبة ال لنعيد لهــا بريقها من جديد 
وحسب ولكن أيضا لنرسخ مكانتها الكبيرة بني األمم 

ولنحاول أن نعيد الثقة الى شبابنا جتاهها.
مــن ناحيتهــا، تقدمت رئيســة القطــاع القانوني 
واحلقوقي في احتاد املرأة العربية املتخصصة التابع 
جلامعة الدول العربية والعضو في »سوروبوتيميست« 
تهاني العبيدلي بالتهنئة لسمو ولي العهد الشيخ نواف 
األحمد مبناسبة حلول ذكرى تولي سموه والية العهد، 
مؤكدة أن هذه املناسبة عزيزة على قلوب كل الكويتيني 

وكل من يقيم على هذه األرض الطيبة.
وتابعــت العبيدلي: نتضرع الــى اهلل عز وجل أن 
يحفظ ســمو ولــي العهــد وميتعه مبوفــور الصحة 
والعافية فسموه سندنا وعزوتنا، حيث حقق العديد 
مــن االجنازات والعطــاء منذ الســتينيات، مؤكدة ان 
سموه يتميز باحلنكة السياسية وهو منوذج قيادي 
امنــي من الطراز االول زرع في نفوســنا جميعا حب 
الوطن والبذل والعطاء ولشخصيته املتواضعة أحبه 
اجلميع فهو رجل دولــة ذو حكمة وبعد نظر وجندد 

له العهد والوالء ونفتديه بأرواحنا.
وفي السياق ذاته، قالت األستاذ املشارك في املعهد 
العالي للفنون املســرحية د.نرمــني احلوطي: نبارك 
للشــعب الكويتــي قبــل أن نبارك لســمو ولي العهد 
بالذكرى ١١ لتولي ســموه مقاليد والية العهد، مشيدة 
مبآثر سموه فهو أب يفتح قلبه قبل بابه لكل الشعب 

الكويتي وكل من يسأله.
وزادت احلوطي: وعن جتربة فكلما واجهتنا مشكلة 
جند أن باب سموه مفتوح لكل الكويتيني ليسمع ويساند 
كل مواطن، كما ان مســيرة سموه حافلة باإلجنازات 
والعطــاء فهو صاحب اياد بيضاء في جميع امليادين، 
مشيدة بدعم سمو ولي العهد للعلم والعلماء وتشجيعه 
الدائم في اكثر من مناسبة على اهمية العلم والبحث 
العلمي وان االســتثمار البشــري هو من افضل انواع 
االستثمار، الفتة الى ان اهم ما مييز سمو الشيخ نواف 
األحمــد ما يحمله من طيبة قلب وتواضع وســماحة 
ومحبة للشــعب الكويتي فهو أب جلميع الكويتيني، 
مضيفة: ومبناسبة حلول ذكرى األعياد الوطنية على 
بلدنا الكويت نرفع اســمى ايات التهنئة والتبريكات 
لصاحب الســمو األمير وسمو ولي العهد ولكل ابناء 
الشــعب الكويتي متضرعني هلل عــز وجل ان يحفظ 
الكويت واهلها من كل مكروه في ظل القيادة السياسية 

احلكيمة.
وأكدت رئيسة جلنة املرأة بنقابة العاملني بوزارة 
التربية وموجهة اخلدمة النفســية مبنطقة العاصمة 
التعليمية د.سناء العصفور ان تاريخ ٢٠ فبراير ٢٠٠6 
مهم جدا في حياة الشعب الكويتي وكانت فيه املبايعة 
داخل مجلس األمة من كل األعضاء بعد التزكية السامية 
من صاحب السمو األمير لسمو ولي العهد الشيخ نواف 
األحمد وليا للعهد، وهو أهل لهذه التزكية األميرية ملا 
يتمتع به من حكمة وعدل واتزان في مســيرة حياته 
العملية التي تولي فيها عدة مناصب وزارية واستطاع 
من خاللها أن يرتقي بالبالد بجدارة ويطور الوزارات 

التي ترأسها وتسلم زمام مسؤوليتها.
وذكرت العصفور ان ســمو ولي العهد أحد الرجال 
الذين كان لهم الدور الكبير واملشرف خالل فترة الغزو 
العراقي الغاشم وعمل بإخالص دون كلل لتحرير أرضنا 
ووطننا من الغزاة املعتدين، مشيرة الى ان سموه يتميز 
بالنظرة الثاقبة واحلكمة الفريدة، كما انه مدرسة في 
فن االدارة احلكومية وتخرج في مدرســته الكثير من 
الكفاءات العسكرية وتعلموا منه حب العمل وكيفية 

اتخاذ القرار والعمل اجلماعي.
وأردفت: ونحن نحتفل في هذه األيام مبناسبة مرور 
١١ عاما على تولي سموه والية العهد ال ننسى عطاءه 
الكبيــر ودوره القيادي في احملافظة على االســتقرار 
واألمــان للوطن واملواطنني، حيث ميتلك ســمو ولي 
العهــد مكانة كبيرة لدى اهــل الكويت وحبا وتقديرا 
كونه قريبا جدا منهم ومشاركا لهم في كل مناسباتهم 
ونحن ككويتيني محظوظون بأن حتكمنا أسرة الصباح 

ونحمد اهلل على ذلك.

جنالء النقيد.امثال احلويلة  د.نرمني احلوطي

تهاني العبيدلي ابرار الصالحد.سناء العصفور

أكدن أن سموه قيادي من الطراز األول يتسم بالتواضع ويتميز بقربه من الجميع في مختلف المناسبات

شخصيات نسائية لـ »األنباء«: 
مسيرة ولي العهد حافلة باإلجناز والعطاء للوطن

ومضات

يوسف عبد الرحمن
y.abdul@alanba.com.kw

تواضع حاكم!
التواضــع فضيلة إلهيــة ترفع مقام 
اإلنسان أمام خالقه وأمام الناس جميعا، 
والتواضع لباس يتزين به صفوة اخللق 
من األتقياء واملتواضعني، وتكون هذه 
الصفة جميلــة جدا عندما جتيء من 

حاكم!
وفي أحد مســاجد الكويــت العامرة 
باملصلني، وفي يوم جمعة شق طريقه 
»إنسان حادب على دينه يلبس التواضع 
سلوكا ومسلكا وليس تصنعا« ليجلس 
في الصفــوف األمامية مع خلق اهلل 
يقرأ القرآن، ولعله اختار سورة الكهف 
وجلس بجانبه مواطن كويتي وابنه ذو 
السنوات األربع »يلبس الزي الوطني 
الغترة والعقــال« ولعل منظر الطفل 
الكويتي باللباس الوطني جعل سموه 
يلتفت إليه ويدرك حاجته، وكان األب 
واالبن في حالة من اإلصابة »بالرشح 
والكحة«، وهما بحاجة ماسة الى »ورق 
النظافة«، فما كان من »شيخنا املتواضع« 
إال أن قام وتخطى املصلني الى الصف 
األول وتناول »علبة كلينكس« ووضعها 
أمام »األب وابنــه«، وكم كانت نظرة 
الطفل إلى من قام بهذا الفضل نظرة 
تعلوها كلمة »شكرا.. شكرا.. شكرا« 
صامتة بالعيــون لهذا املتفضل الذي 
أنقذ املوقف، وتنــم عن تواضع جم 

عرف به »صاحبه«!
كنت واهلل أراقب املوقف، ومتنيت أن 
أصوره لكم ألنه كان حملة مبادرة غاية 
في اجلمال والتواضع والذوق واألبوة 
احلانية من حاكم ألبناء شعبه األوفياء، 
وال يريــد من هذا مديحا، وفي عمله 
ال يخشى املالمة، يقول اهلل تعالى في 
الذين  الرحمن  محكم تنزيله: )وعباد 
ميشون على األرض هونا وإذا خاطبهم 
اجلاهلون قالوا سالما(، هذا التواضع 
الكبيــر فيه حظي  بحب الشــعب له 
الكرام وسيظل هذا احلاكم  وألجناله 
يعطي شعبه من قلبه وروحه ولتطفو 

مثالياته على كل مثالية.
قمة هذا التواضع رأيته من سمو ولي 
العهد األمني الشيخ نواف األحمد الذي 
الذين  جعلني وغيري مــن املصلني 
العجيب يشــكرون اهلل  املنظر  رأوا 
ويحمدونــه على وجود »حكام« هذه 
مزاياهم ومعاملتهم مع شعبهم، وحكام 
الكويت على الدوام يشاركون الناس 
أفراحهــم وأتراحهم، حلما وســخاء 

وتواضعا وحسن خلق.
ومضـة: تدنو من العظمة بقدر ما تدنو 

من التواضع.
في إحدى اجلمع خرجنا عقب الصالة، 
وكان معي أستاذنا الكبير محمد مساعد 
الصالح، رحمه اهلل، وبعد أن سلمنا على 
سمو ولي العهد األمني الشيخ نواف 
األحمد، أطال اهلل عمره في صحة، قال 
األستاذ محمد الصالح موجها الكالم 
العهد: أين احلراسات  إلى سمو ولي 
طال عمرك؟ ابتسم سموه بضحكته 
التفاؤليــة املتصاحلة مع النفس 
رافعا رأسه الى السماء، ما أروع 
اإلجابة! اللهم احفظه من كل شر 

وسوء يا رب العاملني.

آخر الكالم: 
نفخر واهلل بسمو ولي عهدنا األمني، 
فهــو رجل دولة، تعلــم في مدارس 
مختلفة: الشيخ احمد اجلابر، الشيخ 
عبداهلل السالم، الشيخ صباح السالم، 
الشــيخ جابر األحمد، الشــيخ سعد 
العبــداهلل، رحمهم اهلل جميعا، وجعل 
قبورهــم روضة من ريــاض اجلنة 
ومثواهم الفردوس األعلى من اجلنة، 
وسموه اليزال يتعلم من أمير اإلنسانية 
صاحب القلب الكبير والدنا العود الشيخ 
صباح األحمد، وهو عضيده املخلص 
الوفي، فليحفظهما اهلل لنا وللكويت.

زبدة احلچي: يقولون ان اسم »نواف« 
هو املكان املرتفع من كل شيء، كثير 
الشــموخ، املتفوق على ما دونه، 

وهو كذلك بتواضعه.
قال الشاعر:

إن االمانة ثقل ليس يحمله
إال وفّي كبير القلب إنسان

نعم.. في اجلمع شــاهدت إنسانيته 
وطيبته وتواضعه وعلو همته، وألنه 
بالشكر تدوم النعم أقولها له في عيد 
سموه: ال يشكر اهلل من ال يشكر الناس، 
واذا قصرت يداك عن املكافأة فليطل 
لسانك بالشــكر، لذا نقولها لسموك: 
بوركت وعلمتنا في هذه املواقف أن 
هذا أوال وأخيرا هلل، ألنك موجود في 
حياتنا مثاال للتواضع، فمن الشــكر 
في هذا املقام أن نقول: احلمد هلل رب 
العاملني على نعمة وجود سمو ولي العهد 
األمني الشيخ نواف األحمد، اإلنسان، 
املتواضع، الذي علمنا درسا عمليا في 
كيفية العالقة بــني احلاكم واحملكوم 
بشفافية مطلقة، وحتية إلى هذا الرجل 
واحلاكم في عيده باعتباره فرعا من 
فروع الدوحــة العظيمة التي ميثلها 
رمز الكويت مبارك الكبير، طيب اهلل 

ثراه ومثواه.
يبقى نواف األحمد.. اإلنسان واحلاكم.
اللهم أطل لنــا في عمره، وبارك لنا 

في عمله، اللهم آمني.
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