
لذكراه..
اخلـلود

يصادف غدًا مضي عام علــى الرحيل، وهو الغائب احلاضر في القلوب 
والراسخ في الذاكرة والكبير في النفوس التي لم تنقطع يوما عن الدعاء 

له باملغفرة والرحمة.
األمير الراحل الشيخ صباح األحمد.. أمير اإلنسانية وأمير التنمية وأمير 
العطاء الذي فقدته اإلنسانية جمعاء في مثل هذا اليوم.. وبكته العيون 

وخلدته الذاكرة أميرًا من عظماء هذا البلد.
عرفته الكويت قائدًا شجاعًا وأبًا  رحومًا جلميع أبناء شعبه، يفرح لفرحهم 
ويحزن حلزنهم، حامًال لهمومهم ومتطلعًا لتحقيق طموحاتهم وتنفيذها 

على أرض الواقع.
سيذكر تاريخ الكويت األمير الراحل الشيخ صباح األحمد في كل إجناز 
تزينت به مرافق الديرة في عهده، وكل صرح وكل بنيان وعمران سيبقى 
شاهدًا على مآثر أميرنا الراحل الشيخ صباح األحمد ليواصل صاحب السمو 
األمير الشيخ نواف األحمد، أطال اهللا في عمره، مسيرة التنمية والعطاء 

خلدمة مصالح وطنه وشعبه ودينه.
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أدى أمانته وقاد سفينة الكويت طوال 
١٤ عاما وسط بحار مشتعلة من التوترات 
اإلقليمية والعاملية، واستطاع بحنكته أن 
يجنب بالده إياها وأن يشق لها طريقا 
آمنا محفوفا بالسالم واحملبة من العالم.. 
األمير الراحل الشيخ صباح األحمد الذي 
فقدته الكويت والعالم في مثل هذا اليوم 
من العام املاضي لتخسر الكويت قائدا 
فذا قاد مسيرة تنميتها وازدهارها خالل 
الـــ ١٤ عاما املاضية، وخلد اســمها في 
احملافل اإلقليمية والعربية والعاملية.

فاإلنسانية خسرت بفقدانه أميرا لم 
يبخل على مصاب سمع به في مختلف 
أرجاء العالم حتى غدت الكويت في عهده 
قبلة للمساعدات اإلنسانية والوقفات 
النبيلــة مع املصابــني وذوي الكوارث 
بغض النظر عن أجناســهم وأعراقهم 

وأديانهم.
ومنذ أن تولى سموه، رحمه اهللا، دفة 
احلكم فــي البالد يوم ٢٩ يناير ٢٠٠٦، 
حرص على السير على النهج احلكيم 
الــذي ســار عليه قــادة الكويت طوال 
العقــود املاضية في أداء دور فاعل في 
مسيرة األمن واالســتقرار في املنطقة 
ودرء اخلالفات بني دولها وحتقيق السالم 

في مجتمعاتها.
وعلى الصعيد الداخلي، قاد ســمو 
األميــر الراحــل البــالد نحــو التطور 
والتنمية واالزدهار في مرحلة صعبة 
شــهدت فيها املنطقة حتديــات كبيرة 
واهتــم ببناء اإلنســان باعتباره أثمن 
املوارد التي ميلكها الوطن وعماد نهضته 

وتطوره ورخائه.
وحظي سمو األمير الراحل حني تولى 
دفة احلكم باعتبــاره احلاكم اخلامس 
عشــر للكويت بتأييد شعبي ورسمي 
كبير ومتت مبايعته باإلجماع من أعضاء 
الســلطتني التنفيذية والتشريعية في 
ذلك اليوم امليمــون من يناير ليصبح 
أول أمير منذ العام ١٩٦٥ يؤدي اليمني 

الدستورية أمام مجلس األمة.
السياسة احلكيمة

وكثيرا ما عرف سمو األمير الراحل 
بانتهاج سياسة حكيمة حافظ من خاللها 

الرســمية للكويــت (الكويــت اليوم) 
ومت إنشــاء مطبعــة احلكومــة لتلبية 
احتياجاتهــا من املطبوعات ووقتها مت 

إصدار مجلة «العربي».
وأبدى سمو األمير الراحل اهتماما 
كبيرا بإحياء التراث العربي وإعادة نشر 
الكتب واملخطوطات القدمية وتشكيل 
جلنــة خاصة ملشــروع «كتابة تاريخ 
الكويــت» وإصدار قانــون املطبوعات 
والنشر الذي كان له دور مميز في حتقيق 
الصحافة الكويتية مكانة مرموقة بني 
مثيالتها في الدول العربية ملا تتصف 

به من حرية وموضوعية واتزان.
وبعد استقالل الكويت عام ١٩٦١، عني 
ســموه عضوا في املجلس التأسيسي 
الــذي عهدت إليه مهمة تشــكيل جلنة 
وضع دســتور البالد، ثم عني في أول 
تشــكيل وزاري في العــام ١٩٦٢ وزيرا 

لإلرشاد واألنباء.
وزارة اخلارجية

وفي ٢٨ يناير ١٩٦٣ وبعد إجراء أول 
انتخابات تشــريعية الختيار أعضاء 
مجلس األمة، عني فقيد الكويت وزيرا 
للخارجية لتبدأ مسيرة سموه مع العمل 
السياســي اخلارجي والديبلوماســية 
التي برع فيها فاســتحق لقب مهندس 
السياســة اخلارجية الكويتية وعميد 
الديبلوماسيني في العالم بعد أن قضى 
٤٠ عاما علــى رأس تلك الوزارة ربانا 
لسفينتها في أصعب الظروف واملواقف 

السياسية التي شهدتها البالد.
ويستذكر الكويتيون بكل فخر الدور 
الكبير للشــيخ صباح األحمد، رحمه 
اهللا، عندما كان وزيرا للخارجية حني 
رفع ســموه علم الكويــت فوق مبنى 
األمم املتحــدة بعد قبولها عضوا فيها 

في ١١ مايو ١٩٦٣.
جتدر اإلشــارة إلى دور سموه منذ 
نحو ٥٤ عاما في جمع األشقاء وسعيه 
الدؤوب حلل اخلالفات عندما شارك في 
اللقاء الذي نظمته األحزاب املتنافسة 
في اليمن مع ممثلي مصر والسعودية 
لوضع حد للحرب األهلية هناك والتي 
اســتأنفت اجتماعاتها في الكويت في 

على مكانة متميزة للكويت في محيطها 
اخلليجي والعربي والدولي، وشهد العالم 
بأسره جناحاته الديبلوماسية في نصرة 
القضايا العادلة للشعوب وحماية الدولة 
من أي تأثير يهدد كيانها والوصول بها 
إلى بر األمان في ظل محيط مضطرب 

بالتهديدات.
وإذا كانت البالد قد عاشت حتت قيادة 
سموه احلكيمة خالل السنوات األربع 
عشــرة، فقد ســبقتها عقود من العمل 
الرســمي لسموه تبوأ خاللها عددا من 
املناصب التي ساهم عبرها في تعزيز 
مســيرة بناء الوطن وتوطيــد أركانه 

وترسيخ مكانته.
وفقيد الكويت هو االبن الرابع للشيخ 
أحمد اجلابر الصباح الذي توســم في 
جنله الفطنة والذكاء منذ صغر سنه، 
فأدخله املدرســة املباركيــة، ثم أوفده 
إلى بعض الدول للدراســة واكتســاب 
اخلبرات واملهارات التي ســاعدته على 

ممارسة العمل بالشأن العام.
وبدأت مسيرة العطاء لسمو األمير 
الراحل في العام ١٩٥٤ حينما عني عضوا 
في اللجنــة التنفيذية العليا التي عهد 
إليها آنذاك مهمة تنظيم مصالح احلكومة 

ودوائرها الرسمية.
رعاية الطفولة واألمومة

وفي العام ١٩٥٥ تولى سموه منصب 
رئيــس دائــرة الشــؤون االجتماعية 
والعمل، فعمل على تنظيم العالقة بني 
العمــال وأصحاب العمل، الســيما في 
ضوء تدفق الهجرات اخلارجية من الدول 
العربية واألجنبية للعمل في الكويت 
واستحداث مراكز التدريب الفني واملهني 
للشــباب ورعايــة الطفولــة واألمومة 
واملسنني وذوي االحتياجات اخلاصة 
وتشجيع اجلمعيات النسائية واالهتمام 

بالرياضة وإنشاء األندية الرياضية.
وأولى فقيد الكويت اهتماما بالفنون 
وعلى رأسها املسرح، فأنشأ أول مركز 
لرعاية الفنون الشعبية في الكويت في 
العام ١٩٥٦، وفي العام ١٩٥٧ أضيفت إلى 
مهام سموه رئاســة دائرة املطبوعات 
والنشــر، إذ عمل على إصدار اجلريدة 

أغسطس ١٩٦٦.
وعندما تدهورت العالقة بني اليمن 
اجلنوبــي واليمــن الشــمالي وبــدأت 
الصدامات بينهما على احلدود املشتركة 
قام سموه بزيارة للدولتني في أكتوبر 
١٩٧٢ أثمرت توقيع اتفاقية سالم بينهما.

وقام فقيــد الكويت في العام ١٩٨٠ 
بوســاطة ناجحــة بني ســلطنة ُعمان 
وجمهوريــة اليمن الدميوقراطية نتج 
عنهــا توقيــع اتفاقية خاصــة بإعالن 
املبادئ، ثم وجه سموه الدعوة لوزيري 
اخلارجية في الدولتني لزيارة الكويت 
عــام ١٩٨٤، حيث اجتمع الطرفان على 
مائدة احلوار وتوصال إلى إعالن انتهاء 
احلرب اإلعالمية بينهما واحترام حسن 

اجلوار وإقامة عالقات ديبلوماسية.
واختط سمو األمير الراحل منذ نحو 
خمسة عقود منهجا واضحا للسياسة 
اخلارجية الكويتية استطاع من خالله 
أن يعبــر بالكويــت مراحل حرجة في 
تاريخها من خالل انتهاج مبدأ التوازن 
في التعامل مع القضايا السياسية ومن 
أبرزها احلرب العراقيةـ  اإليرانية التي 
اســتمرت من العــام ١٩٨٠ حتى العام 
١٩٨٨ وما نتج عنها من تداعيات أثرت 
على أمن الكويت واســتقرارها داخليا 

وخارجيا.
وبذل ســموه طوال سنوات قيادته 
لوزارة اخلارجية جهدا كبيرا في تعزيز 
وتنمية عالقات الكويت اخلارجية مع 
مختلــف دول العالم، خصوصا الدول 
اخلمــس الدائمة العضوية في مجلس 

األمن.
وشهدت البالد نتيجة ذلك استقرارا 
في سياستها اخلارجية وثباتا اتضحت 
ثماره في ٢ أغسطس ١٩٩٠ عندما وقف 
العالم أجمع مناصــرا للحق الكويتي 
في وجه العدوان العراقي والذي أثمر 
صدور قرار مجلس األمن رقم ٦٧٨ الذي 
أجاز اســتخدام كل الوســائل مبا فيها 
العســكرية ضد العراق ما لم يسحب 

قواته من الكويت.
ولعــل احتضــان الكويــت اليــوم 
الديبلوماســية  املمثليــات  لعشــرات 
على أراضيها من سفارات وقنصليات 

ومراكز ملنظمات دولية وإقليمية لهو 
دليل ناصع على جناح سياســة فقيد 
الكويت الديبلوماسية وحسن قيادته 

للسياسة اخلارجية الكويتية.
ونظرا ملا متتع به من فطنة وذكاء 
وقدرة فائقة على حتمل املسؤولية، 
فقد أسندت إلى سمو األمير الراحل 
مناصب عدة إضافة إلى منصب وزير 
اخلارجيــة، إذ عني وزيــرا لإلعالم 
بالوكالة في الفترة من ٢ فبراير ١٩٧١ 
وحتى ٣ فبراير ١٩٧٥ وفي ١٦ فبراير 
١٩٧٨ عني نائبــا لرئيس مجلس 
الوزراء وفي ٤ مارس ١٩٨١ تسلم 

حقيبة اإلعالم بالوكالة إضافة إلى 
وزارة اخلارجية حتى ٩ فبراير ١٩٨٢.

وفي ٣ مارس ١٩٨٥ عني، رحمه اهللا، 
نائبــا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا 
للخارجية حتى ١٨ أكتوبر ١٩٩٢ عندما 
تولى منصــب النائــب األول لرئيس 

مجلس الوزراء ووزير اخلارجية.
رئاسة مجلس الوزراء

وفي ١٣ يوليو ٢٠٠٣ صدر مرسوم 
أميــري بتعيني فقيد الكويت رئيســا 
ملجلس الــوزراء وهي املرة األولى في 
تاريخ الكويت التي يتم فيها الفصل بني 
منصبي والية العهد ورئاســة مجلس 
الوزراء. ولم يقتصر جناح سمو األمير 
الراحل عند السياسة اخلارجية فقط، 
بل اســتمر هذا العطــاء والنجاح عند 
توليــه قيادة دفة السياســة الداخلية 
للبالد فقد حرص منذ اللحظات األولى 
لتوليه منصب رئاســة الــوزراء على 
تبني رؤية شاملة وعميقة للتنمية في 
الكويت تشمل مختلف قطاعات الدولة 

وعلى رأسها القطاع االقتصادي.
ولتعزيز تلك الرؤية وتنفيذها، قام 
سموه بتشجيع القطاع اخلاص وفتح 
فرص العمل احلر أمام الشباب الذين 
وضعهم سموه في مقدمة اهتماماته 
ورعايته من خالل دعم املشــروعات 
الصغيرة ســعيا إلى حتقيق الهدف 
األمثل الذي ســعى إليه سموه وهو 
حتويل البالد إلى مركز مالي وجتاري 
إقليمــي لتســتعيد الكويــت دورها 

صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد مع سمو األمير الراحل الشيخ صباح األحمد (رحمه اهللا)

الكويت تستذكر بكل الوفاء 
الذكرى األولى لرحيل أمير اإلنسانية

أدى أمانته وقاد سفينة الكويت طوال ١٤ عامًا وسط بحار مشتعلة من التوترات اإلقليمية والعاملية وأوصلها إلى بر األمان

األمير الراحل اهتم ببناء 
اإلنسان باعتباره أثمن 

املوارد التي ميلكها 
الوطن وعماد نهضته 

وتطوره ورخائه

صاحب السياسة احلكيمة 
التي حافظ من خاللها 

على مكانة متميزة للكويت 
في محيطها اخلليجي 

والعربي والدولي

 العالم بأسره شهد 
بنجاحاته الديبلوماسية 

في نصرة القضايا العادلة 
للشعوب
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املغفور لهما بإذن اهللا تعالى األمير الشيخ صباح األحمد والعم خالد يوسف املرزوقسمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد ورئيس مجلس األمة مرزوق الغامن مع سمو األمير الراحل الشيخ صباح األحمد (رحمه اهللا)

التاريخي كلؤلؤة اخلليج.
مسند اإلمارة

واســتمر فقيــد الكويت في 
مسيرة العطاء رئيسا للحكومة 
الكويتية حتى يناير عام ٢٠٠٦ 
عندمــا اجتمع مجلــس الوزراء 
واتخــذ قرارا باإلجمــاع بتزكية 
سمو الشيخ صباح األحمد أميرا 
للبالد وفقــا للمادة ٣ من قانون 
توارث اإلمارة الصادر عام ١٩٦٤.
وانطالقــا من هذا القرار الذي 
اتخذه مجلس الوزراء ومن مبايعة 
أسرة آل الصباح عرض األمر وفقا 
للدســتور على مجلس األمة الذي 
عقد جلســتني يوم األحد ٢٩ يناير 
٢٠٠٦ خصصت األولى ملبايعة أعضاء 
مجلس األمة لســمو الشيخ صباح 
األحمد أميرا للبالد في حني خصصت 
اجللسة الثانية لتأدية سموه القسم 
الدستوري أمام املجلس بحضور جميع 

أعضاء مجلس الوزراء.
 ومنــذ ذلك اليوم التاريخي بدأت 
أسطر جديدة تكتب في تاريخ الكويت 
وفي مســيرة سمو األمير الراحل في 
قيادة الكويت إذ اســتمر في تكريس 
رؤيته الثاقبة في االهتمام باالقتصاد 
ألنه عصب التنميــة والتطور في أي 

مجتمع.
التنمية الشاملة 

وشهدت الكويت خالل حكم سموه 
نهضــة تنموية شــاملة مرتكزة على 
مجموعــة من املشــاريع الضخمة من 
أبرزها مدينة «صباح األحمد البحرية» 
التي تعــد أول مدينــة ينفذها القطاع 
اخلاص كامال ما يدل على تشجيع سموه 
على إعطاء القطاع اخلاص دورا أكبر في 
املساهمة في تنمية الكويت وتنشيط 

عجلة االقتصاد.
ونفــذت احلكومــة الكويتية حتت 
قيادة سموه ووفقا لتوجيهاته السامية 
العديد من املشاريع العمالقة التي ترتبط 
مبختلف القطاعات اخلدمية في البالد 
مثل مشروع مستشــفى جابر وميناء 

مبارك وجسر جابر ومشروع مصفاة 
الــزور ومبنى املطار اجلديد واســتاد 
جابر الرياضي، إضافة إلى تنفيذ املدن 
اإلسكانية اجلديدة ومن أبرزها مدينة 

املطالع السكنية العمالقة.
وحرص فقيــد الكويت على وحدة 
الوطن ومتاسكه وحلمة أبنائه ورص 
صفوفهــم ملواجهة األخطار والتقلبات 
التي كانت تعصــف باملنطقة من حني 

آلخر.
األوسمة

ونال سمو أمير البالد الراحل خالل 
مسيرته العشرات من األوسمة والقالدات 
واألوشــحة والشــهادات كان آخرهــا 
حصوله في ١٨ ســبتمبر على «وسام 
االستحقاق العسكري برتبة قائد أعلى» 
الذي يعد أعلى وســام عسكري مينح 
عــن جدارة لقائد غيــر أميركي تقديرا 

جلهوده السامية وإجنازاته املتميزة.
وأطلقــت األمم املتحــدة على فقيد 
الكويت لقب «قائد للعمل اإلنســاني» 
واختيار الكويت «مركزا للعمل اإلنساني» 
اثر تبوئها مركزا مرموقا بني دول العالم 
خالل الســنوات املاضية، السيما بعد 
أن استضافت املؤمتر الدولي للمانحني 
لدعم الوضع اإلنساني في سورية لثالث 
دورات متتالية وقدمت تبرعات سخية 

إلغاثة الالجئني السوريني.
واستضافت الكويت في عهد سموه 
القمة االقتصادية والتنموية واالجتماعية 
العربيــة األولى في ينايــر ٢٠٠٩ التي 
شهدت أول مبادرة تنموية عربية طرحها 
سموه متمثلة بإنشــاء صندوق لدعم 
ومتويل املشــاريع التنموية الصغيرة 
واملتوسطة في الدول العربية برأسمال 
قدره مليارا دوالر تساهم الكويت فيه 

بحصة تبلغ ٥٠٠ مليون دوالر.
وإذا رحل سمو األمير بجسده فستظل 
إجنازاته البارزة مدونة في سجل تاريخ 
الكويت وعطاءاته خالدة في مسيرتها 
احلديثة وإســهاماته ومبادراته منارة 
لألجيــال تقتبس منها لتبقــى حاملة 
مشــاعل النور في مسيرة بناء الوطن 

ورفعته وازدهاره. تكرمي سمو األمير الراحل الشيخ صباح األحمد من األمني العام السابق لألمم املتحدة بان كي مون بتسمية سموه قائدا للعمل اإلنساني

الكويتيون يفخرون بالدور 
الكبير لسموه حني كان 
وزيرًا للخارجية وعندما 

رفع علم الكويت فوق 
مبنى األمم املتحدة

اختط منهجًا واضحًا 
للسياسة اخلارجية 

للكويت استطاع من 
خالله أن يتخطى بوطنه 
مراحل حرجة في تاريخه

األمير الراحل نال خالل 
مسيرته العشرات من 

األوسمة والقالدات 
واألوشحة والشهادات
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سمو األمير الراحل الشيخ صباح األحمد (رحمه اهللا) خالل افتتاحه دور االنعقاد الثالث للفصل التشريعي اخلامس عشر ملجلس األمة وبجواره رئيس املجلس مرزوق الغامن

شهد عهد سمو األمير الراحل الشيخ 
صباح األحمد، طيب اهللا ثراه، ٦ فصول 
تشــريعية ملجلس األمة بدأت في دور 
االنعقاد الرابع من الفصل التشــريعي 
العاشر، إذ أدى اليمني الدستورية أمام 
مجلس األمة في جلســة خاصة عقدت 

في ٢٩ يناير ٢٠٠٦.
وأجريت في عهد األمير الراحل الشيخ 
صباح األحمد، رحمه اهللا، ٧ انتخابات 
برملانية مت إبطال املجلس مرتني بحكم 

احملكمة الدستورية.
وشهدت الفصول التشريعية في عهد 
األمير الراحل تطورا نوعيا في مسيرة 
الدميوقراطية للكويت، حيث شــهدت 
املشــاركة السياســية للمرأة ترشيحا 
وتصويتا للمرة األولى في تاريخ احلياة 
النيابية، وفيما يلي أهم مالمح الفصول 
التشريعية التي شهدها عهد سمو األمير 

الراحل الشيخ صباح األحمد.
شهد الفصل التشريعي العاشر أكبر 
ممارســة دســتورية في تاريخ احلياة 
النيابية وهي عملية انتقال مسند اإلمارة 
إلى األمير الراحل الشيخ صباح األحمد 
بعد وفاة الشــيخ جابر األحمد، رحمه 

اهللا، في منتصف يناير ٢٠٠٦.
وبايع مجلس األمة باإلجماع الشيخ 
صباح األحمــد أميرا للبالد وفق املادة 
الرابعة من الدستور، وأدى سموه اليمني 
الدســتورية في جلسة خاصة ملجلس 

األمة بتاريخ ٢٩ يناير ٢٠٠٦.
وانتهى هذا الفصل باحلل الدستوري 
بسبب اخلالف النيابيـ  احلكومي حول 

تقليص الدوائر االنتخابية.
وفــي ٢٩ يونيــو ٢٠٠٦ أجريــت 
انتخابــات مجلــس األمــة فــي فصله 
التشريعي احلادي عشر مبشاركة املرأة 
الكويتية ألول مرة انتخابا وترشيحا 
بعد أن منحها القانون الذي أقره البرملان 
في مايو ٢٠٠٥ حقها في مباشرة حقوقها 
السياســية. وبلغ عدد املرشحني ٢٤٩، 
وبلغ عدد املرشحات ٢٧، وعدد الناخبني 
٣٢٧٢٨٧، وشــارك فــي عملية االقتراع 
٢١٧٠٦٠ ناخبا بنسبة ٦٦٫٣٪، وشكلت 

احلكومة بتاريخ ١٠ يوليو ٢٠٠٦.
وعقد املجلس جلســته االفتتاحية 
بتاريخ ١٢ يوليو ٢٠٠٦ وانتخب جاسم 
اخلرافي رئيســا للمجلــس ود.محمد 
البصيري نائبا للرئيس ومت حل املجلس 

دستوريا في ١٩ مارس ٢٠٠٨.
الدوائر اخلمس

جرت االنتخابــات الختيار أعضاء 
مجلس األمة لفصله التشريعي الثاني 
عشر بتاريخ ١٧ مايو ٢٠٠٨م وفق نظام 
الدوائر اخلمس، حيث ميثل كل دائرة 
عشــرة أعضاء ويحق للناخب اإلدالء 

وعقد مجلس األمة جلسته االفتتاحية 
في ٣١ مايو ٢٠٠٩ ومتت تزكية جاسم 
اخلرافــي رئيســا للمجلــس وانتخب 

عبداهللا الرومي نائبا للرئيس.
ومت حــل املجلــس مرتــني األولــى 
فــي ٢٠١١/١٢/٦ وذلــك بســبب مــا آلت 
إليه األمور وأدت إلى تعســر مســيرة 
اإلجنــاز وتهديد املصالح العليا للبالد 
ما يستوجب العودة إلى األمة الختيار 
ممثليها لتجاوز العقبات املقبلة وحتقيق 
املصلحة الوطنية، والثانية في ٧ أكتوبر 
٢٠١٢ بسبب عدم انعقاد جلسات املجلس 
بعد أن أبطلت احملكمة الدستورية مجلس 
األمة في فبرايــر ٢٠١٢ وقضت بعودة 

مجلس ٢٠٠٩.
الفصل التشريعي الـ ١٤

جرت انتخابات الفصل التشريعي 
الرابع عشــر فــي ٢٧ يوليو ٢٠١٣ وفق 
نظام الدوائر اخلمس والصوت الواحد، 
وذلك بعد أن حصنت احملكمة الدستورية 
النظام االنتخابي في ٢٠١٣/٦/١٦، وبلغ 
عدد املرشحني في هذه االنتخابات ٣١١ 

بصوته ألربعة مرشحني، وهي التجربة 
االنتخابية األولى لنظام الدوائر اخلمس.
وبلغ عدد املرشحني ٢٧٥ وكان عدد 
الناخبــني ٣٦١٦٨٤ وشــارك في عملية 
االقتراع ٢٤٩٢٠٠ ناخبا بنسبة ٦٨٫٩٪، 

وشكلت الوزارة في ٢٨ مايو ٢٠٠٨.
وعقد املجلس جلســته االفتتاحية 
بتاريخ ١ يونيو ٢٠٠٨ وانتخب املجلس 
جاسم اخلرافي رئيسا وفهد امليع نائبا 
للرئيس، ومت حل املجلس دستوريا في 

١٨ مارس ٢٠٠٩.
إجناز املرأة

جرت انتخابات الفصل التشريعي 
الثالث عشــر في ١٦ مايــو ٢٠٠٩ وفق 
نظــام الدوائر اخلمــس وتنافس على 
مقاعد البرملان ٢١٠ مرشــحني منهم ١٦ 
امرأة، وإجمالي أعداد الناخبني ٣٨٤٧٩٠ 

وشارك باالنتخابات ٢١٤٨٨٦ ناخبا.
وبلغت نسبة االقتراع ٥٥٫٩٪، وألول 
مرة في تاريخ احلياة النيابية في الكويت 
تفوز أربع نساء بعضوية مجلس األمة، 
وشكلت احلكومة بتاريخ ٢٩ مايو ٢٠٠٩.

وبلغ عدد الناخبني ٤٣٩٧١٥.
وبلغت نسبة املشاركة في االنتخابات 
٥٢٫٤٪ من املواطنني وتشكلت احلكومة 

في ٤ أغسطس ٢٠١٣.
وعقــدت اجللســة االفتتاحية في ٦ 
أغسطس وانتخب املجلس مرزوق الغامن 
رئيسا ملجلس األمة بأغلبية ٣٩ صوتا، 
كما جرى انتخاب مبارك اخلرينج نائبا 

لرئيس املجلس بأغلبية ٣٦ صوتا.
ومت حل هذا املجلس قبل افتتاح دور 
االنعقــاد اخلامس واألخيــر من عمره 
بتاريــخ ٢٠١٦/١٠/١٦ نظــرا للظــروف 
اإلقليميــة الدقيقــة ومــا اســتجد من 
تطورات وما تقتضيه التحديات األمنية 
وانعكاساتها األمر الذي يفرض العودة 
إلى الشــعب مصدر السلطات الختيار 

ممثليه.
الفصل التشريعي الـ ١٥

أجريــت انتخابات الفصل اخلامس 
عشــر ملجلــس األمة ٢٠١٦ الســبت ٢٦ 
نوفمبر ٢٠١٦ وبلغ عدد الناخبني ٤٨٣١٨٦، 
منهم ٢٣٠٤٣٠ (ذكورا) و٢٥٢٧٥٦ (إناثا) 

وكذلك إجمالي عدد املرشحني ٢٩٣ منهم 
١٤ مترشحة.

وبلغ إجمالي املقترعني الذين أدلوا 
بأصواتهم في االنتخابات ٤٨٣١٨٦ ناخبا 
وناخبة مبعدل ٦٨٫٦٪، وشكلت الوزارة 

في ١٠ ديسمبر ٢٠١٦.
وعقدت أولى اجللسات في ١١ ديسمبر 
٢٠١٦، وفاز مرزوق الغامن مبنصب رئيس 
املجلــس، وفاز مبنصب نائب الرئيس 

عيسى الكندري.
التشريعات والقوانني

شهدت السنوات الـ ١٤ التي تولى 
فيهــا ســمو األميــر الراحل الشــيخ 
صباح األحمد، طيب اهللا ثراه، مسند 
اإلمارة، محطات مضيئة على الصعيد 
التشــريعي، حيث صدر خاللها ١١٦٨ 
تشــريعا، منهــا ٣١٧ قانونــا و٢٦٩ 
اتفاقية و٥٨٢ قانونا خاصا بامليزانيات 
واحلســاب اخلتامي، إضافة إلى ١١٤٩ 

أمرا أميريا ومرسوما.
وبالرغــم مــن داللة العــدد الهائل 
اخلــاص بالتشــريعات واملراســيم، 
فــإن اإلجناز األكبــر يكمن في نوعية 
التشريعات التي تعد عالمات فارقة في 
تاريخ التشريع الكويتي، فقد صدرت 
تشريعات نوعية في مجاالت االقتصاد 
واحلريات اإلعالمية واملساعدات العامة 
والرعاية االجتماعية وغيرها. ومن أهم 
القوانني املنجزة في عهد األمير الراحل، 
طيب اهللا ثراه، املطبوعات والنشــر 
واملرئي واملســموع ومكافآت الطلبة 
والرعاية االجتماعية للمسنني، وإعادة 
حتديد الدوائــر االنتخابية لعضوية 
مجلس األمة واملساعدات العامة وحماية 
الوحدة الوطنية والتأمني ضد البطالة 

وحقوق الطفل.
وكان من أهــم القوانني أيضا دعم 
األنديــة الرياضيــة وصــرف منحــة 
أميرية وإلغاء جداول األقســاط مدى 
احلياة املعمول بها في نظام التأمينات 
االجتماعية، وإنشاء صندوق املتعثرين، 
وصرف دعم مالي شهري مببلغ خمسني 
دينارا لســنة ٢٠٠٨ وضمان الودائع 
لدى البنوك احمللية ومكافآت الطلبة 
بجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب وحقوق األشخاص 

ذوي اإلعاقة.
ومــن القوانــني االقتصاديــة التي 
أجنــزت فــي عهــد األميــر الراحــل، 
التخصيص وشــراكة القطاعني العام 
واخلاص، وحماية املستهلك والشركات 
التجاريــة، وإنشــاء هيئــة أســواق 
املــال وتنظيم نشــاط األوراق املالية 
واملشــروعات الصغيرة وقمع الغش 

في املعامالت التجارية.

محطات مضيئة على الصعيد التشريعي
عهده شهد صدور تشريعات نوعية في مجاالت االقتصاد واحلريات اإلعالمية واملساعدات العامة وغيرها

سمو األمير الراحل الشيخ صباح األحمد (رحمه اهللا) مع صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح اخلالد وأعضاء احلكومة الـ ٣٦

سموه (رحمه اهللا) ملقيا اخلطاب السامي

الفصول التشريعية 
في عهد سموه شهدت 

تطورًا نوعيًا مبسيرة 
الدميوقراطية الكويتية 

واملشاركة السياسية 
للمرأة ترشيحًا وتصويتًا 

للمرة األولى في تاريخ 
احلياة النيابية

إصدار ١١٦٨ تشريعًا 
و١١٤٩ أمرًا أميريًا 

ومرسومًا.. وإجناز
 ٣١٧ قانونًا 

و٢٦٩ اتفاقية 
في عهد سموه
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سمو األمير الراحل الشيخ صباح األحمد (رحمه اهللا) مطلعاً من السيد فواز خالد يوسف املرزوق على تفاصيل املرحلة الرابعة ملدينة صباح األحمد البحريةلقطة عامة ملدينة صباح األحمد البحرية

عندما يذكر اســم األميــر الراحل 
الشــيخ صباح األحمــد، رحمه اهللا، 
تتداعى إلى األذهان مباشرة املشروعات 
التنموية العمالقــة التي أُطلقت في 
عهــده، حيث شــهدت البــالد نهضة 
تنموية شــملت مختلــف املجاالت، 
وأتت القفزة التنموية تنفيذا لتطلعات 
سموه وتوجيهاته السامية بتحويل 
الكويت الى مركز مالي وجتاري عاملي 
وتســريع عجلة االقتصــاد وتعزيز 
دور القطاع اخلاص في دعم التنمية 

االقتصادية.
مدينة صباح األحمد البحرية

من أبرز املشــاريع العمالقة التي 
افتتحها ســمو األمير الراحل الشيخ 
صبــاح األحمد، رحمــه اهللا، مدينة 
صباح األحمد البحرية، التي تعتبر 
أول وأكبر مشروع يشّيد بالكامل من 
قبل القطاع اخلاص، والتي افتتحها 
ســمو األمير الراحل في ١٧ ديسمبر 
٢٠٠٩ ومتكن هذا املشــروع العمالق 
الرائــد في مجال القطاع اخلاص من 
حتويل منطقة واسعة من األراضي 
املستنقعية السبخة الى واجهة بحرية 
رائعة ستستوعب اكثر من ١٥٠٫٠٠٠ 

نسمة من السكان.
واحلقيقة أن هذا املشروع اصبح 
واقعا ملموســا علــى األرض بفضل 
رؤية العــم خالد يوســف املرزوق، 
رحمه اهللا، وتصميم وقيادة السيد 
فواز خالد يوســف املرزوق، وأيضا 
بفضل تأييد ودعم سمو األمير الراحل 
الشيخ صباح األحمد اجلابر الصباح، 

رحمه اهللا.
فمــن أرض صحراويــة قفــر إلى 
واجهــة بحرية تتســم بالكمال ثمة 
مشــروع عقاري طموح عمالق ظهر 
فــي عالم الواقع علــى نحو ال ميكن 
تصديقــه إال برؤيته فــي الصحراء 
اجلنوبية لدولة الكويت، فهذا املشروع 
الذي تشرف باسم سمو األمير الراحل 
«مدينة صباح األحمد البحرية» تفوق 
على أي مشروع سكني آخر في تاريخ 
البالد من ناحيتــي النطاق والتقدم 

الفني.
هــذا العمــل مت من خــالل مأثرة 
هندســية رائعة جرى خاللها إنشاء 
شبكة واســعة من الطرق واملمرات 
املائيــة املمتدة من اخلليــج العربي 
لتصل إلى أكثر من ٥ أميال ونصف 

امليل إلى داخل البر.
احلقيقة أن مدينة صباح األحمد 
البحرية هي مثال لقوة القطاع اخلاص 
في اإلجناز في منطقة معروفة تقليديا 
بقيادة الدولة لعملية التطوير، فقد 

جنوم العالم ومنتخب جنوم الكويت، 
وتبلغ طاقة امللعب االستيعابية للستاد 
نحو ٦٠٠٠٠ متفرج، ويعتبر أكبر ستاد 
رياضــي في الكويت والســابع عربيا، 
واخلامس والعشــرين عامليا من حيث 

السعة.
مجمعا محاكم الفروانية واجلهراء

افتتحهمــا االميــر الراحــل، رحمه 
اهللا، فــي يونيو ٢٠١٦ وهمــا من أكبر 
املشــاريع احلكوميــة علــى مســتوى 
الكويت مت إجنازهما وفقا ألعلى املعايير 
الدوليــة، حيــث يقع مشــروع مجمع 
محاكــم الفروانية فــي منطقة الرقعي 
احليوية التي تضم العديد من الهيئات 
احلكومية واخلدمية واملرافق املهمة على 
قطعة أرض مساحتها نحو ١٦٧٠٠ متر 
مربع، بينما يقع مشروع مجمع محاكم 
اجلهراء في منطقة اجلهراء حيث العديد 
مــن املرافق احليوية على قطعة ارض 

مساحتها نحو ١٥٠٠٠ متر مربع.
مركز جابر األحمد الثقافي

افتتحه سمو األمير الراحل، رحمه 
اهللا، في أكتوبر ٢٠١٦، وهو معلم معماري 
وثقافــي كويتي بارز، ويقــع في قلب 

أظهــر املشــروع ما ميكــن أن يفعله 
القطــاع اخلاص عندمــا يدعمه قادة 

سياسيون يتمتعون برؤية ثاقبة.
حديقة الشهيد

افتتحها االمير الراحل، رحمه اهللا، في 
مارس ٢٠١٥، واحلديقة تتضمن مرافق 
حيوية عدة على مساحة تبلغ ما يقارب 
١٠٠ ألف متر مربع، ومتتاز بتصميمها 
االستثنائي، حيث حتتضن شالال ميتد 
من أول احلديقة حتى نهايتها، وتتوسطه 
نافورة راقصة وبحيرة تسير مبحاذاة 
الدائري األول، وتقع على ضفاف البحيرة 
مجموعة من املقاهي واملطاعم ليستمتع 
الزوار بقضاء اجمل األوقات مع األهل 
واألصدقاء، باإلضافة الى قاعة متعددة 
األغراض تتســع لـ ٥٠٠ شخص وممر 
لهواة املشــي وآخر للــزوار الى جانب 
موقف سيارات يتســع ملا يقارب ٩٧٠ 
سيارة واألهم في احلديقة أنها أصبحت 
ملتقى ثقافيا شبابيا كويتيا انطلقت منه 
العديد من املبادرات واألنشطة املميزة.

ستاد جابر األحمد

افتتح امللعب رسميا في ١٨ ديسمبر 
٢٠١٥ مبباراة استعراضية بني منتخب 

مدينــة الكويت، ويتكــون املبنى الذي 
استغرق تصميمه وإجنازه ٢٢ شهرا، من 
مجموعة من األشكال الهندسية املركبة 
واملستوحاة من العمارة اإلسالمية، حيث 
تتواجد ٤ مبــان ضخمة مبعثرة على 
شكل اجلواهر املبعثرة، ويضم املبنى 
٣ مسارح و٣ قاعات للحفالت املوسيقية 
واملؤمترات واملعارض ومركزا للوثائق 

التاريخية.
مستشفى األحمدي اجلديد 

افتتحه سمو األمير الراحل، رحمه 
اهللا، فــي أبريل ٢٠١٧ وتبلغ مســاحة 
املستشــفى ٣٨٠٠٠٠ متر مربع بســعة 
سريرية تبلغ ٣٠٠ سرير قابلة للزيادة 
بواقع ١٠٠ ســرير، حيــث بلغت كلفته 
نحو ٩٤ مليون دينار كويتي ويحتوي 
املستشــفى علــى أجنحــة للمرضــى 
وصيدليات عامة وتخصصية كما يقوم 
املستشفى بتوفير سبل التعليم وتطوير 

قدرات الكوادر الطبية.
مدينة الكويت لرياضة احملركات

افتتحها سمو األمير الراحل الشيخ 
صباح األحمــد، رحمه اهللا، في مارس 
٢٠١٨ وهي مشــروع فريــد في املنطقة 

واملتميز مبرافقــه املتعددة واملصممة 
وفق أحدث املعايير وقوانني الســالمة 
املتعلقة برياضة احملــركات مبختلف 
منافســاتها وفئاتها والــذي يعد هدية 
قيمة من ســموه، رحمــه اهللا، ألبنائه 
ممارسي رياضة احملركات لتكون مدينة 
الكويــت لرياضة احملــركات احلاضن 
الرئيســي ملمارســة هذه الهواية وفق 

األطر الصحيحة والسليمة واآلمنة.
مركز الشيخ عبداهللا السالم الثقافي

افتتحــه االمير الراحل، رحمه اهللا، 
في فبراير ٢٠١٨ وهو احد اكبر مناطق 
العرض املتحفي في العالم يضم متحف 
التاريــخ الطبيعــي ومتحــف العلوم 
والتكنولوجيا ومتحف العلوم العربية 
االسالمية ومتحف الفضاء ومركز الفنون 
اجلميلة، فيما تضم املتاحف مجتمعة 
٢٢ صالة عــرض حتوي اكثر من ١١٠٠ 
قطعة من املعروضــات. جتهيز املركز 
عمل عليه نحــو ١٠٠ جهة متخصصة 
من ١٣ بلدا، ما يعد تعاونا دوليا مميزا.

مدينة اجلهراء الطبية

افتتحها سمو األمير الراحل، رحمه 
اهللا، فــي يوليــو ٢٠١٨ وهــي من أهم 

املشاريع احليوية التي تولى الديوان 
األميري تنفيذهــا وأقيم على ٢٣٥٠٠٠ 
متر مربع ومقسم الى ٨ مبان مبساحة 
بناء إجمالية ٧٢٤٠٠٠ متر مربع، ويتكون 
مــن أربعة أبراج رئيســية بارتفاع ١٤ 
دورا وتبلغ املساحة الكلية للمشروع 

٧٢٥٠٠٠ متر مربع.
مبنى الركاب

افتتحه سمو األمير الراحل، رحمه 
اهللا، في يوليو ٢٠١٨، ويقع املبنى في 
املنطقــة الشــمالية في مطــار الكويت 
الدولي وتبلغ مســاحته نحو ٥٥ ألف 
متــر مربع ويضم ١٤ بوابة للمغادرين 
تنقسم الى ٩ بوابات جسور و٥ بوابات 

أرضية.
مستشفى جابر األحمد

افتتحه سمو األمير الراحل، رحمه 
اهللا، في نوفمبر ٢٠١٨، ويعد مستشفى 
جابر أكبر مستشفى في الشرق األوسط 
وسادس أكبر مستشفى في العالم، حيث 
أقيم على مساحة إجمالية تبلغ ٧٢٠ ألف 
متر مربع، بينما تبلغ املساحة اإلجمالية 
للمباني ٦٦٠ ألف متر مسطح، ومسطح 
الدور الواحد من مبنى املستشــفى ٤٩ 

ألف متر مربع.
مركز صباح األحمد للكلى

افتتحــه االمير الراحل، رحمه اهللا، 
في مارس ٢٠١٣ وأجنز املشــروع على 
أرض تبلغ مساحتها نحو ٢٠ ألف متر 
مربع وعلى متوسط مساحة مسطحة 
للــدور الواحد للمبنى تبلغ ٢٥٠٠ متر 
مربع فيما خصصت بقية مساحة األرض 
للمساحات اخلضراء وملواقف سيارات 

تتسع لـ ٥٠٠ سيارة.
قرية صباح األحمد التراثية 

في يناير ٢٠١٤ افتتح ســمو االمير 
الراحل الشيخ صباح األحمد القرية التي 
تبلغ مســاحتها اكثر من ٢٥ كيلومترا 
حتتوي منشآتها الرئيسية على ستة 
أجنحة مستقلة لدول مجلس التعاون 
اخلليجي وقاعة لالحتفاالت واملناسبات 
الرئيسية وبحيرة مبساحة ١١ ألف متر 
مربع وســوق يحاكي أسواق الكويت 
القدميــة وقصــور وبوابــات تراثيــة 
ومطاعم ومقاه شعبية ومالعب رياضية 
ومخيمات عائلية واستراحات مجانية 
وتالل رمليــة وحدائق نباتية وألعابا 
ومالعب لألطفال باإلضافة الى مسجد 
للمصلــني ومصلــى للنســاء بجانب 
املرافق واخلدمات األخرى التي تهدف 
الى تسهيل االستمتاع بفعاليتها ولهذه 

القرية مستقبل واعد.

أمير التنمية واملشروعات العمالقة
نهضة تنموية عمالقة مبختلف املجاالت تنفيذًا لتطلعات  سموه بتحويل الكويت إلى مركز مالي وجتاري عاملي 

مبنى مستشفى جابر األحمد ستاد جابر األحمد الرياضي الدوليسموه (رحمه اهللا) مدشناً تصدير أول شحنة من النفط اخلفيف بحضور بخيت الرشيدي ونزار العدساني

مستشفى اجلهراء

مبنى مركز صباح األحمد للكلى

مبنى مستشفى األحمدي اجلديد

مبنى مركز الشيخ جابر األحمد الثقافي
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نواب: صباح األحمد قائد من طراز فريد جّنب الكويت ويالت احلروب 
وحافظ على استقرارها الداخلي وعّزز عالقاتها اخلارجية

سامح عبداحلفيظ

اســتذكر عدد من أعضاء مجلس األمة 
مناقب األمير الراحل الشيخ صباح األحمد 
ـ طيب اهللا ثراه ـ مشيرين إلى أن الراحل 
اســتطاع خالل عهده أن يرسخ االستقرار 
واألمن واألمان في املنطقة واإلقليم وكذلك 

في الشأن الداخلي.
وأكــدوا في تصريحــات لـــ «األنباء» 
مبناســبة الذكرى األولى لرحيل الشــيخ 
صباح أن الراحل ذو ســيرة ذاتية زاخرة 
مشــرفة إذ نذر نفسه، رحمه اهللا، خلدمة 
الوطن والشعب من خالل عمله في العمل 

العام منذ عام ١٩٥٥ حتى رحيله.
وأضافوا أنه لــم يدخر جهدا ولم يكل 
ولــم ميل في خدمة أبنــاء وطنه وحتقيق 
حياة أفضل في شتى املجاالت، وبذل الغالي 
والنفيس والنفس من أجل استقرار الكويت 
وحماية حدودها وجتنيبها ويالت احلروب 
باستخدام سياسة خارجية متوازنة كانت 

محل أنظار واحترام العالم أجمع.
وقال نائــب رئيس مجلس األمة أحمد 
الشــحومي إن الراحــل الشــيخ صبــاح 
األحمد- طيب اهللا ثراه- كان ميثل أيقونة 
الديبلوماســية العاملية وفخر اإلنســانية 
وقائدها، مشددا في ظل ما يسود هذا العالم 
مــن صراعات وخالفــات تتطلب أن يعمم 
فكره على تلك البقع التي تشــهد توترات 

ومشاكل دائمة.
وأعرب الشحومي عن فخره بأن األمير 
الراحل كان رائد الوساطة اخلليجية ورأب 
الصدع بني األشقاء في دول مجلس التعاون 
اخلليجي، وكذلك سعيه وجهوده احلثيثة 
في احلفــاظ على هذه املنظومــة املباركة 

وترسيخ العمل اخلليجي املشترك.
وأضاف أن أبناء الشعب الكويتي طاملا 
كانوا يفخــرون ويتفاخــرون ويتباهون 
بقائدهم عندما يزورون مختلف البلدان نظرا 
ملا حققه الراحل في شتى احملافل الدولية 
واملبادرات احمللية واإلقليمية والعاملية في 

األطر السياسية والتنموية واإلنسانية.
وقال الشحومي إن الراحل أرسى دعائم 
االســتقرار الداخلي واخلارجــي في البلد 
وجّنــب البالد الكثير مــن األزمات والفنت 
التي كادت تعصف بها، كما قام بترســيخ 
قيمة احلفاظ على الوحدة الوطنية ووحدة 
الصف ولّم الشمل وترك الضغائن واألحقاد.
من جهتــه، قال النائب أحمد احلمد ان 
األميــر الراحل انتقل بالكويــت من حالة 
اجلمــود والتــردي لتكــون مركــزا ماليا 
واقتصاديــا وجتاريا عامليــا حتى انها لم 
تتأثر كليــا باألزمة االقتصاديــة العاملية 
الطاحنــة في العــام ٢٠٠٨ والتي عصفت 
بالدول ذات أعتــى االقتصادات، من خالل 
وصفة سحرية رســمها حلكوماته، وهي 
إشراك القطاع اخلاص في التنمية وتنويع 
مصادر الدخل وإيجــاد مصادر بديلة عن 

النفط وترشيد اإلنفاق والهدر.
وقال احلمد إن الشيخ صباح، طيب اهللا 
ثراه، ســعى منذ تولــى مقاليد احلكم إلى 
النأي بالكويت وجتنيبها ويالت احلروب 
والفنت والصراعات، لينتقل بها الى واحة 
أمن وأمان واســتقرار بفضل تأكيده على 
ضرورة التمســك بالوحدة الوطنية ألنها 
السياج احلامي والســور املنيع للكويت، 
وكذا نبذ التعصــب والطائفية والقبلية، 
حتــى باتت فــي مكانة حتســد عليها من 

دول اجلوار.
بــدوره، قــال النائب حمد الهرشــاني 
إن التاريــخ ســجل هذه احلقبــة احلافلة 
باإلجنــازات من تاريــخ الكويت بحروف 
من ذهب ملا كان للراحل من مواقف مشرفة 
على املستويات كافة احمللية منها واإلقليمية 

والدولية.
وقال الهرشاني إن الشيخ صباح، طيب 
اهللا ثراه، اســتطاع إبراز دور الكويت في 
كل املجــاالت وفي احملافل الدولية ســواء 
االقليمية أو العربية أو االسالمية والعاملية، 
وكان حريصا على مصلحة الكويت وإعالء 
كلمتها في هذه احملافل وكان بحق احلافظ 
لألمانة والقادر على ادارة شــؤون احلكم 

في البالد.
وقال الهرشاني إن خبرة األمير الراحل 
وحنكتــه السياســية وبفضــل مبادراته 
اإلنســانية واخليرية في كل بقاع األرض 
وكذلك جهوده في لم الشــمل بني األشقاء 
العــرب وتقريب وجهات النظر بني الدول 
الشقيقة جعلت الكويت محط أنظار العالم 
ومتيزت مبكانة وتقدير كبيرين وجعلها 
مركــزا للقرار وعاصمــة للقمم اخلليجية 

والعربية واإلسالمية.
وأضاف الهرشــاني أنه على املستوى 
الداخلي فقد جنب الراحل الكويت ويالت 
الفنت وشــق صف الوحدة الوطنية حتى 
عبر سموه بسفينة الكويت إلى بر األمان 

وقيادة البالد في ظروف عصيبة.
وأكد أن األمير الراحل وعلى املستوى 
العاملــي نال احترام العالم أجمع ملا له من 
مبادرات خيرية وإنسانية ومساعدات لكل 
الفقــراء واحملتاجني وكــذا الدول املنكوبة 
واملتضررة في شــتى بقــاع العالم، حتى 
اســتحق وعــن جــدارة لقب قائــد العمل 
اإلنساني من أكبر مؤسسة أممية عاملية.

من جهته، قال النائب د.حمد روح الدين 
إن وجــود الراحل الشــيخ صباح األحمد، 
طيــب اهللا ثراه، علــى دفة احلكم في هذه 
الفترة بالذات كانت أحد أهم عوامل استقرار 
وأمن البلد، ملا له من خبرة وحنكة وحكمة 
بالغة في إدارة األحداث واألمور وسط إقليم 

ملتهب مليء بالفنت والصراعات.
وأوضح أن األمير الراحل حظي مبكانة 
مرموقة دوليا وعربيا وإقليميا وخليجيا ملا 
كانت له من رؤية ثاقبة في استكشاف األمور 
واألحداث ولدوره في الوســاطة العربية 
واخلليجية حتى استحق لقب رائد الوساطة 
العربية، مشيرا إلى أن الدليل على ذلك ما 
رأيناه من دعوات للراحل، طيب اهللا ثراه، 
من قبل جيراننا وأشقائنا وملوك ورؤساء 
كل الدول بالشــفاء العاجــل حينما ألّم به 

العارض الصحي األخير.
مــن ناحيته، اســتذكر النائــب حمود 
مبرك للراحل الشيخ صباح تاريخا حافال 
باإلجنازات وباحلكمــة واملكانة التي كان 
يحظــى بهــا الراحل بها خليجيــا وعربيا 
وإسالميا ودوليا، والبصمات الواضحة له 
في احملافل الدولية واإلنسانية، مضيفا أن 
تسميته بقائد العمل اإلنساني استحقاق 
فرضته جهود الراحل في مختلف املواقف 

اإلنسانية.
وأضــاف مبرك أن الراحل كان صاحب 
مبادرات إنســانية وأياد بيضاء في شتى 
بقاع األرض، من مساعدة للمحتاجني والبالد 
املنكوبة جراء الكوارث، كما أن الراحل ساهم 
في إرساء دعائم األمن واالستقرار الداخلي 
من خالل احلث الدائــم على احلفاظ على 
الوحدة الوطنية ووحدة الصف والكلمة.

بدوره، أكــد النائب د.خالد العنزي أن 
األمير الراحل الشيخ صباح األحمد استطاع 
مــن خالل خبرتــه السياســية وبعد أفقه 
الديبلوماسي ونظرته االقتصادية أن ينقل 
الكويت نقلة نوعية سياســيا واقتصاديا 

وديبلوماسيا.
وقال العنزي إن السنوات املاضية والتي 
تولى فيها الراحل الشيخ صباح زمام األمور 
ورغــم املنعطفات التــي عصفت باملنطقة 
وكادت تدخلها في فوضى عارمة ورغم النار 
التي اســتعرت حول بلدنا إقليميا، إال أن 
حكمة وخبرة األمير الراحل ومبساندة سمو 
أمير البالد الشــيخ نواف األحمد -حفظه 
اهللا ورعاه- أســبغتا على الكويت البرد 
والســالم فلم تتأثر بالدنا مبا يحيط بها، 
واستطاعا قيادة سفينة اخلير إلى شاطئ 

األمن واألمان واالستقرار.
وأكد أن األمير الراحل كان أول قائد عربي 
تتّوجه األمم املتحدة قائدا لإلنسانية إذ لم 
يتأخر في مد يد العون لكل مســتضعفي 
العالم، الفتا إلى دوره الكبير في محاولة 
رأب تصدع البيت اخلليجي، فقد قام بجوالت 
مكوكية لتقريب وجهات النظر بني األشقاء 
واستطاع عقد القمة اخلليجية في موعدها 
في الكويت والتزال صدى هذه اجلهود قائمة 
حتى اآلن والتي قام باســتكمالها صاحب 
السمو األمير الشيخ نواف االحمد إلعادة 

اللحمة اخلليجية إلى سابق عهدها.
من ناحيته، أكد النائب خليل الصالح 
أن مســيرة األمير الراحل الشــيخ صباح 
األحمد -طيب اهللا ثراه- احلافلة بالعطاء 
واإلجنازات على املستويات احمللية والعربية 
والدولية كلها ومكانته البارزة وسياسته 
املتوازنة، جعلت للكويت ثوابت راســخة 

في سياستها احمللية والدولية، مستذكرا 
حنكته ونظرته الثاقبة وحكمته في التعامل 
مع الكثير من األحــداث داخليا وخارجيا 

للحفاظ على أمن واستقرار البالد.
وقال الصالح إن االمير الراحل الشيخ 
صبــاح االحمد، رحمه اهللا، جعل الكويت 
دولة دميوقراطية عصرية مزودة بالعلم 
واملعرفة ويسودها التعاون واإلخاء ويتمتع 
أهلهــا باحلريــة واملســاواة فــي احلقوق 

والواجبات.
وأضاف أن األمير الراحل، رحمه اهللا، 
كان قائدا فريدا ومتميزا استطاع بحكمته 
وخبرتــه ونظرته الثاقبة أن يحقق األمن 
واالستقرار للكويت على الرغم من الظروف 
الصعبــة والتحديات الكثيرة التي تواجه 

املنطقة والعالم.
وأوضح الصالح أن األمير الراحل أثبت 
فــي كل املواقف أنه رجل دولة من الطراز 
األول والفريد من خالل حبه لشعبه وحرصه 
على مصالح وطنه ومتسكه بالدميوقراطية 
وحرية التعبير وإعالء راية الدستور وكلمة 
القانون واحملافظة على القيم األصيلة التي 

يتميز بها املجتمع الكويتي.
وأكد أن الراحل احتل مكانة كبيرة في 
قلوب أبنائه الكويتيني الذين عرفوه دائما 
أبا حنونا وحاكما عادال وقائدا حكيما وراعيا 
لنهضة وطنه وتقدمه واستقراره وإعالء 

شأنه ومكانته.
بدوره، شدد النائب سعد اخلنفور على 
أن ما حققه أمير البالد الراحل الشيخ صباح 
األحمــد، رحمه اهللا، حصيلة اســتثنائية 

ونوعية من احلكم الرشيد واملسؤول.
وقال اخلنفور مبناسبة الذكرى السنوية 
األولــى لوفاة أمير البالد الراحل الشــيخ 
صباح األحمد اجلابر الصباح ـ طيب اهللا 
ثراهـ  إن فترة حكم الراحل ومساندة سمو 
أمير البالد الشــيخ نــواف األحمد اجلابر 
الصبــاح حافلــة باالزدهــار واالســتقرار 
للكويت، الفتا إلى أن تتويج األمير الراحل 
مــن قبل أعلــى منظمة دوليــة وهي األمم 
املتحدة كقائد لإلنســانية وسام غال على 

الكويتيني جميعا.
وأكد دور الراحل في قيادة الكويت نحو 
بر األمان والنأي بها عن الصراعات اإلقليمية 
والفنت التي شهدتها املنطقة، مشيرا إلى أن 
حكمة وحنكة األمير الراحل نأت بالكويت 
عن األزمات احمليطة باملنطقة ووأدت الكثير 
من الفنت الداخلية وأرست قواعد االستقرار 

واألمن واألمان في الكويت.
ولفت اخلنفور الى أن الراحل الشــيخ 
صباح األحمــد وضع الكويــت في مكانة 
مرموقة على اخلارطة الدولية، مشيرا إلى 
ما حتقق في عهــده من إجنازات وتنمية، 
وأنه استطاع إبراز دور الكويت في احملافل 
الدولية وفي كل املجاالت سواء اإلقليمية 

والعربية أو اإلسالمية والعاملية.
من ناحيته، أكد النائب سعدون حماد 
أن الراحل األمير الشــيخ صبــاح األحمد 
اجلابــر الصباح كان رجــل دولة وصمام 
األمان، مؤكدا أن الراحل لعب دورا محوريا 
في معاجلة الكثير من القضايا في املنطقة 

ومنــذ عام ١٩٦١ كانت له حتركات وجهود 
بالغة األهمية في املجال الديبلوماسي.

وشدد حماد على أنه كان لوجود سمو 
األمير في سدة احلكم بالغ األثر في جتنيب 
البــالد كثيرا من العقبات حيث قادها إلى 
بر األمان وســط األمــواج والعواصف في 
املنطقة، مســتذكرا حكمة وخبرة ســموه 
فــي إدارة األزمات داخليــا وخارجيا، فقد 
أفنــى حياته في خدمة الشــعب الكويتي 
وشــهدت البــالد طفرة نوعيــة في عهده، 

طيب اهللا ثراه.
وأشاد حماد بالدور الكبير الذي قام به 
األمير الراحل الشــيخ صباح األحمد على 
الصعيد احمللي واإلقليمي والدولي، مشيدا 
مبــا حققتــه الكويت في ظــل عهد األمير 
الراحل من إجنازات على األصعدة احمللية 
واإلقليمية والدولية، الفتا إلى أن حصوله 
على لقــب «قائد اإلنســانية» كان مصدر 
فخر واعتزاز لدى الشعب الكويتي كافة.

من جهته، قال النائب سلمان احلليلة 
إن أمير البالد الراحل الشيخ صباح األحمد 
-طيــب اهللا ثراه- حظــي مبكانة كبيرة 
جدا قل نظيرها بني زعماء العالم، السيما 
مــع احلنكة واحلكمة اللتــني كان يتحلى 
بهما الراحل، مؤكدا أن التطورات املتالحقة 
فــي املنطقة والعالم أثبتت ما كان يتمتع 
به ســموه من إمكانات عالية ساهمت في 
اخلروج من العديد من األزمات املتالحقة.

وأشار احلليلة إلى مواقف األمير الراحل 
العديدة واحلاســمة التي جنحت في رأب 
الصدع بني األشــقاء وحالــت دون تفاقم 
األزمات، فضال عن املواقف الثابتة واملبدئية 
مــن نصرة املظلومني والوقوف مع احلق 
ودعم جهود الســلم واألمان فــي العالم، 
مشــيرا إلى حرصه الدائــم على ضرورة 
احملافظة على الدميوقراطية وحرية الرأي 
والتعبير، مؤكدا ان القائد ال ميكنه ان ينجح 

إال بتعاون شعبه معه تعاونا حقيقيا.
واستذكر احلليلة دعوات االمير الراحل 
املتكررة للمواطنني بأن يجعلوا مصلحة 
الوطن قبل مصلحتهم ويتجاهلوا منافعهم 
الذاتيــة في ســبيل منفعــة اجلميع، وان 
يحترموا القانون والنظام ويحرصوا على 

مصلحة الوطن وممتلكاته واجنازاته.
وأكد أنه -طيب اهللا ثراه- اســتطاع 
إبــراز دور الكويــت فــي كل كل املجاالت 
وفي احملافل الدولية، ســواء االقليمية أو 
العربيــة أو االســالمية أو العاملية، وكان 
االمير الراحل حريصا على مصلحة الكويت 
وإعالء كلمتها في هذه احملافل وكان بحق 
احلافظ لألمانة والقادر على ادارة شؤون 
احلكم فــي البالد. وأوضــح أن اخلبرات 
الكبيرة واملتعــددة للراحل مكنته من ان 
يكون مرجعية عربية وعاملية يركن اليها 
ويوثق بحاستها وحساسيتها السياسية 
فكان، رحمه اهللا، موضع استشارة ووسيطا 
حلل ومعاجلة الكثير من املشــكالت التي 
واجهت أقطارا عربية وغير عربية والتي 

تكلل معظمها بالتوفيق.
مــن جهته، أكد النائب مبارك اخلجمة 
أن حكمــة األميــر الراحل الشــيخ صباح 
األحمد- رحمه اهللا- عبرت بسفينة البالد 
إلى شاطئ األمان وسط عواصف إقليمية 
عاتية، ورسمت ملؤسسات الدولة واملواطنني 
خارطة طريق مكتملة األركان للسير قدما 
في سبيل حتقيق التنمية املستدامة والرفاه 
للمواطنني وأيضا استقرار الوطن في ظل 

حتديات مناطقية عصيبة.
واستذكر اخلجمة حرص الراحل الدائم 
طوال هذه الفترة من حكم الكويت على 
التمســك بالوحــدة الوطنيــة وااللتزام 
بالدستور والقانون ودولة املؤسسات، 
واحلث علــى احلفاظ على الكويت التي 
كان يعتبرها الراحل هي األم، وهي املهد، 
وهي اللحد، هي األرض التي نعيش عليها، 
ونعمل من أجلها، وندفن في ثراها، وهي 

الوطن والوجود والبقاء واالستمرار.
بدوره، أشار النائب د.محمد احلويلة 
إلى الدور الفاعل الذي كان يقوم به  أمير 
البالد الراحل الشيخ صباح األحمدـ رحمه 
اهللاـ  إقليميــا وعربيا وخليجيا لتعزيز 
التضامن اخلليجي والعربي والدفاع عن 
القضايا اخلليجية والعربية، والســعي 
احلثيث الذي كان يقوم به، رغم مرضه، 
لتخفيف معاناة شعوب املنطقة من خالل 
تقدمي يد العون واملساعدات للمستضعفني 
في العالم حتى توجته األمم املتحدة قائدا 
لإلنسانية. وأكد احلويلة أن سمو األمير 
الراحــل لــه العديد من املواقــف احلازمة 
واحلاسمة في معاجلة الكثير من القضايا 
فــي املنطقة وكانت له حتــركات وجهود 
بالغــة األهمية في املجال الديبلوماســي، 
فضــال عن دوره البارز في لم شــمل دول 
مجلس التعاون اخلليجي ومساهمته في 
عقد أكثــر من قمة خليجيــة رغم وجود 

اخلالف بني الدول األعضاء.
واعتبر أن الراحل كان قائدا محنكا من 
طراز فريد، عبر بســفينة الكويت إلى بر 
األمان مستندا في ذلك الى خبرته، ودخوله 
املعترك السياســي منذ عشــرات السنني 
أكســبه خبرة وحنكة عالية ساهمت في 

جتنيب البالد ويالت الصراعات والفنت.
وأوضح احلويلة أن مســيرة ســموه 
احلافلة بالعطاء واإلجنازات ومكانته البارزة 
وسياسته التي تعتمد على التوازن ساهمت 
في اعتالء الكويت منصات التتويج اإلنساني 
واألممي، فكما اختير الشيخ صباح األحمد 
-رحمــه اهللا- قائدا لإلنســانية اختيرت 

الكويت رمزا لإلنسانية.

مبناسبة الذكرى السنوية األولى لوفاة األمير الراحل

م. أحمد احلمد

سعد اخلنفورد. حمد روح الدينخالد العنزي

مبارك اخلجمة

خليل الصالححمد الهرشاني

سلمان احلليلة د. حمود مبرك

سعدون حماد

د. محمد احلويلة

أحمد الشحومي: نستذكر السعي 
الدؤوب للراحل وجهوده احلثيثة 

في احلفاظ على املنظومة 
اخلليجية وترسيخ العمل 

اخلليجي املشترك

أحمد احلمد: األمير الراحل 
انتقل بالكويت من حالة اجلمود 

والتردي لتكون مركزًا ماليًا 
واقتصاديًا وجتاريًا عامليًا

حمد الهرشاني: التاريخ سّجل 
هذه احلقبة احلافلة باإلجنازات 

من تاريخ الكويت بحروف من 
ذهب ملا كان للراحل من مواقف 

مشّرفة

حمد روح الدين: الراحل صاحب 
أفعال حقيقية كانت أسبابًا 

منطقية استحق بها التكرمي 
األممي من أكبر منظمة أممية 

دولية

حمود مبرك: الراحل ساهم في 
إرساء دعائم األمن واالستقرار 

الداخلي من خالل احلث الدائم 
على احلفاظ على الوحدة الوطنية

خالد العنزي: األمير الراحل 
كان أول قائد عربي تتّوجه األمم 

املتحدة قائدًا لإلنسانية لعدم 
تأخره في مد يد العون لكل 

مستضعفي العالم

خليل الصالح: الراحل جعل 
الكويت دولة دميوقراطية عصرية 
مزودة بالعلم واملعرفة ويسودها 

التعاون واإلخاء

سعد اخلنفور: الراحل له دور 
في قيادة الكويت نحو 

بّر األمان والنأي بها عن الصراعات 
اإلقليمية والفنت التي شهدتها 

املنطقة

سعدون حماد: نستذكر حكمة 
وخبرة األمير الراحل.. فقد 

أفنى حياته في خدمة الشعب 
وشهدت البالد طفرة نوعية 

في عهده

سلمان احلليلة: مواقف األمير 
الراحل العديدة واحلاسمة 

جنحت في رأب الصدع 
بني األشقاء وحالت دون تفاقم 

األزمات

مبارك اخلجمة: حكمة األمير 
الراحل عبرت بسفينة البالد 

إلى شاطئ األمان وسط عواصف 
إقليمية عاتية

محمد احلويلة: مسيرة الراحل 
حافلة بالعطاء واإلجنازات 

ومكانته البارزة ساهمت في 
اعتالء الكويت منصات التتويج 

اإلنساني واألممي
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شخصيات لـ «األنباء»: األمير الراحل ترك بصمات واضحة 
مبختلف مناحي احلياة في املنطقة والعالم

دارين العلي

«لن تســتطيع الســنوات أن متحو ذكره 
فأعماله ومآثره ستبقى خالدة على مر التاريخ»
لسان حال الكويتيني والعرب والكثيرين 
مــن أنحاء العالم في الذكــرى األولى لرحيل 

األمير الراحل الشيخ صباح األحمد.
برحيله فقد العالم قيمة وقامة، فقد إنسانا 
بكل مــا للكلمة من معنى، فقد قائدا وســيدا 
يقف اجلميع إجالال ملســاهماته وأعماله على 
مختلف الصعد سياسيا واجتماعيا واقتصاديا 

وإنسانيا.
تعجز الكلمات عن ذكر محاسنه، وال تكفي 
الســطور لذكر مآثره وهو املتربع في قلوب 
كل من عرفه وعاصره وكل من كان سببا في 

تلقيه قوتا او تعليما او عالجا او حياة.
وفي هذه السطور، مشاركات تستذكر مآثر 
أمير اإلنسانية من شخصيات عاصرت سموه 
واطلعت عن قرب على إجنازاته ومبادراته.

ترك فراغًا كبيرًا

وفي هذا السياق، جدد وكيل وزارة الكهرباء 
واملــاء والطاقة املتجددة بالتكليف م.جاســم 
النوري تعازيه لعموم الشعب الكويتي وعموم 
أهالي دول اخلليج والعالم العربي والعالم في 
الذكرى السنوية األولى لرحيل األمير الراحل 

الشيخ صباح األحمد.
وقال النوري انه بعد مرور عام على رحيله 
وهو قائد للعمل اإلنساني واإلمنائي في البالد 
وخارجهــا ترك فراغا كبيرا كأحد أعالم األمة 
العربية واإلســالمية، بحكمتــه وتضحياته 
وإنســانيته، حيث ترك بصمات واضحة في 

مختلف مناحي احلياة في املنطقة والعالم.
وقال ان سموه كان رجال حكيما لعب أدوارا 
شتى في مختلف املجاالت سواء السياسية او 
االجتماعية او االقتصادية، ولعب دورا كبيرا 
في املجــال التنموي في البــالد، وكذلك على 
صعيد احلرص علــى تأمني خدمتي الكهرباء 
واملاء في البالد واالنفتاح على التكنولوجيا 
احلديثة واملتطورة لتأمني الرفاه االجتماعي.

وقال ان سموه وضع اللبنة األولى للتحول 
نحو الطاقات النظيفة في البالد وكان لديه بعد 
نظر في مسألة االستفادة منها ملا لها من أهمية 
اقتصادية وبيئية، حيث تعهد بإنتاج الكويت 
لـــ ١٥٪ مــن إنتاجها الكهربائي مــن الطاقات 
املتجــددة بحلول ٢٠٣٠ فكان ذلك ســببا في 
انطالق عجلة العمل واملشاريع املتعلقة بهذا 

الشأن لتحقيق الرؤية السامية.
وأكــد ان الكويت مبســؤوليها وقيادييها 
وشعبها ســتكمل املسيرة التي بدأها الراحل 
وستعمل على االستمرار للوصول الى مصاف 
الدول املتقدمة في توليد الطاقة واحلفاظ عليها 

واحلفاظ على موارد الدولة.
وأكد ان ســمو األمير الراحل ســيبقى في 
ذاكرة العالم لفترة طويلــة مبآثره ومواقفه 
وعمله اإلنساني الذي سيشكل نبراسا يحتذى 

وستبقى أعماله خالدة عبر الزمن.
«هذوال عيالي»

من جهته، قال الوكيل املساعد في الديوان 
األميري مدير عام مكتب الشهيد صالح العوفان 
انه في الذكرى السنوية األولى لرحيل سمو 
األمير الراحل الشيخ صباح األحمد نستذكر 
مآثره العظيمة التي ســتبقى خالدة على مر 

الزمن.
وأضــاف: «لقــد فقدنا أبــا للكويت وقائدا 
لشــعبها وســتبقى ذكــراه دائما فــي عقول 
الكويتيني وستبقى مكانته عالقة في قلوبنا 

مهما طال الزمن».
وقال ان أســر الشــهداء لن ينسوا وقفاته 
ومســاندته بكلمته املأثــورة «هذوال عيالي» 

التي ستبقى في أذهاننا ما حيينا.
وأمل العوفــان من العلي القدير ان يرحم 
سموه ويسكنه فسيح جناته وان يعني سمو 
األمير الشيخ نواف األحمد وسمو ولي عهده 

على حمل األمانة.
مبادرات خالدة

بدوره، استذكر األستاذ في كلية الهندسة 
والبترول بجامعة الكويت ومدير الهيئة العامة 
للبيئة ســابقا د.صالح املضحي مآثر سموه 
ومبادراته في املجال البيئي، السيما مبادرته 
التي قدمها عندما دعي للمؤمتر السنوي لتغير 
املناخ كضيف شرف في ديسمبر ٢٠١٢ في قمة 

تغير املناخ في الدوحة.
وقال املضحي انه كان وقتها رئيس الوفد 
الكويتي كونه مديرا عاما للهيئة، وطلب سموه 
ان تتضمــن كلمتــه مبادرة تتعلــق بالتغير 
املناخي تسجل لصالح الكويت، فكان االقتراح 
ان تكون هناك نسبة من إنتاج الطاقة املتجددة، 
وكانت احلكومة وقتذاك تضع في اعتباراتها 
ان يكون انتــاج الكويت من الطاقة املتجددة 
١٠٪ إال ان سموه رفعها الى ١٥٪ فأصبحت هذه 
رغبة سامية والتزاما أدبيا أمام اجلمعية العامة 
للمؤمتر على الرغم من ان الكويت ليست ملزمة 
بتخفيض انبعاثاتها كونها ليست من الدول 
الصناعية، ما رفع من شأن البالد في احملافل.

وقال املضحي ان الرغبة السامية حتولت 
الــى أمر أميري للحكومة التي شــكلت جلنة 
أيام وزير الكهرباء م.أحمد اجلســار وتوالت 
املبادرات وصوال الى مشروع الدبدبة بعد ان 
حركت مبادرة لصاحب السمو املياه الراكدة 
ومت تنفيذ مشروع الشقايا وعدد من املشاريع، 
حيث يبلغ حاليا اإلنتاج من الطاقة املتجددة 

ما يقارب الواحد غيغاواط.
مسيرة النهضة والتنمية

بدورها، قالت رئيسة مجلس إدارة اجلمعية 
الكويتية حلماية البيئة د.وجدان العقاب ان 
اجلمعية الكويتية حلماية البيئة تستذكر في 
ذكرى رحيل سموه تلك املآثر اخلالدة وجليل 
صنائعه في الشأن البيئي ومنها االستقبال 
الســامي لرئيــس وأعضــاء مجلــس اإلدارة 
مسترشــدين بنصائح ســموه والتوجيهات 

السديدة التي أثرت املقابلة.
واســتذكرت إنشــاءه أول كيان بيئي في 
الكويت عندما وجه بتأسيس إدارة البيئة في 
بلدية الكويت انعكاسا لرؤية سموه الثاقبة في 
املكانة التي تتبوأها البيئة واملوارد الطبيعية 

في مسيرة النهضة والتنمية الكويتية.
وحتدثت عن إيالء ســموه الشأن البيئي 
مكانة خاصة األمر الذي انعكس على التمثيل 
السامي للكويت في احملافل البيئية الدولية 
مسجال أمام القادة العامليني واخلبراء املعنيني 
اهتمامات الدولة بكل أبعاد املساعي واملقاصد 
البيئية ومشاركتها دول العالم أبرز القضايا 
فــي هذا املجــال، باالضافة إلــى أن اجلمعية 
وهي تسجل دائما تقديرها االهتمام السامي 
للراحل الكبير بالبيئة فإنها كانت دائما أيضا 
تعرب عن امتنانها مبولد قانون حماية البيئة 
٢٠١٤/٤٢ في عهد سموه مواءمة لرؤيته، رحمه 
اهللا، لكويت ٢٠٣٥ وتعزيزا ملسيرة التنمية 
املستدامة التي غرس سموه نبتها الطيب في 

ثرى الوطن احلبيب.
وأضافت: عاهدت صاحب الســمو األمير 
الشيخ نواف األحمد وسمو ولي العهد الشيخ 
مشعل األحمد، على مواصلة العطاء والبذل 
دعما وتعزيزا لقيم املواطنة البيئية ومفاهيم 

العمل التطوعي.
املياه أولى أولوياته

من جهته، قال رئيس جمعية املياه الكويتية 
د.صالح املزيني انه وفي ذكرى رحيل سموه 
يستذكر ما القته اجلمعية من دعم ومساندة 
في مهمتهــا كون املاء كان من أولى أولويات 

سموه، رحمه اهللا.
ولفت إلى برقية بعثها سموه جلمعية املياه 
الكويتية بتاريخ ٢٠ ديسمبر ٢٠١٧ تضمنت 
ثناء على جهود اجلمعية في نشــر التوعية 
بأهمية احملافظة على مصادر املياه وحمايتها 
ورفع اسم وطننا الغالي في احملافل اإلقليمية 

والدولية.
وقــال ان اجلمعيــة عملــت وبنــاء على 
توجيهاتــه، رحمه اهللا، جنبا الى جنب مع 
املؤسســات الرســمية في الدولــة لتحقيق 
رغبته السامية الستدامة املياه في الكويت 

لألجيال القادمة.
واســتذكر بكل مشــاعر احلــب والعرفان 
استقبال سموه، رحمه اهللا، ألعضاء اجلمعية 
في رمضان ٢٠١٩ وتوجيهاته الكرمية بضرورة 
تنمية مصادر املياه في الكويت والعمل على 
اســتدامتها وتقدميــه دعما ماليــا ومعنويا 
للجمعية الستمرار حتقيق أهدافها وتوجيهه 
رسالة دعم وتأييد ألحد علماء اجلمعية ودعم 

إجنازاته العلمية.
وختم: «نسأل اهللا أن يرحم سموه ويدخله 
فسيح جناته» آمال أن حتظى اجلمعية بدعم 
القيادة السياسية في بلدنا احلبيب كما كانت 
في حقبة الشيخ صباح األحمد، رحمه اهللا، 
داعيــا اهللا أن يحفظ صاحب الســمو األمير 
الشيخ نواف األحمد وسمو ولي عهده األمني 
وأن يكألهما بحفظه ورعايته وأن يدمي عليهما 

نعمة الصحة والعافية.
قامة وقيمة

بدوره، قال أستاذ علم النفس في جامعة 
الكويت د.عويد املشعان ان اإلنسان ال يسعه 
إال ان يقف إجالال وتقديرا ملقام سموه، رحمه 
اهللا، حيث يعجز اللسان ان يصف هذا اإلنسان 
وهو قامة وقيمة وله مآثر كبيرة وكثيرة جدا 

داخل الكويت وخارجها.
وقال ان أبرز مآثره تقريب وجهات النظر 
بــني الــدول العربيــة واخلليجية فهــو أبو 
الديبلوماســية وله باع طويــل جدا في هذا 
املجال وله دور كبير جدا في تقريب وجهات 

النظر بني دول املنطقة.
وتناول املشعان عمل سموه اخليري، الفتا 
الى ان تســميته بقائد اإلنسانية لم تأت من 
فراغ بل من أعماله ومآثره في بعض الدول.

ولفت الى انه غني عن التعريف في أي محفل 
ولــه دور كبير جــدا على الصعيديــن العربي 
والدولي، قائال إنه إنسان بكل ما للكلمة من معنى 
وله أدوار كبيرة وكثيرة في مختلف اجلوانب 
سواء االقتصادية او السياسية او االجتماعية 

في مختلف الدول العربية.
واســتذكر محاوالته ومبادرته بتأسيس 
جلان خيرية ملساعدة الدول املنكوبة والفقيرة.

وأضاف: «نحن فقدنا سموه، فقدنا اإلنسان 
القائد، فهو قائد يحمل كاريزما ودورا مميزا 
بني الدول العربية»، قائال: «لقد حاول ســمو 
الراحــل ان يجعل من الكويــت منارة كبيرة 
جــدا ومركــزا ماليا مرموقــا ومتقدما، واآلن 
يكمــل الدور صاحب الســمو األمير الشــيخ 
نواف األحمد وســمو ولي عهــده، داعيا اهللا 
ان يتمكنــوا مــن القيــام بدورهم اإلنســاني 
واالجتماعي واالقتصادي والقضاء على الفساد 
واملفسدين لتكون الكويت منارة للعلم والبناء 

كما كانت دائما.

أكدوا أنه لعب أدوارًا شتى في مختلف املجاالت السياسية واالجتماعية واالقتصادية
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صالح العوفان: كلمته املأثورة 
«هذوال عيالي» ستبقى في أذهاننا 

ما حيينا

د.صالح املضحي: رغبته السامية 
في تفعيل الطاقات املتجددة حّركت 

املياه الراكدة في هذا املجال
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ساهم في تقريب وجهات النظر 

بني الدول العربية واخلليجية 
كأٍب للديبلوماسية



٭ وطننا أمانة في أعناقنا وعلينا احملافظة عليه متمسكني بنهجنا الدميوقراطي الذي 
ارتضيناه وبدستورنا الذي نفتخر به.

٭ إن الوالء للوطن فوق كل والء ومصلحة الوطن تتقدم على كل مصلحة واالنتماء للكويت 
يعلو على كل انتماء فاحرصوا على حماية أمن الوطن.

٭ الكويت دار أمن وأمان وواحة رخاء واستقرار وسط محيط تستعر فيه نيران احلروب.
٭ افتحوا أبواب املستقبل بالعمل اجلاد املخلص وأطلقوا مسيرة البناء والتنمية والتقدم، 
وصوًال إلى غٍد زاهر مشــرق بإذن اهللا، لتظل الكويت دائمًا بعون اهللا حرة أبية كاملة 

السيادة عالية الراية مرفوعة الرأس.
٭ الواجب اإلنساني العاملي لن يكون على حســاب الواجب األهم في إسعاد شعبنا 

واالرتقاء مبستوى معيشته.
٭ حماية أمن الكويت وسيادتها واجب مقدس ونذرنا أنفسنا له ولن نتراخى في أدائه.

٭ ليفهم اجلميع أننا ال ندعو أو نسمح بالتستر على الفساد والفاسدين وال نقبل السكوت 
عن أي انتهاك حلرمة املال العام.

٭ احلرية واملسؤولية صنوان ال يفترقان وإال فستكون الفوضى بديًال للحرية ويكون الدمار 
بديًال للبناء.

٭ ضعوا مصلحة الكويت نصب أعينكم واجعلوها املعيار األول.
٭ العاقل من اتعظ بغيره وأدرك ما ينعم به في وطنه من أمن وأمان واستقرار ورخاء.

٭ ديننا احلنيف دعا إلى احلكمة واملوعظة احلسنة ونهى عن الفجور في اخلصومة 
وعن الفحش في القول والعمل.

ل له نفسه االعتداء على املال العام  ٭ سنقف بكل حزم وقوة في مواجهة كل من تسوِّ
فهو مال الشعب.

٭ شــبابنا هم الثروة احلقيقية ويحظون لدينا مبا يستحقونه من عناية واهتمام وعلينا 
حتصينهم من األفكار الضالة والسلوك املنحرف.

٭ إمياني راسخ بقدرة أهل الكويت على العبور بسفينة العز واخلير إلى بر األمان وحتقيق 
املستقبل الزاهر لوطنهم بعون اهللا وتوفيقه ونسأل اهللا أن يحفظ وطننا.

٭ محيطنا اخلليجي واحلفاظ على ما حتقق لنا من مكتسبات هو الضمانة في مواجهة 
املخاطر.

٭ وحدتنا الوطنية هي سورنا الواقي وعلينا تعزيز جبهتنا الداخلية والوقوف في وجه كل 
من يحاول إثارة النعرات.

٭ نحمد اهللا أننا في دولة دستور وقانون ومؤسسات تكفل للجميع حق اللجوء إلى القضاء 
في مواجهة شبهات الفساد أو التجاوز على املال العام وهو قضاء مشهود.

٭ لكم أن تفخروا باملكانة الرفيعة التي يتبوأها وطننا لدى املجتمع الدولي ومبا حققه 
على صعيده من إجنازات في مجال العمل اإلنساني واإلغاثي واالجتماعي.

٭ علينا التمسك مبكتسباتنا الوطنية وبنهجنا الدميوقراطي الثابت ولن نسمح باملساس 
بالدستور فهو الضمانة احلقيقية الستقرار نظامنا.

٭ التعاون بني السلطتني لتعزيز دولة املؤسسات وسيادة القانون ومواصلة إطالق مسيرة 
التنمية واإلصالح وتنفيذ البرامج االقتصادية.

٭ ندعو إلى احلكمة والتروي وااللتزام بقيم وأخالق مجتمعنا احلريص على عدم اإلساءة 
إلى سمعة الناس وكراماتهم وعدم إطالق األحكام دون دليل أو برهان.

٭ مسؤوليتنا أمام اهللا ثم التاريخ عظيمة ولن تغفر لنا أجيالنا القادمة قصورًا نستشعره 
في معاجلتنا لهمومها ومشاغلها.

٭ نؤكد وقوفنا مع املجتمع الدولي الجتثاث اإلرهاب ووأد روح التطرف وندعو العالم 
إلى إشاعة التسامح وتغليب احلوار والقبول باآلخر.
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