
نواف األحمد
القـوي األمني

مع إشراقة صباح اليوم، حتتفل الكويت بالذكرى األولى لتولي 
صاحب السمو األمير الشــيخ نواف األحمد مسيرة احلكم، إذ 

بايعت الكويت سموه أميرًا وقائدًا ووالدًا وحكيمًا.
نواف األحمد.. القوي األمني، املؤمن بالكويت أسرة واحدة ويدًا 
واحدة ومصيرًا واحدًا، حيث عمل ســموه طوال مسيرته على 
استلهام الروح الكويتية األصيلة في ترسيخ مبادئ العالقة بني 

احلاكم وشعبه.
فأميرنا صاحب احلضور السياسي الفاعل في احملافل العاملية 

والذي ميتلك رصيد تقدير كبيرًا خليجيًا وعربيًا يقود سفينة الكويت 
في خضم األزمات التي تعصف مبنطقتنا بكل اقتدار، عابرًا بها 

مبشيئة الرحمن إلى بر األمن واألمان كما عهدناه دائمًا.
وبهذه املناسبة العزيزة على القلوب، نهنئ أهل الكويت وأنفسنا 
بهذه القيادة احلكيمة، متمنني لسموه موفور الصحة والعافية 

والعمل دائمًا ملا فيه خير الكويت ورفعتها.
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صفحات08رئيس التحرير: يوسف خالد المرزوق

إصدار خاص 
مبناسبة الذكرى األولى ملبايعة

صاحب السمو الشيخ  نواف األحمد 
أميرًا للبالد



كويت «العهد اجلديد»

صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد خالل افتتاح دور االنعقاد األول ملجلس األمة 
وبجانبه رئيس املجلس مرزوق الغامن

ذكرى مرور العام األول من احلكم الرشيد لصاحب السمو

ل صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد اسمه في  سجَّ
سجل األسماء املشّرفة التي حكمت دولة الكويت باعتباره 

احلاكم السادس عشر للبالد في مثل هذا اليوم عندما نادى 
مجلس الوزراء بسموه أميرا للبالد خلفا لألمير الراحل الشيخ 

صباح األحمد.
وفي اليوم التالي أدى صاحب السمو اليمني الدستورية 

في جلسة مجلس األمة اخلاصة وذلك عمال باملادة (٦٠) 
من الدستور، وقال سموه في النطق السامي «أقسم باهللا 

العظيم أن احترم الدستور وقوانني الدولة وأذود عن 
حريات الشعب ومصاحله وأمواله وأصون استقالل 

الوطن وسالمة أراضيه».
ثم تفضل صاحب السمو في جلسة ٣٠ سبتمبر 
بتسجيل كلمته السامية في سجل الشرف مبجلس 
األمة، وقال سموه فيها: «تنعم دولة الكويت بفضل 

اهللا تعالى وتوفيقه بنظام دميوقراطي راسخ جتلى 
بالثوابت واألسس الدســتورية التي تضمن سالسة 

وانتظام انتقال مسند اإلمارة والصالحيات الدستورية 
املتعلقة به دومنا أي فراغ دستوري ومبا يضمن االستقرار 

ودميومة مسيرة اخلير في الوطن الغالي مستذكرين بكل 
اإلجالل مآثر األمير الراحل صاحب السمو الشيخ صباح األحمد 

اجلابر الصباح، طيب اهللا ثراه، اإلنسانية واخليرة ونهجه النير 
الذي ارتقى مبكانة الوطن بني األمم.

إن الثقة الغالية التي أوالنا إياها الشعب الكويتي الكرمي هي أمانة في 
عنقنا معاهدين اهللا تعالى على أداء مسؤوليتها على خير وجه خلدمة 
الوطن ومؤكدين متسكنا بالدستور واحملافظة عليه وباستمرار السير 
على النهج الدميوقراطي للوطن العزيز، سائلني املولى تعالى أن يلهمنا 
السداد والرشاد لتحقيق كل ما ننشده جميعا لوطننا من رقي ومنو 
وازدهار ويحفظه ويدمي عليه نعمة األمن واألمان والرخاء وأن يكلل 

كافة اجلهود املخلصة بالتوفيق خلدمته ورفعة شأنه».
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نواف األحمد.. القوي األمني



صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد مع سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد

صاحب السمو مع املغفور له بإذن اهللا تعالى العم خالد يوسف املرزوق

سمو األمير مطلعا من السيد فواز خالد يوسف املرزوق على املرحلة الرابعة ملدينة صباح األحمد البحرية

«نــواف األول».. القــوي األمني الذي 
عرفته الكويــت منذ ان تدرج في املراكز 
ومترس في احلكم، فســموه رجل دولة 
بكل ما للكلمة مــن معنى، تدرب وتعلم 
في مدرســة الكويت الشاملة بدستورها 
ودميوقراطيتها، القريب من شعبه والذي 
نذر حياته لتحقيــق تطلعاتهم وآمالهم 
واالرتقاء بالديرة وازدهارها وتطورها.

ولد صاحب السمو في ١٩٣٧/٦/٢٥ في 
مدينة الكويت بفريج الشيوخ، وهو النجل 
السادس حلاكم الكويت العاشر املغفور 
له بإذن اهللا الشيخ أحمد اجلابر املبارك 
الصباح الذي حكم الكويت في الفترة من 

عام ١٩٢١ ولغاية عام ١٩٥٠.
نشأ سموه وترعرع في بيوت احلكم 
منذ والدته وهي بيوت تعتبر مدارس في 
التربيــة والتعليم وااللتزام واالنضباط 

وإعداد وتهيئة حكام املستقبل.
وسموه سليل أسرة آل الصباح الكرام 
حكام الكويت منذ نشــأتها وهي األسرة 
العربيــة األصيلة النبيلــة ذات اجلذور 
الضاربة عروقها في عمق التاريخ العربي.

ودرس ســموه في مــدارس الكويت 

إخوانــه من حكام الكويت جهودا جبارة 
لتعزيز مكانة الكويت بني الدول املتقدمة 
واملتطورة، كما أضحى عطاؤه وخبرته في 
املجاالت التي تولى قيادتها محل احترام 

وتقدير من اجلميع.
ومنذ استقالل البالد، كان لسموه بصمة 
في العمل السياســي، ففي ١٢ فبراير عام 
١٩٦٢ عينه األمير الراحل الشيخ عبداهللا 
السالم الصباح، رحمه اهللا، محافظا حلولي 
وظل في هذا املنصب حتى ١٩ مارس عام 
١٩٧٨ عندما عني وزيرا للداخلية في عهد 
األمير الراحل الشيخ جابر األحمد اجلابر 
الصباح، رحمه اهللا، حتى ٢٦ يناير ١٩٨٨ 

عندما تولى وزارة الدفاع.
احلرس الوطني

وبعــد حتريــر الكويت مــن الغزو 
العراقي عام ١٩٩١ تولى ســمو الشــيخ 
نواف األحمــد حقيبة وزارة الشــؤون 
االجتماعيــة والعمل ابتداء من ٢ أبريل 
١٩٩١ واســتمر في ذلك املنصب حتى ١٧ 

أكتوبر ١٩٩٢.
وفــي ١٦ أكتوبر ١٩٩٤ تولى ســموه 

املختلفــة وهــي مدارس حمادة وشــرق 
والنقرة ثم في املدرسة الشرقية واملباركية، 
وواصل سموه دراساته في أماكن مختلفة 
من الكويت، حيث متيز سموه باحلرص 
على مواصلة حتصيله العلمي وظلت هذه 
الصفة تالزمه فيما بعد، وجتلت بتشجيع 
ســموه لطلبة العلم في مختلف مراحل 
التعليم االبتدائي واملتوســط والثانوي 
والعالي انطالقا من رؤية سموه بأهمية 
التحصيل العلمي الذي يعتبر أساس تقدم 

املجتمعات ورقيها.
وكثيرا ما كان سمو الشيخ نواف قريبا 
من املواطنني طوال مســيرته السياسية 
فكانوا يشاهدونه في مناسباتهم املتنوعة 
ويســتقبلونه في دواوينهم ملشاركتهم 
أفراحهــم أو التعزيــة مبصابهم كما كان 
يســتقبلهم لتلمــس حاجاتهــم وتلبية 

متطلباتهم.
مكانة الكويت 

ولصاحب السمو األمير الشيخ نواف 
األحمد تاريخ زاخر في العمل السياسي 
امتد ألكثر من نصف قرن بذل خاللها مع 

منصب نائب رئيــس احلرس الوطني 
واستمر فيه حتى ١٣ يوليو ٢٠٠٣ عندما 
تولى وزارة الداخلية، ثم صدر مرسوم 
أميري في ١٦ أكتوبر من العام ذاته بتعيني 
سموه نائبا أول لرئيس مجلس الوزراء 
ووزيرا للداخلية وبقي في هذا املنصب 
حتى تعيينه وليا للعهد في عام ٢٠٠٦.

ولصاحب السمو األمير الشيخ نواف 
األحمد إجنازات بارزة قبل توليه والية 
العهد، منها حتويل منطقة حولي التي 
كانت عبارة عن قرية إلى مركز حضاري 
وسكني متميز يعج بالنشاط التجاري 

واالقتصادي.
وحني أسندت إلى سموه حقيبة وزارة 
الداخلية كان هاجسه الرئيسي حفظ األمن 
واالستقرار للوطن واملواطنني وحرص 
على مجــاراة العصر ومواكبــة التقدم 
العاملي في مجال األمن فعمل على تطوير 
القطاعات األمنية والشــرطية وتوفير 
اإلمكانــات املادية للنهوض باملســتوى 
األمني وإدخال األجهزة األمنية احلديثة، 
ورســم اســتراتيجية منظومــة أمنية 
متكاملة ملكافحة اجلرمية وضرب أوكارها 

في مختلف مناطق الكويت وحدودها.
وحرص ســموه على االســتفادة من 
الثــورة املعلوماتية في العالم من خالل 
توظيف تطبيقاتها التكنولوجية املتقدمة 
فــي عمل األجهزة األمنية املختلفة مثلما 
فعل بكل الوزارات التي تولى مسؤوليتها.
ووضــع اســتراتيجية أمنيــة دقيقة 
ملنظومة شاملة حتمي احلدود برا وبحرا، 
إذ ترصد املنظومة اإلدارية كل شــبر من 
أرض الوطــن فــي حني تغطــي القواعد 
البحرية املياه اإلقليمية واجلزر، أما املراكز 
احلدودية فتغلق الطرق أمام املتســللني 
وتضبط كل من تســول له نفسه العبث 

بأمن البالد واستقرارها.
وترك سموه بصمات إنسانية واضحة 
الشــؤون  حــني تولــى حقيبــة وزارة 
االجتماعية، إذ ســارع إلى اتخاذ قرارات 
إنسانية لرعاية األرامل واأليتام واملسنني، 
كما برهنــت أعماله على أنه خير نصير 
للطفل واملرأة واألرملة واملسن والعامل.

الغزو الغاشم

وعندمــا تعرضــت البــالد للغزو 

العراقي الغاشم عام ١٩٩٠ ساهم سموه 
في القرارات احلاسمة ملواجهة الغزاة 
وجند كل الطاقات العسكرية واملدنية 
من أجــل حترير البــالد، وأدى دورا 
بارزا في قيادة املقاومة وتأمني وصول 
الشرعية للمملكة العربية السعودية 
الشقيقة إلى جانب قيادته للجيش.

وحققــت الرؤية األمنيــة الثاقبة 
لسموه ثمارها وخصوصا في التعامل 
مع احلوادث اإلرهابية في البالد كتلك 
التــي حدثت فــي يناير عــام ٢٠٠٥، 
حيث قاد سموه بنفسه املواجهة ضد 
اإلرهابيــني وكان موجودا في مواقع 
تلك األحداث الستئصال آفة اإلرهاب 

في البالد من جذورها.
ويتميز صاحب السمو األمير الشيخ 
نواف األحمد باحلرص الشــديد على 
تعزيز الفضائل والقيم ويؤمن بأهمية 
وحــدة وتكاتف أبناء الكويت جميعا 
باعتبــار أن قوة الكويــت في وحدة 
أبنائها وأن تقدمها وتطورها مرهون 
بتآزرهــم وتالحمهــم وإخالصهم في 

العمل.

«نواف األول».. القوي األمني

صاحب السمو أمام لوحة حتمل أسماء وصور األسرى الشهداء ملسة أبوية من صاحب السمو جتاه أطفال الكويت

سموه ملتقياً بأبنائه من القوات املسلحة
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صاحب السمو خالل استقباله الوزراء اجلدد بعد التشكيل الوزاري للحكومة الـ ٣٨

صاحب السمو مستقبال عبداهللا الرشيدي بعد فوزه بامليدالية البرونزية في أوملبياد طوكيو مع د.مشعان العتيبي والشيخ مبارك فيصل النواف وفاطمة حيات

سموه موقعاً على سجل الشرف خالل زيارة سموه إلى رئاسة قوة اإلطفاء العام

سموه مستقبال إدارة النادي البحري وشباب الغوص

حتتفل الكويت اليوم بذكرى مرور 
العام األول على تولي صاحب السمو 
األمير الشــيخ نــواف األحمد مقاليد 
احلكم، صاحــب املواقف اخلالدة في 
تاريخ الكويت، واملتمرس القدير في 

شؤون احلكم.
وقد حفل عام احلكم األول لصاحب 
الســمو بالعديد من التطورات التي 
صبــت كلهــا فــي مصلحــة الكويت 
وشــعبها والتــي نرصدهــا فــي هذا 

التقرير:
ففي ٢٠ أكتوبر، أكد صاحب السمو 
في النطق الســامي بجلســة افتتاح 
دور االنعقاد أهمية االلتزام بالدستور 
ودولــة القانون وضرورة التمســك 
بالثوابــت الوطنيــة الراســخة وفي 
مقدمتها وحدتنــا الوطنية وتكاتفنا 

وتعاوننا كأسرة واحدة.
القوات املسلحة

وفي ٢ نوفمبر، قام صاحب السمو 
األمير الشيخ نواف األحمد بزيارة الى 
وزارة الدفاع (قاعــة الفريق متقاعد 

أحمد خالد الصباح).
كما قام سموه في ٩ نوفمبر بزيارة 
مماثلة الى الرئاســة العامة للحرس 
الوطني، ثم في ١١ نوفمبر بزيارة الى 

رئاسة قوة االطفاء العام.
وشهد يوم ١٥ نوفمبر افتتاح اول 
لوحة رســمية حتمل اســم صاحب 
الســمو األمير الشيخ نواف األحمد، 
وكانت في مكتبة بريد مدينة صباح 

األحمد السكنية.
وتابع صاحب الســمو في شــهر 
نوفمبــر زياراتــه ودعمــه ألبنائــه 
املواطنني، حيث كانت وجهته في ١٦ 
نوفمبر وزارة الصحة، مثمنا جهود 
التصدي لوباء كورونا، ومؤكدا على 
ضرورة االرتقاء باملنظومة الصحية.

انتخابات مجلس األمة

وعقــب اجراء انتخابــات مجلس 
األمــة وتهنئة الفائزيــن بعضويته، 
قبل صاحب السمو استقالة احلكومة 
في ٦ ديسمبر، وفي ٨ منه أصدر سموه 
أمرا أميريا بتعيني سمو الشيخ صباح 
اخلالد رئيسا ملجلس الوزراء وتكليفه 
ترشيح اعضاء الوزارة اجلديدة، ثم 
شهد سموه في ١٤ ديسمبر اداء اليمني 

الدستورية للحكومة اجلديدة
افتتاح دور االنعقاد

وفي ١٥ ديســمبر، تفضل صاحب 
الســمو األمير الشــيخ نواف األحمد 
بافتتــاح دور االنعقاد األول للفصل 
التشريعي السادس عشر، حيث ألقى 
سموه النطق السامي قائال: نستذكر 
اليوم بكل االعتزاز والعرفان والتقدير 
جهود وإجنازات قائدنا احلكيم ووالدنا 
الكرمي ســمو أميرنا الراحل املغفور 
له بــإذن اهللا تعالى الشــيخ صباح 
األحمد اجلابر الصباح، طيب اهللا ثراه، 
مؤكدين ســيرنا على نهجه لتحقيق 
خيــر وتقدم كويتنــا الغالية وأهلها 

األوفياء.
بالفــوز بعضويــة  وإذ أهنئكــم 
مجلــس األمة وبالثقــة الغالية التي 
أوالكم إياها شعبنا األبي فإنني أذكركم 
بأنكم ســتؤدون بعد قليل قســمكم 
الدســتوري وإنه لقســم لو تعلمون 
عظيم وبشــهادة شــعب كرمي وضع 
ثقته بكم وهي أمانة ثقيلة في أعناقكم 

وصورة حضارية ناصعة ملجتمعنا 
الكويتي األصيل.

اإلخوة واألبنــاء رئيس وأعضاء 
املجلس احملترمني،،

إن مســيرة وطننا العزيز تعاني 
مشكالت جســيمة وتواجه حتديات 
كبيرة، األمر الذي يســتوجب وعلى 
جناح السرعة وضع برنامج إصالحي 
شامل يؤتي احللول الناجعة لها حتى 
تســتقيم األمــور وتنطلق املســيرة 

وصوًال إلى التنمية املستدامة.
إن جناح برنامج اإلصالح الشامل 
يتطلب وعيًا مسؤوال وتعاونا فعاال 
بني مجلس األمــة واحلكومة وحزما 
في تطبيق القانون وتغليب احلوار 
اإليجابي املسؤول الذي يوحد ويجمع 
ويتجنب الفرقة واالنقســام ويحقق 

املصلحة الوطنية املشتركة.
إخوانــي وأبنائي رئيس وأعضاء 

مجلس األمة احملترمني،،
نحمد اهللا ونشكر فضله أن جعل 
كويتنا احلبيبة ديرة خير وبركة ودار 
أمــن وأمان وواحة رخاء واســتقرار 
وأفاء على أهلها الطيبني بفيض نعمه 

وأسباب العيش الكرمي.
وإنني على يقني راسخ بحرصكم 

املقام عن بالغ شكري لإلخوة الوزراء 
السابقني، متمنيا لهم كل التوفيق.

وأود في هذا اللقاء أن أسجل الثناء 
والتقدير لســمو األخ الشيخ صباح 
اخلالد رئيس مجلس الوزراء على ما 
يبذله من جهود كبيرة، كما أشد على 
أياديكم ملضاعفة اجلهــود والتفاني 
في أداء واجبكم الوطني ســاعني إلى 
التطوير خللق الفرص وسرعة اإلجناز 

للتخفيف عن كاهل املواطنني.
اإلخوة واألخوات،،

إن أمامكــم مســؤوليات جســاما 
السيما في هذه املرحلة الهامة، وإنني 
علــى يقني أنكم بعــون اهللا قادرون 
على مواجهتها واالنطالق نحو العمل 
اجلماعي بروح الفريق الواحد لدفع 
مسيرة العمل الوطني نحو اإلصالح 
والتنميــة لتحقيق ما ينشــده أبناء 
شــعبنا الوفي من آمــال وطموحات 
تنموية على كافة األصعدة، واضعني 
نصب أعينكم املصلحة العامة للوطن 

والتي تعلو فوق كل اعتبار.
وفي هذا الصدد، أجد لزاما علي أن 
أدعو السلطتني التشريعية والتنفيذية 
إلى التعاون البناء متسلحني في ذلك 
بنسيجنا االجتماعي ووحدتنا الوطنية 

كما هي خارطــة طريق لكل مخلص 
يريد لوطنه خيــرا وتقدما وازدهارا 

وألبنائه أمنا واستقرارا.
إنه التــزام أمــام اهللا واملواطنني 
باإلخالص للوطن واحترام الدستور 
والقانون والذود عن حريات الشعب 
ومصاحلــه وأموالــه وأداء أعمالكــم 
باألمانة والصدق.. هذه هي مهمتكم 
األساسية التي انتخبكم الشعب من 

أجلها لتحقيق آماله وتطلعاته.
أبنائي األعزاء،،

ال شــك أنكم تدركون ما يشــهده 
العالم ومنطقتنا على وجه اخلصوص 
من تطورات وأمامكم حتديات جسيمة 
وآمال يعلقها عليكم أهل الكويت فلم 
يعد هناك متسع لهدر املزيد من اجلهد 
والوقت واإلمكانات في ترف الصراعات 
وتصفية احلسابات وافتعال األزمات 
والتي أصبحت محل استياء وإحباط 

املواطنني وعقبة أمام أي إجناز.
هي دعوة صادقة ونصيحة مخلصة 
احرصــوا على أن تكون ممارســات 
قاعــة عبــداهللا الســالم ومداوالتها 
مدرســة ألبنائنــا وأجيالنــا القادمة 
وقدوة صاحلة جتسد اإلميان بالنهج 
الدميوقراطي وجدواه وساحة لالجناز 

جميعا على جتســيد التعاون البناء 
بني املجلس واحلكومة والعمل كفريق 
واحد متآزرين متكاتفني للحفاظ على 
هــذه النعمــة الغاليــة وحماية أمن 
واســتقرار هــذا البلد األمــني لتبقى 
كويتنــا الغالية كعهدها موطن العز 
واألمان عالية املكانة مرفوعة الراية 

بعون اهللا.
احلكومة اجلديدة

وفي ١٣ يناير، تسلم صاحب السمو 
األميــر الشــيخ نواف األحمــد كتاب 
اســتقالة احلكومة من ســمو رئيس 
الوزراء، وفي ٢٤ يناير أصدر سموه 
أمرا أميريا بتعيني سمو الشيخ صباح 
اخلالد رئيسا للوزراء وكلفه بترشيح 
اعضاء التشكيلة اجلديدة التي صدرت 
في ٣ مارس، حيث وجه كلمة سامية 

هذا نصها:
أحييكم بتحيــة ميلؤها األمل في 
غد أفضل ومستقبل مشرق بإذن اهللا، 
ويسرني أن أهنئكم مبناسبة تشكيل 
الــوزارة اجلديدة واختياركم أعضاء 
بها، داعيا اهللا ســبحانه وتعالى أن 
يعينكم على حمــل األمانة الوطنية 
الكبيرة التي كلفتم بها، معربا في هذا 

في ســبيل الغايات الوطنية املأمولة 
والتصدي للقضايا اجلوهرية وحماية 
املــال العام عمــال بأحكام الدســتور 
وتطبيق القانون على اجلميع بحزم 

وشفافية.
العشر األواخر

وفي ٥ مايو، وّجه صاحب الســمو 
األمير الشيخ نواف األحمد كلمة مبناسبة 
العشر األواخر من شهر رمضان املبارك، 
وجه فيهــا عددا من الرســائل والدعم 
البنائه املواطنني قائال: لقد عشنا جميعا 
طوال أكثر من عام ظروفا اســتثنائية 
استدعت احليطة واحلذر جراء تفشي 
وبــاء كورونا الذي اجتاح العالم وأثر 
على كافة األصعدة، األمر الذي يتطلب 
املزيد من التفهم والصبر في التعامل مع 
تداعيات تلك اجلائحة، داعيا اجلميع إلى 
ضرورة االلتزام باالحترازات الصحية.

وأود في هذا الصدد أن أُسجل بالغ 
اإلشادة بإخواني وأبنائي العاملني في 
الصفوف األمامية واملتطوعني في كافة 
القطاعات من املواطنني واملقيمني، فلقد 
حملوا علــى كاهلهم طوال هذه الفترة 
مهمة التصدي لوباء كورونا في البالد، 
معرضني أنفسهم وحياتهم للخطر في 
سبيل مواجهة هذه اجلائحة، متخذين 
أفضل اإلجــراءات الوقائية والعالجية 
من منظمة الصحة العاملية ملجابهة هذا 
الڤيــروس الفتاك، متســلحني في ذلك 
بالروح الوطنية العالية، فلهم منا جزيل 
الثناء والتقدير، ومن العلي القدير خير 

الثواب واجلزاء.
إخواني وأخواتي الكرام،،

إن الكويت أمانة فــي أعناقنا، ولن 
نســمح لكائن من كان أن يزعزع أمنها 
واســتقرارها مــن خالل نشــر دعوات 
مغرضة هدفها املس بوحدتنا الوطنية 
التي هي املصدر والسبيل الذي اتخذه 
األجــداد واآلبــاء، وســطروا بــه أروع 
التضحيات، للحفــاظ على هذا الكيان 
الغالي، وسنظل بإذن اهللا تعالي صفا 
واحدا ندافع عن حقوق ومكتسبات هذا 

الوطن وحماية مقدراته.
وفي هذا املقام، أؤكد أن التعاون بني 
سلطات ومؤسسات الدولة هو األساس 
ألي عمل وطني ناجح، واألسلوب األمثل 
نحو اإلجناز حتقيقا للتطلعات التنموية 
التي ينشــدها أبناء شــعبنا األوفياء، 
متمســكني بالنهج الدميوقراطي الذي 
ارتضيناه، مبتعدين عن أجواء االحتقان 
والتوتر وعن كل ما يدعو للتفرقة التي 
تؤدي إلى بطء عجلة التنمية في البالد، 
ملتزمني باحلوار الهادئ والهادف دون 
جتريح أو اتهام، لتفويت الفرصة على 
املتربصني للنيل من ثوابتنا الوطنية، 
فجميعنا مطالبون بالوقوف في وجه 
اإلشاعات التي تبث في منصات التواصل 
االجتماعي وحتري الدقة ملعرفة احلقيقة 
كاملــة، داعني العلــي القدير أن يحفظ 

بلدنا الغالي واحة لألمن واألمان.
إخواني وأبنائي وبناتي،،

إن أهم أولوياتنا في هذه املرحلة 
رعاية هذا اجليل الواعد من شــبابنا 
وتسخير طاقاتهم املفعمة باحليوية 
واإلخالص وفتح آفاق املستقبل أمامهم 
من خالل تأهيلهم بأفضل الوســائل 
العلمية واألكادميية احلديثة وغرس 
القيم الكويتية األصيلة املتجذرة في 
ثقافتنا وتراثنا ليشاركوا في مسيرة 
التنمية والبناء، فهم مستقبل الوطن 

وثروته احلقيقية.

عام احلكم األول.. إعالء مصلحة الكويت
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.. ومع أمير دولة قطر الشيخ متيم بن حمدصاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد مع خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز

في تتويج للجهود احلثيثة التي 
اســتمرت ألكثر من ٣ سنوات، التي 
بذلتها الكويت وعلى رأسها سمو األمير 
الراحل الشيخ صباح األحمد، رحمه 
اهللا، ومبتابعة وجهود صاحب السمو 
األمير الشــيخ نواف األحمد، حفظه 
اهللا، الحت في األفق في ٥ ديســمبر 
٢٠٢٠ مالمــح للحــل النهائي لألزمة 
اخلليجية اثر وساطة شهد بفعاليتها 

العالم اجمع.
وقال صاحب السمو األمير الشيخ 
نواف األحمد حينها ان ما مت التوصل 
اليــه من اتفــاق نهائي بني األشــقاء 
اخلليجيني يعد اجنازا سيعيد لكياننا 
اخلليجــي وعملنا العربي املشــترك 
وحدته ومتاسكه في مواجهة التحديات 

التي تعصف بالعالم اجمع.
جناح الوساطة

تبوأت الكويت وقيادتها السياسية 
صدارة االحداث تأسيسا على جناح 
وســاطتها في طي صفحــة اخلالف 
اخلليجي الذي استمر نحو ٣ سنوات 
ونصف السنة. فقد انهالت االتصاالت 
وبرقيات التهاني والتقدير في ٦ يناير 
على صاحب الســمو األمير الشــيخ 
نواف األحمد وسمو ولي العهد الشيخ 
مشــعل االحمــد، خارجيــا وداخليا، 
وأشاد االحتاد االوروبي واخلارجية 
السودانية والبرملان العربي والتعاون 
االسالمي ووزير اخلارجية القطري 
ووزيــر اخلارجية االميركــي بكامل 
التقدير جلهود الكويت في حل النزاع 
اخلليجــي، حيث رحــب األمني العام 
لــالمم املتحدة انطونيــو غوتيريس 
ببيان قمة «العال»، اخلليجية وثمن 
دور الكويت في رأب الصدع اخلليجي.

في هذا اإلطار، بعث صاحب السمو 
األمير الشيخ نواف األحمد في ديسمبر 
٢٠٢٠ برســالة شــكر وتقدير ألخيه 
خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان 
بن عبدالعزيز آل سعود ملك اململكة 
العربية السعودية الشقيقة هذا نصها:
يطيــب لــي أخــي العزيــز خادم 
احلرمني الشريفني اإلعراب عن خالص 
متنياتي لكم بدوام الصحة وموفور 

العافية.
كمــا أود أن أتقدم بجزيل الشــكر 
والتقدير على ما بذلته اململكة العربية 
السعودية الشقيقة بقيادتكم الرشيدة 
وحنكتكم املعهودة في سبيل حتقيق 
اإلجناز التاريخي بالوصول إلى االتفاق 
النهائــي حلــل اخلــالف اخلليجــي، 
مستذكرا بهذا الصدد اجلهود اخليرة 
والبناءة لسمو األمير الراحل الشيخ 
صباح األحمد، طيب اهللا ثراه، مؤكدا 
أن متثيل اململكة العربية السعودية 
الشقيقة لألشــقاء في دولة اإلمارات 
العربيــة املتحدة ومملكــة البحرين 
وجمهورية مصر العربية إمنا يعكس 
املكانة املرموقة لها ودورها الرائد في 
ســبيل الســعي لدعم أمن واستقرار 
املنطقة وحرصها على التكاتف ووحدة 
الصف في ظل الظروف الدقيقة التي 

يعيشها العالم واملنطقة.
إن ما مت التوصل إليه بني األشقاء 
يعد إجنازا سيعيد لكياننا اخلليجي 
وعملنــا العربــي املشــترك وحدتــه 
ومتاسكه في مواجهة التحديات التي 
تعصف بالعالم أجمــع ومبا ميكننا 
من العمل معا في سبيل حتقيق آمال 
وتطلعات شعوبنا املشروعة باألمن 

كمــا بعث صاحب الســمو األمير 
الشــيخ نواف األحمد برســالة شكر 
وتقدير إلى الرئيس السابق للواليات 
املتحدة األميركيــة الصديقة دونالد 

ترامب هذا نصها:
يسرني أن أتقدم لكم بجزيل الشكر 
والتقدير على اجلهود الكبيرة واملقدرة 
التي بذلتها الواليات املتحدة األميركية 

واالستقرار واالزدهار والرفاه.
مــع خالــص متنياتنــا للمملكــة 
العربية السعودية الشقيقة وشعبها 
الكرمي بدوام التقدم واالزدهار في ظل 

قيادتكم احلكيمة.
كمــا بعث صاحب الســمو األمير 
الشــيخ نواف األحمد برســالة شكر 
وتقدير ألخيه صاحب السمو الشيخ 
متيم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر 

الشقيقة هذا نصها:
يطيب لــي أخي العزيــز اإلعراب 
عن خالص متنياتي لســموكم بدوام 

الصحة وموفور العافية.
كمــا أود أن أتقدم بجزيل الشــكر 
والتقدير لسموكم على ما بذله بلدكم 
الشــقيق من جهود مقدرة في سبيل 
إجناح املســاعي اخليــرة التي بدأها 
صاحب السمو األمير الراحل الشيخ 
صباح األحمد، طيب اهللا ثراه، الحتواء 
األزمة اخلليجية وإنهائها بالتوصل 
إلــى االتفاق النهائي الذي يضمن لنا 
التضامن والتماسك في وحدة موقفنا.

إن اخلطوة املباركة التي حتققت 
بالتوصــل إلى االتفاق بني األشــقاء 
تعكس حرص سموكم على مكتسبات 
كياننا اخلليجي ووحدته ومتاســكه 
وصالبتــه ودوره علــى الســاحتني 
اإلقليميــة والدولية لنتمكن معا من 
العمل في سبيل حتقيق آمال وتطلعات 
شعوبنا ومواجهة التحديات اجلسام 

احملدقة بنا.
مــع خالص متنياتنــا لدولة قطر 
الشقيقة ولشعبها الكرمي بدوام التقدم 
واالزدهــار فــي ظــل قيادة ســموكم 

احلكيمة.

الصديقة منذ األيام األولى لنشــوب 
اخلالف اخلليجي بني األشقاء والذي 
كان لصاحــب الســمو األمير الراحل 
الشيخ صباح األحمد، طيب اهللا ثراه، 
الدور الكبير في سبيل الوصول إلى 
احتوائه وحله وأشير أيضا بالتقدير 
إلى اجلهود التي بذلها مؤخرا املستشار 
جاريد كوشنر في سبيل التوصل إلى 

هذا اإلجناز الذي يعكس حرص بلدكم 
الصديق على أمن واستقرار املنطقة 
وإدراكهــا حلتمية التكاتــف والتآزر 
في سبيل مواجهة التحديات احملدقة 
باملنطقة والعالم تلــك اجلهود التي 
ستظل راسخة في األذهان وتستذكرها 
شعوبنا بكل العرفان، متمنيا لكم كل 
السداد وللواليات املتحدة األميركية 
التقــدم  دوام  الصديــق  وشــعبها 

واالزدهار.
وكان صاحب السمو األمير الشيخ 
نواف األحمد قد أعرب عن بالغ سعادته 
وارتياحــه لإلجنــاز التاريخي الذي 
حتقق عبر اجلهود املستمرة والبناءة 
التي بذلت للتوصل إلى االتفاق النهائي 
حلل اخلالف الذي نشب بني األشقاء 
والذي أكدت من خالله كافة األطراف 
حرصها علــى التضامن والتماســك 
واالســتقرار اخلليجي والعربي، كما 
عكس االتفاق تطلع األطراف املعنية 
إلى حتقيق املصالح العليا لشعوبهم 
في األمن واالستقرار والتقدم والرفاه.

كما أكد صاحب السمو األمير أنه في 
الوقت الذي نعرب فيه عن سعادتنا 
لهذا اإلجناز نستذكر بالتقدير اجلهود 
اخليرة والبناءة لصاحب السمو األمير 
الراحل الشــيخ صباح األحمد، طيب 
اهللا ثــراه، الذي قاد تلك اجلهود منذ 
اليوم األول لنشــوب اخلالف والذي 
أرسى قواعد ذلك االتفاق لتبقى جهود 
سموه، رحمه اهللا، في أعماق وجداننا 

وفي صفحات تاريخنا.
وفــي كلمتــه في الــدورة الـــ ٤١ 
للمجلــس األعلــى ملجلــس التعاون 
لدول اخلليج العربية التي استضافتها 

اململكة العربية السعودية الشقيقة في 
يناير املاضي، أشــاد صاحب السمو 
األمير الشيخ نواف األحمد باإلجناز 
التاريخي بالتوقيع على «بيان العال»، 

قائال:
يسرني في مستهل كلمتي أن أتقدم 
بجزيل الشــكر ألخي خادم احلرمني 
الشريفني وإلى حكومة وشعب اململكة 
العربية السعودية الشقيقة على حسن 
االســتقبال وكــرم الضيافة واإلعداد 
والتنظيم املتميز لهذه القمة، مشيدا 
بحــرص كافة اإلخوة علــى عقد هذا 
اللقــاء لنتمكــن معا من دعــم عملنا 
اخلليجي والعربي املشترك واحلفاظ 
على مكاسبنا وحتقيق ما تتطلع إليه 

شعوبنا من آمال وطموحات.
وإذ أتقــدم لكم جميعــا بالتهنئة 
على ما حتقق لنا من إجناز تاريخي 
في اإلعالن عن توصلنا إلى التوقيع 
على بيان العال، فإننا نستذكر الدور 
املخلــص والبّناء الــذي بذله في هذا 
الصــدد املغفور له بــإذن اهللا تعالى 
صاحب السمو الشيخ صباح األحمد 
ـ طيب اهللا ثراهـ  والذي ساهم بشكل 

كبير في جناح هذا االتفاق.
كمــا يطيب لــي أن أعــرب ببالغ 
التقديــر عــن اجلهود اخليــرة التي 
بذلــت لتحقيق ذلك الهدف الســامي 
من جانب كافة اإلخوة األشقاء ورئيس 
الواليات املتحدة األميركية الصديقة، 
مثمنا حرص األشقاء قادة دول مجلس 
التعاون وجمهوريــة مصر العربية 
علــى بذل املزيد من اجلهود لتحقيق 

كل ما فيه اخلير لشعوبنا.
كما أرحب باألمــني العام جلامعة 
الدول العربية أحمد أبوالغيط واألمني 
العــام ملنظمــة التعــاون اإلســالمي 
د.يوســف بن أحمد العثيمني شاكرا 

لهم حضورهم لهذه القمة املباركة.
وأود في هذا اللقاء الطيب أن أعرب 
عــن بالغ الثنــاء والتقديــر للمملكة 
العربية السعودية الشقيقة وقيادتها 
احلكيمة على مبادرتها الكرمية بإطالق 
قمــة «الســلطان قابــوس والشــيخ 
صبــاح» على قمتنــا احلالية تقديرا 
الراحلني العطرة وسنوات  ملســيرة 
عطائهما فــي خدمة قضايــا األمتني 
العربية واإلسالمية والقضايا الدولية 
واإلنسانية وما تعكسه تلك املبادرة 
من ملســة وفاء اعتدنا عليها من لدن 

خادم احلرمني الشريفني.
إن تسمية إعالننا باتفاق التضامن 
إمنا جتســد حرصنا عليه وقناعتنا 
بأهميتــه كما انه يعكــس في جانب 
آخــر يقيننا بأن حفاظنــا عليه يعد 
استكماال واســتمرارا حلرصنا على 

متاسك ووحدة أمتنا العربية.
وختاما، أكرر الشــكر لكم جميعا 
وإلى األمني العام وجهاز األمانة العامة 
على ما بذلوه من جهود في إعداد هذه 
الدورة، داعني املولى عز وجل أن يحفظ 
أوطاننا ويحقق الرفاه لشعوبنا وأن 
يأخذ بأيدينا ملا فيه اخلير واالزدهار 

لدولنا.
وفــي ٦ ينايــر، منــح صاحــب 
الســمو األمير الشــيخ نواف األحمد 
وسام الكويت ذا الوشاح من الدرجة 
األولــى لوزيــر اخلارجيــة الشــيخ 
د.أحمد ناصر احملمد تقديرا جلهوده 
ومتيــزه وتضحياته في ســبيل حل 
االزمة اخلليجية، وقال سموه «دورك 

سيذكره التاريخ».

تقدير عربي وعاملي لدور الكويت وأميرها 
في إعادة التضامن إلى مجلس التعاون

صاحب السمو مع قادة دول مجلس التعاون اخلليجي وممثليهم ود.نايف احلجرف خالل «قمة العال»

صاحب السمو مكرماً وزير اخلارجية الشيخ د.أحمد ناصر احملمد بوسام الكويت ذي الوشاح من الدرجة 
األولى جلهوده في املصاحلة اخلليجية
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نواب: سمو األمير طيب املعشر ودمث اخللق.. يخاف اهللا 
في وطنه وشعبه وخير من يقود الكويت إلى بر األمان

سامح عبداحلفيظ

تقــدم عدد مــن أعضاء مجلــس األمة 
بصادق التبريكات والتهاني إلى صاحب 
السمو األمير الشيخ نواف األحمد، حفظه 
اهللا ورعاه، بالذكرى األولى لتولي سموه 
منصب اإلمارة بعد أدائه اليمني الدستورية 
أمام مجلس األمة في اجللسة اخلاصة يوم 

٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠.
وأكد النواب، في تصريحات، أن صاحب 
السمو هو خير خلف خلير سلف، ومعروف 
عنه التواضع وأنه كان خير عضد ومعني 
لسمو األمير الراحل الشيخ صباح األحمد، 
رحمه اهللا، مؤكدين الســمع والطاعة له، 
فهو ربان املرحلة القادر على قيادة سفينة 
الكويت نحو مستقبل وعزة ورفعة لكويتنا 

احلبيبة.
وقال النواب إن سمو األمير خير خلف 
خلير سلف، وإن سموه يتميز بطيب املعشر 
ودماثة اخللق وتواضع جم، مشيرين إلى 
أن تلك الصفات جعلت الكويتيني يحبونه 

أميرا ووالدا وقائدا.
وأكــد النــواب أنهم يجــددون البيعة 
لســموه على السمع والطاعة، داعني اهللا 
أن يســدد خطاه الستكمال مسيرة البناء 
والنهضــة في وطننــا الغالي، مع عضده 
وأخيه سمو ولي العهد األمني الشيخ مشعل 

األحمد، حفظه اهللا.
في البدايــة، قال نائب رئيس مجلس 
األمة أحمد الشحومي: نهنئ صاحب السمو 
األميــر الشــيخ نــواف األحمــد بالذكرى 
السنوية األولى لتولي سموه مقاليد احلكم 
في البالد، كما نهنئ الشعب الكويتي بهذه 

الذكرى الطيبة.
وأضاف: ال يخفى على أحد حرص سموه 
على الكويت وشــعبها، وحب الكويتيني 
مجتمعني لصاحب الســمو ملا عرف عنه 
من دماثة اخللــق واحلكمة ومخافة اهللا 
في شــعبه وفي نفســه، وحرصه الدائم 
على راحة أهل الكويت وأمنهم وسالمتهم.
وزاد بقوله: كما نستذكر مآثر سموه 
الوطنية وتسلســله في العمل الرســمي 
خدمة للكويت التي لم يبخل عليها بوقته 

وجهده خالل مسيرته السابقة.
وقال النائب يوسف الغريب: بعد أداء 
قســم ســمو األمير أمام املجلس وكلمته 
الســامية العــام املاضي املعبرة دشــنت 
الكويت عهدا جديدا بإمارة جديدة بقيادة 
أمير عرف بصالحــه ومخافة ربه وحبه 
لشعبه ودماثة خلقه وتواضعه اجلم أمام 
اجلميــع، صغيرا كان أو كبيرا، غنيا كان 

أو فقيرا.
وأضــاف: هنيئا لنــا جميعا بصاحب 
السمو الشيخ نواف أميرا للكويت وقائدا 
ملسيرتها وشاء القدر أن تتزامن إمارته مع 
أحلك الظروف التي متر بالكويت واملنطقة 
والعالم، لكنه قادر بإذن اهللا على إدارة دفة 
احلكم والقفز بالكويت إلى أعلى املراتب، 
فهو القوي األمني وخير من يستكمل مسيرة 

نهضة الكويت وريادتها.
وبــني الغريب أن دليل ذلك توجيهات 
ســموه مبتابعة املصاحلة اخلليجية بني 
األشقاء في دول اخلليج، وكذا دليل استكمال 
العمل اخليري ومساعدة الدول املنكوبة 
والفقيرة أن وجه سموه بإرسال طائرات 
وقوات إطفاء إلى كل من اليونان وتركيا.

وتقدم النائب حمد الهرشاني بأسمى 
آيــات التهاني وأرقى التبريكات إلى مقام 
صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد، 
حفظــه اهللا ورعــاه، مبناســبة الذكــرى 
السنوية األولى على تولي سموه مقاليد 

احلكم.
وقال الهرشــاني: نبايع ســمو األمير 
مجددا على الســمع والطاعــة، مؤكدا أن 
ســموه معروف عنه التواضع والرحمة 
وكان عونا وسندا حلكامنا الراحلني، رحمهم 
اهللا، وهو ربان املرحلة احلالية القادر على 
قيادة سفينة الكويت نحو مستقبل وعزة 

ورفعة لكويتنا احلبيبة.
وأضاف: ان سمو األمير أكد في أكثر من 
مناسبة حرصه على تعزيز الدميوقراطية 
وترســيخ مبادئ وقيــم املواطنة احلقة 
وســيادة القانون، مثمنا حرص ســموه 
على التوجيه ألهمية التعاون البناء بني 
السلطتني إلجناز برنامج اإلصالح الشامل 
والرقــي باملمارســة البرملانية حتت قبة 
عبداهللا السالم لتكون قدوة لألجيال القادمة 
ومبا يعكس صورة مشرقة من صفحات 

الدميوقراطية الكويتية.
ودعا الهرشاني اهللا ان يوفق سموه ملا 
يحب ويرضى، وأن يرزقه البطانة الصاحلة 
التي تدله على اخلير وأن يدمي على وطننا 
العزيز نعمة األمن واالستقرار ومزيدا من 
التقدم والرخاء حتت ظل القيادة احلكيمة 

والرشيدة لسموه.
من جانبه، تقدم النائب د.هشام الصالح 
بالتهنئة إلى صاحب السمو األمير الشيخ 
نــواف األحمد الذي تولى مســند اإلمارة 
في البــالد فهو خير خلف خلير ســلف، 
مؤكدا أن الشــعب الكويتــي كافة يحدوه 
األمل في مستقبل زاهر في ظل عهد سموه 
ملــا عرف عنه من حزم وعزم مع تواضع 

ودماثة األخالق.
وأضــاف الصالــح: إن الشــيخ نواف 
مبنزلة األب احلنون على شعبه، وكانت 
كلماته ونظراته دائما ميلؤها احلب للكويت 
وشــعبها، ما يــزرع االطمئنان في قلوب 

الكويتيني.
وثمن الصالح حرص سموه الدائم على 

أاملسيرة الوطنية التي شهدت في اآلونة 
األخيرة أحداثا مفصلية بالغة الصعوبة 
بفقدان سمو األمير الراحل الشيخ صباح 
األحمد، مجددا ســموه االلتزام بالدستور 
ودولة القانون وضرورة التمسك بالثوابت 
الوطنية الراســخة وفي مقدمتها الوحدة 
الوطنية التي أثبتت على مر السنني أنها 
بحق ســالحنا األقوى فــي مواجهة كافة 

التحديات واألخطار واألزمات.
 وأضاف: في عهد صاحب السمو األمير 
الشيخ نواف األحمد ستستكمل الكويت 
مســيرة البناء والتنمية، وستتحقق في 
عهــده معاجلة جميــع امللفــات العالقة، 
وســيتوحد الصف والكلمة، وسيحارب 
الفساد، وسيتم إقصاء الفاسدين، سائال 
اهللا لسموه التوفيق والسداد، وأن يعينه 

على حمل املسؤولية وأداء األمانة.
بــدوره، قال النائب د.محمد احلويلة: 
وفق اهللا صاحب الســمو األمير الشــيخ 
نواف األحمد، حفظه اهللا ورعاه، ملا يحبه 
ويرضاه، وسدد على اخلير واحلق خطاه، 
متمسكني باهللا تعالى، ثم وحدتنا الوطنية 

ومؤسساتنا الدستورية.
وأضاف احلويلة: جندد العهد لسموه 
ونقول له الســمع والطاعة وكل التوفيق 
والسداد في مسيرتك، وأسال اهللا أن يوفقك 
ويعينك ويسدد خطاك ملا فيه خير الكويت 
وأهلها. وثمن احلويلة توجيهات ســمو 
األمير التي حتــث على أن جناح برنامج 
اإلصالح الشــامل يتطلب وعيا مســؤوال 
وتعاونا فعاال بني مجلس األمة واحلكومة 
وحزما في تطبيق القانون، وتغليب احلوار 
اإليجابي املســؤول الذي يوحد ويجمع، 
ويتجنب الفرقة واالنقسام ويحقق املصلحة 

الوطنية املشتركة.
كما أشاد مببادرات سموه األخيرة عندما 
وجه بإرسال املساعدات للشعوب املنكوبة 
واملســاعدة في إطفاء حرائق الغابات في 
تركيا واليونان، مشــيرا إلى أن هذا نهج 

دأبه حكام وأمراء الكويت.
وأكد أن سمو األمير يستكمل نهج اخلير 
واحلث على العمل اخليري ومساعدة كل 
الشعوب الفقيرة واحملتاجة، حتى تكون 
الكويت دائما مستحقة للقب األممي الذي 
أطلق عليها من األمم املتحدة كمركز للعمل 
اإلنساني، وإلعطاء صورة حضارية ناصعة 

ملجتمعنا الكويتي األصيل.
أمــا النائب مبــارك العــرو، فقال في 
تصريح صحافي مبناسبة الذكرى السنوية 
األولى لتولي صاحب السمو األمير الشيخ 
نواف األحمد مقاليد احلكم: ندعو اهللا أن 
يوفق صاحب السمو أمير البالد ملا يحب 
ويرضى ويرزقه البطانة الصاحلة الناصحة 

ويسخره ملا فيه خير الكويت وشعبها.
وقال العرو: نعاهد اهللا ونعاهد سمو 
األمير الشــيخ نواف األحمد، حفظه اهللا 
ورعــاه، على الســمع والطاعــة واالتباع 
باملنشط واملكره وبالرخاء والشدة وبالفرح 

والترح وجندد له البيعة والوالء.
وأضاف العرو: سدد اهللا خطاكم وفي 
هذه املناســبة أيضا ندعو اهللا أن يرحم 

كبيرنا ووالدنا سمو األمير الراحل الشيخ 
صباح األحمد الذي من بحر حكمته أسقاكم، 
ومن فيض رشده أهداكم، ومن رفيع أثره 
والكــم، وعزاؤنا برحيل عظيــم أن أقبل 

بعده عظيم.
وقال: ندعو اهللا أن يوفق أميرنا وقائد 
مســيرتنا صاحب الســمو األمير الشيخ 
نواف األحمــد، حفظه اهللا ورعاه، جعله 

اهللا ذخرا للبالد والعباد.
من جهته، قال أمني ســر مجلس األمة 
النائب فرز الديحاني ان ســمو األمير أكد 
في أكثر من موقع، االســتمرار على نهج 
سمو األمير الراحل وااللتزام بالدميوقراطية 
والدســتور ودولة القانــون، إضافة إلى 
التشــديد على ضرورة االلتزام بالوحدة 

الوطنية.
وأضاف أن نهج ســموه ميثل خارطة 
طريق للعهد اجلديد، حيث قال سموه في 
خطاب التنصيب «أعاهد الشعب على بذل 
غاية جهدي حفاظا علــى رفعة الكويت، 
وتوجيهات األمير الراحل ستظل نبراسا 

هاديا ونهجا ثابتا».
وقــال الديحاني: ندعو اهللا أن يوفقه 
ملــا يحب ويرضــى وأن يأخــذ بناصيته 
للبر والتقوى، ويرزقه البطانة الصاحلة 
الناصحة، ويسخره ملا فيه صالح الكويت 
وأهلها. وأكد الديحاني: رحل قائد حكيم 
ليكمل املســيرة  خير خلف خلير ســلف، 
ســائال اهللا أن يعينه علــى حمل األمانة 
ويرزقه البطانة الصاحلة التي تعينه على 
اخلير وحتقيــق الصالح للبالد والعباد، 
وتبقى الكويت عشقنا جميعا الذي ميتد 

من املهد إلى اللحد.
بدوره، قال النائب د.علي القطان: نبارك 
لصاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد 
الذكرى األولى لتولي سموه مقاليد احلكم 
في البالد، مبينا أن سمو األمير كشف عن 
وجه الكويت اخليري واأليادي البيضاء 
الكويتيــة عندما حلت الكــوارث بالدول 
الشقيقة، فوجه سموه باملساعدات لتلك 
الدول لتجاوز حرائق الغابات في كل من 

اجلزائر واليونان وتركيا.
وأضاف: ان هذا هو نهج أمراء الكويت، 
حتى استحقت لقب بلد اإلنسانية، ونتمنى 
التوفيــق لســمو األمير في قيــادة البالد 
ومسيرة التنمية والرخاء، سدد اهللا خطاه 
ملا فيه خير البالد والعباد، ونعاهده وجندد 

البيعة على السمع والطاعة.
وثّمن القطان حرص سموه على تعزيز 
الدميوقراطية واملمارسة البرملانية الواعية 
واحلث علــى الوحــدة الوطنية وتعاون 
السلطتني من أجل إجناز طموحات الوطن 
واملواطنني وملا فيه اخلير لصالح العباد 

والبالد.
من جهته، قال النائب سلمان احلليلة: 
نتقدم بأصدق التهاني وأحر التبريكات إلى 
صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد، 
حفظه اهللا ورعاه، مبناسبة الذكرى األولى 
لتولي ســموه مقاليد احلكم فــي البالد، 
مؤكدا أن ســموه خير خلف خلير سلف، 
وهو ربان الســفينة في املرحلة احلالية 

والذي سيستكمل بإذن اهللا مسيرة حكام 
الكويــت وأمرائها الكرام في احلفاظ على 
الكويت وجتنيبها ويالت الفنت والصراعات 

في املنطقة واإلقليم.
وبني أن صاحب السمو األمير بدأ عهده 
عهد اخلير بالعطــاء واملبادرات الكرمية 
التي جتلت في مساعدة الشعوب الصديقة 
والشقيقة املنكوبة بكوارث الطبيعة، مشيرا 
إلى أن ســموه وجــه مبغــادرة طائرتني 
تابعتــني للقــوة اجلويــة الكويتيــة إلى 
جمهورية اجلزائر الشقيقة حتمالن على 
متنهما ســت آليات إطفــاء مجهزة بكامل 
معداتها ملكافحة حرائق الغابات وعمليات 

اإلنقاذ.
وأضاف: كما وجه ســموه باملشاركة 
بفريقــني من قوة اإلطفاء العام في إخماد 
حرائق الغابات في كل من تركيا واليونان، 
مؤكدا أن هذا إن دل فإمنا يدل على أياديه 
البيضاء التي ستمتد بإذن اهللا إلى شتى 
بقــاع األرض ملســاعدة احملتاجني، حتى 
يتجســد اللقــب األممي الــذي أطلق على 

الكويت كبلد للعمل اإلنساني.
وثّمــن احلليلــة توجيهــات صاحب 
السمو وإعالن وزير اخلارجية عن تعهد 
من الكويت لتحالــف Gavi ودعم مبادرة 

منشأة COVAX مببلغ ٤٠ مليون دوالر.
من جهته، قال النائب سعد اخلنفور: 
نبايع صاحب السمو األمير الشيخ نواف 
األحمد ، حفظك اهللا ورعاه، وجندد العهد 
على السمع والطاعة، ونسأل اهللا أن يؤيد 
سموه ويسدده ويوفقه ملا يحبه ويرضاه، 

فسموه خير خلف خلير سلف.
وأضــاف: أن ســموه خير قائــد لهذه 
البالد متمسكا بحب شعبه وتصديه حلمل 
املسؤولية اجلسيمة بروح األمل والطموح، 
معاهدا ســموه اهللا ثم شعب الكويت أن 
يبذل غاية جهده وكل ما في وسعه حفاظا 

على رفعة الكويت وعزتها.
وبني اخلنفور إن لسموه نظرة ثاقبة 
عندما شــعر بأن الكويــت تواجه ظروفا 
دقيقة وحتديات خطيرة وتأكيد سموه أنه 
ال ســبيل لتجاوزها والنجاة من عواقبها 
إال بوحدة الصف وتضافر جهودنا جميعا 
مخلصني والعمل اجلاد خلير ورفعة الكويت 

وأهلها األوفياء.
واختتــم: ندعو اهللا جــل وعال أن 
يوفق ســمو األمير ملا يحب ويرضى 
ويرضي عباده وأن يسدد على اخلير 
خطاه وأن يجعله ذخرا للكويت واألمة 

العربية واإلسالمية.
من جهته، بارك النائب سعدون حماد 
لصاحب الســمو األمير الشيخ نواف 
األحمد، حفظه اهللا ورعاه، ذكرى تولي 
ســموه مقاليد حكم الكويت، متمسكا 
بنهج اآلباء واألجداد مؤسسي الدولة 

الذين عبروا بالكويت إلى بر األمان.
وأكد  حماد قــدرة وحنكة وخبرة 
صاحب السمو في جتاوز كل اخلالفات 
والظــروف والتحديات مبا عرف عنه 
من بصــر وبصيــرة وخبرة ســموه 
وحنكته التي اكتســبها مــن املغفور 
لــه بــإذن اهللا تعالى الشــيخ صباح 
األحمد، مبينا أن ســموه سيجتاز كل 
ذلك معتزا بدستورنا ومتمسكا بنهجنا 
الدميوقراطي حتى نفخر بكويتنا دولة 

القانون واملؤسسات.
وقال حماد: نصب الكويتيون سمو 
الشيخ نواف األحمد أميرا على قلوبهم 
بســبب ما رأوه منه من طيب املعشر 
وأدب وتواضــع، اســأل اهللا ان يرزق 
أميرنــا البطانة الصاحلــة الناصحة، 
 اللهم احفظ الكويت وأميرها وشعبها 

من كل مكروه.
مــن ناحيتــه، قــال النائــب خليل 
الصالــح: نبايع وجندد العهد لســمو 
األمير على السمع والطاعة فهو خير 
خلف خلير سلف، ونسأل اهللا أن يسدد 
خطــاه ويجعل في يده مفاتيح اخلير 
لوطننا الغالي، وله منا السمع والطاعة.

وأكد الصالح أن ســمو األمير خير 
من يقود هذه املرحلة الستكمال مسيرة 
البنــاء والنهضة في وطننــا الغالي، 
وقيادة الكويت إلى أفضل املراتب في 

ظل ظروف استثنائية ومسؤولية. 
ونقول له يا سمو األمير: أنت أهل 
لها.. رعاكم اهللا وسدد خطاكم إلى ما 

فيه خير البالد والعباد.
وقال ان ســمو األمير عاهد شعبه 
على بذل غاية اجلهد حفاظا على رفعة 
الكويت واتخاذ توجيهات سمو األمير 
الراحل الشــيخ صبــاح األحمد، طيب 
اهللا ثراه، نبراسا هاديا ونهجا ثابتا، 
وااللتزام بالدميوقراطية والدســتور 
ودولة القانون، إضافة إلى التشــديد 
على ضرورة االلتزام بالوحدة الوطنية 
واحلفاظ على املكتسبات الدستورية.

وثمن الصالح التوجيهات السامية 
بأهمية التعاون البناء بني السلطتني 
إلجناز برنامج اإلصالح الشامل والرقي 
باملمارسة البرملانية حتت قبة عبداهللا 
الســالم لتكون قدوة لألجيال القادمة 
ومبا يعكس صورة مشرقة من صفحات 

الدميوقراطية الكويتية. 
ودعــا املولى ســبحانه ان يحفظه 
ويرعاه وان يســدد على طريق اخلير 
والفــالح خطــاه وان يــكأل بالتوفيق 
جهوده من اجل ان تظل الكويت دائما 
في عز ورخاء وامن وسخاء، وهامتها 
شامخة عمالقة ورايتها عالية خفاقة.

هنأوا صاحب السمو بالذكرى السنوية األولى لتوليه مقاليد احلكم

أحمد الشحومي:  صاحب السمو 
لم يبخل على الكويت وشعبها 

بوقته وجهده وكان دائمًا دمث 
اخللق ميتاز باحلكمة ومخافة 

اهللا في شعبه ووطنه

يوسف الغريب: الكويت دشنت 
عهدًا جديدًا بقيادة أمير ُعرف 

بصالحه ومخافة ربه وحبه لشعبه 
ودماثة خلقه وتواضعه اجلم أمام 

اجلميع

حمد الهرشاني: سمو األمير ربان 
املرحلة قادر على قيادة البالد 

نحو مستقبل مشرق

هشام الصالح: في عهد الشيخ 
نواف ستستكمل الكويت مسيرة 

البناء والتنمية وستتم في عهده 
معاجلة جميع امللفات العالقة 

وسيتوحد الصف والكلمة

محمد احلويلة: سمو األمير 
يستكمل نهج اخلير واحلث على 

العمل اخليري ومساعدة كل 
الشعوب الفقيرة واحملتاجة 

حتى تستحق الكويت تسميتها 
مركزًا للعمل اإلنساني

مبارك العرو: ندعو اهللا أن يوفق 
أميرنا وقائد مسيرتنا صاحب 

السمو ويجعله ذخرًا للبالد 
والعباد

علي القطان: نثمن حرص صاحب 
السمو على تعزيز الدميوقراطية 

واحلث على الوحدة الوطنية 
وتعاون السلطتني من أجل إجناز 

طموحات الوطن واملواطنني

سلمان احلليلة: سمو األمير خير 
خلف خلير سلف وربان السفينة 

في املرحلة احلالية وسيستكمل 
بإذن اهللا مسيرة حكام الكويت

سعد اخلنفور: سمو األمير خير من 
يقود الكويت لبر األمان وسموه 

عاهد اهللا ثم شعب الكويت بأن 
يبذل غاية جهده حفاظًا على 

رفعة الكويت وعزتها

سعدون حماد: واثقون في قدرة 
وخبرة األمير في جتاوز كل 

اخلالفات والظروف مبا عرف عنه 
من بصر وبصيرة وخبرة وحنكة 

خليل الصالح: سمو األمير خير 
من يقود هذه املرحلة الستكمال 

مسيرة البناء والنهضة في وطننا 
الغالي وقيادة الكويت إلى أفضل 

املراتب

 فرز الديحاني: سمو األمير يؤكد 
في أكثر من موقع االستمرار على 

نهج  األمير الراحل وااللتزام 
بالدميوقراطية والدستور ودولة 

القانون

نائب رئيس مجلس األمة أحمد الشحومي

مبارك العرو

د. علي القطان

سعد اخلنفورفارس الديحاني

يوسف الغريب

خليل الصالححمد الهرشاني

سلمان احلليلة د. هشام الصالح

سعدون حماد

د. محمد احلويلة
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نواف األحمد.. القوي األمني

 السفيرة البريطانية بيلندا لويسالسفيرة األميركية ألينا رومانوسكي

السفير اإلماراتي د.مطر حامد النيادي السفير الصيني لي مينغ قانغ

السفير الهندي سيبي جورجسفير أوزبكستان د.بهرمجان اعاليوف

سفير طاجيكستان: 
صاحب السمو تولى 

املسؤولية في فترة عصيبة 
متر بها املنطقة والعالم

السفيرة األميركية: 
الواليات املتحدة 

والكويت أثبتتا مرارًا وتكرارًا 
أنهما أقوى احللفاء وأعظم 

األصدقاء

السفيرة البريطانية: 
عالقات صداقة ممتدة 

بني البلدين ونأمل التقدم 
واالزدهار للكويت

السفارة الفرنسية: عالقات 
البلدين تاريخية وممتازة 

وبنيت على أسس صلبة من 
الثقة واالحترام املتبادل

السفير الصيني: الكويت 
جنحت في احلفاظ على 

الوئام االجتماعي وشهدت 
خطوات متزنة للتعافي 

االقتصادي

السفيرة التركية عائشة كويتاك

سفير طاجيكستان د.زبيد اهللا زبيدوف

سفراء لـ «األنباء»: األمير قاد البالد بسالسة ومضى بها إلى آفاق التنمية

أسامة دياب

هنأ عدد من الســفراء املعتمدين لدى 
البالد صاحب السمو األمير الشيخ نواف 
األحمد مبناســبة الذكــرى األولى لتولي 
سموه مقاليد احلكم ومسند اإلمارة، متمنني 
لســموه موفور الصحــة ودوام العافية 

وللكويت وأهلها التوفيق والسداد.
ولفت الســفراء إلى أن حكمة وخبرة 
صاحب السمو ورؤية سموه املستنيرة 
مكنته من قيادة البالد بسالسة واملضي 
قدمــا بآفــاق التنمية في فتــرة عصيبة 
إقليميــا ودوليا، الفتني إلــى أن الكويت 
جتمعها عالقات صداقة وطيدة مع مختلف 
دول العالم.. وأشادوا بالدور الذي لعبته 
الكويــت وتعاونها فــي مكافحة جائحة 
كورونــا حيــث حتلــت بروح إنســانية 
عظيمة كانت محل إشادة املجتمع الدولي 
واملنظمات الدولية ذات العالقة، موضحني 
أن الكويــت حققت إجنــازات عظيمة في 
مكافحة جائحة «كوفيد-١٩» حتت القيادة 
احلكيمة لصاحب الســمو، وجنحت في 
احلفاظ على الوئام االجتماعي، وشهدت 
خطوات متزنة للتعافي االقتصادي، وفيما 

يلي التفاصيل:
الســلك  البدايــة، هنــأ عميــد  فــي 
الديبلوماسي سفير طاجيكستان د.زبيد 
اهللا زبيدوف الكويت أميرا وحكومة وشعبا 
مبناســبة الذكرى األولى لتولي صاحب 
السمو األمير الشيخ نواف األحمد مقاليد 
احلكم، متمنيا لسموه التوفيق والسداد 

وللكويت وشعبها التقدم واالزدهار.
ولفت زبيدوف إلى أن صاحب السمو 
األمير تولى املسؤولية في فترة عصيبة 
متر بها املنطقة والعالم، إال أن خبرة سموه 
وحنكته السياســية ورؤيته املستنيرة 
مكنتــه من قيادة البــالد إلى آفاق التقدم 

والتنمية.
وأشاد بقوة ومتانة العالقات الطاجيكية 
ـ الكويتية والتي وصفها باملتطورة على 
كل األصعدة ومختلف مجاالت التعاون، 
معربا عن أمله في أن تشهد تلك العالقات 
مزيدا من التقدم واالزدهار مبا يعود بالنفع 

على الشعبني الصديقني.
وهنأت السفيرة األميركية لدى البالد 
ألينا رومانوسكي، بالنيابة عن السفارة 
األميركية، صاحب السمو األمير الشيخ 
نواف األحمد مبناســبة مــرور عام على 

توليه مقاليد احلكم.
وأضافــت رومانوســكي ان الواليات 
املتحــدة اعتبرت صاحب الســمو االمير 
الشيخ نواف صديقا مهما لسنوات عديدة، 
مبــا في ذلك عندمــا كان وليا للعهد، وال 
ميكننا أن ننسى الدور احلاسم الذي لعبه 
كوزيــر للداخليــة في عــام ١٩٨٣، عندما 
شهدت الكويت تفجيرات إرهابية في مواقع 
رئيســية في جميع أنحاء البالد، مبا في 

ذلك سفارتنا.
وقالت: لقد شهد بلدانا بالفعل العديد 
من األحداث البارزة في العام الذي تولى 
فيه ســمو األمير الشــيخ نــواف مقاليد 
احلكم وتوجت القمة ٤١ ملجلس التعاون 
اخلليجي فــي يناير ٢٠٢١ بالتوقيع على 

إعالن «العــال»، ما أدى فعليــا إلى إنهاء 
خالف دام ثالث ســنوات ونصف السنة 
بــني حلفائنــا اخلليجيني، ويعــزى هذا 
اإلجنــاز الديبلوماســي فــي جــزء كبير 
منه إلى الوســاطة الدؤوبة لسمو األمير 
الراحل الشيخ صباح األحمد، فضال عن 
القيادة احلكيمة لصاحب الســمو األمير 
الشيخ نواف األحمد. وأضافت: لوال دور 
الكويت في رأب الصدع بني شركائنا، من 
يدري أين ستكون دول مجلس التعاون 

اخلليجي اليوم.
وأشــارت إلى أنه في فبراير املاضي، 
احتفــل بلدانا أيضــا بالذكــرى الثالثني 
للتحريــر، عندما طــرد التحالف الدولي 
بقيادة الواليات املتحدة قوات صدام حسني 
من الكويت في عــام ١٩٩١. وكانت زيارة 
الوزير للكويت في يوليو هي أول زيارة له 
إلى شبه اجلزيرة العربية كوزير للخارجية 
األميركية، وهي شهادة على القيمة التي 
تضعها الواليات املتحــدة على عالقاتها 
مع الكويت وكان لوزير اخلارجية امتياز 

لقاء سمو األمير أثناء إقامته.
ولفتــت إلى أن قرار صاحب الســمو 
بالســماح ملن مت إجالؤهــم من املواطنني 
األميركيني واألفغان بالعبور من الكويت 
عامل أساسي في جناح إحدى أكبر عمليات 
النقل اجلوي في التاريخ األميركي، حيث 
مت إنقاذ آالف األرواح نتيجة لفتة الكويت 
اإلنسانية، واتصل الرئيس األميركي جو 
بايدن بصاحب السمو بعد فترة وجيزة 
لشــكره على دور الكويت الرائع في هذا 
العملية، كما قــام وزير الدفاع األميركي 
لويد أوســنت بأول رحلة له إلى الكويت 
فــي وقت ســابق من هذا الشــهر لتقدمي 
الشكر الشخصي لصاحب السمو األمير 
الشيخ نواف األحمد ولتأكيد قوة الشراكة 

األميركية -الكويتية.
وشــددت علــى أن الواليــات املتحدة 
والكويت أثبتتا مرارا وتكرارا أنهما أقوى 
احللفــاء وأعظم األصدقــاء، موضحة أن 
صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد 
شخصية محترمة، ونتطلع إلى العمل معه 
عن كثب وهو يقود البالد إلى املستقبل.

بدورها، قالت السفيرة البريطانية لدى 
البالد بيلندا لويس بالنيابة عن حكومة 
صاحبة اجلاللة ملكــة بريطانيا: أود ان 
أتقدم بأحر التهاني لصاحب السمو األمير 
الشــيخ نواف األحمد مبناســبة الذكرى 

السنوية األولى لتوليه مقاليد احلكم.
وأشادت لويس بنمو وتطور العالقات 
البريطانيةـ  الكويتية وعالقات الصداقة 
املمتدة بني البلدين، متمنية لصاحب السمو 
األمير دوام الصحة والتوفيق والســداد، 

وللكويت وأهلها التقدم واالزدهار.
من جهتها، رفعت السفارة الفرنسية 
لدى البالد كلير لوفليشــر أســمى آيات 
التهاني والتبريكات ملقام صاحب السمو 
األمير الشيخ نواف األحمد مبناسبة الذكرى 
السنوية األولى لتولي سموه مقاليد احلكم، 
متمنية لسمو التوفيق والسداد وللكويت 

وشعبها التقدم واالزدهار.
وأشــادت السفارة في بيان لها بعمق 
العالقــات الفرنســية ـ الكويتيــة والتي 

وصفتها بالتاريخية واملمتازة، حيث بنيت 
على أســس صلبة من الصداقــة والثقة 
واالحترام املتبادل، موضحة أنها ستبذل 
قصارى جهدها للبناء على تلك العالقات 
واملضي بهــا قدما إلى آفاق جديدة تعود 

بالنفع على الشعبني الصديقني.
بدوره، قال ســفير جمهورية الصني 
الشــعبية لــدى البــالد لــي مينــغ قانغ 
مبناســبة مرور عــام على تولي صاحب 
السمو األمير الشيخ نواف األحمد مقاليد 
احلكم: أود، وبصفتي سفيرا جلمهورية 
الصني الشعبية لدى الكويت، اإلعراب عن 
خالص التهاني بهذه املناســبة السعيدة 
في العام املنصرم، حققت الكويت حكومة 
وشعبا إجنازات عظيمة في مكافحة جائحة 
«كوفيد-١٩» حتت القيادة احلكيمة لسمو 
األميــر، وجنحت في احلفاظ على الوئام 
االجتماعــي، وشــهدت خطــوات متزنة 
للتعافي االقتصادي. وفي امللفات الدولية 
واإلقليمية، جســد ســمو األمير احلكمة 
الفائقة بالدور املهم الذي لعبه سموه في 

التنسيق وإحالل االستقرار.
وأضاف: وعلى صعيد التعاون الدولي 
ملكافحة اجلائحة، واصلت الكويت تكريس 
روح اإلنســانية العظيمــة. وبعد تولي 
سمو األمير احلكم، بعث فخامة الرئيس 
الصيني شــي جينبينــغ ببرقية لتقدمي 
أحر تهاني فخامته، وعقد القائدان عزمهما 
على مواصلة العمل على تعزيز عالقات 
الصداقــة بني الصني والكويــت، وريادة 
عالقات الشراكة االستراتيجية بني اجلانبني 

حتى االرتقاء بها إلى مستوى أعلى. 
يصادف العــام احلالي الذكرى الـ ٥٠ 
لتأســيس العالقات الديبلوماســية بني 
الصني والكويت، ونحن سعداء بأن نرى 
ثمارا جديدة للتعاون بني البلدين. وبهذه 
املناســبة املهمة، نتمنى لســموه موفور 
الصحــة والعافيــة، وللشــعب الكويتي 
األخــوي الســعادة واألمــان، وللصداقة 
الصينيةـ  الكويتية أن تبقى بقاء السماء 

واألرض.
من جهتها، قالت السفيرة التركية لدى 
البالد عائشة هالل كويتاك: أتقدم بأطيب 
التهاني ملقام صاحب السمو األمير الشيخ 
نواف األحمد مبناســبة الذكــرى األولى 
لتوليه مقاليد احلكم في الكويت، متمنية 
لسموه موفور الصحة والسعادة والرخاء.
وتابعــت: أؤمــن متامــا بــأن القيادة 
احلكيمة والصادقــة واحلازمة لصاحب 
الســمو ســتقود الكويت نحو مزيد من 
التنمية واالزدهار. وستكون خبراته أساسا 
لتحقيق تطلعات الشعب الكويتي الصديق 
والشقيق. وأمتنى أن ينعم عصره بالسالم 

واألمن والرفاهية.
وأضافت: كما أنني على ثقة تامة من أن 
العالقات النموذجية بني تركيا والكويت 
ستستمر في التطور في كل املجاالت حتت 
التوجيهات السامية للرئيس رجب طيب 
أردوغان وصاحب الســمو األمير الشيخ 

نواف األحمد 
واختتمــت حديثهــا: بالنيابــة عــن 
حكومتي واجلالية التركية في الكويت، 
يسعدني أن أتقدم بخالص التحيات وأطيب 

التمنيات للكويت قيادة وحكومة وشعبا 
بهذه املناسبة املباركة.

من جهته، قال السفير اإلماراتي لدى 
البالد د.مطر النيادي: أتشرف بأن أرفع إلى 
مقام صاحب السمو األمير الشيخ نواف 
األحمد أســمى آيات التهاني والتبريكات 
مبناســبة الذكرى األولى لتولي ســموه 
مقاليد احلكم، ونسأل اهللا أن يوفق صاحب 
السمو األمير وأن يجعل عهده عهد وفاء 
ورخاء وأمــن وأمان واســتقرار في ظل 

قيادته احلكيمة.
وأشــاد النيادي بالعالقات اإلماراتية 
ـ الكويتية التي تتميز بعمقها التاريخي 
وسماتها املشــتركة املبنية على األخوة 
ووحــدة املصيــر املشــترك، وتتفــرد 
الرســمي  بخصوصيتهــا وبترابطهــا 
والشعبي الوثيق، والذي عززها حرص 
القيادتــني فــي البلدين الشــقيقني على 
دفــع آفاق التعــاون والتنســيق بينهما 
فــي مختلــف القطاعات إلى مســتويات 
أكبر في شتى املجاالت، داعيا املولى عز 
وجل أن يعيد هذه املناسبة العزيزة على 
الكويت الشقيقة باخلير واألمن واملزيد 
من التقــدم والرفعــة واالزدهار في ظل 
القيادة احلكيمة لصاحب الســمو األمير 

الشيخ نواف األحمد.
بدوره، قال سفير أوزبكستان لدى البالد 
بهرمجــان أعاليوف: بالنيابة عن رئيس 
وحكومة وشــعب جمهورية أوزبكستان 
وباألصالة عن نفســي أرفع أســمى آيات 
التهاني والتبريكات ملقام صاحب السمو 
األمير الشــيخ نــواف األحمد مبناســبة 
الذكرى األولى لتولي سموه مقاليد احلكم، 
مشــيدا بقيادة ســموه احلكيمة ورؤيته 
الثاقبة وحرصه على مد جسور التعاون 
مــع مختلف دول العالم كنهج أصيل في 
السياسة الكويتية، متمنيا لسموه مزيدا 
من التوفيق والتقدم والسداد، سائال املولى 
عز وجل أن ميتعه مبوفور الصحة ودوام 
العافية وللكويت وأهلها التقدم واالزدهار.

ولفــت أعاليوف إلى متيــز العالقات 
األوزبكستانيةـ  الكويتية وتطورها على 
كل األصعدة ومختلف مجاالت التعاون، 
الفتا إلى وجود رغبة مشتركة لدى القيادة 
السياســية في البلدين لتعزيز التعاون 
مبا يعود بالنفع على الشعبني الصديقني.

من جانبه، قال الســفير الهندي لدى 
البالد ســيبي جورج: نيابة عن حكومة 
وشــعب جمهوريــة الهند، أتقــدم بأحر 
التهاني إلى صاحب السمو الشيخ نواف 
األحمد مبناســبة الذكرى األولى لتوليه 
مسند اإلمارة، وإنني على ثقة بأن الكويت 
الصديقة، في ظل قيادته احلكيمة والفعالة، 
ستستمر في االرتقاء إلى آفاق جديدة من 

التقدم واالزدهار.
وأضاف جورج: تشترك الهند والكويت 
في عالقة تاريخية وطيدة تعززها وتغذيها 
الروابط الشــعبية املتزايدة باســتمرار 
وأتطلع إلى مواصلة العمل مع شركائنا 
من الكويت في ظل الرؤية املشتركة التي 
حددتهــا قيادة بلدينــا الصديقني لزيادة 
تعزيز ورفع مستوى شراكتنا الديناميكية 

طويلة األمد.

أشادوا خالل الذكرى األولى لتولي سموه مقاليد احلكم بحكمته وحنكته ورؤيته املستنيرة

السفيرة التركية: القيادة 
احلكيمة واحلازمة 

لصاحب السمو ستقود 
الكويت نحو مزيد من 

التنمية واالزدهار

السفير اإلماراتي: 
العالقات بني البلدين 

تتميز بعمقها التاريخي 
وسماتها املشتركة 

املبنية على وحدة 
املصير املشترك

سفير أوزبكستان: رغبة 
مشتركة لدى القيادة 
السياسية في البلدين 

لتعزيز التعاون مبا يعود 
بالنفع على الشعبني 

الصديقني

السفير الهندي: نواصل 
العمل مع شركائنا في 

الكويت لزيادة تعزيز 
ورفع مستوى شراكتنا 

الديناميكية طويلة األمد
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نواف األحمد.. القوي األمني

٭ الكويت أمانة في أعناقنا وسنظل صفًا واحدًا ندافع عن حقوق ومكتسبات هذا الوطن

٭ علينا جميعًا التمسك بثوابتنا الوطنية الراســخة وفي مقدمتها وحدتنا الوطنية 

وتضافرنا وتكاتفنا وتعاوننا كأسرة واحدة

٭ الوحدة الوطنية ســالحنا األقوى في مواجهة كل التحديات واألخطار واألزمات 

وأدعوكم ألن تكون فزعتكم جميعا للكويت

٭ الكويت ستبقى كما كانت دائما ساعية للخير والسالم وسنواصل املساعي اخليرة 

إلنهاء اخلالف بني األشقاء

٭ علينا ككويتيني أن نوجه خطابنا السياسي في هذه املرحلة احلرجة باجتاه القضايا 

التي ال حتتمل التأجيل والتسويف والتجاهل

٭ يجب العمل على تنويع مصادر الدخل لضمان اســتمرار العيش الكرمي للمواطن 

واألجيال القادمة

٭ التعاون البّناء بني السلطتني هو الطريق الوحيد واملسار اآلمن لتحقيق ما يصبو إليه 

الشعب من إصالحات

٭ أمن دول مجلس التعاون كل ال يتجزأ واحلفاظ على األمن وحمايته مسؤولية جماعية

٭ اإلجناز لن يكون إال بالعمل متعاونني جميعًا في إطار املمارسة البرملانية الواعية 

ودولة املؤسسات

٭ أتسامى فوق اجلراح ملصلحة الكويت والكويتيني وملصلحة البالد والعباد قبل كل شيء

٭ اخلالفات الشخصية لن تفيدنا واملعارك لن تنمي مجتمعنا ولن تعيننا على أداء األمانة

٭ احلوار اإليجابي املسؤول يوّحد ويجمع ويجنب الفرقة واالنقسام ويحقق املصلحة 

الوطنية املشتركة

٭ من أولوياتنا رعاية اجليل الواعد من شبابنا وتسخير طاقاتهم وفتح آفاق املستقبل 

أمامهم

٭ احترام أحكام القضاء ووضع املصلحة العليا للوطن فوق أي اعتبار

٭ التعاون بني سلطات ومؤسسات الدولة هو األساس ألي عمل وطني ناجح واألسلوب 

األمثل نحو اإلجناز حتقيقًا للتطلعات التنموية ألبناء شعبنا األوفياء

٭ ارتضينا الدميوقراطية مبتعدين عن أجواء االحتقان والتوتر وعن كل ما يدعو للفرقة 

املؤدية إلى بطء عجلة التنمية ملتزمني باحلوار الهادف دون جتريح أو اتهام

٭ لنفّوت الفرصة على املتربصني للنيل من ثوابتنا الوطنية فجميعنا مطالبون بالوقوف 

في وجه إشاعات التواصل االجتماعي وحتري الدقة ملعرفة احلقيقة الكاملة
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