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صفحات08رئيس التحرير: يوسف خالد المرزوق

لسمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد مكانة كبيرة في قلوب أهل 
الكويت، فسموه العضيد احلكيم ورجل الدولة احلازم في حفاظه 
على أمن الوطن وأمانه. عاشــق لوطنه، محب لشعبه، استلهم من 
حكام الكويت وقادتها الكبار شخصيته القيادية البارزة، فسّخر خبرته 

الواسعة في خدمة الكويت وشعبها.
وسموه خير ســند وخير عضيد لصاحب السمو األمير الشيخ نواف 
األحمد، الذي عهده دوما رجل العطاء والوفاء، ســالحه العزمية، 

وذخيرته اإلرادة، ونهجه احلق والصواب والعدل.
واليوم، حتتفل الكويت بالذكرى األولى لتزكية ســموه وليًا للعهد، 

املنصب الذي يحمله تكليفا ال تشريفا.
وبهذه املناسبة العزيزة على القلوب نهنئ الكويت وأهلها بالتزكية 
الســامية، داعني املولى عز وجل أن يسدد خطى صاحب السمو 
وعضيده سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد نحو خير البالد وأن 

يحفظهما من كل مكروه.

العضيد 
احلكـيم

إصدار خاص 
مبناسبة الذكرى األولى لتزكية

سمو الشيخ مشعل األحمد
وليًا للعهد



سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد مع سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح اخلالدسمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد مع سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح اخلالد

صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد مع سمو ولي عهده األمني الشيخ مشعل األحمد

..وسموه مع رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن

سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد مع األمير الراحل الشيخ صباح األحمد

الكويت حتتفل بالعام األول لسموه في والية العهد   

مشعل األحمد..      مسيرة عطاء في حب الكويت

حتتفل الكويت اليوم مبرور 
العــام األول على تزكية ســمو 
الشــيخ مشــعل األحمد لوالية 

العهد.
وقد صادف هذا االختيار أهله 
ملــا يتمتع به ســمو ولي العهد 
مــن مكانة كبيرة في قلوب أهل 
الكويــت وملــا خبــروه منه من 
خبرته الواسعة في شؤون احلكم، 
وحرصه على وحدة الصف، وعمله 
الدؤوب لكل ما من شــأنه تعزيز 

مكانة الكويت.
وفي ٨ أكتوبر شهدت الكويت 
يوما جديدا في ريادتها الدستورية 
والقانونية بإمتام إجراءات تسلم 
ولي العهد منصبه، حيث استقبل 
صاحب السمو األمير الشيخ نواف 
األحمد سمو ولي العهد، الذي أدى 
اليمني الدستورية أمام سموه وليا 

للعهد.
ثم افتتح رئيس مجلس األمة 
مرزوق الغامن اجللســة اخلاصة 
مببايعة ســمو ولــي العهد الذي 
أدى اليمني الدســتورية «معاهدا 

اهللا ومعاهدا سمو األمير ومعاهدا 
الشــعب ان يكون لسموه العضد 

املتني والناصح األمني».
وقد ألقى سمو ولي العهد الشيخ 
مشعل األحمد كلمته في ١٨ اكتوبر 
بعد مبايعة سموه باالجماع قائال: 
أيها احلضور الكرمي، في ٢٠٢٠/٩/٢٩ 
بكت الكويت وأهلها ومن يعيش 
على أرضها قائدها ووالد اجلميع 
املغفور له بإذن اهللا تعالى سمو 
الشــيخ صبــاح األحمــد اجلابــر 
الصبــاح، رحمه اهللا وطيب ثراه 
وجعل اجلنة دار اخللد مثواه، الذي 
أحب وطنه وشعبه وأحب اإلنسان 
في كل مكان حتى لقب بقائد العمل 
اإلنســاني. رحل املغفور له بإذن 
اهللا تاركا إرثا ومآثر ستبقى خالدة 
في ذاكرة األجيال تستذكرها بكل 

معاني الفخر واالعتزاز.
ومــا أشــد الفــراق علــي، فقد 
عاصرت ســموه، رحمه اهللا، في 
األفــراح واألتــراح.. وفــي احلل 
والترحال حتى لقــي ربه راضيا 

مرضيا.
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العضيد احلكـيم



..وسموه خالل احد استقباالته لرئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعةسموه مترئسا احد اجتماعات مؤسسة الكويت للتقدم العلمي

سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد مع املغفور له بإذن اهللا تعالى العم خالد يوسف املرزوق أثناء افتتاح مدينة صباح األحمد البحريةسمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد مطلعاً من السيد فواز خالد يوسف املرزوق على تفاصيل إجناز املرحلة الرابعة من مشروع مدينة صباح األحمد البحرية

      مسيرة عطاء في حب الكويت

ومما يخفف عنا لوعة الفراق 
تولــي ســيدي حضــرة صاحب 
السمو الشيخ نواف األحمد اجلابر 
الصباح، حفظه اهللا ورعاه، مسند 
اإلمارة وزمام القيادة، ونحن على 
يقني بأن الكويت بقيادة ســموه 
ســتواصل مســيرتها الرياديــة 
دولة دستور ونهج دميوقراطي 
ومشاركة شعبية ومصداقية في 
األفعــال قبل األقــوال داعية إلى 
اخلير والســالم ومنبــرا للخير 

والعمل اإلنساني.
ونســتلهم في ذلك توجيهات 
ســموه، حفظه اهللا ورعاه، بأن 
الكويــت باقيــة علــى التزاماتها 
اخلليجية واإلقليمية والدولية.. 
فلك مني يا صاحب السمو السمع 

والطاعة.
احلضور الكرمي

إن الثقة الغالية التي حظيت 
بها من قبل سيدي حضرة صاحب 
السمو الشيخ نواف األحمد اجلابر 
الصباح أمير البالد املفدى، حفظه 
اهللا ورعاه، وحظيت بها اليوم من 
قبل مجلســكم املوقر لهي شرف 
التكليــف وثقــل األمانــة وعظم 
الرسالة والقسم العظيم. وإنني 
من خالل مجلســكم املوقر أعاهد 
اهللا وأعاهد سمو األمير وأعاهد 
الشعب الكويتي من خاللكم ممثلني 
له أن أكون حلضرة صاحب السمو 
العضد املتني والناصح األمني، وأن 
أكون املواطن املخلص الذي يعمل 
الزدهار وطنــه الراعي ملصاحله 
احملافــظ على وحدتــه الوطنية 
الســاعي إلــى رفعتــه وتقدمــه 
املتمسك بالدين احلنيف والثوابت 
الوطنية الراســخة احلريص كل 
احلــرص على تلبيــة طموحات 
وآمال الوطــن واملواطنني، رافعا 
شعار املشاركة الشعبية عامال على 
إشاعة روح احملبة والتسامح ونبذ 
الفرقة، ساعيا معكم وبكم إلى رسم 
صورة مشرقة ملستقبلنا، حتمل 
دميوقراطية االستقرار وتغليب 
املصلحة الوطنية العليا في إطار 

الدستور، منهجها العدالة ورائدها 
العيش الكرمي.

وفي اخلتام، أدعو اهللا في عاله 
أن تبقى الكويت واحة أمن وأمان 
ومنبع خير وسالم وأن يدمي عليها 
أبناءها  التقدم والرخاء ويحفظ 
األوفياء أعزة كرماء في ظل القيادة 
احلكيمة لسيدي حضرة صاحب 
السمو الشيخ نواف األحمد اجلابر 
الصباح أمير البالد املفدى، حفظه 
اهللا ورعاه، وسدد بالتوفيق على 
دروب اخليــر خطاه. ربنا عليك 
توكلنا وإليك أنبنا وإليك املصير. 
وآخر دعوانــا أن احلمد هللا رب 

العاملني.
التهنئة األميرية

وبعد مبايعــة مجلس األمة، 
بعث صاحب السمو األمير الشيخ 
نواف األحمد برسالة تهنئة إلى 
أخيه ســمو ولي العهد الشــيخ 

مشعل األحمد، قال فيها:
ســمو األخ ولي العهد الشيخ 
مشعل األحمد يطيب لي أن أعرب 
لكم عن خالص التهاني وصادق 
التمنيــات مبناســبة تزكيتنــا 
لســموكم لوالية العهد ومبايعة 
أعضــاء مجلس األمة لكــم وليا 

للعهد.
منتهزا هذه املناســبة السارة 
لإلشادة مبسيرة سموكم احلافلة 
بالعطاء والتفاني في خدمة وطننا 
العزيز وشــعبنا الكــرمي والتي 
حتظى دوما باعتزازنا وتقديرنا.
ســائلني الباري جل وعال أن 
ميدكم بالعون والسداد ملواصلة 
عطائكــم املعهــود لالســهام في 
حتقيق األهداف التنموية الطموحة 
لوطننا الغالي والنهوض مبقوماته 
التــي حباها لــه اهللا ســبحانه 
وتعالــى لتســجيل املزيــد مــن 
اإلجنازات على مساره احلضاري 
ومبا يعزز من مكانته املرموقة بني 
األمم مستلهمني بذلك خطى أميرنا 
الراحل صاحب الســمو الشــيخ 
صباح األحمــد، طيب اهللا ثراه، 

في مواصلة مسيرة اخلير والنماء 
في الوطن العزيز ومبتهلني إليه 
عــز وجل أن يدمي على ســموكم 

موفور الصحة ومتام العافية.
ليتلقى بعدها صاحب السمو 
من سمو ولي العهد برقية جوابية 

جاء فيها:
ببالــغ التقديــر، أتقــدم ملقام 
ســموكم الكــرمي، حفظكــم اهللا 
ورعاكــم، بأجــزل آيــات الثنــاء 
والعرفان على تشريفي بثقتكم 
الغالية وتزكيتي وليا للعهد في 

وطننا الغالي الكويت.
وإذ يطيب لي أن أتوجه ملقامكم 
الســامي بعظيم االمتنان ووافر 
الشــكر علــى التهنئــة الكرمية 
مبناسبة تزكيتي من قبل سموكم، 
رعاكم اهللا، ومبايعة مجلس األمة 
املوقر، فإنني أغتنم هذه الفرصة 
ألعرب بــكل إجالل عــن خالص 
اعتزازي بنهج سموكم ومسيرتكم 
احلافلة بالعطــاءات واإلجنازات 

لوطننا الغالي وأهله األوفياء.
وفي هذا املقام، فإنني أتوجه 
إلــى املولى عز وجــل رافعا أكف 
الضراعة بأن يكأل سموكم بحفظه 
وكرمي عنايته رمزا للكويت وأنتم 
ترفلون في ثوب الصحة وكامل 
العافية، كما أسأله جل شأنه أن 
ميدنــي بعونه وقوته ملســاندة 
ســموكم في مســيرتكم املباركة 
بلوغا ملا تصبون إليه من نهضة 
تنموية عصرية شــاملة حتقيقا 
لطموحات وآمال شعبنا الوفي، 
وأن يدمي على بلدنا العزيز نعمة 
األمن واملزيد من التقدم واالزدهار 
فــي ظل القيادة الباســقة باألمل 
الواعــد مــن لدن مقام ســموكم، 
حفظكم اهللا، ورعاكم ذخرا للبالد.

العام األول

وقد شهد العام األول من والية 
العهد لسمو الشيخ مشعل األحمد 
العديد من النشاطات، حيث كان 
امللف االقتصــادي حاضرا دائما 
في اهتمامات ســمو ولي العهد، 

حيث أشــاد سموه في ١٩ أكتوبر 
بالــدور الفاعــل والبنــاء لغرفة 
التجارة والصناعة من أجل حتقيق 
األهداف التنموية املنشودة، مؤكدا 
ســموه ضرورة تعزيز التكامل 
والتعــاون بني القطاعــني العام 
واخلاص وتضافر جهود اجلميع 
لصياغة حاضر الدولة االقتصادي 
ومستقبلها واإلسهام في دفع عجلة 

التنمية املستدامة.
ولفــت ســموه إلــى ضرورة 
بذل املزيد مــن اجلهود احلثيثة 
والعمل الدؤوب ملواكبة التطورات 
االقتصادية املتالحقة في العالم في 
ظل ما يشهده االقتصاد العاملي من 
صعوبات وحتديات بسبب جائحة 
ڤيروس كورونا املستجد، متمنيا 
لهم سموه التوفيق والسداد خلدمة 
وطننــا الغالــي في ظــل القيادة 
احلكيمة لصاحب الســمو األمير 

الشيخ نواف األحمد.
وفي ٢١ اكتوبر، أشــاد سموه 
القائمــني واملســؤولني  بجهــود 
عــن إدارة الصنــدوق الكويتــي 
للتنميــة، مشــيدا بأدائــه وعلى 
سرعة استجابته لتداعيات جائحة 
ڤيــروس كورونــا. كما اســتمع 
رئيس وأعضــاء مجلس اإلدارة 
الى توجيهات ســموه الســديدة 
واملباشرة ونصائح سموه التي 
ســتكون نبراســا لهم فــي دعم 

التنمية الدولية.
كما أثنى سموه على اجلهود 
الدؤوبــة واإلســهامات الكبيــرة 
الصنــدوق  بهــا  يقــوم  التــي 
الكويتي للتنميــة ملختلف دول 
العالــم وتقدمي العــون التنموي 
للدول النامية مبا يسهم في دعم 
العاملية انطالقا  التنمية  مسيرة 
من سياسة الكويت الثابتة التي 
تستجيب للنداءات اإلنسانية في 

إطار التعاون الدولي.
كما أشاد سموه في ٣ نوفمبر 
بكل املســاعي املبذولــة من قبل 
القائمــني علــى هيئــة تشــجيع 
االستثمار املباشر لتوفير الفرص 

املتواصل  االســتثمارية والعمل 
الداعم لعجلة التنمية خللق بيئة 
اقتصادية تنافسية لتعزيز مكانة 
الكويت اقتصاديا وحتقيق التطور 
املســتمر لتحســني بيئة األعمال 
واستقطاب االستثمارات املباشرة 
مبا يعزز النمو وتنويع مصادر 
الدخل، متمنيا ســموه لهم دوام 

التوفيق والسداد.
االنتخابات

وبعد إجراء انتخابات مجلس 
االمة، أعرب سمو ولي العهد الشيخ 
مشــعل األحمد عن بالغ تقديره 
جلميع الوزارات واجلهات املعنية 
بالدولة التي شاركت بفاعلية في 
تهيئة األجواء املناســبة وإعداد 
تنظيم العملية االنتخابية ٢٠٢٠ 
واإلشــراف على ســيرها بكفاءة 
عالية وفق االشتراطات الصحية.

وثمن سموه اجلهود الكبيرة 
التي ساهمت بشكل فعال في تهيئة 
األجواء املناسبة لتمكني املواطنني 
من ممارسة حقوقهم بكل سهولة 
ويسر في مناخ دميوقراطي أبرز 
هــذا املظهر املشــرف الذي يليق 

بوجه الكويت احلضاري.
أما في املجــال الرياضي، فقد 
شــمل ســمو ولي العهد الشيخ 
مشــعل األحمــد برعايته بطولة 
سمو ولي العهد السنوية الكبرى 
للرماية التي ينظمها نادي الرماية 
الكويتي الرياضي، وأناب سموه 
محافــظ العاصمة الشــيخ طالل 
خالد الصباح حلضور حفل ختام 

البطولة.
التقدم العلمي

وفي ٨ مــارس وعقب اختيار 
خالد الفاضل مديرا عاما ملؤسسة 
الكويت للتقدم العلمي وبحضور 
مجلس اإلدارة، زود سموه املجلس 
بتوجيهاته السامية التي تهدف 
إلــى بذل اجلهــود لدعم وتعزيز 
كل مجاالت العلوم والتكنولوجيا 
للتقدم والرقي بها وتشجيع بيئة 

البحث واملعرفة واالبتكار واإلبداع 
في الكويت مــن أجل خلق بيئة 
علمية ترتكز على أحدث وسائل 
البحث العلمي وتسهم في تطوير 
قــدرات أبناء الوطــن في جميع 

املجاالت العلمية.
كما حثهم ســموه على العمل 
بروح الفريــق الواحد والتعاون 
والتكاتــف فيما بينهــم ووضع 
التي  اخلطط واالســتراتيجيات 
من شأنها رفع اسم الكويت عاليا 
فــي مختلــف احملافــل اإلقليمية 
والدوليــة، متمنيا لهم املزيد من 

التوفيق والنجاح.
الطواقم الطبية

وفي ٦ يوليو، أكد سموه على 
الدعم الدائم للطواقم الطبية في 
مواجهة جائحة كورونا، مشيدا 
ســموه بالــدور الذي تقــوم به 
الطواقــم والكــوادر الطبيــة في 

هذه االزمة.
وقد ثمن سموه دور الصفوف 
االمامية بجميع قطاعات الدولة في 
مواجهة هذه اجلائحة منذ بدايتها، 
مؤكدا سموه ان اجلميع يعملون 
كفريق واحد ملواجهة هذا الوباء.

العالقات الكويتية ـ التركية

وفي ١٢ يوليو، استقبل سمو 
نائب األمير وولي العهد الشيخ 
مشــعل األحمــد رئيــس مجلس 
األمــة التركــي الكبيــر مصطفى 
شينطوب والوفد املرافق له، حيث 
أشاد سموه بالعالقات الكويتيةـ  
التركية قائال: نستذكر بكل فخر 
واعتزاز افتتاح سفارتنا في انقرة 
في العام ١٩٧١، وان الكويت قيادة 
وحكومة وشعبا تستحضر املوقف 
التركي الوفي ابان العدوان العراقي 
الغاشــم ودعم تركيا للشــرعية 

واحلق الكويتي.
احلكيم

وفي ٢١ يونيو، أشاد نواب 
من «كتلة الـ ٣١» بلقائهم بسمو 

ولي العهد الشيخ مشعل األحمد، 
مقدمني له الشكر اجلزيل على 
حسن االستقبال وكرم الضيافة، 
حيــث وصف عدد مــن النواب 
ســموه بأنــه صاحــب القرار 
واحلكيــم ذي األفــكار النيــرة 
واحلريص على مصلحة البالد 

والعباد.
أرباح املتقاعدين

وفي ١٣ يوليو، قدم ســموه 
شكر القيادة السياسية على ما 
حققته جلنة االستثمار من قفزة 
مالية باالســتثمارات وحتسني 
سمعتها والعمل على احملافظة 
علــى هــذا التميــز، وان يتــم 
االهتمام بالشباب الكويتي، كما 
قدم سموه لهم بعض النصائح 
التي حثهم فيها على مزيد من 
العطاء واالهتمام باملتقاعدين 
من خالل اتخاذ كل الســبل في 
ان يجعــل املتقاعدين شــركاء 
ومستفيدين من تلك النجاحات 
كتطوير مشــاريع استثمارية 
يخصــص جــزء مــن أرباحها 

للمتقاعدين.
العمل التطوعي

لطاملا أكد ســمو ولي العهد 
الشيخ مشعل األحمد على اهمية 
دور الشباب الكويتي في األعمال 
املجتمعية، حيث أشــاد سموه 
فــي ٦ يوليو بجهود الشــباب 
الكويتي في نشر ثقافة املبادرات 
االنســانية حول العالم، مؤكدا 
ســموه ان هذا العمل لهو فخر 
واعتزاز لكل شــباب الكويت، 
القيادة السياســية تولي  وان 
كل االهتمــام بالعمــل اخليري 
التطوعــي واملتجــذر بتاريــخ 
الكويــت منذ نشــأتها، مطالبا 
سموه ابناءه بأن يبرزوا للعالم 
الصــورة املشــرقة لالنســان 
الكويتــي الذي يتمتــع بثقافة 
انسانية نابعة من اصول وقيم 

ديننا احلنيف.
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سمو ولي العهد.. 
العضيد احلكيم

العون وقت احلاجة إليه.
وضرب احلرس الوطني أروع األمثلة 
في إســناد أجهــزة الدولة الســيما وقت 
األزمات، ففي املاضي القريب قام احلرس 
الوطني بدور فعال خالل التصدي ألزمة 
األمطار ٢٠١٨ وكان له دور آخر في مواجهة 
التسرب اإلشعاعي في املنشآت النفطية، 
فضال عن دعم قوة اإلطفاء العام (اإلدارة 
العامة لالطفاء سابقا) في مكافحة بعض 
احلوادث الكبرى. وترجمت رؤية احلرس 
الوطني إلى الواقع بأعلى درجات الكفاءة 
واالحترافية خالل مشاركته اجلهات املعنية 
في الدولة ملواجهة حتديات انتشار ڤيروس 
كورونا املســتجد (كوڤيــد ـ ١٩) منطلقا 
مــن بروتوكوالت واتفاقيات التعاون مع 

مختلف أجهزة الدولة احليوية.
وعلى املســتويني اإلقليمــي والدولي 
رسخت رؤية سمو ولي العهد الشيخ مشعل 
األحمد املتمثلة فــي أهمية االنفتاح على 
اآلخرين وتبادل اخلبرات مكانة احلرس 
الوطني بني نظرائه إقليميا ودوليا من خالل 
عقد اتفاقيات تعاون مشترك وصوال لتمثيل 
احلرس الوطني دولة الكويت في االحتاد 
 (FIEP) الدولــي لقوات الشــرطة والدرك
وكثيــرا ما أكد ســموه أن «االنفتاح على 
اآلخرين بوابة حقيقية لنقل هذه اخلبرات 
في عصر يتسم بالسرعة في كل شيء».

وحاز سمو ولي العهد الشيخ مشعل 
األحمد وسام قائد جوقة الشرف من رئيس 
اجلمهورية الفرنســية الصديقة وقلدته 
إياه وزيرة اجليوش الفرنسية فلورنس 
بارلي أثناء زيارتها للحرس الوطني في 
الرابع من ديســمبر عــام ٢٠١٨ باعتباره 
أحــد الرجال الذين بنوا الكويت احلديثة 
وساعدوا على بناء الصداقة بني اجلمهورية 

الفرنسية والكويت.

متيز هذه املؤسسة العسكرية األمنية في 
القيام بواجباتها ومهامها في منظومة الدفاع 
عن الوطن واحلفاظ على أمنه واستقراره 
مساندا في ذلك وزارتي الدفاع والداخلية 
وقوة اإلطفاء العام (اإلدارة العامة لالطفاء 

سابقا).
ووفق استراتيجيات جديدة وبرؤية 
ثاقبة من سمو ولي العهد الشيخ مشعل 
األحمد، متكن احلرس الوطني من قراءة 
دوره االستراتيجي اجلديد الذي تقوم به 
املؤسسات املعنية باألمن إلسناد مؤسسات 
الدولة أثناء التصدي للطوارئ واألزمات 
مــن خالل تقــدمي ودعم اخلدمــات املهمة 
وقت الضــرورة باعتبارهــا من مقومات 
أمن الوطــن وركيزة للنأي باملجتمع عن 
أي مشــكالت قد تعوق مسارات التنمية 

وتعرقل مسيرة البناء.
وعبر ثالث خطط استراتيجية خمسية 
ميضــي احلرس الوطني قدمــا باإلضافة 
إلى دوره العســكري واألمني الذي نص 
عليه مرسوم إنشائه نحو ترسيخ دوره 
احليوي في إسناد أجهزة الدولة من خالل 
االستعداد املبكر والقيام بدوره املجتمعي 

السيما وقت األزمات.
فقد قام احلرس الوطني بتجهيز عناصر 
فنية ذات كفاءة وتدريب لديهم من اخلبرة 
والدرايــة ما يكفــي للتعامل مع الظروف 
االستثنائية وقت حدوثها واحتواء آثارها 
في أقرب وقت ممكن باســتخدام تقنيات 
حديثة ومطورة تواكب أرقى النظم العاملية 
املتبعة في شــتى قطاعات العمل مبجرد 

احلاجة إلى التدخل.
وفي الوقت ذاته وبتوجيهات من سمو 
ولي العهد الشــيخ مشــعل األحمد، أبرم 
احلرس الوطني بروتوكوالت تعاون عدة 
مع األجهزة احليوية بالدولة ليقدم لها يد 

يستمد سمو ولي العهد الشيخ مشعل 
األحمد السمات الرئيسية في شخصيته 
القيادية من املخزون القيادي الذي ورثه 
عن حكام دولة الكويت وقادتها وكبار أسرة 
آل الصباح، مســتلهما رؤية هؤالء القادة 
في بناء دولة املؤسســات وإرساء قواعد 
الدميوقراطية والشورى والعدالة، وهذا 
ما أكد عليه ســموه في أكثر من مناسبة 
قائال «إنني أؤكــد فضل قادة آل الصباح 
الكرام علّي فمنهم أستلهم قواعد القيادة 

وأسسها ومهاراتها».
سمو ولي العهد يتميز بأنه رجل حازم 
ذو شخصية قيادية بارزة، وهو العاشق 
لوطنه واحملب لشــعبه، صاحب مسيرة 
زاخرة بالعمل الدؤوب وحتمل املسؤولية 
العالية، مستلهما في ذلك رؤى قادة الكويت 
في بناء دولة املؤسســات وإرساء قواعد 

الدميوقراطية والعدالة.
وعلى مدى ستة عقود مضت كان سمو 
ولي العهد الشــيخ مشــعل األحمد قريبا 
من دائرة صنــع القرار ومرافقا لعدد من 
أمراء البالد الراحلني، رحمهم اهللا، وآخرهم 
املغفور له بإذن اهللا تعالى ســمو األمير 
الشــيخ صباح األحمد، طيــب اهللا ثراه، 
إذ كان يرافق ســموه في احلل والترحال 
وفي كثير من املهام الرســمية، وقد رافق 
ســموه طوال رحلة العــالج األخيرة إلى 
الواليات املتحدة األميركية منذ ٢٢ يوليو 
املاضي حتى وفاة سموه، رحمه اهللا، في ٢٩ 
سبتمبر ٢٠٢٠. شغل سموه مناصب عدة في 
وزارة الداخلية وتولى كذلك منصب نائب 
رئيس احلرس الوطني واضعا نصب عينيه 
مصالح الوطن العليا، ومن أقواله في هذا 
الشــأن في أكثر من مناسبة «الوطن.. ثم 
الوطن.. ثم الوطن.. أمانة في أعناقنا جميعا 
فعلينا احلفاظ على مقدراته ومكتسباته 
وصيانة أمنه واستقراره بالذود عن أراضيه 

الطاهرة وحتقيق األمن في ربوعه». 
ولد ســمو ولي العهد الشــيخ مشعل 
األحمد في الكويت عام ١٩٤٠ وتلقى تعليمه 
في املدرسة املباركية، وتابع دراسته في 
اململكة املتحدة حيث تخرج في كلية هاندن 

للشرطة في عام ١٩٦٠. 
وبعد عودته من الدراســة في اململكة 
املتحدة التحق ســمو ولي العهد الشــيخ 
مشعل األحمد بوزارة الداخلية التي كانت 
حديثة النشأة آنذاك وتدرج خالل ٢٠ عاما 
فــي عدد من املناصــب اإلدارية فيها عمل 
خاللها في قطاعات وإدارات مختلفة حتى 
أصبح في عام ١٩٦٧ رئيسا للمباحث العامة 
برتبة عقيد واستمر في ذلك املنصب حتى 
عــام ١٩٨٠ وقد كانت له رؤية في تطوير 
أدائها وأجهزتهــا وحتولت في عهده إلى 

إدارة أمن الدولة.
وفي ١٣ أبريل ٢٠٠٤ عني سمو ولي العهد 
الشيخ مشعل األحمد مبوجب مرسوم صادر 
عــن االمير الراحل الشــيخ جابر األحمد، 
طيــب اهللا ثــراه، نائبــا لرئيس احلرس 

الوطني بدرجة وزير.
وشهد احلرس الوطني منذ توليه هذا 
املنصــب مراحل من التطوير وصلت إلى 

شخصية قيادية بارزة وصاحب مسيرة زاخرة بالعمل الدؤوب وحتمل املسؤولية العالية

وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي بعد تقليدها لسمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد وسام قائد جوقة الشرف سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد في لقطة أبوية مع أطفال الكويت

سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد احلريص على أمن الوطن سمو ولي العهد أثناء إطالقه «صقر حر»

سموه بعد منحه نوط التميز لوحدة اإلطفاء واإلنقاذ في احلرس الوطني

.. وسموه بعد هبوطه من إحدى احلوامات
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مشعل األحمد.. 
ترسيخ وحدة البيت اخلليجي

شــكره على ما عبر عنه سموه من 
مشــاعر طيبــة ومتنيــات صادقــة 
مبناسبة التوقيع على إعالن «العال» 
والبيــان اخلتامي للقمة اخلليجية، 
وبنجــاح اجتماع الــدورة احلادية 
واألربعــني للمجلــس األعلى لدول 
اخلليج العربية، معربا سموه عن بالغ 
سروره بهذا اإلجناز التاريخي الذي 
سيسهم، بإذن اهللا، في تعزيز وحدة 
الصف اخلليجي والعربي ومتاسكه. 
مشيدا مبا أسفرت عنه هذه الدورة 
من قرارات بناءة ســتدفع مبسيرة 
مجلس التعاون اخلليجي ومبا يعود 
على دوله وأبنائه باخلير وحتقيق 

األهداف والتطلعات املنشودة.
أولى الزيارات

شهدت اململكة العربية السعودية 
أولى زيارات سمو ولي العهد الرسمية 
في تأكيد على متانة وعمق العالقات 
الكويتيــة ـ الســعودية، حيث اتت 
الزيــارة التي بدأت في بداية شــهر 
يونيو تلبية لدعوة صاحب السمو 
امللكي ولي العهد الســعودي نائب 
رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع 
األميــر محمد بن ســلمان لترســخ 
عمق العالقــات الوطيدة واملتجذرة 

بني البلدين.
وقد مت خالل الزيارة استعراض 
العالقات االخوية التاريخية الراسخة 
بني البلدين والشــعبني الشــقيقني 
وســبل تعزيزهــا وتنميتهــا فــي 
مختلف املجاالت وعلى كل االصعدة 
والقضايا ذات االهتمام املشترك وآخر 
املستجدات على الساحتني االقليمية 

والدولية.

والفخامة والســمو مبوفور الصحة 
ومتام العافية، وأن يسدد على دروب 
اخلير خطاهم وأن يحقق لدولهم كل 

التقدم والرفعة واالزدهار.
أواصر التعاون

كما تلقى صاحب الســمو األمير 
الشــيخ نواف األحمد حينها رسالة 
تهنئــة من أخيه ســمو ولــي العهد 
الشــيخ مشــعل األحمد مبناســبة 
التوقيــع علــى إعالن «العــال» عبر 
فيها عن بالغ تقديره لدور صاحب 
الســمو وألصحاب اجلاللة والسمو 
قادة دول مجلس التعاون اخلليجي 
في رأب الصدع واحلفاظ على حلمة 
البيــت اخلليجــي وتوحيد الصف، 
معربا بهذا الصدد عن الفخر واالعتزاز 
بجهود الكويت بقيادة سموه، رعاه 
اهللا، والتــي توجت بهذه االنفراجة 
التي ستعزز وتوطد أواصر التعاون 
والتآزر بني األشــقاء، مستذكرا في 
الوقت ذاته اجلهود واملساعي اخليرة 
والبناءة التي قام بها ســمو األمير 
الراحل الشيخ صباح األحمد، طيب 
اهللا ثــراه، للحفاظ علــى منظومة 
مجلس التعاون لدول اخلليج العربية 
ودعم مسيرته املباركة، مبتهال إلى 
املولى تعالى أن ميتع سموه، حفظه 
اهللا، مبوفور الصحة والعافية وأن 
يدمي على الوطن العزيز نعمة األمن 
والرخاء واالزدهــار في ظل القيادة 

احلكيمة لسموه.
وفي ٥ يناير ٢٠٢١ بعث صاحب 
السمو األمير برسالة شكر جوابية 
ألخيه سمو ولي العهد الشيخ مشعل 
األحمد أعرب فيها سموه عن خالص 

لطاملا عرف عن ســمو ولي العهد 
الشيخ مشعل األحمد عمله الدؤوب 
فــي كل ما من شــأنه تثبيت روابط 
البيت اخلليجي والعمل على متتني 

أواصره وتدعيم اركانه.
فمع جناح جهود الكويت بإعادة 
اللحمة للبيت اخلليجي في ٥ يناير 
املاضي، بعث سمو ولي العهد الشيخ 
مشعل األحمد برسالة تهنئة لقادة دول 
مجلس التعاون اخلليجي والرئيس 
املصري عبدالفتاح السيســي أعرب 
فيها ســموه عن أسمى آيات التهاني 
والتبريــكات لنجاح انعقــاد الدورة 
الـ٤١ للمجلس األعلى ملجلس التعاون 
لدول اخلليج العربية والتوقيع على 
البيان اخلتامي للقمة اخلليجية التي 
استضافتها اململكة العربية السعودية 
الشــقيقة في يناير املاضــي، معربا 
ســموه، حفظــه اهللا، عــن ضرورة 
احملافظة على حلمة البيت اخلليجي 
والعربي وتوحيد الصف بني األشقاء 
لتجاوز املعوقات والتحديات الصعبة 
والدقيقة التي تعيشها املنطقة والعالم 
ووصــوال للمصاحلة الشــاملة التي 
ينشدها اجلميع لتعزيز العمل املشترك 
لدول مجلس التعاون وجمهورية مصر 
العربية الشقيقة وحتقيق تطلعات 
وطموحات شعوبها باألمن واالستقرار 
والرخاء، مستذكرا سموه، حفظه اهللا، 
اجلهود واملساعي احلثيثة التي قام 
بها سمو األمير الراحل الشيخ صباح 
األحمد، طيب اهللا ثراه، للحفاظ على 
منظومة دول مجلس التعاون لدول 
اخلليج العربية، وعلى تعزيز أواصر 
العالقــات العربية، داعيا اهللا العلي 
القدير أن ميتع إخوانه أصحاب اجلاللة 

الزيارة الرسمية األولى لسموه كانت للمملكة العربية السعودية تأكيدًا على متانة وعمق العالقات بني البلدين

.. وسموه مع أمير دولة قطر سمو الشيخ متيم بن حمدسمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد مع خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبد العزيز 

.. وسموه مع سلطان عمان هيثم بن طارقسمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد مع رئيس دولة اإلمارات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد مع ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى 

سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد مع صاحب السمو امللكي األمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي
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نواب يهنئون سمو ولي العهد بالذكرى األولى لواليته: 
خير عضد وسند لسمو األمير في إدارة البالد

سامح عبداحلفيظ

تقدم عدد من نواب مجلس األمة 
بخالص التهاني وصادق التبريكات 
إلى سمو ولي العهد الشيخ مشعل 
األحمد، حفظه اهللا، مبناسبة الذكرى 
األولى لتولي سموه والية العهد.

وأكــد النــواب ثقتهــم الكاملــة 
واملطلقــة في أن ســمو ولي العهد 
هو خير معني وعضد ألخيه سمو 
األمير، مساهما في استكمال املسيرة 
اخليرة في نهضة الكويت وازدهارها 
واســتقرارها وشــيوع األمــن في 

ربوعها.
وأشــار النواب إلى ما تلمسوه 
من ســموه في العــام األول خالل 
تبوؤه والية العهد من حرصه الكبير 
على استمرار رفاه ورفاهية الشعب 
الكويتي ودعــم فئات املجتمع من 
الشــباب واملــرأة الكويتية وذوي 
االحتياجات اخلاصة واملتقاعدين، 
ومن خالل استكمال مسيرة تكرمي 
العاملني في الصفوف األمامية في 

مواجهة ڤيروس «كوفيد-١٩».
وبينــوا أن ســمو ولــي العهــد 
غنــي عــن التعريــف ويعتبر من 
الشــخصيات املعاصــرة لســمو 
األمير الراحل الشيخ صباح األحمد، 
رحمه اهللا، وقد تبوأ مناصب عدة 
فــي الدولــة وتاريخه مشــهود له 
باإلجناز وميتلك خبــرات عديدة، 

فإلى التفاصيل:
في البداية، بــارك نائب رئيس 
مجلس األمة النائب أحمد الشحومي 
لســمو ولي العهد الشــيخ مشعل 
األحمد الذكرى األولى لتولي سموه 
والية العهد، مؤكدا أن ســموه أهل 
للثقة التي منحها له صاحب السمو 
األمير الشيخ نواف األحمد وأسرة 
آل الصباح ومن كل أبناء الشــعب 

الكويتي.
وأضاف الشحومي أن سمو ولي 
العهد الشــيخ مشعل األحمد رجل 
األمن القوي ذو النفوذ الواسع داخل 
جهاز عســكري رفيع هو احلرس 
الوطني في الكويت، طاملا كان يفضل 
العمل بعيدا عن الظهور اإلعالمي.

وأكد أن سمو ولي العهد الشيخ 
مشــعل األحمد خير معني وعضد 
لسمو األمير نظرا خلبراته العديدة، 
وتاريخه املشــهود له باإلجنازات، 
متمنيا له التوفيق والسداد في خدمة 

الكويت وأهلها.
من جانبــه، بــارك النائب حمد 
الهرشاني لسمو ولي العهد الشيخ 
مشعل األحمد الذكرى األولى لتولي 
سموه والية العهد، مؤكدا أنه خير 
عضد ألخيه صاحب السمو األمير، 
يساهم في استقرار الكويت ونهضتها 

ورقيها.
وأضاف الهرشاني أن سمو ولي 
العهد الشيخ مشعل األحمد غني عن 
التعريف ويعتبر من الشخصيات 
املعاصــرة لألمير الراحل الشــيخ 
صباح األحمد، رحمه اهللا، وقد تبوأ 
مناصب عدة فــي الدولة وتاريخه 
مشهود له باإلجناز وميتلك خبرات 

عديدة.
ومتنى الهرشاني أن يكون عهد 
سموه مباركا مليئا باإلجنازات التي 
ستأخذ الكويت نحو مرحلة جديدة 
من التطور والتقدم، وأن يسدد خطاه 
عضدا ألخيه سمو أمير البالد، وأن 
يحفظ اهللا الكويت في ظل قيادتهما 

احلكيمة.
بدوره، قال النائب خليل الصالح: 
نهنئ صاحب السمو األمير الشيخ 
نواف األحمد وسمو ولي العهد األمني 
الشيخ مشعل األحمد بالذكرى األولى 
لتولي سموه والية العهد، مبينا أن 
الشعب عهد سموه محبا ومشجعا 

للعلم والعلماء.
وأضاف أن سمو ولي العهد الشيخ 
مشعل األحمد تدرج وظيفيا، حيث 
تقلد عدة مناصب أمنية، منها رئاسة 
املباحث العامة منذ الستينيات حتى 
عام ١٩٨٠، وهو من أسس وحول إدارة 
املباحث إلى جهاز أمن الدولة، وبعدها 
تولى نائبا لرئيس احلرس الوطني 
بدرجة وزير، وفي عهد سمو رئيس 
احلرس الوطني الشيخ سالم العلي 
وعهد سمو ولي العهد الشيخ مشعل 
األحمد تطور جهاز احلرس الوطني 
وكان له دور كبير في املساهمة في 
الدفــاع الوطني ومســاعدة القوات 
املسلحة وهيئات األمن والشرطة.

وختم الصالح بالدعاء: نسأل اهللا 
له التوفيق والسداد وأن يعينه على 
حمل األمانة ويســدد خطاه ملا فيه 
خير البالد والعباد، إنه سميع مجيب 

واهللا ولي التوفيق.
من جانبــه، قال النائب د.محمد 
احلويلة: نبارك لســمو ولي العهد 
األمني الشيخ مشعل األحمد مبناسبة 
الذكرى األولى على تزكية صاحب 
السمو األمير الشيخ نواف األحمد 
له وليا للعهد ثم إجماع مجلس األمة 
عليه في جلسة خاصة علنية في ٨ 
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وأكد احلويلة ان اختيار ســمو 
ولي العهد الشيخ مشعل األحمد هو 
استكمال ملسيرة قائد العمل اإلنساني 
األمير الراحل الشيخ صباح األحمد، 
فهو الذي وقف بجانب األمير الراحل 
في السراء والضراء وكان رفيقه في 

السفر ورفيقه في املرض.
وأضاف أن الشعب بأكمله يبارك 
لسمو الشيخ مشعل األحمد وندعو 
اهللا لــه أن يعينــه على حتمل هذه 
املســؤولية، ونســأله عز وجل أن 
يوفقه ويسدد خطاه، ليكون سندا 

ألخيه صاحب السمو.
من جانبه، رفع النائب سعدون 
حمــاد التهنئة لســمو ولــي العهد 
الشــيخ مشــعل األحمد، مبناسبة 
الذكرى السنوية األولى على الثقة 
األميرية الغاليــة بتزكيته من قبل 
صاحب السمو األمير الشيخ نواف 

األحمد وليا للعهد.
وقال حماد: نهنئ سمو ولي العهد 
الشــيخ مشــعل األحمد علــى هذه 
الذكرى وثقة سمو األمير الرفيعة، 
وجندد البيعة لسمو األمير وسمو 
ولي عهده األمني، سائلني املولى عز 
وجل أن يحفظ ســموهما وميدهما 
بعونــه وتوفيقــه خلدمــة وطننا 

الغالي.
وأضاف: نبارك للكويت الغالية، 
ذكرى اختيار ســمو الشيخ مشعل 
األحمد وليا للعهد وعضدا لســمو 
األمير، وســندا له في قيادة وطننا 
الكبير، نحو اخلير والنماء واألمن 

والتمكني.
بــدوره، تقــدم النائــب د.خالد 
التهانــي  آيــات  العنــزي بأســمى 
والتبريــكات إلــى صاحب الســمو 
األمير الشيخ نواف األحمد، حفظه 
اهللا ورعاه، وإلى ســمو ولي العهد 
األمني الشيخ مشعل األحمد، حفظه 
اهللا، مبناسبة الذكرى األولى لتزكية 
سمو األمير أخيه لوالية العهد، فهو 
بحق  خير عضد وسند ألخيه صاحب 
الســمو، وخير معني لــه في إدارة 
البالد وحتقيــق الرفاه للمواطنني، 
وحفظ أمن واستقرار الكويت، كما 

كانت دائما.
وأضــاف أن ســمو ولــي العهد 
كانت له إسهامات بارزة في وزارة 
الداخلية، وأسهم سمو الشيخ مشعل 
األحمد في وضع الدعائم األساسية 
للديوانيــة، إلميانــه بأهميتها في 
احلفــاظ علــى املوروث الشــعري، 
ودعم الشعراء واحتضانهم، باإلضافة 

إلى دورها املهم في توثيق الشــعر 
النبطي، وهذا الدور مازالت متارسه 

حتى اليوم.
وأشاد العنزي باملسيرة املضيئة 
واملشرقة لسمو ولي العهد الشيخ 
مشعل األحمد منذ أن كان يعمل في 
وزارة الداخليــة ثــم نائبا للحرس 
الوطني وسيرته معروفة باإلجنازات، 
كمــا أنــه داعــم للشــباب الكويتي 

وللحركة الطالبية الكويتية.
من جانبــه، تقدم النائب ســعد 
اخلنفــور بأســمى آيــات التهانــي 
والتبريــكات إلى ســمو ولي العهد 
الشيخ مشعل األحمد، حفظه اهللا، 
مبناسبة الذكرى األولى لتولي سموه 

والية العهد.
وأكد اخلنفور أن سموه خير عضد 
وســند لســمو األمير الشيخ نواف 
األحمد، مشــيرا إلــى توليه العديد 
مــن املناصب التي بــذل جهده فيها 
وخاصة في احلرس الوطني وحرصه 
على االلتقاء باخلريجني من احلرس 
الوطني لترسيخ الركائز والقيم التي 
يجب أن يتســلحوا بهــا ابتداء من 
غرس عقيــدة راســخة للدفاع عن 
قدســية الوطن وأراضيه وحتقيق 

األمن واألمان ملواطنيه.
وأضاف اخلنفور: ال شك أن اختيار 
ســمو األمير لســمو الشيخ مشعل 
األحمــد وليــا للعهد يعكــس مدى 
احلكمة واحلنكــة والرؤية الثاقبة 
النافــذة واملســتنيرة  والبصيــرة 
لصاحب الســمو األمير ملا اتسم به 
سمو ولي العهد من صالح وجدارة 
وكفــاءة وخبرات وجتــارب عديدة 
وإخــالص وتفان وجنــاح وإجناز 
ملمــوس على كل املســتويات التي 
عهدت لســموه منذ بداية عمله في 

الشأن العام.
من ناحيته، تقدم النائب د.هشام 
الصالــح بأرق التهاني لســمو ولي 
العهد مبناسبة الذكرى األولى لتوليه 
والية العهد، مشيرا الى أن مسيرة 
سموه زاخرة بالعطاء والعمل اجلاد 
خلدمــة الكويــت وشــعبها الطيب 
واملقيمــني على أرضها وشــهد من 
خالل قربه الكبير من ســمو األمير 
الراحل الشيخ صباح األحمد، رحمه 
اهللا، وصاحب السمو األمير الشيخ 
نــواف األحمد، حتقيــق الكثير من 
اإلجنــازات علــى أرض الواقــع من 
أمن وأمان واستقرار رغم ما تشهده 

املنطقة من أحداث عاصفة.
وأكد أن سموه كان في كل املواقع 

قلبا يحمل وطنا غاليا مليئا بالبذل 
والعطــاء من اجل احلفاظ على أمن 
الكويــت وتنميتهــا، ويحمل هموم 
وطنه ومسؤولية أبنائه انطالقا من 

حبه الكبير له وحنينه ألرضه.
بدوره، هنأ النائب سلمان احلليلة 
الشــعب الكويتي قيــادة وحكومة 
وشــعبا مبناســبة الذكــرى األولى 
لبيعة سمو الشيخ مشعل األحمد وليا 
للعهد، فقد أجمع الشــعب الكويتي 
ونواب األمة على شــخص ســموه 
ملا له من محبة في قلوبهم جميعا.

وأكد احلليلة أن سمو ولي العهد 
الشيخ مشعل األحمد يعتبر أحد أبرز 
من عاصر مسيرة بناء الكويت منذ 
االستقالل، ويتمتع برصيد كبير من 
احملبة في قلوب الكويتيني واملقيمني 

على أرض الكويت الطيبة.
وشــدد على ان سمو ولي العهد 
خير عضيد لســمو األمير الشــيخ 
نــواف األحمد، ويعد ســموه رجال 
سياســيا مــن الطــراز األول يتميز 
باحلنكة وبعد النظر السياسي، فقد 
عاصر مدرســة سمو األمير الراحل 
الشــيخ صباح األحمد، رحمه اهللا، 
وصاحب السمو األمير الشيخ نواف 
األحمد، متمنيا لسموه دوام الصحة 
والعافية وللكويت األمن واالزدهار 
فــي ظل القيــادة احلكيمة لصاحب 
السمو األمير الشيخ نواف األحمد، 

حفظه اهللا ورعاه.
من جانبه، هنــأ النائب م.أحمد 
احلمد سمو ولي العهد الشيخ مشعل 
األحمد بالذكرى األولى لتولي سموه 
والية العهد واختياره من قبل صاحب 
الســمو األمير الشيخ نواف األحمد 
ليكــون ســنده وعضيده فــي بناء 
الكويت احلديثة ومواصلة مسيرة 

اخلير والتنمية واإلجناز.
وقال احلمد إن مسيرة سمو ولي 
العهد حافلة بالتفاني لرفعة الوطن 
العزيــز وإعالء شــأنه واملســكونة 
مبعاني احلب والوفاء ألهل الكويت، 
مؤكدا أن ســمو ولي العهد الشــيخ 
مشعل األحمد شاهد على رقي ومنو 
وازدهــار الكويت على مدى العقود 

املاضية.
وأوضــح احلمــد أن ســمو ولي 
العهــد يحظى بحب أهل الكويت ملا 
عرف عنه من حبه للكويت وأهلها، 
إضافــة إلســهاماته الوطنية طوال 
مسيرته العملية التي امتازت بالعطاء 
واملثابرة وااللتزام واالنضباطية في 

العمل.
وأكد أن ســموه ميتاز باحلكمة 
واالتزان والعقالنية، كما أنه ميتلك 
قيما ومثال اجتماعية ووطنية وهو 
دائمــا يضع حب الكويــت وأهلها 
نصب عينيه، وكان دائم احلرص 
علــى رفعــة الكويــت وتطورهــا 
وازدهارها وحتقيق الرفاه لشعبها 
الذي يعتبره أسرة واحدة توحدت 
علــى حب الكويت وعشــق ترابها 

الوطني.
من جهته، تقــدم النائب حمود 
مبرك بخالص التهاني والتبريكات 
إلــى مقــام صاحب الســمو األمير 
الشيخ نواف األحمد وإلى سمو ولي 
عهده األمني الشيخ مشعل األحمد 
مبناسبة اإلجماع الشعبي والنيابي 

على بيعته وليا للعهد.
وأضاف مبرك أن ســمو الشيخ 
مشعل األحمد شخصية انضباطية 
ومتميزة منــذ أن كان في احلرس 
الوطني، حيث أحدث نقلة نوعية 
في هذا الشــأن، ولطاملا كان محبا 
للكويــت وأهلهــا وحريصــا على 

مصلحة الكويت العليا.
وأكد أن سموه خير عون ومعني 
وعضد لسمو األمير في قيادة البالد 
إلى بــر األمان، متمنيا لســموهما 
موفــور الصحــة وطــول العمــر 
والتوفيق والسداد خلدمة الكويت.

بدوره، قال النائب د.علي القطان: 
نبارك ونهنئ أنفسنا قبل أن نبارك 
لســمو ولــي العهد األمني الشــيخ 
مشعل األحمد بهذه الذكرى الطيبة 
بتولي سموه والية العهد، ونتمنى 
له دوام الصحة والسداد والتوفيق 
في مســاندة صاحب الســمو نحو 
حتقيق نهضة الكويت واستعادة 

ريادتها في جميع املجاالت.
وأكــد القطــان أن ســمو ولــي 
العهد األمني الشيخ مشعل األحمد 
هو الســند األمني والذراع اليمنى 
لســمو األميــر فــي إدارة شــؤون 
البالد، فســموه تولى والية العهد 
باختيار من صاحب السمو وإجماع 

من الشعب الكويتي.
وأضــاف أن ســمو ولــي العهد 
لــه دور بارز ومكانــة مميزة على 
الوطنيــة واإلقليميــة  األصعــدة 
والدولية، وقد أحب الشعب وأحبه 
الشعب بقلب مفتوح وروح سامية.

وأكد القطان أن سمو ولي العهد 
خير معني لســمو األمير في إدارة 
الدولة وشؤونها ومواجهة األمواج 
من أجل إرساء سفينة الكويت إلى 

شاطئ األمان.

سموه حريص على استمرار رفاه الشعب الكويتي ودعم فئات املجتمع وتاريخه مشهود له باإلجناز

أحمد الشحومي: خير 
معني وعضد لصاحب السمو 

وتاريخه يشهد

حمد الهرشاني: تبوأ مناصب 
عدة ويساهم في استقرار 

الكويت وتاريخه مشهود له 
باإلجناز 

خليل الصالح: الشعب 
الكويتي َعِهد سمو ولي 

العهد ُمحبًا وُمشجعًا
للعلم والعلماء

محمد احلويلة: الشعب 
الكويتي بأكمله يبارك لسمو 

ولي العهد وندعو اهللا
 أن يعينه ويوفقه

سعدون حماد: نبارك 
للكويت الغالية ذكرى اختيار 

سمو الشيخ مشعل األحمد 
وليًا للعهد وعضدًا 

لسمو األمير

خالد العنزي: مسيرة مضيئة 
ومشرقة لسمو ولي العهد 

منذ أن كان يعمل في وزارة 
الداخلية

سعد اخلنفور: سمو ولي العهد 
اتسم بكفاءة وخبرات وجتارب 

عديدة وإخالص وتفاٍن وجناح 
وإجناز ملموس على جميع 

املستويات

هشام الصالح: مسيرة سموه 
زاخرة بالعطاء والعمل اجلاد 

خلدمة الكويت وشعبها 
الطيب واملقيمني على أرضها

سلمان احلليلة: أجمع الشعب 
الكويتي ونواب األمة على 

شخص سموه ملا له من محبة 
في قلوبهم جميعًا

أحمد احلمد: مسيرة سمو 
ولي العهد حافلة بالتفاني لرفعة 

الوطن العزيز وإعالء شأنه

حمود مبرك: الشيخ مشعل 
شخصية انضباطية ومتميزة 

منذ أن كان في احلرس 
الوطني

علي القطان: سمو ولي العهد 
السند األمني والذراع اليمنى 

لسمو األمير في إدارة 
شؤون البالد

نائب رئيس مجلس األمة أحمد الشحومي

د.خالد العنزي

د. علي القطان م. أحمد احلمد

د. حمود مبرك سعد اخلنفور

خليل الصالححمد الهرشاني

سلمان احلليلة د. هشام الصالح

سعدون حماد

د. محمد احلويلة
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أكادمييون لـ «األنباء»: الشيخ مشعل األحمد 
يهتم بالعلم والعلماء وداعم كبير للشباب

ثامر السليم

أجمع عدد من األكادمييني على 
أن سمو ولي العهد الشيخ مشعل 
األحمــد رجــل دولــة مــن الطراز 
األول ميلــك منهجيــة واضحــة 
حول مســتقبل الوطن واملواطن، 
مســتذكرين املســيرة املشرفة له 
ســواء فــي املجــال السياســي او 
االجتماعــي وكذلك دعمــه للعلم 

والعلماء.
وأكــدوا لـــ «األنبــاء» على ان 
سموه، الذي يصادف اليوم ذكرى 
مرور عام على توليه والية العهد، 
من الشخصيات احلازمة في العديد 
مــن القرارات التي تثبت أنه رجل 
من طراز فريد من نوعه، مشددين 
على ان سموه قوة رئيسية ضمن 
إطار األسرة احلاكمة وأسرة احلكم.

مناسبة غالية

في البداية، هنأ عميد كلية اآلداب 
بجامعة الكويت د. عبداهللا الهاجري 
سمو ولي العهد األمني الشيخ مشعل 
األحمد بتلك املناسبة الغالية على 
قلب كل كويتي، متمنيا له موفور 
الصحة والعافية، مؤكدا أن سمو 
ولي العهد تبوأ عدة مناصب وتفانى 

في خدمة الوطن واملواطنني.
وأشار إلى انه خير معني وخير 
عضد لصاحب السمو األمير الشيخ 
نواف األحمد، الفتا الى ان مسيرة 
سمو ولي العهد حافلة بالعمل اجلاد 
خلدمــة الكويت وشــعبها الطيب 
واملقيمــني على أرضهــا وحتققت 
الكثير من اإلجنــازات على ارض 
الواقــع من امن وأمان واســتقرار 
رغم ما تشهده املنطقة من أحداث 
عاصفــة. وأشــاد بجهود ســموه 
الكبيــرة في ســبيل رعاية أبنائه 
الشباب، فسموه يعرف متاما أهمية 
االهتمام بالعنصر الشبابي وبدعم 
سموه للعلم والعلماء وتشجيعه 
الدائم على البحث العلمي وكلماته 
املشــجعة دومــا ألعضــاء هيئــة 

التدريس.
ومتنى الهاجري أن ميد اهللا عز 
وجل بعمر سمو ولي العهد، ومين 
عليه بالصحة والعافية، وأن يدميه 
ذخرا وسندا وعضدا لسمو األمير 

والشعب الكويتي كافة.
نقلة نوعية للوطن

من جهتها، قالت النائب السابق 
في مجلس االمة االستاذ املشارك في 
جامعة الكويت د.سلوى اجلسار 
نهنئ سمو الشيخ مشعل األحمد 
على مرور ســنة من تولي سموه 
منصب والية العهد ونســأل اهللا 
ان يعينــه علــى أداء املســؤولية 
مبا يحقق التقدم للكويت، مؤكدة 
ان الكويــت متر بظــروف محلية 
وإقليميــة وعامليــة تتطلــب مــن 
اجلميــع العمل بأمانــة وإخالص 
إلحراز التقدم وهذا يتطلب تنفيذ 
االصالحات وعالج مواطن اخللل في 
أجهزة الدولة بالتمسك بالدستور 
والتقيــد مبــواده، كمــا ان االدارة 
والقيادة تتطلبان حتقيق العدالة 
في انصاف جميع املبادرات ونحن 
على ثقة باهللا عز وجل ثم جهود 
الشيخ مشــعل بان  يرى الشعب 
الكويتــي نقلة نوعية لهذا الوطن 
خاصــة  ان دول املنطقــة اخــذت 
تسبقنا في العديد من اإلجنازات.

وأضافــت اننــا اليــوم يجــب 
ان نتجــاوز الشــعارات اللفظيــة 
واخلطابات الســطحية ونبدأ في 
نهــج العمل اجلاد لتخطي مرحلة 
االحبــاط التــي اصابــت املواطن 
الكويتــي، مؤكــدة ان اجلميــع 
يتطلعون إلى تطبيق مبدأ احملاسبة 
والرقابة بشفافية واختيار اصحاب 
التخصص وممن ميتلــك القيادة 
واالدارة ليتمكنوا من العمل بكفاءة 
بعيدا عن التدخالت واحملسوبيات.

وأشارت الى ان اخلروج من نفق 
االخفاقات وسوء املخرجات التي 
اصابت مؤسسات الدولة في حالة 
من تراجع كفــاءة االنتاج يتطلب 
االخــذ مببدأ الشــراكة املجتمعية 
وصناعــة القــرارات الصحيحــة، 
الفتة الى ان اإلصالح ليس بقرار 
فردي وامنا عمل جماعي يوحد الفكر 
واجلهود. وختمت اجلسار بالدعاء: 
نسأل اهللا عز وجل ان يعني سمو 
ولي العهد الشــيخ مشعل األحمد 
على مسؤولياته ويصلح بطانته مع 
الدعاء له مبوفور الصحة والعافية.

تطبيق القوانني ومحاربة الفساد

بدوره، قال رئيس قسم املناهج 
وطرق التدريس في كلية التربية 
بجامعة الكويت د. فايز الظفيري 
انه مع مرور عام على تولي سموه 
والية العهد وبكل جالء اضحى هناك 
ليس لــدى احلكومة فقط بل كافة 
مؤسسات الدولة حتى االهلية منها، 
تركيــز أكثــر في حتقيــق اهدافها 

دعم العلم واملعرفة الســيما دعمه 
املميز للمؤسســات األكادميية في 
بالدنا احلبيبة الكويت، للنهوض 

باملستوى العلمي واألكادميي.
واشــار د.العنزي الــى أن ثقة 
صاحب السمو األمير الشيخ نواف 
األحمد بتولية سمو الشيخ مشعل 
األحمد والية العهد ملن أعظم سبل 
التوفيق والسداد التي حبا اهللا بها 
الكويت وأهلها، سائال اهللا أن يحفظ 
الكويت وشعبها من كل مكروه حتت 
ظل قيــادة صاحب الســمو األمير 
الشــيخ نواف األحمد وولي عهده 
األمني سمو الشيخ مشعل األحمد، 

حفظهما اهللا ورعاهما.
دور كبير في املجتمع الكويتي

من جهته، قال األكادميي والباحث 
في الشؤون السياسية من الكويت 
د.عايــد املنــاع ان اختيار صاحب 
السمو األمير الشيخ نواف األحمد 
لسمو الشــيخ مشعل األحمد وليا 
للعهد الشك انه اختيار موفق وحظي 
بتقدير الشــعب الكويتي بتعيينه 
هــذا الرجــل األمنــي والعســكري 
والسياسي، مشيرا إلى ان له دورا 
كبيرا في حياة املجتمع الكويتي منذ 
عقود مــن الزمن وان كان ال يظهر 
كثيرا إال أن الكويتيني يعرفون أن 
الشيخ مشعل األحمد قوة رئيسية 
ضمن إطار األسرة احلاكمة وأسرة 

احلكم.
وتابــع قائال انه الشــك في أن 
توليــه مناصــب أمنية هــو داللة 
علــى الثقــة الكبيرة التــي أوالها 
اياه أصحاب الســمو األمــراء بدءا 
من الشيخ صباح السالم والشيخ 
جابر األحمد والشيخ سعد العبداهللا 
والشيخ صباح األحمد، رحمهم اهللا 
جميعا، وصوال إلى صاحب السمو 
األمير الشيخ نواف األحمد، حيث 
إن سمو الشيخ مشعل هو من أوجد 
جهاز أمن الدولة وعمل على تقويته 
ومن ثم تولى امورا أمنية كاللجنة 
األمنية الكويتية التي تضم اجلهات 
األمنيــة كما تولــى نيابة احلرس 

الوطني لفترة طويلة.
وأشــار الــى دوره الكبير في 
احلرس الوطني وعمله خالل شغله 
منصب نائب رئيس احلرس على 
تطويره وتفعيله حيث خلف في 
ذلك أخاه سمو الشيخ نواف األحمد 
والذي كان يشغل نفس املنصب، 
مؤكدا ان معرفة صاحب الســمو 
األمير الشيخ نواف األحمد بصفات 
سمو الشيخ مشعل األحمد وقدراته 
االمنية والسياسية وفهمه للوضع 
الكويتي  االجتماعي والدســتور 
جعل صاحب السمو األمير يختاره 

ويقوم بتعيينه وليا للعهد.
وبني املناع اننا كمواطنني نثق 
باختيارات صاحب الســمو، وبأن 
سمو الشيخ مشعل األحمد هو الرجل 
املناســب لهذا املوقع، ونسأل اهللا 
له التوفيــق واإلعانة وان يحفظه 
وان يكون عضدا وعونا ومســاندا 
لصاحب السمو األمير كما كان في 
السابق وفي الوقت احلالي، وتهانينا 
لســمو ولي العهد الشــيخ مشعل 
األحمد مبضي عام على توليه هذا 
املنصب وحضوره الواضح خالل 
هذه املدة ونسأل اهللا العلي القدير أن 
يطيل في عمر صاحب السمو األمير 
وسمو ولي العهد ليعمال معا من أجل 
كويت املستقبل وتطويرها لألفضل 
وحتقيق رغبة سمو األمير الراحل 
الشــيخ صباح األحمد في حتويل 
الكويــت الي مركــز مالي وجتاري 

ودولة متعددة مصادر الدخل.
املسيرة املضيئة

اما رئيس قسم االعالم بجامعة 
الكويــت د.منــاور الراجحي فقال: 
نتقــدم بالتهنئة اخلالصة لســمو 
ولي العهد الشــيخ مشــعل األحمد 
في ذكرى تولي سموه مقاليد والية 
العهد في البالد، مشــيدا باملسيرة 
املضيئة لسموه خالل املناصب التي 

تقلدها وصوال لوالية العهد.
ولفت الى ان شــخصية ســمو 
الشــيخ مشــعل األحمد شخصية 
مؤثــرة في نفوس كل مــن تعامل 
معه وحتى من لم يتعامل مع سموه 
بصفة شخصية، مؤكدا ان اختيار 
سمو الشيخ مشعل وليا للعهد في 
ظل الظروف التي مرت بها الكويت 
كان له وقع ايجابي كبير جدا وأصبح 
محل احترام وتقدير وحشــمة من 
اجلميع واجلميع شــعر بســعادة 
وفرحــة عندما مت تنصيب ســمو 
الشيخ مشــعل األحمد وليا للعهد 

في البالد.
وأكد أن ســمو الشــيخ مشعل 
األحمد نعم العضيد والسند لصاحب 
السمو األمير الشيخ نواف األحمد 
متمنيــا لســموهما دوام الصحــة 
وموفور العافيــة وان يحفظ اهللا 

الكويت وأهلها من كل مكروه.

العلمي واألخذ بالتكنولوجيا. 
وتابع احلمــود: نتمنى في ظل 
واليتــه للعهــد ان تنعــم الكويت 
بالســعادة والرقي واالخــذ بزمام 
التقدم والريادة في منطقة اخلليج 
والعالــم العربــي وعلى مســتوى 
العالــم، اطال اهللا في عمر ســموه 
وجعله ذخرا للكويت ولالمة العربية 

واإلسالمية.
كما تقدم احلمود في ذكرى تولي 
سمو الشــيخ مشعل األحمد والية 
العهد باســم جمعية اعضاء هيئة 
التدريــس بجامعــة الكويت بأحر 
التهاني والتبريكات، متمنيا لسموه 
طول العمر ودوام الصحة والعافية.

احلزم واإلنصاف

من جهته، تقدم عميد شــؤون 
الطلبة بالوكالــة بجامعة الكويت 
د.ســلمان نشــمي العنزي بأسمى 
آيات التهاني والتبريكات ملقام سمو 
الشيخ مشعل األحمد مبناسبة مرور 
سنة على تولي سموه منصب والية 
العهــد، داعيا اهللا العلي القدير أن 
يوفق سموه لتحقيق التقدم والرفعة 
لبالدنا الكويت مبعية صاحب السمو 

األمير الشيخ نواف األحمد. 
وبــني د.العنزي أنــه قد عرف 
عن سمو ولي العهد الشيخ مشعل 
األحمد احلزم واإلنصاف في سيرته 
العملية أثناء تولي سموه العديد من 
املناصب، وبعد تولي سموه والية 
العهد تكرس مبدأ احلزم واإلنصاف 
في كل امللفات التي أدارها ســموه 

بكل متيز واقتدار.
وأكد أن سموه حريص جدا على 

انتظــار للمقابل، كما أنــه يحترم 
ويقدر وجهات النظر املختلفة مهما 
كانت ما دامــت نابعة من ضرورة 
االهتمــام بالكويت وشــعبها، وقد 
جسد سموه هذا االهتمام بنصائحه 
لنا على صعيد األخذ بزمام املبادرة 
وتقدمي االفكار اجلديدة وكل ما من 
شأنه رفعة مستوى الوطن واملواطن 

على حد سواء.
ولفتت احلويلة إلى انه من املهم 
التذكير برؤية سموه العميقة جتاه 
مختلف القضايا والعمل على حلها 
دائمــا، وهــو يعتمد فــي ذلك على 
خدمتــه الطويلة بأماكــن مختلفة 
ترك في كل منها بصمته الواضحة 
واكتســب مــن خاللهــا الكثير من 
اخلبــرات والتي ملس كل املواطنني 
واملقيمني في الكويت أثارها خالل 
هــذا العــام التي تولــى فيه والية 
العهــد، خاصــة أن هــذا العام كان 
حافال بالكثير من القضايا الداخلية 
واإلقليمية والعاملية التي شــكلت 
حتديا كبيرا للسياســة الكويتية، 
وكالعــادة فقــد جنحــت القيــادة 
السياســية فــي اإلبحار بســفينة 
الوطن الى بر األمان بقوة واقتدار 
وسط هذه االمواج املتالطمة التي 
حتيــط بالوضع اإلقليمــي من كل 

حدب وصوب.
وأضافت انه بهذه املناسبة نحب 
أن جندد مبايعة ســموه ونعاهده 
على متابعــة أفــكاره وآرائه فيما 
يخصنــا وخصوصا علــى صعيد 
قطاعــي الطلبــة والشــباب. وهو 
قطاع أبدى ســموه دائما احلرص 
عليه ألنه يعرف متاما أهمية هؤالء 

الشباب في بناء الوطن ورسم مالمح 
مســتقبله، ولعــل هذا يفســر لنا 
االهتمام الكبير الذي يوليه سموه 
للتعليم بكل مراحله ومستوياته فهو 
دائم احلرص على جتويد املستوى 
التعليمي لكل الطالب، وتذليل جميع 
الصعاب أمام األكادمييني واملعلمني 
لكي يقوموا بدورهم على أكمل وجه. 
وأشارت احلويلة إلى ان اهتمام 
سموه بالقطاع التعليمي قدمي، وقد 
ترافق مــع كل مراحل حياته وفي 
كل املجاالت التي تولى قيادتها في 
السابق، فسموه ميلك رؤية واضحة 
مبنيــة علــى التجــارب اخلاصــة 
والعامــة، ألنه يعــرف متاما أن ما 
نبذله من جهد وما نصرف من مال 
في سبيل التعليم سيكون استثمارا 
حقيقيا لهذا الوطن وهو االستثمار 
األبقى واألقوى في قادم األيام، حفظ 
اهللا الكويت وشعبها في ظل القيادة 
الكرمية ممثلة بصاحب السمو األمير 
الشيخ نواف األحمد وسمو لي عهده 

األمني الشيخ مشعل األحمد.
منوذج لإلنسان اإلصالحي

مــن جانبه، قال رئيس جمعية 
التدريــس بجامعة  أعضاء هيئــة 
الكويــت د.ابراهيــم احلمود: أزف 
التهاني إلى الشــعب الكويتي على 
مرور عام على تولي سمو الشيخ 
مشعل األحمد منصب ولي العهد، 
مضيفا: في احلقيقة الشيخ مشعل 
منوذج لإلنسان اإلصالحي واملصلح 
واملشجع للشباب والعلم وهو من 
اكبر الداعمني للعلم والعلماء ويهتم 
اهتمامــا منقطــع النظيــر بالتقدم 

بجدية واحلرص على قياس مستوى 
االجناز واألداء معا، مشيرا الى انه 
جتلــت قضايا متعلقــة باالهتمام 
القوانني والتشــريعات  بتطبيــق 
دون جتاوز وعلى رأســها قضايا 

محاربة الفساد.
ولفت الــى أنه مبجــرد إعالن 
موقف ســمو ولــي العهد من هذه 
القضايــا، بــدأت تلك املؤسســات 
وبشــكل ذاتي في تنقيح نفســها 
بنفســها، وتعديل مســارها نحو 
التخلص من جميع املعوقات التي 
كانت حتول دون حتقيق أهدافها، 
مؤكــدا انه بــدأ األمر أكثــر جدية 
نحو حل مشاكل طاملا كانت عالقة 
في التعليم، مثل سياســة القبول 
اجلامعي وتطبيــق القوانني التي 

تدفع بعجلة التعليم إلى األمام.
جناح في كل املهام

من جانبها، قالت أســتاذة علم 
النفس بكلية العلــوم االجتماعية 
في جامعة الكويت د.أمثال احلويلة 
انه مبناسبة مرور عام على اختيار 
صاحب السمو األمير الشيخ نواف 
األحمد لسمو الشيخ مشعل األحمد 
ليكون وليا لعهده، نؤكد على أهمية 
هــذه املكانــة التي أوالهــا صاحب 
السمو للشــيخ مشعل، خاصة أن 
سموه جنح في السابق بكل املناصب 
التي توالها واملهمات التي كلف بها 

من أجل خدمة الوطن احلبيب.
وأشــارت الى انــه في كثير من 
املناسبات التي التقينا فيها بسموه 
كان يؤكــد دائما علــى أهمية حب 
الوطــن والتفاني بخدمته من دون 

أكدوا أن سمو ولي العهد من الشخصيات احلازمة والعديد من القرارات أثبتت أنه رجل من طراز فريد من نوعه

د. أمثال احلويلةد. سلوى اجلسار د. إبراهيم احلمودد. فايز الظفيري

د.عايد املناعد.عبداهللا الهاجري د.مناور الراجحيد. سلمان العنزي

د. سلوى اجلسار: 
نسأل اهللا أن يعني 

سمو ولي العهد
 على أداء املسؤولية 

مبا يحقق التقدم 
للكويت

د. فايز الظفيري: مع 
تولي سمو ولي العهد 
منصبه زادت اجلدية 

في حّل مشاكل لطاملا 
كانت عالقة في التعليم

د. أمثال احلويلة: 
سموه جنح بكل 

املناصب التي توالها 
واملهمات التي كلف 

بها خلدمة الوطن 
احلبيب

د. إبراهيم احلمود: 
منوذج لإلنسان 

اإلصالحي واملصلح 
ومن أكبر الداعمني 

للعلم والعلماء

د. عبداهللا الهاجري: 
سمو ولي العهد تبوأ 
عدة مناصب وتفانى 

في خدمة الوطن 
واملواطنني

د. سلمان العنزي: 
سموه حريص 

جدًا على دعم 
العلم واملعرفة 

السيما دعمه 
املميز للمؤسسات 

األكادميية

د. عايد املناع: الشيخ 
مشعل األحمد قوة 
رئيسية ضمن إطار 

األسرة احلاكمة 
وأسرة احلكم

د. مناور الراجحي: 
مسيرة مضيئة لسموه 

خالل املناصب التي 
تقلدها وصوًال لوالية 

العهد
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أمــــانة 
في األعناق

٭ كونوا للوطن أوفياء.. على حقوقه أمناء.. لقائده مخلصني.
٭ بقيادة سمو األمير ستواصل الكويت مسيرتها الريادية دولة دستور ونهج دميوقراطي ومشاركة شعبية.

٭ الكويت باقية على التزاماتها اخلليجية واإلقليمية والدولية ولصاحب السمو السمع والطاعة.
٭ التمسك بالدين احلنيف والثوابت الوطنية الراسخة واحلرص على تلبية طموحات وآمال الوطن واملواطنني.

٭ املشاركة الشعبية سبيلنا إلى إشاعة روح احملبة والتسامح ونبذ الُفرقة لرسم صورة مشرقة ملستقبلنا.
٭ أعاهد اهللا وأعاهد سمو األمير وأعاهد الشعب أن أكون لسموه العضد املتني والناصح األمني.

٭ تعزيز التعاون بني القطاعني العام واخلاص لصياغة حاضر الدولة االقتصادي ومستقبلها واإلسهام في دفع 
عجلة التنمية.

٭ الوطن ثم الوطن ثم الوطن.. أمانة في أعناقنا جميعًا.
٭ الدفاع عن قدسية الوطن وأراضيه وحتقيق األمن واألمان ملواطنيه أولوية مطلقة.

ر كل إمكاناتنا خلدمة الكويت وأهلها. ٭ ُنسخِّ
٭ رسالتنا الدفاع عن الكويت والذود عن أراضيها.

٭ تسّلحوا بقيم ديننا احلنيف.. اجعلوها حصنكم احلصني وصراطكم املستقيم واعلموا أن التسلح بها طاعة 
هللا ورسوله وفوز في الدنيا واآلخرة.

٭ طّبقوا العدل الذي نحرص كل احلرص عليه.. اجعلوه مبدًأ ال حتيدون عنه.. ضعوه نصب أعينكم.
٭ نضحي بالنفس والنفيس من أجل الكويت وأمنها.

٭ ال أتوانى في إعطاء كل صاحب حق حقه وال أحتيز حتى لو تعلَّق األمر مبصلحة ابني.
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