
نواف اخلير.. قائد املسيرةنواف اخلير.. قائد املسيرة
حتتفل الكويت اليوم بالذكرى الثانية على تولي صاحب 
السمو األمير الشيخ نواف األحمد مقاليد احلكم وقيادته 

سفينة البالد إلى بر األمان.
طوال مسيرته وضع صاحب السمو رفعة الكويت وأمنها 

أولى أولوياته وكذلك احلفاظ على العدالة واملساواة.
فصاحب  الســمو  قائد مسيرة الكويت نحو املزيد من 
االزدهار، منهجه دائمًا وأبدًا هو استقرار الكويت وتوحيد 
اجلهود وتعزيز التعاون وتسخير وتوحيد كل الطاقات 

خلدمة الوطن.
كما أن االقتدار واحلكمة واألمانة والصدق والشجاعة 

عناوين بارزة لعهد سموه، عهد اخلير والبناء والعطاء، 
عهد رجل أسهم في صناعة تاريخ الكويت بخبرته التي 

يشهد عليها كل مرفق من مرافق الديرة.
فالكويت اليوم في فرح بهذه الذكرى العزيزة على القلوب، 
والغالية على النفوس، داعني اهللا أن ميد صاحب السمو 
مبوفور الصحة والعافية وأن يسدد اهللا خطاه ويحفظه 

حاكمًا بارًا ليواصل مسيرة النماء والعطاء.
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نواف األحمد.. قائد املسيرة

مسيرة النماء والعطاءمسيرة النماء والعطاء
حتتفــل الكويــت اليــوم بالذكــرى الثانية 
لتولــي صاحــب الســمو األمير الشــيخ نواف 
األحمد الصباح مقاليد احلكم، وســموه األمني 
علــى الكويت وأبنائها، والســاعي دوما إلعالء 

مكانتها في احملافل الدولية.
فبعد مســيرة حافلة باإلجنازات ومحطات 
متميزة من املناصب الرسمية واملواقف الوطنية 
املشرفة بايعت الكويت في ٢٩ سبتمبر عام ٢٠٢٠

صاحب السمو الشيخ نواف األحمد، أميرا للبالد 
وقائدا ملســيرتها خلفا لألمير الراحل الشــيخ 

صباح األحمد، طيب اهللا ثراه.
وفي ذلك اليوم نودي بســمو الشيخ نواف 
األحمد اجلابر الصباح ليكون احلاكم السادس 
عشــر للكويت في ظل اجراءات سلسة لعملية 
انتقال مسند اإلمارة كما عهدتها البالد عند تولي 

حكام الكويت اإلمارة خلفا ألسالفهم الكرام.
واجتمع مجلس الوزراء في ذلك اليوم ونادى 
بسمو الشيخ نواف األحمد أميرا للبالد باعتبار 
سموه وليا للعهد ووفقا ألحكام الدستور الكويتي 
واملادة الرابعة من القانون رقم ٤ لسنة ١٩٦٤ في 
شأن أحكام توارث اإلمارة مبا عرف عن سموه 
مــن حكمة وعفة وإخالص وتفــان لكل ما فيه 

رفعة الكويت ومصلحتها وأمنها وازدهارها.
وفي اليوم التالي أدى صاحب السمو اليمني 
الدستورية في جلسة مجلس األمة اخلاصة وذلك 
عمال باملادة (٦٠) من الدستور. وقال سموه في 
النطق الســامي «أقسم باهللا العظيم أن أحترم 
الدســتور وقوانــني الدولــة وأذود عن حريات 
الشــعب ومصاحله وأمواله وأصون استقالل 

الوطن وسالمة أراضيه.
ثم تفضل صاحب السمو في جلسة ٣٠ سبتمبر 
بتسجيل كلمته السامية في سجل الشرف مبجلس 
األمة. وقال ســموه فيهــا: «تنعم دولة الكويت 
بفضل اهللا تعالى وتوفيقه بنظام دميوقراطي 
راسخ جتلى بالثوابت واألسس الدستورية التي 
تضمن سالســة 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، 
اإلنســانية واخليرة ونهجه النير الذي ارتقى 

مبكانة الوطن بني األمم.
إن الثقــة الغالية التي أوالنا إياها الشــعب 
الكويتي الكرمي هــي أمانة في عنقنا معاهدين 
اهللا تعالى على أداء مسؤوليتها على خير وجه 
خلدمــة الوطن ومؤكدين متســكنا بالدســتور 
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 األمــن واألمان والرخاء وأن 
يكلل جميع اجلهود املخلصة بالتوفيق خلدمته 

ورفعة شأنه».
وفــي نطقه الســامي في أكتوبــر ٢٠٢٠ قال 
صاحب السمو: أود أن أوجه عناية اجلميع الى 
ضرورة التمسك بثوابتنا الوطنية الراسخة وفي 
مقدمتها وحدتنا الوطنية على مر الســنني إنها 

بحق سالحنا األقوى في مواجهة كل التحديات 
واألخطار واألزمات.

التزامنــا  اهللا  بــإذن  أؤكــد  أن  أود  كمــا 
بالدميوقراطية منهجا واحترامنا للدستور مبدأ 
ودولة القانون واملؤسسات نظاما وحرصنا على 
ترشيد ممارستنا البرملانية، وال نقول إننا في 
جتربة برملانية بل ممارسة راسخة مضى عليها 

قرابة الستني عاما.
وهكذا توج سموه أميرا للبالد بعد نحو ٥٨
عاما من العطاء فــي مناصب عدة خدم خاللها 
الكويت في عهد عدد مــن أمرائها الكرام، ونال 
تزكيتهم وثقتهم جميعا وبدأها بتعيينه محافظا 
حملافظــة حولي ثم وزيــرا للداخلية ثم وزيرا 
للدفاع فوزيرا للشؤون االجتماعية والعمل ثم 
نائبا لرئيس احلرس الوطنــي فنائبا لرئيس 

مجلس الوزراء ووزيرا للداخلية.
وكانــت محطته األخيرة قبل توليه مســند 
اإلمارة هي والية العهد وفقا لألمر األميري الذي 
أصــدره األمير الراحل الشــيخ صباح األحمد، 
رحمه اهللا، في الســابع مــن فبراير عام ٢٠٠٦
بتزكية سمو الشيخ نواف األحمد لوالية العهد 
ملا عهد في ســموه من صــالح وجدارة وكفاءة 
تؤهله لتولي هذا املنصب، واستمر فيه ١٤ عاما 
ســندا أمينا لألمير الراحل ومشاركا في اتخاذ 
القرارات التي تسهم في تطور البالد واحملافظة 

على أمنها واستقرارها.
وبدأت البالد في عهد سموه مرحلة تاريخية 
في مسيرة البناء والعطاء اكماال للمراحل التي 
بدأها أســالفه الكرام، كمــا بدأت خططا جديدة 

تعتمد فيها على معطيات احلاضر لبناء مستقبل 
زاهر تواكب فيه مستجدات العصر وتطوراته 
وتتبوأ املكانة التي تستحقها إقليميا وعامليا.

وشــغلت القضايا احمللية االهتمــام األكبر 
لدى ســمو أمير البالد خالل الســنة األولى من 
عهــده امليمــون نظرا ملا عرف عنــه من اهتمام 
بالــغ بالتفاصيل التي تتعلق بشــؤون الوطن 
وأمــور املواطنني فضال عن الظــروف الطارئة 
التي شهدها العالم الناجمة عن انتشار فيروس 
كورونا املستجد والتي استدعت من سموه توجيه 
اجلهات املعنية الى بذل جهودها احلثيثة للحد 

من تداعياتها على البالد.
وفي اجلانب االقتصادي كان ســموه يوجه 
اجلهــات املعنية بالعمل على كل ما يســهم في 
حتفيز القطاعات االقتصادية وتطوير منتجاتها 
وخدماتها وخلق فرص اســتثمارية تنافســية 
فضال عن االهتمام بالقطاعني الصناعي والزراعي 

وتطوير منتجاتهما وصادراتهما.
وأولى سموه اهتماما بالغا لفئة الشباب ووجه 
إلى العمل على رعايتهم وفتح آفاق املســتقبل 
أمامهم من خالل تأهيلهم بأفضل الوسائل العلمية 
واألكادميية وغرس القيم الكويتية األصيلة في 
نفوسهم ليشاركوا في مسيرة التنمية والبناء 
باعتبارهم مستقبل الوطن وثروته احلقيقية.

وعلى الصعيد اإلعالمي كان سموه يؤكد أهمية 
املسؤولية الوطنية امللقاة على عاتق املؤسسات 
اإلعالمية في التعبير عن قضايا البالد وهموم 
املواطنني وفق ما متليه عليها ضمائرها وتخاف 

اهللا في وطنها وشعبها.

وحرص سمو أمير البالد على تكرمي املواطنني 
أصحاب اإلجنازات املتميزة واملبادرات الرائدة 
واإلشــادة مبا حققوه من عطاءات وتشجيعهم 
على املزيد من التميز والنجاح ليسهموا في تطور 

وطنهم وازدهاره ورفع رايته في كل احملافل.
وتوجــت جهود الكويت التــي بدأها األمير 
الراحل، طيب اهللا ثراه وكثفها صاحب السمو 
الشــيخ نواف األحمد، حفظــه اهللا ورعاه، في 
مجال املصاحلة اخلليجية العربية بتوقيع اتفاق 
العال على هامش القمة اخلليجية التي عقدت في 
اململكة العربية السعودية ليتحقق احللم الذي 
لطاملــا حرصت الكويت على رؤيته على أرض 
الواقع وكان لها الدور الكبير في التوصل إليه.

واســتمر صاحب السمو أمير البالد الشيخ 
نواف األحمــد الصباح، حفظه اهللا ورعاه، في 
النهج الذي ســارت عليــه الكويت فيما يخص 
عالقاتها مع أشقائها العرب فكان يحرص على 
التنســيق مــع القادة العرب فــي كل ما يخص 
القضايــا العربية والتعــاون البناء معهم حلل 
املشكالت التي تواجه األمة العربية مع التركيز 
على القضيــة الفلســطينية باعتبارها قضية 

العرب األولى.
واختط سمو أمير البالد في عالقات الكويت مع 
دول العالم النهج الذي لطاملا عهدته الكويت طوال 
العقود املاضية من حيث احترام سيادة الدول 
وعدم التدخل في شــؤونها الداخلية والتمسك 
بالشرعية الدولية واحلفاظ على األمن والسلم 
الدوليني وحل وتسوية النزاعات بني الدول عبر 

احلوار والطرق السلمية.

الكويت حتتفل بالذكرى الثانية لتولي صاحب السمو مقاليد احلكمالكويت حتتفل بالذكرى الثانية لتولي صاحب السمو مقاليد احلكم

صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد مع سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد
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نواف األحمد.. قائد املسيرة

األمير نواف األحمد.. نبراس البذل والعطاءاألمير نواف األحمد.. نبراس البذل والعطاء
الســمو  يعتبر صاحب 
األمير الشيخ نواف األحمد 
أحد أبرز من عاصر مسيرة 
بنــاء دولــة الكويــت منذ 
االستقالل، األمر الذي جعله 
ميتلك منهجية واضحة حول 
مستقبل الوطن واملواطن، 
وكان سموه طوال تاريخه 
في العمل السياســي يؤكد 
على أهمية الوحدة الوطنية 
وترسيخها في إطار األسرة 
الواحــدة وتعزيــز األمــن 
والدميوقراطيــة في البالد 
وجتنيبها املخاطر واملطامع 
اخلارجيــة والتركيز على 
الوسطية في بناء االنسان 
الكويتــي، وحرصــه على 
القيــم االنســانية.  نشــر 
كما يتميز ســموه بسمات 
الطيبــة ودماثة اخللق مع 
قوة الشخصية والثقافة مما 
كان له عظيم األثر في تعزيز 
خبراته املكتسبة من خالل 
رحلته الطويلة واملثرية في 

العمل السياسي.
ولد صاحب الســمو في 
١٩٣٧/٦/٢٥ في مدينة الكويت 
بفريج الشيوخ، وهو النجل 
الكويت  الســادس حلاكــم 
العاشــر املغفور لــه بإذن 
اهللا الشــيخ أحمــد اجلابر 
املبارك الصباح الذي حكم 
الكويت في الفترة من عام 
١٩٢١ حتى عام ١٩٥٠. ونشأ 
ســموه وترعرع في بيوت 
احلكــم منذ والدتــه، وهي 
بيــوت تعتبر مــدارس في 
التربية والتعليم وااللتزام 
واالنضباط وإعداد وتهيئة 
حكام املســتقبل. وســموه 
آل الصباح  ســليل أســرة 
الكرام حــكام الكويت منذ 
نشأتها وهي األسرة العربية 
األصيلة النبيلة ذات اجلذور 
الضاربــة عروقها في عمق 

التاريخ العربي.
ودرس سموه في مدارس 
الكويت املختلفة وهي مدارس 
حمادة وشرق والنقرة ثم في 
املدرسة الشرقية واملباركية 
وواصل سموه دراسته في 
أماكن مختلفة من الكويت، 
حيث متيز سموه باحلرص 
علــى مواصلــة حتصيلــه 
العلمي وظلت هذه الصفة 
تالزمه فيمــا بعد، وجتلت 
بتشــجيع ســموه لطلبــة 
العلم في مختلــف مراحل 
التعليم االبتدائي واملتوسط 
والثانوي والعالي انطالقا 
من رؤيــة ســموه بأهمية 
التحصيــل العلمــي الــذي 
تقــدم  اســاس  يعتبــر 

املجتمعات ورقيها.
وكثيــرا ما بقي صاحب 
السمو الشيخ نواف األحمد 
قريبا مــن املواطنني طوال 
مسيرته السياسية فكانوا 
يشاهدونه في مناسباتهم 
ويســتقبلونه  املتنوعــة 
فــي دواوينهم ملشــاركتهم 
أفراحهم او التعزية مبصابهم 
كما كان يستقبلهم لتلمس 
حاجاتهم وتلبية متطلباتهم.
ولصاحب السمو األمير 
الشيخ نواف األحمد تاريخ 
زاخر في العمل السياســي 
امتد ألكثر من نصف قرن، 

بذل خاللها مع اخوانه من 
حكام الكويت جهودا جبارة 
لتعزيز مكانة الكويت بني 
الدول املتقدمة واملتطورة كما 
اضحى عطاؤه وخبرته في 
املجاالت التي تولى قيادتها 
محــل احتــرام وتقدير من 

اجلميع.
ومنذ استقالل البالد، كان 
لســموه بصمة فــي العمل 
السياســي، ففي ١٢ فبراير 
عام ١٩٦٢ عينه األمير الراحل 
الشــيخ عبــداهللا الســالم 
الصباح، رحمه اهللا، محافظا 
حلولي وظل في هذا املنصب 
حتــى ١٩ مارس عــام ١٩٧٨
عندما عني وزيرا للداخلية 
في عهد األمير الراحل الشيخ 
جابر االحمد اجلابر الصباح، 
رحمه اهللا، حتى ٢٦ يناير 
١٩٨٨ عندمــا تولــى وزارة 

الدفاع.
وبعــد حتريــر الكويت 
مــن الغــزو العراقــي عام 
١٩٩١ تولى ســمو الشــيخ 
نواف األحمد حقيبة وزارة 
الشؤون االجتماعية والعمل 
ابتــداء مــن ٢ ابريــل ١٩٩١

واســتمر في ذلك املنصب 
حتى ١٧ أكتوبر ١٩٩٢.

وفــي ١٦ أكتوبــر ١٩٩٤
تولى سموه منصب نائب 
الوطني  رئيــس احلــرس 
واستمر فيه حتى ١٣ يوليو 
٢٠٠٣ عندمــا تولــى وزارة 
الداخلية، ثم صدر مرسوم 
اميــري فــي ١٦ اكتوبر من 
العام ذاته بتعيني ســموه 
نائبــا أول لرئيس مجلس 
الوزراء ووزيــرا للداخلية 
وبقي في هذا املنصب حتى 
تعيينه وليا للعهد في عام 

.٢٠٠٦
ولصاحب السمو األمير 
الشيخ نواف األحمد اجنازات 
بارزة قبــل توليه اإلمارة، 
منها حتويل منطقة حولي 
التي كانت عبارة عن قرية 
الى مركز حضاري وسكني 
بالنشــاط  يعــج  متميــز 

التجاري واالقتصادي.
وحني اسندت الى سموه 
حقيبة وزارة الداخلية كان 
الرئيســي حفظ  هاجســه 
األمن واالســتقرار للوطن 
واملواطنــني، وحرص على 

مجــاراة العصــر ومواكبة 
التقــدم العلمي فــي مجال 
األمن، فعمــل على تطوير 
القطاعات األمنية والشرطية 
املادية  وتوفير االمكانــات 
للنهوض باملستوى األمني 
وادخــال االجهــزة األمنية 
احلديثة ورسم استراتيجية 
منظومــة أمنيــة متكاملــة 
ملكافحــة اجلرمية وضرب 
أوكارها في مختلف مناطق 

الكويت وحدودها.
وحــرص ســموه علــى 
الثــورة  مــن  االســتفادة 
املعلوماتيــة في العالم من 
خالل توظيــف تطبيقاتها 
التكنولوجيــة املتقدمة في 
عمل األجهزة األمنية املختلفة 
مثلما فعل بكل الوزارات التي 
تولى مسؤوليتها. ووضع 
اســتراتيجية أمنية دقيقة 
ملنظومــة شــاملة حتمــي 
احلدود بــرا وبحــرا، فكل 
شبر من ارض الوطن حتت 
الرصــد واملتابعة، في حني 
تغطي القواعد البحرية املياه 
االقليمية واجلزر، اما املراكز 
احلدودية فتغلق الطرق امام 
املتســللني وتضبط كل من 
تسول له نفسه العبث بأمن 

البالد واستقرارها.
وتــرك ســموه بصمات 
انســانية واضحــة حــني 
تولى حقيبة وزارة الشؤون 
االجتماعية، إذ ســارع الى 
انســانية  قــرارات  اتخــاذ 
لرعايــة األرامــل واأليتــام 
واملسنني كما برهنت أعماله 
على أنه خير نصير للطفل 
واملــرأة واألرملة واملســّن 

والعامل.
الغزو الغاشم

البالد  وعندما تعرضت 
للغــزو العراقــي الغاشــم 
عام ١٩٩٠ ساهم سموه في 
القرارات احلاسمة ملواجهة 
الغزاة وجنــد كل الطاقات 
العسكرية واملدنية من اجل 
حترير البــالد، وأدى دورا 
بــارزا فــي قيــادة املقاومة 
وتأمــني وصول الشــرعية 
للمملكة العربية السعودية 
الشقيقة الى جانب قيادته 

للجيش.
الرؤية األمنية  وحققت 
الثاقبــة لســموه ثمارهــا 
خصوصا فــي التعامل مع 
احلــوادث االرهابيــة فــي 
البــالد كتلك التــي حدثت 
في يناير عام ٢٠٠٥، حيث 
قاد سموه بنفسه املواجهة 
ضد االرهابيني وكان موجودا 
فــي مواقــع تلــك االحداث 
الستئصال آفة االرهاب من 

البالد من جذورها.
الفضائل والقيم

ويتميز صاحب السمو 
األمير الشيخ نواف األحمد 
باحلرص الشديد على تعزيز 
الفضائــل والقيــم ويؤمن 
بأهمية وحدة وتكاتف أبناء 
الكويت جميعا باعتبار ان 
قــوة الكويــت فــي وحدة 
أبنائها وأن تقدمها وتطورها 
مرهون بتآزرهم وتالحمهم 

وإخالصهم في العمل.

صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد مطلعا من السيد فواز خالد املرزوق على املرحلة الرابعة ملدينة صباح األحمد البحرية

سمو أمير البالد مقبال املصحف الشريف

صاحب السمو األمير مكرما احد الضباط خالل حفل تخريج الدفعة الـ ١٨ من الطلبة الضباط اجلامعيني والدفعة الـ ٤١ من الطلبة الضباط في كلية علي الصباح العسكرية

صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد مع املغفور له بإذن اهللا تعالى العم خالد يوسف املرزوق «رحمه اهللا»
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نواف األحمد.. قائد املسيرة

صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد  أثناء استقبالهما صاحب السمو امللكي ولي العهد السعودي األمير محمد بن سلمان وتكرميه بقالدة مبارك الكبير ووسام الكويت

واصل صاحب الســمو األمير 
الشــيخ نــواف األحمد مســيرة 
تثبيت مكانــة الكويت الدولية 
وترســيخ اســمها كإحدى أبرز 
الدول ذات السياســة املتوازنة 
التي أســهمت في احلفاظ على 
املناصرة للحق  خصوصيتنا 
والعدل والســالم والتســامح 
وتقريب وجهــات النظر بني 
الدول لتوطيد االستقرار ورفاه 
ورقي الشــعوب، ما انعكس 
على احترام دول العالم وثقة 
اجلميع وتقديرهم لوطننا.

ضيف الكويت الكبير

ومن هذا املنطلق، استمر 
صاحــب الســمو األميــر 
الشيخ نواف األحمد خالل 
عــام حكمــه الثاني في 
توطيد تلك السياسات، 
حيث اســتقبل ســموه 
فــي ١٠ ديســمبر أخاه 
صاحب السمو امللكي 
األميــر محمــد بــن 
سلمان بن عبدالعزيز 
آل سعود ولي العهد 
نائب رئيس مجلس 
الوزراء وزير الدفاع 
فــي اململكــة العربية 
الســعودية الشــقيقة، 
حيــث كرمــه بقــالدة 
مبارك الكبير ووســام 
الكويــت، وذلك تقديرا 
لســموه وما حققه من 
إجنازات وجهود مميزة 
ململكة العربية السعودية 
الشقيقة وشعبها الكرمي من 
أجل استقرار وأمن وتقدم اململكة وتعزيز 
أواصر األخوة بني البلدين الشقيقني والروابط 
االخويــة بني دول مجلس التعاون لدول اخلليج 

العربية.
وخــالل التكرمي دار هذا احلوار، حيث قال صاحب 

السمو:
- سمو األمير: يا هال وسهال.

- األمير محمد بن سلمان: أتعبتم أنفسكم اهللا يطول 
عمرك طمني عنكم اهللا يطول بعمرك.

- صاحب السمو األمير: احلمد هللا.. كيف حالكم؟
- األمير محمد بن سلمان: على ما حتب اهللا يسلمك.
- صاحب السمو: أغلى شي عندنا هي قالدة مبارك 

تهدى ألفضل شخص في العالم.
- األمير محمد بن ســلمان: اهللا يطول بعمرك اهللا 

يسلمك.
- صاحب السمو: احنا إخوان وأسرة واحدة.
- األمير محمد بن سلمان: أكيد اهللا يسلمك.

- صاحب السمو: هذه أغلى ما عندنا.
- األمير محمد بن ســلمان: أغلى ما عندنا نشوفك 
بصحة اهللا يسلمك وهاذي غالية لكن أغلى شي عندنا 

نشوفكم بصحتكم اهللا يطول بعمرك اهللا يسلمك.
- صاحب السمو: خادم احلرمني شلونه؟

- األمير محمد بن سلمان: على ما حتب اهللا يسلمك.

- صاحب السمو: حتياتي له.
- األمير محمد بن سلمان: يبلغ اهللا يسلمك.

- صاحب السمو: أغلى شيء عندنا وبأنفسنا.
- األمير محمد بن سلمان: اهللا يطول بعمرك وبعزك.
- صاحب السمو: حتياتي خلادم احلرمني ونتمنى 

له الصحة والعافية.
- األمير محمد بن سلمان: آمني آمني.. تأمرون بشي 

اهللا يسلمك.. تأمرون بشي؟
- صاحب السمو: شكرا.

- األمير محمد بن ســلمان: ما تشــوفون شــر اهللا 
يسلمك.

التعاون الكويتي - املصري

وفي ٢٢ فبراير، استقبل صاحب السمو األمير الشيخ 
نــواف األحمد الرئيس املصري عبدالفتاح السيســي، 
وقد مت تبــادل االحاديث الودية الطيبة التي عكســت 
عمق العالقات التاريخية الوطيدة التي تربط البلدين 
والشعبني الشقيقني وسبل دعمها وتنميتها بني الكويت 
وجمهورية مصر العربية الشقيقة على كل االصعدة، 
كما مت استعراض عدد من القضايا االقليمية والدولية 
التي تهم البلدين الشقيقني وسبل التعاون املثمر بينهما 
في مختلف املجاالت مبا يخدم مصاحلهما املشتركة في 

إطار ما يجمعهما من روابط أخوية وثيقة.
ودار احلور الودي الذي بدأه صاحب السمو بالقول: 

نورت يا هال وسهال فيك، تفضل.
- الرئيس املصري: حتياتي وحتيات كل الشــعب 

املصري لسموك وللشعب الكويتي.
- صاحب السمو: ما قصرت، الشعب املصري أخو. 
أخو كبير، وطول الوقت مع أشــقائهم، والكويتيني ما 

ينسون هذا املوقف امنزجت الدماء بينهم.
- الرئيس املصري: واهللا دائما ما بني مصر والكويت 

عالقاتنا طيبة على مدار التاريخ.
- صاحب السمو: اهللا يدمي إن شاء اهللا هذه احملبة 

واملعزة إن شاء اهللا اللي في قلوب بعضنا البعض.
- الرئيس السيسي: طبعا.

- صاحب السمو: أنتم إن شاء اهللا قدوة لآلخرين.
- الرئيس املصري: متشكرين.

- صاحب السمو: بوجود فخامتكم وآرائكم السديدة.. 
دائما نعتز بآرائكم ومالحظاتكم، وأشكركم وما نستغنى 
عنكــم، ودائما بعض النصائح اللي تدور ما بيننا وما 
بني البلدين، وهــذا مو كثير على األخ فخامة الرئيس 
باهتمامه وحرصه على مصلحة البلدين الشقيقني مصر 
والكويت، وهذا من قدمي الزمان.. وطبعا نورت بلدكم 
الثانــي بزيارتك، ويا أهال وســهال في فخامة الرئيس 

بني أهلك وإخوانك.
الرئيس اجلزائري

وفي ٢٣ فبراير، استقبل صاحب السمو األمير الشيخ 
نواف األحمد بدار ميامة الرئيس عبداملجيد تبون رئيس 
اجلمهورية اجلزائرية الدميوقراطية الشعبية الشقيقة 
والوفد الرســمي املرافق لــه، حيث مت تبادل االحاديث 
الودية الطيبة التي عكســت عمــق العالقات االخوية 
الراسخة التي تربط البلدين والشعبني الشقيقني وسبل 
دعمها وتعزيزها بني الكويت واجلمهورية اجلزائرية 
الدميوقراطية الشعبية الشقيقة على كل االصعدة وفي 
مختلــف املجاالت مبا يخدم مصاحلهما املشــتركة في 

إطار ما يجمعهما من روابط وثيقة.
العالقات اخلليجية

ومــع دخول اإلمارات العربيــة املتحدة عهدا جديدا 

بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 
الذي انتخب رئيســا لدولة اإلمارات العربية املتحدة، 
في ١٤ مايو، بعث صاحب الســمو األمير الشيخ نواف 
األحمد ببرقية تهنئة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ 
محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة اإلمارات العربية 
املتحدة الشــقيقة، عبر فيها سموه عن خالص تهانيه 
مبناســبة انتخاب املجلس األعلى لالحتــاد باإلجماع 
لسموه رئيسا لدولة اإلمارات العربية املتحدة الشقيقة، 
سائال سموه املولى عز وجل أن يسدد خطاه ملواصلة 
قيادة واســتكمال مسيرة اخلير والنماء التي تشهدها 
دولة اإلمارات العربية املتحدة الشــقيقة والتي أرسى 
دعائمها صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان 
وصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب 
اهللا ثراهما، مؤكدا سموه أنه قد فقد أخا عزيزا جمعته به 
أواصر األخوة واملودة، كما فقدت دولة اإلمارات العربية 
املتحدة والشعب اإلماراتي الشقيق واألسرة اخلليجية 
والعاملان العربي واإلسالمي قائدا عظيما سخر حياته 
خلدمة وطنه وشعبه وقضايا أمته العربية واإلسهام 
بجهوده املقدرة إلرساء السالم واالستقرار في املنطقة، 
مشيدا سموه بالعالقات التاريخية الراسخة واحلميمة 
التي تربط األســرتني الكرميتني والبلدين والشــعبني 
الشقيقني، متمنيا لسموه وافر الصحة ودوام العافية، 
ولدولة اإلمارات العربية املتحدة الشــقيقة كل التقدم 

واالزدهار في ظل القيادة احلكيمة لسموه.
وفي ١٤ ديسمبر، بعث صاحب السمو األمير الشيخ 
نــواف األحمد ببرقية تهنئة الى أخيه صاحب اجلاللة 
امللك حمد بن عيســى بن سلمان آل خليفة ملك مملكة 
البحرين الشقيقة، عبر فيها سموه عن خالص تهانيه 
مبناســبة الذكرى الثانية والعشــرين لتوليه مقاليد 
احلكم، مشيدا سموه باالجنازات التنموية البارزة التي 
شــهدتها مملكة البحرين الشــقيقة في عهده امليمون، 
متمنيا ســموه له موفور الصحة ومتام العافية، وأن 
يحقق ململكة البحرين وشعبها الشقيق املزيد من التقدم 

والرقي واالزدهار في ظل القيادة احلكيمة جلاللته.
وفي ١٦ ديسمبر، بعث صاحب السمو األمير الشيخ 
نواف األحمد ببرقية تهنئة الى أخيه صاحب الســمو 
الشيخ متيم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة 
عبر فيها ســموه عن خالص تهانيه مبناســبة ذكرى 
اليوم الوطني لتولي مؤسس دولة قطر الشقيقة الشيخ 

جاسم بن محمد بن ثاني آل ثاني احلكم في البالد.
وفي ١٠ يناير، بعث صاحب الســمو األمير الشيخ 
نــواف األحمد ببرقية تهنئة الى أخيه صاحب اجلاللة 
السلطان هيثم بن طارق املعظم سلطان ُعمان الشقيقة، 
عبر فيها ســموه عن خالص تهانيه مبناسبة الذكرى 

الثانية لتولي جاللته مقاليد احلكم.
وفي ٢٢ سبتمبر، بعث صاحب السمو األمير الشيخ 
نــواف األحمد ببرقية تهنئــة إلى أخيه خادم احلرمني 
الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز ملك اململكة العربية 
السعودية الشقيقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه 
مبناســبة ذكرى اليوم الوطني للبلد الشــقيق، مؤكدا 
ســموه عمق العالقات األخوية الوطيــدة والتاريخية 
التي تربط الكويت واململكة العربية السعودية الشقيقة 
وشعبيهما الكرميني، ومستذكرا سموه مواقف اململكة 
العربية السعودية الشقيقة األصيلة جتاه قضايا األمتني 
العربية واإلسالمية فضال عن مواقفها األخوية الصادقة 
جتاه الكويت.  كما عبر ســموه عن اعتزازه مبا حققه 
البلد الشقيق في عهد خادم احلرمني الشريفني امليمون 
من إجنازات حضارية بارزة شــملت مختلف املجاالت 
وأسهمت في االرتقاء مبكانة اململكة العربية السعودية 

الشقيقة الرفيعة واملرموقة بني دول العالم.

سمو أمير البالد الشيخ نواف األحمد أثناء استقباله الرئيس اجلزائري عبد املجيد تبون صاحب السمو مرحباً بالرئيس املصري عبدالفتاح السيسي أثناء زيارته البالد

نواف األحمد .. 
مناصرة السالم والعدل العامليني
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نواف األحمد.. قائد املسيرة

.. ومع سمو األمير الوالد الشيخ سعد العبد اهللا - رحمه اهللا .. ومع سمو األمير الراحل الشيخ جابر االحمد - رحمه اهللا

جهود حثيثة لتعزيز الوحدة الوطنية  وترسيخ مفهوم املواطنة خالل عام احلكم الثاني

أمير العفو والتسامح واحملبةأمير العفو والتسامح واحملبة
شــهد العــام الثانــي حلكم 
صاحب الســمو األمير الشيخ 
نواف األحمد العديد من األحداث 
التي جتلت فيها حكمة ســموه 
وحرصــه الدائم على االحتكام 
للدســتور فــي املواضيع التي 
شــهدتها الســاحة السياســية 
الكويتية، ليؤكد بذلك أن العدل 

هو ميزان احلكم عند سموه.
مببادرة سامية، بدأ صاحب 
السمو عام حكمه الثاني عندما 
صــرح وزير شــؤون الديوان 
األميري الشيخ محمد العبداهللا، 
فــي ٢٩ ســبتمبر، بأن صاحب 
الســمو األميــر الشــيخ نواف 
األحمد، حفظه اهللا ورعاه، وجه 
إلى حوار وطني يجمع السلطتني 
التشــريعية والتنفيذية بغية 
تهيئة األجواء من أجل توحيد 
التعــاون  اجلهــود وتعزيــز 
وتوجيه كل الطاقات واإلمكانيات 
خلدمــة الوطــن العزيــز ونبذ 
اخلالفات وحل جميع املشاكل 
وجتاوز العقبــات التي حتول 
دون ذلــك، خدمــة للمواطنني 
الكرام ورفعة راية الوطن العزيز 

ومكانته السامية.
وَعِهــد ســمو األميــر، كمــا 
جاء فــي البيان الــذي اصدره 
وزير شــؤون الديوان األميري 
الشــيخ محمد العبــداهللا، الى 
رئيــس مجلس األمــة ورئيس 
مجلس الوزراء ورئيس املجلس 
األعلى للقضاء اقتراح الضوابط 
والشــروط للعفو عــن بعض 
أبناء الكويت احملكومني بقضايا 
الرأي واملواقف السياسية خالل 
فترات ماضية متهيدا الستصدار 

مرسوم العفو.
وفــي ٢٦ أكتوبــر، افتتــح 
صاحب الســمو األمير الشيخ 
نواف األحمد دور االنعقاد العادي 
الثاني من الفصل التشــريعي 
الســادس عشــر ملجلس األمة، 
داعيا املولى ســبحانه وتعالى 
ان يوفق اجلميع ملا فيه الصالح 
والرشــاد خلدمة وطننا وأهله 

األوفياء.
وفــي ٨ نوفمبــر، اعتمــد 
صاحب الســمو األمير الشيخ 
نــواف األحمد مراســيم العفو 
عن بعض أبنــاء الكويت ممن 
صدرت عليهم أحكام قضائية، 
وصدرت تلك املراســيم برقمي 
٢٠٢ و٢٠٣، بعــد رفــع التقرير 
األول لسموه من اللجنة املكلفة 
من كل من رئيس مجلس األمة 
وســمو رئيس مجلس الوزراء 
ورئيس املجلس األعلى للقضاء 
لوضع ضوابط وشروط العفو.
عقب ذلك، اســتقبل سموه 
ســمو رئيس مجلــس الوزراء 
الشيخ صباح اخلالد الذي رفع 
لسموه كتاب استقالة احلكومة.

وفي ٩ مارس، وّجه صاحب 
الســمو األميــر الشــيخ نواف 
األحمد، الــى ضرورة مضاعفة 
اجلهود والعطاء للمحافظة على 
أمن الكويت وســيادة القانون 
وتطبيقه ملا فيه مصلحة الوطن 
واملواطن، وجاء ذلك عقب تأدية 
الوزيرين اليمني الدستورية امام 
سموه مبناســبة تعيينهما في 

منصبيهما اجلديدين.
مــارس، شــمل   ٢٢ وفــي 
صاحب الســمو األمير الشيخ 
نواف األحمد برعايته وحضوره 
احتفال شركة البترول الوطنية 
الكويتية مبناســبة التشــغيل 
الكامل ملشروع الوقود البيئي 
وذلــك مبصفاة ميناء عبداهللا، 
وقال سموه في كلمة عند تدشني 
التشغيل الكامل ملشروع الوقود 
البيئي «نبارك للشعب الكويتي 
هذه الثروة اللي اهللا سبحانه 
وتعالى منَّ علينا فيها، وان شاء 

اهللا تدوم ألبد اآلبدين، والشــعب 
الكويتي، وشكرا».

العشر األواخر

 وفــي ٢٤ أبريل، وّجه صاحب 
السمو األمير الشيخ نواف األحمد 
كلمة مبناسبة العشر األواخر من 
شــهر رمضان املبــارك، وقد أناب 
ســموه ســمو ولي العهد الشــيخ 
مشــعل األحمد إللقاء الكلمة التي 

قال فيها:
أنتــم ـ ال غيركــم ـ بوحدتكــم 
الوثقى وبروحكم العالية السالح 
األقوى للحفاظ على وطننا العزيز، 
فالوحــدة الوطنية ســياج يحمي 
الكويت والكويتيني، وحصن ملجابهة 
الشدائد ومواجهة التحديات، ومن 
احلقائــق التي رصدها التاريخ أن 
احملن واألزمات تكشف عن معدن 
الشعب الكويتي األصيل.. وطهارة 
ذاته.. ونقاء جوهره والتفافه حول 
قيادته السياسية. وإنكم تدركون 
أن لإلصــالح خطوات ومســارات 
وأنه ال يحدث بني ليلة وضحاها، 
وسيظل في حاجة إلى جهد جهيد 
وصبــر جميــل وتكاتــف وتالحم 
من شــعب وفّي أصيــل، فالكويت 
بكم وبجهودكم ســتظل واحة أمن 
وأمان ومنبع خير وســالم تتطلع 
دائما إلى مزيد من النهضة والتقدم 
قائمة بدورها اخلليجي والدولي مع 
األشقاء واألصدقاء في شتى بقاع 
العالم. إننا لن ندخر وسعا وجهدا 
في سبيل حماية مقدرات ومكتسبات 
وطننــا احلبيب ولــن نتوانى في 
اتخــاذ أي قــرار يضمــن للبــالد 
أمنها واســتقرارها في ظل نهجنا 
الدميوقراطي األصيل ودســتورنا 
القومي وعاداتنا وأعرافنا العريقة.. 
واعلموا أن الكويت والكويتيني أمانة 

في أعناق قيادتها السياسية.
املجلس البلدي

وعقــب ظهور نتائج انتخابات 
املجلس البلدي، بعث صاحب السمو 
األمير الشيخ نواف األحمد ببرقيات 
تهنئة ألعضاء املجلس البلدي عبر 
فيهــا ســموه عن خالــص تهانيه 
بالثقة التي اوالهم اياها املواطنون 
الكرام بانتخابهم لعضوية املجلس 
البلدي، سائال سموه املولى تعالى 
ان يوفــق اجلميع خلدمــة الوطن 
العزيز واإلسهام في رقيه وتطوره 

ورفع رايته.
الكلمة التاريخية

وفــي ٢٢ يونيو، وجه صاحب 
السمو األمير الشيخ نواف األحمد 

كلمة الى املواطنني قال فيها:
لقد كلفت أخي سمو ولي العهد 
األمني بإلقاء كلمة نيابة عنا والتي 
نأمــل أن توضح كل ما يدور على 
الســاحة فنحــن على درايــة تامة 

ومتابعة للمشهد السياسي.

في خضم هذا العالم املضطرب، 
كم نحن أحوج ما نكون إلى احليطة 
واحلــذر وأخذ الــدروس والعبر، 
فاألزمات والتحديات واألخطار بكل 
أنواعها وأشكالها نحيط بها من كل 
جانب وال نكاد ننتهي من أزمة أو 
كارثة حتى ندخل في أخرى وهذا 
نذير من النــذر، وهذا كله وذيول 
جائحــة كورونــا ما زالــت آثارها 
وتداعياتهــا باقية، ونحن أمام كل 
هذه األزمات والتحديات واألخطار 
احمليطــة بنا مع األســف الشــديد 
منشــغلون بأمور ومسائل بعيدة 
عن الطمــوح وال حتقــق املقاصد 
الشعبية املأمولة واملنتظرة، فما زال 
املشهد السياسي متزقه االختالفات 
وتدمره الصراعات وتسّيره املصالح 
واألهواء الشــخصية على حساب 
استقرار الوطن وتقدمه وازدهاره 

ورفاهية شعبه.
وهذا كله بسبب تصدع العالقـــة 
بــني الســلطتني «التشــريعية» 
و«التنفيذية» وتدخل «التشريعية» 
فــي عمــل «التنفيذيــة» وتخلــي 
التنفيذية عن القيام بدورها املطلوب 
منها بالشكل الصحيح وعدم التزام 
البعض بالقسم العظيم الذي تعهد 
به على نفسه بالعمل على حتقيق 
االســتقرار السياســي وتكريــس 

خدمته للوطن واملواطنني.
ممــا ترتــب على كل ذلــك، مع 
األسف الشديد، القيام مبمارسات 
تهدد الوحدة الوطنية وال تتفق مع 
تطلعات املواطنني وآمالهم وال مع 
مــا تعاهدنا به لآلباء واألجداد في 
احلفاظ على أمانة الوطن وظهور 
تصرفــات وأعمــال تتعــارض مع 
األعراف والتقاليــد البرملانية وال 
حتقق العمــل التنفيذي احلكومي 
املأمول باختيــار الكفاءات وغياب 
املتابعــة  الــدور احلكومــي فــي 
واحملاســبة وعدم وضوح الرؤية 

البعض للبعض اآلخر وممارسات 
وتصرفات تهدد الوحدة الوطنية.

فإنــه من جمــاع كل مــا تقدم، 
فقد رأينا انطالقا من مســؤوليتنا 
التاريخيــة والوطنيــة أمــام اهللا 
سبحانه وتعالى، واستجابة لواجبنا 
الوطني والدستوري أمام شعبنا، 
فقــد قررنــا اللجوء إلى الشــعب 
باعتباره املصير واالمتداد والبقاء 
والوجــود ليقــوم بنفســه بإعادة 
تصحيح مســار املشهد السياسي 
مــن جديد بالشــكل الــذي يحقق 

مصاحله العليا.
وبنــاء عليــه، فقــد قررنــا 
مضطرين، ونــزوال على رغبة 
الشــعب، واحترامــا إلرادتــه 
االحتكام إلى الدســتور، العهد 
الذي ارتضيناه، واستنادا إلى 
حقنا الدستوري املنصوص عليه 
في املادة ١٠٧ من الدســتور، أن 
نحل مجلس األمة حال دستوريا 
والدعوة إلى انتخابات عامة وفقا 
لإلجراءات واملواعيد والضوابط 
الدستورية والقانونية، وهدفنا 
من هذا احلل الدستوري الرغبة 
األكيدة والصادقة في أن يقوم 
الشــعب بنفســه ليقــول كلمة 
الفصــل فــي عمليــة تصحيح 
مســار املشــهد السياســي من 
جديد باختيار من ميثله االختيار 
الصحيح والذي يعكس صدى 
تطلعــات وآمــال هذا الشــعب 
وســوف يصدر مرســوم احلل 
والدعــوة إلــى االنتخابات في 
األشــهر القادمــة إن شــاء اهللا 
بعد إعداد الترتيبات القانونية 

الالزمة لذلك.
وحرصــا منــا علــى تأكيد 
وتعزيــز املشــاركة الشــعبية 
باعتبارها ركيزة من ركائز احلكم 
فإننــا نود أن نبني لكم أننا لن 
نتدخل في اختيارات الشــعب 
ملمثليه ولــن نتدخل كذلك في 
اختيارات مجلس األمة القادم في 
اختيار رئيسه أو جلانه املختلفة 
ليكون املجلس ســيد قراراته، 
ولن نقوم كذلك بدعم فئة على 
حســاب فئة أخرى بل ســنقف 
من اجلميع على مسافة واحدة 
هدفها فتــح صفحــة ومرحلة 
جديدة مشرقة بإذن اهللا لصالح 

الوطن واملواطنني.
إن املرحلــة القادمة تتطلب 
منكم حسن اختيار من ميثلكم 
التمثيل الصحيح الذي يعكس 
تطلعاتكم ويحقق آمالكم وينفذ 
رغباتكم، ونأمل منكم أال يكون 
التعصــب  االختيــار أساســه 
للطائفة أو للقبيلة أو للفئة على 
حساب الوطن، فالكويت لم تكن 
ولــن تكون ألحد بعينه بل هي 
وطن اجلميع واحة أمن وأمان.

ونود أن نبني لكم أن االختيار 
غير الصحيح ملن ميثلكم سوف 

وألقى نيابة عن صاحب السمو 
األمير الشيخ نواف األحمد، سمو 
ولي العهد الشــيخ مشعل األحمد، 

كلمة تاريخية قال فيها:
لقــد حّملنا اهللا عز وجل أمانة 
احلكم باعتبارهــا أمانة تكليف ال 
تشــريف، وأقســمنا باهللا القسم 
العظيم على أن نصون هذه األمانة 
جيال بعد جيل، وأكدنا دوما متسكنا 
بتعاليم ديننا احلنيف وارتضينا 
بالدستور وبالدميوقراطية أساسا 
ومنهجــا للحكم فــي إدارة البالد، 
ونقولها أمامكم في خطابنا هذا إننا 
لن نحيد عن الدستور، ولن نقوم 
بتعديلــه وال تنقيحه وال تعطيله 
وال تعليقه وال حتى املســاس به، 
حيث ســيكون في حــرز مكنون، 
فهو شرعية احلكم وضمان بقائه 
والعهــد الوثيــق بيننــا وبينكم، 
وكل ذلك حرصا منا على التمسك 
مبكتسباتنا الوطنية وعلى احترام 
سيادة القانون بهدف ضمان استقرار 
الوطن وتقدمه وازدهاره ورفاهية 
شعبه، أوفياء للرعيل األول الذي 
بنى وحمى الكويت، مســتذكرين 
احترام وتقدير العالم أجمع للكويت 
كدولة مؤسسات وصاحبة جتربة 
دميوقراطية رائدة ومنارة للعمل 
اخليري واإلنساني، حتى أصبحت 
الكويت الصغيرة بحجمها شامخة 
مبكانتها العربيــة والدولية، فهي 
بذلــك األصــل واحلقيقــة والبقاء 
والوجود، ما يستلزم من اجلميع 
باعتبارنا شــركاء في مســؤولية 
إدارة البالد، شــعبًا وأسرة حكم، 
بــذل الغالي والنفيس في ســبيل 
تعزيز مكانتها وحتقيق استقرارها 
واحلــرص على تالحمهــا وتأكيد 
وحدتهــا الوطنية التي كانت على 

الدوام مبعث قوتها ورفعتها.
إخواني وأخواتي (أبناء وطني 

العزيز)،

املســتقبلية للعمل احلكومي، مما 
ترتب عليه عرقلة وتأخر مسيرة 
التنميــة وعدم حتقيــق تطلعات 

املواطنني وآمالهم املشروعة.
رغبــة منا في احترام نصوص 
الدستور وحفاظا على مبدأ فصل 
السلطات مع تعاونها فقد آلينا على 
أنفســنا عدم التدخل املباشــر في 
إدارة الدولة تاركني هذه اإلدارة إلى 
السلطتني التشريعية والتنفيذية 
وكنا نقوم فقط بالنصح واإلرشاد 
للسلطتني بشأن إدارة الدولة ولم 
نتدخل ولم مننــع أحدا من القيام 
بأي إجراءات أو إصالحات أو أعمال 

حتقق مصلحة البالد والعباد.
إال أننا لم نلمس من خالل تلك 
اإلدارة للدولة أية نتائج أو إجنازات 
أو أعمال حتقــق الطموح واآلمال 
الشعبية املرجوة بل على العكس 
من ذلك فقد أدت اإلدارة احلكومية 
واملمارســة البرملانيــة إلــى تذمر 
وســخط املواطنني وعدم رضاهم 
عن عمل الســلطتني التشــريعية 

والتنفيذية.
إن اســتقرار البالد واستكمال 
نهضتها وتعزيز مكانتها وترسيخ 
ممارستها الدميوقراطية وحتقيق 
طمــوح وتطلعات وآمال شــعبها 
يتطلب منا كقيادة سياسية للدولة 
أن نقــف وقفــة تأمــل ومصارحة 
ومراجعة للنفس جتسد احلرص 
على االلتزام بوحدتنا الوطنية وعدم 

التفريط أو املساس بها.
ملا كان الشعب هو مرتكز غايتنا 
األولى واألخيرة وأنه صاحب الكلمة 
املسموعة في تقرير مصيره وحتقيق 
كل ما من شأنه تعزيز مكانته ورفعة 
شــأنه فقــد رأينــا أن اخلروج من 
املشــهد السياســي احلالي بكل ما 
فيه من عــدم توافق وعدم تعاون 
واختالفــات وصراعــات وتغليب 
املصالــح الشــخصية وعدم قبول 

يضر مبصلحــة البالد والعباد 
وســيعود بنا إلى املربع األول 
إلــى جــو التعصــب والتناحر 
وعدم التعاون وتغليب املصالح 
الشخصية على حساب الوطن 
واملواطنني، لهذا فإننا نطلب من 
اجلميع إدراك حجم املسؤولية 
الوطنية امللقاة على عاتقكم في 
املشــاركة اإليجابية في عملية 
االنتخاب واحلرص كل احلرص 
على اختيار القوي األمني املؤمن 
بربــه ثــم وطنه والــذي يضع 
مصلحة الكويت وشعبها فوق 

كل اعتبار.
ونناشدكم أبناء وطننا العزيز 
أال تضيعــوا فرصــة تصحيح 
مسار املشــاركة الوطنية حتى 
ال نعــود إلى ما كنــا عليه ألن 
هذه العودة لن تكون في صالح 
الوطن واملواطنني وسيكون لنا 
في حالة عودتها إجراءات أخرى 

ثقيلة الوقع واحلدث.
اســمحوا لي نيابة عنكم أن 
أوجه رسالة إلى كل من السلطتني 
التشريعية والتنفيذية تتضمن 
الوطنيــة  حتمــل املســؤولية 
في املرحلــة القادمــة وأن يتم 
التعاون بينهــم في ظل أجواء 
مــن التوافق والتفاهــم اخوانا 
متحابــني يحســن الــكل الظن 
باآلخر وأن يتم ترك اخلصومة 
والنــزاع حتى ال يتــم الوقوع 
في قولــه تعالــى (والتنازعوا 
فتفشــلوا وتذهب ريحكم) بل 
عليكم العمــل وااللتزام بقوله 
تعالــى (واعتصموا بحبل اهللا 
جميعا وال تفرقوا). كما ندعو 
اجلميــع إلــى االلتفــاف حول 
قيادة حضرة صاحب الســمو 
أمير البالد، حفظه اهللا ورعاه، 
مع عدم جتاوز ســلطاته التي 
كفلهــا الدســتور والبعــد عن 
التصرفــات غيــر الدســتورية 
وغير القانونية وعدم التدخل في 
النوايا وتضليل الرأي العام وكل 
ما يضر أمن الوطن واستقراره.
وفــي اخلتــام، نســجد هللا 
خاشــعني لعظمتــه مســبحني 
بحمده شاكرين لفضله ونعمه 
التي ال تعد وال حتصى، ونسأله 
عــز وجــل أن يحفــظ الكويت 
وشعبها من الفنت ما ظهر منها 
وما بطن وأن يسدد على الدرب 
خطانا وأن يوفقنا ملا فيه خير 
للبــالد والعباد فــي ظل قيادة 
حضــرة صاحب الســمو أمير 
البالد، حفظه اهللا ورعاه وسلمه 

وعافاه.
وفي ٢٥ يوليو، بعث صاحب 
الســمو األميــر الشــيخ نواف 
األحمد برسالة شكر وتقدير إلى 
سمو الشيخ صباح اخلالد أشاد 
فيها مبا بذله سموه من جهود 
مخلصــة وعمــل دؤوب وتفان 
في خدمة الوطن ورفع مكانته 
واإلسهام في مسيرته التنموية 
طــوال فتــرة رئاســته ملجلس 
الوزراء. وقال صاحب السمو في 
رسالته: إننا نثمن ونقدر عاليا 
حتملكم بكل اقتدار للمسؤوليات 
امللقــاة على عاتقكم، فقد أديتم 
سموكم األمانة على خير وجه 
ووفيتم وكفيتم، وسيظل ذلك 
محــل اإلشــادة ومســطرا فــي 
ســجل ذاكرة الوطن، ســائلني 
املولــى تعالى لكم كل التوفيق 
ملواصلــة عطائكــم املعهود في 
خدمة الوطن العزيز، وأن يوفق 
اجلميع ويسدد اخلطى لكل ما 
فيه خير الوطن وعزته وحتقيق 
كل ما ننشده له من تقدم ونهضة 

ومنو وازدهار.
صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد أثناء تدشني مشروع الوقود البيئي بحضور سمو ولي العهد  الشيخ مشعل األحمد وسمو 

رئيس مجلس الوزراء السابق الشيخ صباح اخلالد والشيخ احمد العبد اهللا ود. محمد الفارس والشيخ نواف سعود الناصر

.. ومع سمو الشيخ سالم العلي.. ومع سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف األحمد الصباح

سمو أمير البالد الشيخ نواف األحمد مع األمير الراحل الشيخ صباح األحمد - رحمه اهللا
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نواف األحمد.. قائد املسيرة

ناشطات لـ «األنباء»: عهد صاحب السمو هو عهد اإلجناز 
ومحاربة الفساد وتطبيق القوانني

دارين العلي - عاطف رمضان

أجمــع عدد من الناشــطات 
والشخصيات النسائية على تسمية 
عهد صاحب السمو األمير الشيخ 
نواف األحمد بعهد محاربة الفساد، 
حيث وضع هذا األمر نصب عينيه 
على حد قولهن خالل عامني من 

حكم سموه.
الناشــطات صاحب  وهنأت 
الكويتي  السمو األمير والشعب 
مبناسبة هذه الذكرى، متمنيات ان 
يلبسه اهللا ثوب الصحة والعافية 
ليكمل مسيرة االجناز والتنمية 

في وطننا احلبيب.

في البداية، تقدمت الوزيرة 
الســابقة مرمي العقيل بأسمى 
آيات التهاني إلى مقام صاحب 
الســمو األميــر الشــيخ نواف 
األحمد، مبناسبة الذكرى الثانية 

لتولي سموه مقاليد احلكم.
وقالت العقيل: متر هذه األيام 
مناسبة عزيزة على قلوب كل 
أهل الكويت، وهي ذكرى تولي 
صاحب الســمو مقاليد احلكم، 
مستكمال مسيرة العطاء احلافلة 
بالبذل والتفاني في خدمة الوطن 
عبر مختلف املواقع التي تصدى 
حلمــل مســؤوليتها، مواصال 
وباقتدار حمــل األمانة وقيادة 
مسيرة العمل واإلجناز والنهضة 
والتنمية لبلدنا احلبيب الكويت.

وأضافت العقيل: مما ال شك 
فيه، إن بصمات صاحب السمو 
األمير في احلفاظ على اللحمة 
اخلليجيــة والتضامن العربي 
املشــترك وتوجيهاته السديدة 
العاملــي  ملواصلــة احلضــور 
املشرف للكويت لهو خير دليل 
على ذلك، داعية اهللا أن يحفظ 
سموه وميده بالصحة والعافية 
وطول العمر، وأن يكلل جهوده 
للحفاظ على الوطن بالتوفيق 

والسداد.
الرخاء للمواطنني

عضــو  قدمــت  بدورهــا، 
مجلس األمة الســابق األستاذ 
في كلية التربية بجامعة الكويت 
د.سلوى اجلسار أصدق التهاني 
والتبريكات ملقام صاحب السمو 
األمير مبناســبة ذكــرى تولي 
ســموه مقاليد احلكــم، مؤكدة 
أن ســموه يقود الكويت قيادة 
رشــيدة مســتمدة مــن رؤيته 
وســداد حكمته في االستمرار 
بالعطــاء واإلجنــاز، مبينة أن 
عطاء ســموه نابع مــن تقدمي 
كل مــا يعزز مكانة الكويت في 
احملافل الدولية ويكفل العيش 
والرخــاء للمواطنني ولكل من 
يعيش على أرض هذا الوطن.

وقالــت اجلســار: حــرص 
صاحب الســمو على أن يجعل 
للكويــت بصمــة فــي املواقف 
اخلارجيــة، خاصة أن الكويت 
تقــع فــي محيــط إقليمي مير 
في تداعيات خطرة يستوجب 
احليطة واالستعداد، كما يحرص 
على دفع عجلة التنمية والتقدم 
في مختلف املجاالت، الفتا الى أن 

مسيرة التنمية لتحقيق رؤية كويت 
جديدة ٢٠٣٥.

وتابعت احلشاش مهنئة صاحب 
السمو األمير الشيخ نواف األحمد 
بذكرى مــرور عامني علــى توليه 

مقاليد اإلمارة. 
وقالت إن تولي صاحب السمو 
األمير الشــيخ نواف األحمد زمام 
األمــور واحلكم في الكويت تزامن 
مــع حــرص ســموه علــى تفعيل 
االجراءات للخــروج بالكويت من 
جائحة كورونا والدفع قدما بعجلة 
االقتصاد في البالد للعودة للحياة 
الطبيعية، مشيرة الى انعكاس ادارة 
سموه احلكيمة على ارتفاع مؤشرات 
السعادة وااليجابية لدى الكويتيني 
واملقيمــني وإرســاء قواعــد األمن 
واألمان في البالد وتعزيز التوجه 
نحو محاربة الفساد وحتقيق العدالة 

للجميع.
واختتمت احلشاش بتمني املزيد 
من االزدهار والتقدم للكويت حكومة 
وشــعبا في ظل القيــادة احلكيمة 
لصاحب السمو األمير الشيخ نواف 
األحمد وســمو ولي عهــده األمني 
الشيخ مشــعل األحمد، فهما خير 

خلف خلير سلف.
عهد احلزم

 بدورها، هنأت الكاتبة والناشطة 
االجتماعيــة رمي الوقيــان شــعب 
الكويت مبناسبة مرور عامني على 
تولي صاحب السمو األمير الشيخ 
نواف األحمد مقاليد احلكم، واصفة 
عهد ســموه بعهد احلزم والقضاء 

على الفساد.
وأعربت عــن أملها في ان تظل 
الكويت في عهده واحة أمن وأمان، 
وتصبح كويت االنضباط وتصحيح 
املسار لشعب متعطش لهذه املسيرة 

اجلادة.
وشــددت الوقيان علــى اهمية 
احلقبة التي متر بها البالد حاليا في 
عهد صاحب السمو، داعية اجلميع 
الى دعم هذه املسيرة اجلادة التي من 
شأنها ان تسهم في حتقيق الرؤى 
التي يطمح اليها الشعب الكويتي.

عهد التمسك بالقانون واحلريات 

 مــن جانبها، هنأت الكاتبة 
الصحافيــة فاطمــة العازمــي، 
صاحب الســمو  األمير الشيخ 
نواف األحمد مبناسبة الذكرى 
الثانيــة لتولي ســموه مقاليد 
احلكــم، مؤكــدة ان العهد الذي 
تعيشه الكويت اليوم هو عهد 

التمسك بالقانون واحلريات.
وقالت ان سموه يكمل مسيرة 
التنميــة لتعــود الكويت درة 
اخلليج عبر تنميــة االقتصاد 
ومحاربــة الفســاد، متمنية ان 
يســتمر هــذا النهــج لتحقيق 
االهداف املرجوة ورؤية الكويت 
اجلديدة. وأكدت ان جميع افراد 
الشعب الكويتي يشعرون اليوم 
بأهميــة االلتفات نحو املواطن 
ومالمســة قضايــاه للنهوض 
باملجتمع، وهذا هو نهج سموه 

في التعامل مع ابناء بلده.
وشــددت على أهمية التآزر 
والتعــاون بــني جميــع أفــراد 
الشــعب مع القيــادة لتحقيق 
االهداف املنشودة التي حتدث 
عنها سموه في جميع خطاباته 
والتي تســهم في تقدم وتطور 

املجتمع. 
عالقة فريدة

بدورها، أكدت الكاتبة الزميلة 
د.هند الشــومر أن العالقة بني 
احلاكم واحملكــوم في الكويت 
عالقة فريدة وحتســدنا عليها 
الكثيــر مــن الدول، فهــي عهد 
تتوارثه األجيــال ورصيد من 
القيم واملبــادئ، وما أن يبايع 
الشعب احلاكم من خالل إجراءات 
معروفــة ومتوارثــة فإنــه من 
الصعــب أن يكــون ذلك خارج 
الشــعور باألسرة الواحدة بني 

اجلميع.
وأضافت الشومر: منذ نحو 
عامني تولى صاحب السمو األمير 
الشــيخ نواف األحمــد مقاليد 
احلكم خلفاً لألمير الراحل الشيخ 
صباح األحمد، طيب اهللا ثراه، 
وكانت إجراءات ومراسم املبايعة 
محل اهتمام العالم أجمع، حيث 
إن سموه تولى املسؤولية حيال 
أهله وإخوانه وأبنائه واستكمل 
املسيرة بسالسة وسهولة دون 
أي تعقيدات لرسم مالمح دولة 
جديدة أقيمت على احلب والوفاء 

ووحدة الصف.
ولفتت الى أنه وبالرغم من 
التحديات التي حتيط بنا، إال أن 
نوخذة السفينة قادها بحكمة 
ورشد يعاونه سمو ولي العهد، 
مشيرة الى أن االحتفال مبرور 
عامــني علــى تولــي صاحب 
السمو مقاليد احلكم في الواقع 
احتفال للجميع بدميوقراطية 
فريــدة في نوعهــا متثل إرثا 
غاليا لألجيال املتعاقبة على 
هذه األرض الطيبة، داعية اهللا 
أن يطيل عمر صاحب السمو 
وميتعــه بالصحــة والعافية 
ويحفــظ الكويــت وشــعبها 
وسط عالم ميوج بالعواصف 

والتحديات.

اهتمام سموه بالشباب كفيل بإتاحة 
الفرص لهم للمشاركة في التنمية.

وتابعت: ندعو اهللا أن مين على 
سموه مبوفور الصحة والعافية، 
وأن نحظى مبزيد من اإلصالحات 
االقتصادية واالجتماعية والسياسية 
والتعليمية والتي ســتكون بوابة 
ملواجهة الفســاد واحلــرص على 
تطبيق القانون، ولدينا أمل وتفاؤل 
بأن املرحلة املقبلة ستكون محطة 

جديدة في تاريخ الكويت.
حقوق املرأة

من جانبها، هنأت عضو املجلس 
األعلى للتخطيط والتنمية م.أشواق 
املضف، صاحب السمو األمير الشيخ 
نواف األحمد، مبناسبة مرور عامني 

على تولي سموه مقاليد احلكم.
كما هنأت املضف الكويت حكومة 
وشعبا ومقيمني على أرضها بهذه 
املناسبة اجلميلة، التي يسعد بها 

جميع أهل الكويت.
وأشارت إلى أنه في عهد صاحب 
السمو األمير الشيخ نواف األحمد 
ملسنا أن الكويت تتحول الى األفضل 
من خالل اإلصالحات التي متر بها 
البالد، الفتة إلــى أن هناك تفاعال 
فيما يخص املرأة والفرص الكبيرة 

املتاحة لها.
وزادت قائلة: هذا الشــيء على 
املستوى الشخصي يسعدني، خاصة 
أنني أدعم حقوق املرأة وقضاياها.

ودعت املضف اهللا تعالى بطول 
العمر لصاحب السمو األمير الشيخ 
نواف األحمــد، وأن تذخر الكويت 

في عهده باألمن واألمان.
تصحيح املسار

بدورها، قدمت رئيسة معهد املرأة 
للتنمية والســالم كوثر اجلوعان 
مبناســبة مرور عامــني على حكم 
صاحب السمو األمير الشيخ نواف 
األحمــد أمنياتها الصادقة بشــفاء 
صاحب السمو األمير، متطلعة إلى 
البــاري عز وجل أن يلبســه ثوب 
الصحة والعافية، مباركة لسموه 

مرور سنتني على حكمه.

في تقرير مصيره وحتقيق كل ما من 
شأنه تعزيز مكانته ورفعة شأنه، 
مشــيرة الى ان للشــعب الكويتي 
دورا مهما في تصحيح مسار املشهد 
السياســي من جديد بالشكل الذي 

يحقق مصاحله العليا».
وقالت ان صاحب السمو األمير 
يتسم بالعدل واحلزم في كل مواقفه، 
ال فرق لديه بني مواطن وابن أسرة 
حاكمة، فكلهم سواسية أمام القانون، 
ومن يخطئ منهم يتحمل مسؤولية 
خطئه، فليــس هناك من هو فوق 

القانون.
وأشارت الى انه ورغم السنتني 
مــن حكمه فقد وضع إصبعه على 
اجلرح الذي يدمي جسد الوطن وهو 
«الفســاد»، حيث يؤكد ســموه أن 
محاربة الفساد ليس خيارا بل هو 
واجب شرعي واستحقاق دستوري 
ومسؤولية أخالقية ومشروع وطني 
مشترك، وبالتالي فإن التعاون بني 
الســلطتني هو األســاس ألي عمل 

وقالت إن ســموه أجنز خاللها 
الكثير من األمور الشائكة واملعقدة، 
حيــث كان متابعا جيــدا ملا يدور 
على الســاحة السياسية، ومطلعا 
على مــا يدور فيها مــن صراعات 
وخالفات، مقتبسة من كلمات سموه: 
«نحــن على دراية تامــة ومتابعة 
جيدة للمشهد السياسي..»، ومؤكدا 
سموه على التمسك بالدستور حبا 

ورضا، حيث يقوله سموه:
بالدســتور  «ارتضينــا 
والدميوقراطيــة أساســا ومنهجا 
للحكم في إدارة البالد، ولن نحيد 
عن الدســتور ولن نقوم بتعديله 
وال تنقيحه وال تعطيله وال تعليقه 
وال حتى املساس به.. فهو شرعية 
احلكم وضمان بقائه والعهد الوثيق 

بيننا وبينكم».
وأضافت «لقــد كانت خطابات 
صاحب السمو األمير الشيخ نواف 
األحمــد حتمل فــي طياتها احترام 
الشعب والسماع إلى كلمته ومطالبه 

وطني ناجح واألسلوب األمثل نحو 
اإلجناز. وأضافت «إن صاحب السمو 
بنظرته الثاقبة وحكمته واهتمامه 
باجليل الصاعد واضحة فقد أولى 
اهتماما كبيرا بهذا اجليل، بل اعتبر 
أن من أهم أولوياته في هذه املرحلة 
رعاية هذا اجليل الواعد من شبابنا 
من خالل تأهيلهم بأفضل الوسائل 

العلمية واألكادميية».
وأكــدت ان املواقــف الواضحة 
والشجاعة التي اتســم بها حكمه 
كثيــرة، رافضا كل صــراع يجلب 
الضرر على الوطن والشعب، مشددا 
في الوقت نفسه على الوقوف في 

وجه الشائعات التي تبث.
النهوض بالوطن

من جهتها، ثمنت رئيسة جمعية 
الســعادة واإليجابيــة الكويتيــة 
املستشارة جناة احلشاش اجنازات 
صاحب السمو األمير الشيخ نواف 
األحمد للنهوض بالوطن واستكمال 

هنأْن سمو األمير مبرور عامني على توليه ُسدة احلكم متمنيات أن يلبسه اهللا ثوب الصحة والعافية ليكمل مسيرة اإلجناز والتنمية

رمي الوقيان

الوقيان: نشهد في عهد سموه 
كويت االنضباط وتصحيح 
املسار لشعب متعطش 

لهذه املسيرة اجلادة

فاطمة العازمي

العازمي: جميع أفراد الشعب 
يشعرون بأهمية االلتفات نحو 

املواطن ومالمسة قضاياه 
للنهوض باملجتمع

الشومر: الذكرى الغالية 
احتفاًال بدميوقراطية فريدة 

في نوعها متثل إرثًا غاليًا 
لألجيال املتعاقبة

كوثر اجلوعان

اجلوعان: خطابات األمير 
حتمل في طياتها احترام 

الشعب واالستماع إلى 
مطالبه في تقرير مصيره

اجلسار: األمير حريص 
على دفع عجلة التنمية في 

مختلف املجاالت وتعزيز 
دور الشباب

املضف: ملسنا في عهد 
صاحب السمو حتّول 

الكويت لألفضل ومنح 
فرص كبيرة للمرأة

العقيل: صاحب السمو 
واصل باقتدار حمل األمانة 

وقيادة مسيرة اإلجناز 
والنهضة والتنمية

جناة احلشاش

احلشاش: انعكاس إدارة 
سموه احلكيمة على ارتفاع 

مؤشرات السعادة واإليجابية 
لدى املواطنني واملقيمني

م.أشواق املضفد.سلوى اجلسارمرمي العقيل

د.هند الشومر
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نواف األحمد.. قائد املسيرة

في البداية، قال عميد السلك 
الديبلوماسي سفير طاجيكستان 
د.زبيــد اهللا زبيدوف: باســمي 
وباســم طاقم السفارة واجلالية 
الطاجيكية في الكويت أتقدم بأحر 
التهاني وأسمى التبريكات ملقام 
صاحب الســمو األمير مبناسبة 
حلــول الذكــرى الثانيــة لتولي 
ســموه مقاليــد احلكم ومســند 
اإلمــارة، متمنيــا لســموه دوام 
الصحة والعافيــة وطول العمر 
وللكويت وشــعبها دوام التقدم 

واالزدهار.
وأشــاد زبيــدوف بالنهضــة 
التنموية الشاملة التي تشهدها 
الكويت حتت قيادة صاحب السمو 
األمير، موضحا أن حكمة سموه 
وحنكتــه وخبرتــه السياســية 
العريضة لها بالغ األثر في دعم 
أمن واستقرار الكويت وتنميتها، 
مشيدا بسياسة الكويت املتزنة 
ودورهــا الرائــد إقليميا ودوليا 
كأحــد الالعبني الرئيســيني حل 

النزاعات وإحالل السالم.
حليف وصديق

بدوره، هنأ الناطق الرســمي 
باسم السفارة األميركية، صاحب 
السمو األمير الشيخ نواف األحمد 
مبناسبة الذكرى الثانية لتولي 
ســموه مقاليــد احلكم ومســند 
اإلمارة، موضحا أن سموه حليف 
وصديق موثوق للواليات املتحدة.
وأضــاف: علــى الرغــم مــن 
التحديــات التــي مثلتها جائحة 
كورونا، حافظت الواليات املتحدة 
والكويت، حتــت قيادة صاحب 
الســمو األمير، على شــراكتهما 
الدفاعية واألمنية الوثيقة للغاية، 
مشــيدا بجهود صاحب الســمو 
األميــر في احلفاظ على التقاليد 
الدميوقراطية الكويتية وإشراك 
جميــع الكويتيني فــي العملية 

السياسية.
وتابع: أثناء اإلخالء التاريخي 
ألفغانستان، سمح الدعم احلاسم 
لصاحب الســمو األمير للجنود 
األميركيني واملدنيني األميركيني 
واألفغــان وغيرهم من الذين مت 
إجالؤهم بالســفر إلى الواليات 
املتحدة ودول أخرى، وقدم سموه 
شخصيا دعما إنسانيا سخيا ملن 

الشقيق حتقيق كل ما يتطلع إليه 
من تقدم وازدهار في ظل قيادته 

احلكيمة.
تشاور دائم

في الســياق ذاته، قــال القائم 
باألعمال في السفارة األملانية لدى 
البــالد فرانك نوميــان: باألصالة 
عن نفســي، وبالنيابــة عن طاقم 
السفارة واجلالية األملانية املقيمة 
في الكويت، نهنئ احلكومة والشعب 
الكويتي مبناســبة حلول الذكرى 
الثانيــة لتولــي صاحب الســمو 
األمير مقاليد احلكم ومسند اإلمارة، 
متمنني لســموه موفــور الصحة 
ودوام العافيــة ملواصلــة عطائه 
الالمحدود في قيادة الكويت نحو 

آفاق التنمية.
وذكر نوميان: جتمعنا عالقات 
مميزة ورائدة مع الكويت تتطور 
باســتمرار علــى كل األصعــدة 
ومختلف مجاالت التعاون، حيث 
تولي القيادة السياسية في البلدين 
أهميــة قصوى الستشــراف آفاق 
جديدة للتعاون الثنائي الذي يعود 
بالنفع على الشــعبني الصديقني، 
مشيدا بالدور احملوري الذي تلعبه 
الكويت إقليميا ودوليا حتت القيادة 
الرشيدة لصاحب السمو، موضحا 
أن البلديــن لديهمــا تشــاور دائم 
ومســتمر حول مختلــف امللفات 
والقضايا على الساحتني اإلقليمية 

والدولية.
رؤى مستنيرة

مــن ناحيتــه، أعرب الســفير 

التونســي لــدى البالد الهاشــمي 
عجيلــي عــن ســعادته بحلــول 
الذكــرى الثانيــة لتولــي صاحب 
السمو األمير مقاليد احلكم، رافعا 
الى مقام سموه وسمو ولي العهد 
الشيخ مشعل األحمد وإلى الشعب 
الكويتي الشــقيق أسمى عبارات 
التهاني والتبريكات بهذه املناسبة 
الوطنية الكرمية، متمنيا من اهللا 
العزيز القديــر أن يحفظ صاحب 
السمو األمير وميتعه بوافر الصحة 
ودوام العافيــة وأن يســدد خطاه 
في قيادة الكويــت نحو مزيد من 

االزدهار والتطور.
وتابع عجيلي: ال يســعني في 
هذا اإلطار إال أن أشــيد بالسياسة 
احلكيمــة والــرؤى املســتنيرة 
والتوجهات الصائبة التي رسمها 
صاحب الســمو األمير في مســار 
التنمية واإلصالح والتطوير الذي 
تشهده الكويت في جميع القطاعات 
وامليادين، كما ال يفوتني في ذات 
اإلطار أن أشــيد بالتحسن املطرد 
الذي تشهده العالقات التونسية- 
الكويتية بقيادة رئيس اجلمهورية 
قيس سعّيد وأخيه صاحب السمو 
األميــر، وأننا في تونس على ثقة 
تامــة بــأن الكويت ســتظل وفية 
ملبادئهــا فــي دعم وحــدة الصف 
العربــي واملســاهمة فــي مختلف 
والشــراكة  التنميــة  مبــادرات 

والتضامن املطروحة.
مسيرة مباركة

بدوره، قال الســفير األردني 
لــدى البــالد صقــر أبوشــتال: 

باســمي وباســم طاقم السفارة 
وجميع أفــراد اجلالية األردنية 
فــي الكويــت أرفع أســمى آيات 
التهانــي والتبريــكات إلى مقام 
صاحب السمو األمير مبناسبة 
الذكــرى الثانية لتولي ســموه 
مقاليــد احلكم ومســند اإلمارة، 
متمنيا لســموه موفور الصحة 
ودوام العافية، وأن يحفظه سندا 
وذخرا للكويت وشعبها بقيادته 
احلكيمــة، وأن ميده بيد العون 
الستكمال املسيرة املباركة ملا فيه 
خيــر البالد والعباد، راجيا اهللا 
عز وجل أن يحفظ الكويت قيادة 

وشعبا من كل مكروه.
ولفت أبو شتال إلى أن سموه 
شــخصية بارزة علــى الصعيد 
العاملــي واإلقليمــي واألمتــني 
اإلســالمية والعربيــة بنظرتــه 
املعروفــة  وحكمتــه  الثاقبــة 
وحرصــه الدائم على مســاندة 
القضايا اإلسالمية والعربية في 
احملافل الدولية، مشــيدا بالدور 
البارز والفعال للسياسة الكويتية 
إقليميا ودوليا على الصعيدين 

اإلقليمي والدولي.
مواقف مضيئة

كما رفع السفير اليمني لدى 
البــالد البروفيســور علــي بــن 
منصور بن ســفاع أســمى آيات 
التهاني والتبريكات ملقام صاحب 
الســمو األمير وسمو ولي العهد 
وســمو رئيس مجلــس الوزراء 
وأعضاء احلكومة وعموم الشعب 
الكويتي مبناسبة الذكرى الثانية 
لتولي صاحب السمو مقاليد احلكم 
ومســند اإلمارة، متمنيا لسموه 
موفــور الصحــة ودوام العافية 
والتوفيــق والســداد وللكويــت 

وشعبها التقدم واالزدهار.
وأشــاد بــن ســفاع مبواقف 
الكويــت املضيئــة والرائدة في 
مساندة اليمن ودعمها، موضحا 
أن الكويــت إحدى أبــرز ركائز 
االستقرار في املنطقة مببادراتها 
ووســاطاتها وديبلوماســيتها 
العريقــة، الفتا إلــى أن صاحب 
السمو األمير مبا ميلك من حنكة 
وخبرة، صاحب جتربة سياسية 
عريضة ومسيرة حافلة زاخرة 

باإلجنازات.

لتولي سموه سدة احلكم، وأجد 
الفرصــة مواتيــة للتعبيــر عن 
إعجابي الشــديد بالنهج احلكيم 
الذي تبناه ســموه نحو حتقيق 
التنمويــة واالقتصادية  الرؤية 
الشاملة التي من شأنها أن حتقق 
للكويت مزيدا من التقدم والرخاء.

وتابــع: كما يهمني اإلشــادة 
بالسياسة اخلارجية التي رسمها 
صاحــب الســمو األمير، وســار 
بالكويت على خطى سلفه سمو 
األميــر الراحــل الشــيخ صباح 
األحمــد، طيــب اهللا ثــراه، فــي 
مساعيه احلميدة إلرساء السالم 
وترســيخ لغة احلوار وتقريب 
وجهــات النظــر جتــاه مختلف 
القضايا اإلقليمية والدولية وما 
حققته هذه السياسة من جناحات 
وإجنازات، وفي هذا املقام يهمني 
التأكيد على ما تتمتع به العالقات 
الثنائيــة العمانيــة - الكويتية 
مــن متيز فــي كل املجاالت التي 
تهم الشــعبني الشقيقني، بفضل 
حكمة قيادتيهما صاحب اجلاللة 
السلطان هيثم بن طارق وصاحب 
السمو األمير الشيخ نواف األحمد 
واملمتدة جذورها إلى زمن بعيد، 
يتطلع من خالله مواطنو البلدين 
الشقيقني نحو مستقبل واعد ذي 
أســس وروابط متينة، ونســأل 
املولى عــز وجــل أن يعيد هذه 
املناســبة على ســموه مبوفور 
الصحة والسعادة والعمر املديد، 
وأن يحفظ الكويت وشعبها ويدمي 
عزها ورفعتها، وهي تنعم باألمن 
واألمان، متمنني للشعب الكويتي 

حريته واستقالله وإقامة دولته 
القدس  الفلسطينية وعاصمتها 

الشريف.
عالقات متميزة

مــن ناحيتــه، رفع الســفير 
اإلماراتــي لــدى البــالد د.مطــر 
حامــد النيادي إلى مقام صاحب 
السمو األمير أسمى آيات التهاني 
والتبريــكات مبناســبة الذكرى 
الثانيــة لتولــي ســموه مقاليد 
احلكــم، ســائال اهللا أن يوفــق 
صاحب الســمو األمير وأن يدمي 
الرخــاء واألمن  الكويــت  علــى 

واألمان.
وأضاف النيادي: أود أن أشيد 
بالعالقات االخوية املتميزة والتي 
جتمع دولــة االمــارات العربية 
املتحدة والكويت الشقيقة والتي 
أرسى دعائمها اآلباء املؤسسون 
في البلدين الشقيقني عبر عقود 
من الزمن، داعيا املولى عز وجل 
أن يعيد هذه املناســبة العزيزة 
علــى الكويت الشــقيقة باخلير 
واليمــن والبــركات ومبزيد من 
التقدم والرفعــة في ظل القيادة 
احلكيمة لصاحب السمو األمير  

الشيخ نواف األحمد.
نهج حكيم

من جهته، قال السفير العماني 
لــدى البالد صالــح اخلروصي: 
أتشرف بأن أرفع أطيب التهاني 
والتبريــكات إلى مقــام صاحب 
الســمو األميــر الشــيخ نــواف 
األحمد مبناسبة الذكرى الثانية 

مت إجالؤهم، كما شجبت الكويت 
حتت قيادة ســموه أيضا الغزو 
غيــر املبرر لألراضي األوكرانية 
في األمم املتحدة، وحافظت على 
دعمهــا الثابت للقانــون الدولي 
وقدمت الكويت مساعدات إنسانية 
سخية للشــعب األوكراني، كما 
لعبت دورا حاسما في الوساطة 
بالنزاعات اإلقليمية وســاهمت 
بفاعلية فــي اســتعادة الوحدة 
اخلليجية. وأضــاف: نيابة عن 
الواليات املتحدة، نحن ممتنون 
جلهود صاحب السمو األمير في 
تعزيز السالم واالزدهار باملنطقة.

دعم القضية

من جانبه، قال عميد الســلك 
العربــي ســفير  الديبلوماســي 
فلسطني رامي طهبوب: يشرفني 
باألصالة عن نفسي وبالنيابة عن 
جميع أبناء اجلالية الفلسطينية 
املقيمني فــي الكويــت، أن أرفع 
الى مقام صاحب الســمو األمير 
أسمى آيات التهنئة والتبريكات 
مبناسبة الذكرى الثانية لتولي 
ســموه مســند اإلمارة ومقاليد 
احلكم، وبهذه املناسبة العزيزة 
على قلوبنا جميعا، ندعو اهللا عز 
وجل ان ينعم على سموه بالصحة 
والعافية وان يدميه ذخرا للكويت 
وشعبها الشقيق، مستذكرا مواقف 
سموه جتاه فلســطني وشعبها 
والثبــات علــى دعــم قضيتنــا 
العادلة فــي كل احملافل العربية 
والدولية والوقــوف الى جانب 
الشعب الفلسطيني من اجل نيل 

السفير اليمني علي منصور بن سفاعالسفير التونسي الهاشمي عجيليالسفير الفلسطيني رامي طهبوبالسفير العماني د. صالح اخلروصيسفير طاجيكستان زبيد اهللا زبيدوف السفير األردني صقر ابوشتالالسفير اإلماراتي د. مطر النيادي

سفراء لـ «األنباء»: سفراء لـ «األنباء»: 
حكمة األمير وحنكته وخبرته حكمة األمير وحنكته وخبرته 

السياسية لها بالغ األثر في دعم السياسية لها بالغ األثر في دعم 
أمن واستقرار الكويت وتنميتهاأمن واستقرار الكويت وتنميتها

أكدوا أن صاحب السمو عزز ودعم سياسات الكويت املتزنة ودورها الرائد إقليميًا ودوليًا

رفع عدد من السفراء املعتمدين لدى الكويت أحر التهاني وأسمى آيات التبريكات الى مقام صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد 

مبناسبة حلول الذكرى الثانية لتولي سموه مقاليد احلكم ومسند اإلمارة، متمنني لسموه دوام الصحة والعافية وطول العمر وللكويت 

وشعبها دوام التقدم واالزدهار. وأجمع السفراء في تصريحات لـ «األنباء» على أن سموه عزز ودعم سياسات الكويت الرائدة واملتزنة 

ودورها الرائد إقليميا ودوليا، موضحني أن حكمة صاحب السمو وحنكته وخبرته السياسية العريضة لها بالغ األثر في دعم أمن واستقرار 

الكويت وتنميتها، مشيدين بالديبلوماسية الكويتية العريقة ودورها الفعال في حل النزاعات وإحالل السالم.

أسامة دياب

سفير طاجيكستان: سياسة الكويت متزنة ودورها رائد إقليميًا ودوليًا كأحد الالعبني الرئيسيني  في حّل النزاعات 

سفير فلسطني: نستذكر مواقف سموه جتاه شعبنا ودعم قضيتنا العادلة في احملافل العربية والدولية

السفير اإلماراتي: ليوفق اهللا صاحب السمو وُيدم على الكويت الرخاء واألمن واألمان واالستقرار

السفير العماني: نهج حكيم نحو حتقيق رؤية تنموية واقتصادية شاملة حتقق للكويت املزيد من التقدم

السفير التونسي: الكويت ستظل وفية ملبادئها في دعم وحدة الصف العربي واملساهمة في مختلف املبادرات 

السفير األردني: األمير شخصية بارزة على الصعيدين العاملي واإلقليمي بنظرته الثاقبة وحكمته املعروفة 

السفير اليمني: الكويت إحدى أبرز ركائز االستقرار في املنطقة مببادراتها ووساطاتها وديبلوماسيتها العريقة
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نواف األحمد.. قائد املسيرة

٭ خدمة الوطن فوق كل شيء.
٭ الشعب هو مرتكز غايتنا األولى واألخيرة وهو صاحب الكلمة املسموعة في تقرير مصيره وحتقيق كل ما من 

شأنه تعزيز مكانته ورفعة شأنه.
٭ نحن أحوج ما نكون إلى احليطة واحلذر وأخذ الدروس والعبر فاألزمات والتحديات واألخطار بكافة أنواعها 

وأشكالها نحيط بها من كل جانب.
٭ الكويت أمانة في أعناقنا وسنظل صفًا واحدًا ندافع عن حقوق ومكتسبات هذا الوطن.

٭ علينا جميعا التمسك بثوابتنا الوطنية الراســخة وفي مقدمتها وحدتنا الوطنية وتضافرنا وتكاتفنا وتعاوننا 
كأسرة واحدة.

٭ يجب العمل على تنويع مصادر الدخل لضمان استمرار العيش الكرمي للمواطن واألجيال القادمة.
٭ 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.
٭ على السلطتني التشريعية والتنفيذية حتّمل املسؤولية الوطنية والتعاون في ظل أجواء من التوافق والتفاهم 

إخوانًا متحابني يحسن الكل الظن باآلخر.
٭ الوحدة الوطنية سالحنا األقوى في مواجهة كل التحديات واألخطار واألزمات وأدعوكم ألن تكون فزعتكم 

جميعًا للكويت.
٭ الكويت ستبقى كما كانت دائمًا ساعية للخير والسالم.

٭ 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 ســلطات 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.

٭ احلوار اإليجابي املسؤول يوّحد ويجمع ويجّنب الفرقة واالنقسام ويحقق املصلحة الوطنية املشتركة.
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للتاريخ
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