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إصدار خاص 
مبناسبة الذكرى الثانية لتزكية

سمو الشيخ مشعل األحمد
وليًا للعهد

العضيد احلكيمالعضيد احلكيم
بتقدير وفخر واعتزاز حتتفل الكويت اليوم بالذكرى الثانية لتبوؤ سمو ولي العهد 
الشيخ مشعل األحمد مقاليد منصبه الوطني ليكون العضد املتني والناصح األمني 

ألخيه صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد.
فالكويت في فرح اليوم ملا لسمو الشيخ مشعل األحمد من مكانة رفيعة ومحبة 

كبيرة في النفوس.
فسموه وطوال مســيرته بذل الغالي والنفيس في سبيل مصلحة الكويت فبنى 
وأسس ودافع وطور في الكثير من مرافق الديرة فأصبح أحد قادة الكويت البارزين 

والذي نذر نفسه لتحقيق طموحات وتطلعات الكويت وشعبها.
فسموه صاحب البصمات الراسخة في مسيرة النهضة والتنمية، ورجل اجلهد 
املخلص والعطاء الصادق الذي جنح بكل منصب تواله أو مهمة كلف بها خلدمة 

وطننا احلبيب.
وسموه صاحب األيادي البيضاء، الساعي دوما إلحقاق احلق وتطبيق القانون ملا 

فيه مصلحة الكويت ورفعتها ولتبقى دائما وأبدا أغلى األوطان.
وبهذه املناسبة العزيزة ندعو اهللا أن يوفق سمو ولي العهد وأن يسدد خطاه ملا فيه 
مصلحة وطننا وأن تنعم كويتنا الغالية باألمن واالستقرار حتت ظل قيادتنا احلكيمة.



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

.. وسموه أثناء إلقاء كلمته للشعب الكويتي وإعالن حل مجلس األمة

حتتفــل الكويــت اليــوم 
الثانيــة لتزكيــة  بالذكــرى 
صاحب السمو األمير  الشيخ 
نــواف األحمــد، حفظــه اهللا 
ورعاه، أخاه ســمو الشــيخ 
مشــعل األحمد، حفظه اهللا، 
وليــا للعهد ليكــون عضده 
شــؤون  إدارة  فــي  األمــني 
البالد واحملافظــة على أمنها 
واستقرارها وتعزيز التنمية 

واالزدهار في ربوعها.
ففي الســابع  من أكتوبر 
عام ٢٠٢٠ زكى صاحب السمو 
األمير الشــيخ نواف األحمد 
ســمو ولــي العهــد فــي ذلك 
املنصب وفقا لقانون توارث 
اإلمارة ونصوص الدســتور 
الكويتي، السيما املادة الرابعة 
التي تنص على أن «الكويت 
إمارة وراثية في ذرية مبارك 
الصبــاح ويعني ولــي العهد 
خالل ســنة علــى األكثر من 

تولية األمير».
وفــي ٨ أكتوبر ٢٠٢٠ أدى 
سمو الشــيخ مشعل األحمد 
اليمني الدستورية أمام صاحب 
السمو األمير، أعقب ذلك جلسة 
خاصة عقدهــا مجلس األمة 
بهذه املناســبة بايــع خاللها 
أعضــاء املجلــس بإجمــاع 
احلضــور البالــغ عددهم ٥٩

عضوا ســمو الشيخ مشعل 
وليا للعهد وأدى سموه اليمني 
الدستورية أمام املجلس قائال:

نحن على يقني بأن الكويت 
بقيادة صاحب السمو األمير 
الشيخ نواف األحمد ستواصل 
الرياديــة، دولــة  مســيرتها 
دســتور ونهــج دميوقراطي 
ومشاركة شعبية ومصداقية 
في األفعال قبل األقوال، داعية 
الــى اخلير والســالم ومنبرا 

للخير والعمل اإلنساني.
ونستلهم في ذلك توجيهات 
سموه (حفظه اهللا ورعاه) بأن 
الكويت باقية على التزاماتها 
اخلليجيــة واإلقليميــــــــة 
والدولية. فلك مني يا صاحب 

السمو السمع والطاعة.
احلضور الكرمي: إن الثقة 
الغاليــة التي حظيت بها من 
قبل ســيدي حضرة صاحب 
الســمو الشيخ نواف األحمد 
اجلابــر الصبــاح أمير البالد 
املفدى (حفظــه اهللا ورعاه) 
وحظيت بها من قبل مجلسكم 
املوقر، لهي شــرف التكليف 
وثقل األمانة وعظم الرسالة 

والقسم العظيم.
وإنني من خالل مجلسكم 
املوقر أعاهد اهللا وأعاهد سمو 
األمير وأعاهد الشعب الكويتي 
من خاللكم ممثلني له أن أكون 
حلضرة صاحب السمو العضد 
املتــني والناصح األمني، وأن 
أكون املواطن املخلص الذي 
يعمل الزدهار وطنه الراعي 
ملصاحله، احملافظ على وحدته 
الوطنية الساعي الى رفعته 
وتقدمــه، املتمســك بالديــن 
احلنيــف والثوابت الوطنية 
كل  احلريــص  الراســخة، 
احلرص على تلبية طموحات 
وآمال الوطن واملواطنني، رافعا 
شــعار املشــاركة الشعبية، 
عامال على إشاعة روح احملبة 

الفرقــة،  والتســامح ونبــذ 
ساعيا معكم وبكم الى رسم 
صورة مشــرقة ملستقبلنا.. 
حتمل دميوقراطية االستقرار 
وتغليــب املصلحة الوطنية 
الدســتور،  العليا فــي إطار 
العدالــة ورائدهــا  منهجهــا 

العيش الكرمي.
وفي اخلتام، أدعو اهللا في 
عاله أن تبقى الكويت واحة 
أمن وأمان ومنبع خير وسالم، 
وأن يدمي عليها التقدم والرخاء 
ويحفظ أبناءها األوفياء أعزة 
كرماء في ظل القيادة احلكيمة 
لسيدي حضرة صاحب السمو 
الشيخ نواف األحمد اجلابر 
الصباح أميــر البالد املفدى، 
حفظــه اهللا ورعــاه وســدد 

بالتوفيق على دروب اخلير 
خطاه.

العام الثاني

حفل العام الثاني لســمو 
ولــي العهد الشــيخ مشــعل 
األحمــد فــي منصــب والية 
العهد بالعديد من النشاطات 
احمللية، حيث ألقى سموه في 
١٦ نوفمبر كلمة خالل افتتاح 
املؤمتر الوطني الثامن عشر 
حتت عنــوان «مــن الكويت 
نبــدأ، وإلى الكويت ننتهي»، 
استذكر فيها مآثر أمير البالد 
الراحل الشيخ صباح األحمد، 

رحمه اهللا.
نفســه،  اليــوم  وفــي 
صدر رســميا األمر األميري 

باالستعانة بسمو ولي العهد 
ملمارسة بعض اختصاصات 

األمير الدستورية.
الرسالة اإلعالمية

ومن منطلق تقدير سموه 
للرسالة اإلعالمية بعث سمو 
ولــي العهد الشــيخ مشــعل 
األحمــد في ٦ ينايــر ببرقية 
تهنئــة الــى رئيــس حترير 
جريدة «األنباء» الزميل خالد 
يوســف املرزوق مبناســبة 
الذكــرى الـــ ٤٦ على صدور 

جريدة «األنباء» قائال فيها:
يطيب لنا أن نبعث إليكم 
ولكل االخوة العاملني بجريدة 
«األنباء» بأسمى التهاني وأزكى 
التبريكات، وذلك مبناســبة 

الذكرى السادســة واألربعني 
لصدور العدد االول جلريدتكم 
الغراء. كما يسرنا أن نعرب 
لكم عن تقديرنــا جلريدتكم 
املوقرة وللدور البناء املخلص 
الذي تقوم به من أداء رسالتها 
الســامية في خدمة املجتمع 
تثقيفيا وتنويريا. وإذ جندد 
التهاني بهذه املناسبة، فإننا 
نتمنــى جلريدتكم الغراء أن 
تسهم في دعم قضايا وطننا 
الغالي، داعني اهللا ســبحانه 
وتعالى أن يوفقنا جميعا ملا 
فيه اخلير لبالدنا احلبيبة في 
كنف القيادة احلكيمة لصاحب 
الســمو األمير الشيخ نواف 
األحمــد، حفظــه اهللا ورعاه 
وسدد بالتوفيق على دروب 

اخلير خطاه.
التمسك بالدستور

التمسك بالدستور أولوية 
دائمة عند ســمو ولي العهد 
الشيخ مشــعل األحمد الذي 
خاطــب ســموه احلكومــة 
اجلديــدة بعد أدائهــا اليمني 
الدستورية أمام سموه صباح 
٢٩ ديسمبر بكلمة قال سموه 
فيها «إن أمامكم مســؤوليات 
العمــل  وواجبــات تتطلــب 
الدؤوب بروح الفريق الواحد 
ملواصلــة مســيرة اإلصالح 
البرامج االقتصادية  وتنفيذ 
ودفــع عجلــة التنميــة فــي 
البــالد». واســتطرد ســموه 
قائال: «وإننا نتطلع بكل أمل 

وتفاؤل الى أن يسود التعاون 
البناء بني الســلطتني  املثمر 
والتنفيذيــة  التشــريعية 
إلقــرار وتنفيذ التشــريعات 
والقوانــني التــي تصــب في 
مصلحة الوطن واملواطنني مع 
االلتزام والتمسك بالدستور 
الذي نعتز ونفخر به، سائلني 
املولى تعالى أن يسدد اخلطى 
لتحقيق كل ما ننشده لوطننا 
العزيز من تقدم ومنو وازدهار 
فــي ظــل القيــادة احلكيمــة 
لصاحب الســمو أمير البالد، 

حفظه اهللا ورعاه».
ولــي  ســمو  وأضــاف 
العهد الشــيخ مشعل األحمد 
«ويســرني أن أنقــل إليكــم 
حتيات صاحب الســمو أمير 
البالد الشــيخ نواف األحمد 
وتهاني سموه وتهانينا لكم 
باختياركم للوزارة وتقاسم 
مسؤولياتها، متمنني لكم كل 
التوفيق والسداد، ومقدرين 
مــا قدمــه إخوانكم الــوزراء 
السابقون من جهود مخلصة 

لدى أداء مسؤولياتهم».
الشؤون الرياضية

ومما يعرف عن سمو ولي 
العهد الشــيخ مشعل األحمد 
دعمه الكبير لشباب الكويت 
وتشــجيعه علــى الرياضة، 
حيث التقى سموه في ٩ فبراير 
عــددا من القيادات الرياضية 
ووجه إليهم كلمة جاء فيها:

ونحــن نلتقي بكم لنهنئ 
التــي  الرياضيــة  األنديــة 
حققــت إجنــازات كروية في 
هــذه املســابقة التــي حتمل 
اسم صاحب الســمو األمير، 
فإننا لنؤكد أن قيادة الكويت 
وكل املســؤولني فيها خاصة 
املعنيــني بشــؤون الرياضة 
حريصــون كل احلرص على 
االهتمام بكل أنواع الرياضة 
واالرتقاء بها وصوال للمنافسة 
االقليمية والدولية وحتقيق 
إجنازات رياضية تليق مبكانة 
الكويت وســمعتها من خالل 
إعــادة الرياضة فــي الكويت 

الى سابق عهدها.
من هــذا املــكان وفي هذا 
املقام أشــد على أيــدي كافة 
املســؤولني فــي الدولــة عن 
الشــباب وشــؤون  شــؤون 
الرياضــة لوضــع تصورات 
ورؤى تســاهم في النهوض 
بهم واالســتماع الى أفكارهم 

الذكرى الثانية على التزكية السامية
سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد مع األمير الراحل الشيخ صباح األحمد

مشعل األحمد.. 
احلريص على كويتنا الغالية
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سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد مطلعاً من السيد فواز خالد يوسف املرزوق على تفاصيل إجناز املرحلة الرابعة 
من مشروع مدينة صباح األحمد البحرية

سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد وسمو الشيخ سالم العلي مع املغفور له بإذن اهللا تعالى العم خالد يوسف املرزوق أثناء افتتاح مركز يوسف املرزوق ولولوة النصار للطب اإلسالمي

سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد يسجل كلمته لدى زيارته قوة اإلطفاء العام ضمن جوالته الرمضانية سمو ولي العهد مع رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف األحمد الصباح أثناء أدائه القسم

وترجمتها الى واقع ملموس 
فهــم بــال شــك أمــل الكويت 
ومستقبلها املشرق. إن حسن 
التخطيــط واملتابعة من قبل 
املســؤولني في كافة وزارات 
وأجهــزة الدولة من ســبلنا 
لتحقيق مزيد من اإلجنازات، 
فليحرص كل قيادي ومسؤول 
فــي موقعه علــى أن يخطط 
ويتابع وينــزل الى امليدان.. 
ووصيتي للرياضيني خاصة 
العبي كرة القدم التحلي بالقيم 
الرفيعة،  النبيلة واألخــالق 
فالرياضي قدوة في األخالق 
قبل أن يكون قدوة في األداء.

االستثمارات وبيئة األعمال

اقتصاديا أيضا، أشاد سمو 
ولــي العهد الشــيخ مشــعل 
األحمد باإلجنازات االقتصادية، 
حيــث ثمــن ســموه فــي ١٥

فبراير كل املســاعي املبذولة 
من قبــل القائمني على هيئة 
تشــجيع االســتثمار لتوفير 
الفرص االستثمارية والعمل 
الداعــم لعجلــة  املتواصــل 
التنمية خللق بيئة اقتصادية 
تنافســية لتعزيــز مكانــة 
الكويــت اقتصاديا وحتقيق 
التطــور املســتمر لتحســني 
بيئــة األعمــال واســتقطاب 
املباشــرة مبا  االســتثمارات 
يعزز النمو وتنويع مصادر 
الدخل، متمنيا سموه لهم دوام 

التوفيق والسداد.
أمن الوطن

وحرصا من ســموه على 
دعم رجال الوطن قام ســمو 
ولي العهــد في ١٢ و١٣ أبريل 
بزيارة الى مبنى الشيخ نواف 
األحمد بوزارة الداخلية وإلى 
نادي ضباط اجليش حيث أكد 
ســمو ولي العهد أن اجليش 
رأس هــرم القوات املســلحة 
ومصنــع الرجال، وأن رجال 
الداخليــة هــم صمــام األمن 

واألمان.
كمــا قــام ســموه بزيارة 
إلى قوة اإلطفاء العام «مبنى 
االســناد» حيث اكــد لرجال 
اإلطفاء على ضرورة تطبيق 
القانون بال استثناء لتفادي 
األخطــاء قبــل وقوعهــا ألن 

الوقاية خير من العالج.
وتابع ســمو ولــي العهد 
الرمضانية فزار في  جوالته 
١٩ أبريل ايضــا نادي الصم، 

مؤكــدا حــرص الدولــة على 
دعم وتوفير كل سبل الرعاية 
لضمــان تنميــة مهاراتهــم 
وتعزيز دورهم في املجتمع.

وفي ٢٠ أبريل زار سموه 
جمعيــة املكفوفــني، مؤكــدا 
أنهم اصحــاب بصيرة قوية 
وبإرادتهم يستطيعون حتقيق 
اإلجنــازات، ثــم زار ســموه 
الرياضي  الكويتــي  النــادي 
للمعاقني، حيث ألقى ســموه 
كلمة جاء فيها: ومن منطلق 
حرصنا على االلتقاء بأبنائنا 
ذوي الهمم تأتي هذه الزيارة 
لنؤكــد أنكــم ذوو مكانة في 
قلوبنــا وقلــوب كل املجتمع 
الكويتي وأننــا ندرك بوعي 
أنكم ثروة حقيقية فعالة في 

مسيرة نهضة الوطن وشركاء 
أساسيون في بنائه، مشيدين 
بإجنازاتكم املشهودة، داعني 
اهللا ان يوفقكــم ملواصلــة 
مســيرة التميــز وأن يوفــق 
اجلميع خلدمة وطننا العزيز 
فــي ظــل القيــادة احلكيمــة 
حلضرة صاحب السمو أمير 
البــالد املفــدى، حفظــه اهللا 
ورعاه، وســدد علــى دروب 

اخلير خطاه.
احلدث التاريخي

وفي ١٦ مايو حطت النسخة 
االصلية لكأس العالم رحالها 
في الكويت في ثالث محطات 
اجلولة الترويجية للكأس قبل 
انطالقة منافســات مونديال 

قطر ٢٠٢٢ في نوفمبر املقبل.
واستقبل سمو نائب األمير 
ولــي العهد الشــيخ مشــعل 
األحمــد بقصــر بيــان الوفد 
املعنــي بجولــة كأس العالم 
الترويجية حيث أشاد سموه 
باجلهود احلثيثة التي تقوم 
بها قطر لتنظيم هذه البطولة 
العاملية، معربا عن اعتزازه مبا 
تقدمــه الدوحة من امكانيات 
غير مســبوقة، ومتمنيا لهم 
التوفيق والنجاح في تنظيم 

البطولة.
املجلس البلدي

وفي ١٣ يونيو هنأ ســمو 
ولــي العهد الشــيخ مشــعل 
األحمد رئيس املجلس البلدي 

عبــداهللا احملــري وأعضــاء 
املنتخبني واملعينني  املجلس 
فحثهم على العمل املســتمر 
وبذل املزيد من اجلهود لدعم 
التنميــة  وتعزيــز مســيرة 
ودعم الدولة لتحقيق رؤيتها 
العمرانية، معوال سموه على 
الشباب ذوي االختصاص في 
النهــوض بالكويت وتغليب 
مصاحلها العليا متمنيا سموه 
لهــم كل التوفيــق والســداد 

خلدمة الوطن العزيز.
الكلمة التاريخية

وفي ٢٢ يونيو ألقى سمو 
ولــي العهد الشــيخ مشــعل 
االحمد كلمة تاريخية نيابة عن 
صاحب السمو األمير الشيخ 

نواف األحمد أكد فيها التمسك 
بالدستور، معلناً «االحتكام إلى 
الدستور العهد الذي ارتضيناه 
واستنادا إلى حقنا الدستوري 
املنصــوص عليه فــي املادة 
(١٠٧) من الدســتور أن نحل 
مجلــس األمة حال دســتوريا 
والدعــوة إلى انتخابات عامة 
وفقــا لالجــراءات واملواعيد 
الدســتورية  والضوابــط 

والقانونية
وفــي ٢٧ يونيــو حضــر 
ســمو ولي العهد حفل تكرمي 
الفائزين بجائزة سمو الشيخ 
سالم العلي واالحتفال اخلاص 
مبرور ٢٠ عاما على التأسيس، 
حيث ألقى سموه كلمة أكد فيها 
على اهمية االبتكارات العلمية 

قائال: ان قيادة دولة الكويت 
تعي اهمية االبتكارات العلمية 
والتقنية وآفاق الرقمنة الرحبة 
وغير احملدودة وأثر املشاريع 
البنيوية في هذا املجال احليوي 
ودور التقنيات في جعل العالم 
اكثر ازدهارا وأمانا السيما مع 
زيادة اهمية األمن السيبراني 
وسالســة تدفــق املعلومات 
الرقمية الســحابية وغيرها، 
وإذ نؤكد لكم دعمنا للتقنية 
الرقميــة واملعلوماتيــة وكل 
ما يتعلق بها من حتســينات 
تعزز اداء املؤسسات املدنية 
والعســكرية وحتســن مــن 
اخلدمات احلكومية للمواطنني 
واملقيمــني، ونعلــن لكــم من 
مكاننا هذا وبتوجيه من لدن 

صاحب السمو األمير، حفظه 
اهللا ورعــاه بأننا لــن ندخر 
وســعا وجهدا في سبيل هذا 
الدعــم في كل مناســبة ومن 
كل موقع وبجهودكم احلثيثة 
وبجهود املؤسسات التي تعمل 
معكم حكومية كانت ام خاصة 
ســتظل دولة الكويت تتطلع 
دائمــا الى مزيــد من النهضة 
والتقــدم في مجــال تقنيات 
الرقمنة وأنظمة وتكنولوجيا 

املعلومات. 
وفي ٢ أغســطس استقبل 
ســمو ولــي العهــد الشــيخ 
مشعل األحمد رئيس مجلس 
الوزراء ســمو الشــيخ أحمد 
نواف األحمــد الصباح ألداء 
اليمني الدســتورية مبناسبة 
تعيينه رئيسا ملجلس الوزراء، 
حيث قدم لســموه التشكيلة 

احلكومية اجلديدة.
وقال سموه في كلمة:

اإلخوة الوزراء
يســرني أن أنقــل إليكم 
حتيــات حضــرة صاحــب  
الســمو أمير البالد الشــيخ 
نــواف األحمــد (حفظه اهللا 
ورعاه) وتهاني سموه، رعاه 
اهللا، وتهانينا لكم باختياركم 
للوزارة وتقاسم مسؤولياتها.

كما ال يفوتني اإلعراب عن 
خالص الشــكر ألخي ســمو 
الشيخ صباح اخلالد على ما 
بذله من جهود مخلصة وتفان 
في خدمة الوطن العزيز طوال 
فترة رئاسته ملجلس الوزراء، 
سائال املولى تعالى ان يدمي 
عليه موفور الصحة والعافية، 
كما أعبرعن شكري لإلخوة 
الوزراء السابقني الذين أدوا 
مســؤولياتهم بكل إخالص، 

متمنيا لهم كل التوفيق.
إنكــم أمــام مســؤوليات 
عظيمــة  وأمانــة  كبيــرة 
الوطــن  حملتموهــا جتــاه 
واملواطنني والتي أنتم أهل لها 
السيما في هذه املرحلة املهمة 
التي تتطلب مضاعفة اجلهود 
والعطاء والعمل بروح الفريق 
الواحد لتسريع عملية التنمية 
والبنــاء في البــالد والعمل  
على حتقيق الطموحات التي 
يتطلع اليها اجلميع وجتسيد 
احترام الدســتور والقانون 
واألنظمة والعمل على تلمس 
وحل مشاكل املواطنني التي 
يواجهونهــا فــي الــوزارات 

والدوائر احلكومية.

سموه لدى زيارته وزارة الداخلية ضمن جوالته الرمضانية سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد يحيي اجلماهير خالل حضوره نهائي بطولة كأس األمير لكرة القدم

.. ولدى زيارته النادي الكويتي الرياضي للمعاقني..ومع طفلة كويتية لدى زيارته جمعية املكفوفنيسموه مع الشيخة عايدة سالم العلي في معرض جائزة الشيخ سالم العلي للمعلوماتية
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مشعل األحمد.. 
ً إعالء مكانة الكويت إقليمياً ودوليا

طوال مسيرته السياسية 
متكن سمو ولي العهد الشيخ 
مشعل األحمد من نسج عالقات 
متينة مــع دول العالم بثقل 
شخصيته احلكيمة وسعيه 
الــدؤوب نحــو احلفاظ على 
سياسة الكويت املتوازنة في 
عدم التدخل في شؤون الدول 
الداخليــة والعمل على إعالء 
مكانة الكويت إقليميا ودوليا.
وبــدأ ســمو ولــي العهد 
العربية  بزيارتــه للمملكــة 
الســعودية حلضــور قمــة 
مبــادرة الشــرق األوســط 
األخضر فــي مدينة الرياض 
في ٢٥ اكتوبر، ومما قاله في 

كلمة أمام القمة:
«إن الكويت كانت والتزال 
في طليعة الدول الساعية إلى 
البشرية  حتقيق االستدامة 
والبيئيــة وشــريكا داعمــا 
لــكل ما من شــأنه تنســيق 
اجلهــود اإلقليمية والدولية 
فــي مكافحة التغير املناخي 
العاملي. وإنها ال ولن تتخلى 
عن التزاماتها في هذا السياق 
ولها من الشواهد بالتوقيع 
واملصادقة علــى االتفاقيات 
والبروتوكــوالت اإلقليمية 
والدوليــة واملشــاركة فــي 
املؤمتــرات ذات الصلة، كما 
سعت للمشــاركة بإيجابية 
اتفــاق  إلــى كل  للتوصــل 
يحفظ حقــوق دول املنطقة 
في الســير باجتــاه حتقيق 
التنمية املستدامة متاشيا مع 
االستراتيجيات واألولويات 
التنمويــة الوطنية لها، كما 
حثــت الكويــت كافــة دول 
االســتجابة  العالــم علــى 
الفعالة الساعية إلى حتقيق 

االستدامة البيئية». 
وفي ١٠ ديسمبر، استقبل 
سمو ولي العهد الشيخ مشعل 
األحمد أخاه صاحب السمو 
امللكي األمير محمد بن سلمان 
بــن عبدالعزيز ولــي العهد 
الســعودي رئيــس مجلس 
الــوزراء في اململكة العربية 

السعودية الشقيقة.
املباحثات  وقد تناولــت 
العالقــات  تقويــة أواصــر 
األخويــة والوثيقــة وأهــم 
الروابط املتينة التي تربط بني 
البلدين والشعبني الشقيقني 
وسبل تعزيزها وتنميتها في 
املجــاالت كافة خاصة خالل 
التاريخيــة  الزيــارة  هــذه 
وتوسيع أطر التعاون بينهما 
مبا يخدم مصاحلهما الثنائية 
وأهم القضايا ذات االهتمام 
املشترك، كما مت استعراض 
آفاق الدعم اخلليجي املوحد 
لتحقيق املصالح املشــتركة 
وتطلعات الشعوب اخلليجية 
مبا يعزز األمن واالستقرار 
والرخاء والتنسيق املستمر 
في القضايــا التي تهم دول 
مجلس التعاون اخلليجي، كما 
مت بحث آخر املستجدات على 
الساحتني اإلقليمية والدولية.
وفي ١٤ ديســمبر، ترأس 
ممثل صاحب السمو األمير 
الشــيخ نواف األحمد سمو 
ولي العهد الشــيخ مشــعل 
األحمــد وفــد الكويــت فــي 
الثانيــة  الــدورة  اجتمــاع 
واألربعــني للمجلس األعلى 
ملجلس التعاون لدول اخلليج 
العربية التي عقدت في مدينة 
الريــاض عاصمــة اململكــة 
العربية السعودية الشقيقة.
خليجيــا أيضــا وعقــب 
االعتداء اإلرهابي مليليشيات 
احلوثي على دولة اإلمارات 
أجرى سمو ولي العهد الشيخ 

مجلس القيادة الرئاسي في 
اليمن د. رشاد العليمي على 
دعم مساعي اململكة العربية 
السعودية لتحقيق استقرار 
اليمــن، قائــال: إن الكويــت، 
قيادة وشعبا، تدعم اجلهود 
املســتحقة للتحالف العربي 
لدعم الشرعية فــي اليمــن، 
وتعرب عن تقديرها ودعمها 
الشــقيقة  الكامــل ملســاعي 
العربيــة  الكبــرى اململكــة 
السعودية واجلهود الكبيرة 
التــي تقــوم بها في ســبيل 
حتقيق االستقرار والصالح 
اليمنــي، كما تدعــم الكويت 
الراميــة  اجلهــود األمميــة 
حلل األزمة اليمنية سياسيا 
وســلميا ولرفع املعاناة عن 
اليمنيني إنسانيا واقتصاديا، 
وستظل الكويت على عهدها 
بالوقوف الى جانب أشقائها 
السيما اليمن الشقيق وستظل 

مبــا ال يخل بســيادة الدول 
وال ميس قرارات الشــرعية 
الدولية، وقــد متكنا بفضل 
اهللا علينا وثقة دولنا العربية 
الشقيقة بنا من بلوغ اهدافنا 
واملساهمة في عودة التوافق 

والوئام بني دولنا.
وخاطــب ســموه وزراء 
اخلارجية بقوله: األمر يتطلب 
عمــال جماعيــا وتنســيقيا 
وتواصال وتشــاورا، مشددا 
سموه على ضرورة تعزيز 
ممارسات حسن اجلوار ونشر 
السالم واالهتمام مبشاريع 
التنمية وكل ما يعزز النمو 
االقتصادي ويحقق لشعوبنا 
الكــرمي  العيــش  العربيــة 

والرفاهية.
وفي الشأن العربي أيضا، 
اســتقبل ســمو ولــي العهد 
الشــيخ مشعل األحمد، ولي 
العهد األردني األمير احلسني 

وهو مجلس التعــاون لدول 
اخلليــج العربية ومبا حققه 
هذا الكيان االخوي املتني من 
إجنازات مشهودة ولسنوات 
عديدة تزيد على عقود اربعة 
عبــر فيها االشــقاء االعضاء 
فــي مجلس التعــاون بلحمة 
الدم والنسب والدين ووحدة 
املصير الى بر االمان محققني 
النهضة واالزدهار لشعوبها 
متضامنــني فــي قضاياهــا 
املشــتركة ومتفاهمني برؤية 
وعمــل مشــترك مســطرين 
منوذجــا راقيــا فــي االتفاق 
واالختالف دون اخلالف اوفياء 
لوطنهــم محبني لشــعوبهم 
ليصلوا بذلك إلى احترام العالم 

اجمع لهم ولشعوبهم.
واســمحوا لي بــأن أؤكد 
وبكل ثقة على أننا في مجلس 
التعاون لدول اخلليج العربية 
ماضون في مساعينا احلميدة 
نحــو تعزيــز هذه الشــراكة 
االســتراتيجية مــع الواليات 
املتحــدة األميركية الصديقة 
وذلــك اســتنادا إلــى إمياننا 
املطلق بضرورتها وأهميتها في 
ظل احداث تستوجب االحتاد 
والتكامل والتقارب ال التباعد، 
والتجمع ال االنفراد، والتكاتف 

ال االنعزال.
وإننــا نتابــع عــن كثــب 
مستويات التعاون اخلليجي 
ـ األميركي والتي شهدت منوا 
متميزا يدفعنــا إلى مواصلة 

مشعل األحمد اتصاال هاتفيا 
بأخيه صاحب السمو الشيخ 
محمد بن زايد آل نهيان رئيس 
دولة اإلمارات العربية املتحدة 
الشقيقة، حيث أعرب سموه 
عن ادانة الكويت واستنكارها 
الشديدين الستهداف املناطق 
املدنية فــي دولــة اإلمارات 
بطائــرات مســيرة اطلقتها 
ميليشيا احلوثي وأدت إلى 
قتل وجرح عدد من األبرياء 
وترويع اآلمنني، مؤكدا سموه 
وقوف الكويت قيادة وحكومة 
وشعبا بجانب دولة االمارات 
العربيــة املتحدة وشــعبها 

الشقيق.
وعلى الصعيــد العربي، 
أكد سمو ولي العهد الشيخ 
مشعل األحمد في ٣٠ يناير ان 
العمل العربي املشترك في ظل 
التحديات والظروف الدقيقة 
على الصعيديــن اإلقليمية 
والدولي هو ضرورة ملحة، 
مشيرا سموه الى ان التحديات 
جســام، وحســن التخطيط 
والتنسيق سبيلنا ملواجهتها. 
وقال سموه، خالل استقباله 
وزراء خارجية الدول العربية 
االجتمــاع  فــي  املشــاركة 
التشاوري، ان الكويت سعت 
في سياستها اخلارجية إلى 
تنقية األجواء بني االشــقاء 
النظــر  وتقريــب وجهــات 
النزاعات  والتوســط حلــل 
ونشر ثقافة التسامح بينهم 

قيادتها السياســية حاضنة 
الســلم والســالم  ملســاعي 
للشعوب الشقيقة والصديقة.

قضايا املنطقة

وفي ١٦ يوليو التقي ممثل 
صاحب السمو األمير الشيخ 
نواف األحمد، سمو ولي العهد 
الشيخ مشــعل األحمد، أثناء 
تواجده في قمــة جدة لألمن 
والتنمية بالعديد من رؤساء 
وملوك وزعماء العالم فالتقى 
برئيس دولة اإلمارات صاحب 
السمو الشيخ محمد بن زايد 
آل نهيان وأمير قطر صاحب 
الســمو الشيخ متيم بن حمد 
وملك البحرين امللك حمد بن 

سلمان.
 كما ألقــى في القمة كلمة 

جاء فيها:
الكويت بانتمائها  تفتخر 
إلى هــذا التجمع املبــارك أال 

عبداهللا الثاني بن احلسني، 
حيث ألقى سموه كلمة جاء 
فيها: «إن الكويت لتقدر الدور 
احملوري للمملكــة األردنية 
الهاشمية الشقيقة في املنطقة 
والعالــم أجمــع وجهودهــا 
املخلصة الرامية إلى إرساء 
دعائم االستقرار وحتقيق ما 
تتطلع إليه شعوبنا العربية 
واإلســالمية والوقــوف إلى 
جانب قضايا الشرق األوسط 
املســتحقة، كما تعتز قيادة 
دولة الكويت بالدور احلكيم 
إقليميــا ودوليــا حلضــرة 
صاحــب اجلاللة الهاشــمية 
امللــك عبــداهللا الثانــي بن 
احلسني املعظم، حفظه اهللا 
ورعاه، ملك اململكة األردنية 

الهاشمية الشقيقة».
عربيــا أيضــا أكد ســمو 
ولــي العهــد فــي ٨ يونيــو 
رئيــس  اســتقباله  خــالل 

بحث سبل تطويرها لالرتقاء 
مبقومات التعاون اخلليجي ـ 
األميركي على كافة االصعدة 

واملجاالت.
وفــي هذا الصدد فإننا في 
دول مجلــس التعــاون نأمل 
بأن تكــون هذه القمــة بداية 
انطالقة جديدة ملعاجلة قضايا 
املنطقة التي استغرقت عقودا 
طويلة وفي مقدمتها القضية 
الفلســطينية، داعــني للعمل 
على إجناح مســيرة الســالم 
الدائم والشــامل وفق قرارات 
الشــرعية الدوليــة ومبادرة 
الســالم العربيــة ودعم حق 
الشعب الفلسطيني في إقامة 
دولته املســتقلة وعاصمتها 
الشــرقية، ودعــوة  القــدس 
اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية 
إلى التعاون مع الوكالة الدولية 
للطاقــة الذريــة ومــع دولنا 
والعالم أجمع مبا يساهم في 
جعل منطقة اخلليج والشرق 
األوســط خالية من أســلحة 
الدمار الشامل، فضال عن أهمية 
مواصلة العمل املشترك نحو 
التصدي للهجمات اإلرهابية 
ضد املناطق املدنية واملرافق 
احليويــة في اململكة العربية 
الســعودية ودولــة اإلمارات 
العربيــة املتحــدة واحلد من 
تهديد أمن املالحــة واملمرات 

البحرية.
وفي الشــأن اليمني فإننا 
نثمن جهود األشقاء في اليمن 
وعلى رأسهم مجلس القيادة 
الرئاسي والكيانات املساندة 
له، مؤكدين على دعمنا الكامل 
جلهودهم نحو حتقيق األمن 
واالستقرار في اليمن. ويحدونا 
األمل بــأن تتضافــر اجلهود 
ملعاجلة األوضاع املأســاوية 
التــي متر بها منطقتنا وعلى 
وجه اخلصوص التطورات في 
العراق وسوريا وليبيا ولبنان 
وأفغانســتان وغيرهــا مــن 
القضايا اإلقليمية التي التزال 
تلقي بظاللها على اســتقرار 

االمن اإلقليمي والعاملي. 
وفيمــا يتعلــق باالزمــة 
ـ األوكرانية فإننا  الروســية 
نؤكد على موقفنا املبدئي القائم 
على مبــادئ القانون الدولي 
وميثاق االمم املتحدة واحترام 
القانــون الدولــي املبني على 
احترام سيادة الدول وسالمة 
أراضيها واستقاللها السياسي 
وعــدم التدخل في شــؤونها 
الداخلية وعدم استخدام القوة 

أو التهديد بها.
وفي ١٨ سبتمبر أدى ممثل 
صاحب السمو األمير الشيخ 
نواف األحمد سمو ولي العهد 
الشيخ مشعل األحمد واجب 
العزاء في وفاة امللكة إليزابيث 
الثانية، وسط مشاركة حشد 
كبير مــن امللوك والرؤســاء 
السياســية  والشــخصيات 
واالجتماعية. إلتقى سموه في 
قصر باكنغهام امللك تشــالز 
الثالــث ملك اململكــة املتحدة 
لبريطانيــا العظمى وإيرلندا 
الشمالية الصديقة، حيث نقل 
سموه تعازي صاحب السمو 
األمير الشــيخ نواف األحمد 
وشعب الكويت إلى امللك تشالز 
الثالث، مستذكرا سموه املكانة 
اخلاصة التي حازتها صاحبة 
اجلاللة امللكة الراحلة في قلب 
الكويت قيادة وشعبا، كما عبر 
ســموه عن صادق املواســاة 
والشعور املتبادل في احلزن 
علــى رحيل جاللتهــا، مؤكدا 
على دورها الرائد في توطيد 
العالقات املمتدة واخلاصة بني 
البلدين والشعبني الصديقني.

سموه مع الرئيس اجلزائري عبداملجيد تبون خالل زيارته الرسمية للبالد

.. ومع رئيس دولة اإلمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 

 .. ومع سلطان عمان هيثم بن طارق وامللك تشالز اثناء التعزية بوفاة امللكة إليزابيث

سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد مع ملك البحرين امللك حمد بن سلمان

.. ومع أمير قطر الشيخ متيم بن حمد 

سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد مع قادة الدول وممثليهم في قمة جدة لألمن والتنمية            

.. ومع ولي عهد اململكة األردنية األمير احلسني بن عبداهللا الثاني

سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد مستقبالً صاحب السمو امللكي ولي العهد السعودي األمير محمد بن سلمان ..وسموه مع الرئيس املصري عبدالفتاح السيسي
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شخصية قيادية صاحبة إجنازات بارزة في تاريخ الوطن،
وحصن شامخ في العطاء والوفاء للكويت وأهلها، والعضيد 

األمني لصاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد.
تاريــخ بارز وحافل لســمو ولــي العهد خالل العقود الســتة 
املاضية حيث تولي العديد من املناصب الرســمية، الســيما في 
وزارة الداخليــة واحلــرس الوطني، كما رافق قــادة الكويت في 
مهماتهم الرسمية وزياراتهم اخلاصة، السيما أمير البالد الراحل 

الشيخ صباح األحمد، طيب اهللا ثراه.
ولد الشــيخ مشــعل في الكويت عام ١٩٤٠ وهو االبن السابع 
للشــيخ أحمد اجلابر الصباح أمير الكويت العاشر، رحمه اهللا، 
الذي تولى احلكم في البالد ما بني ١٩٢١ و١٩٥٠ وكان القدوة ألبنائه 

وللحكام الذين أتوا بعده.
وتلقى ســمو ولــي العهد تعليمه في املدرســة املباركية التي 
أنشئت في عام ١٩١١ وسط مدينة الكويت العاصمة وسميت باسم 
الشــيخ مبارك الصباح، وكانت تعد من أولى املدارس النظامية 
في الكويت ثم تابع دراسته في اململكة املتحدة، حيث تخرج في 

كلية هندن للشرطة في عام ١٩٦٠.
وبعــد عودته من الدراســة في اململكة املتحدة التحق ســموه 
بوزارة الداخلية التي كانت حديثة النشــأة حينذاك، فتدرج في 
عدد من املناصب اإلدارية فيها واســتمر فيها نحو ٢٠ عاما عمل 

خاللها في قطاعات وإدارات مختلفة.
وواصل سمو الشيخ مشعل األحمد تدرجه في مناصب وزارة 
الداخلية حتى أصبح في عام ١٩٦٧ رئيسا للمباحث العامة برتبة 
عقيد، واســتمر في ذلك املنصب حتى عام ١٩٨٠ حيث عمل على 
تطوير أدائها وأجهزتها وحتولت في عهده إلى إدارة أمن الدولة.

وفي ١٣ أبريل عام ٢٠١٤ عني سمو الشيخ مشعل األحمد مبوجب 
مرسوم أميري نائبا لرئيس احلرس الوطني بدرجة وزير، حيث 
ساهم في تطوير احلرس الوطني وتعزيز دوره ومكانته واستمر 

في شغل ذلك املنصب حتى تزكيته وليا للعهد.
وأكد سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد في مناسبات كثيرة 
حرص احلرس الوطني على مساندة اجليش في الدفاع عن الوطن 
ضد كل من يعتدي على ترابه الطاهر أو يحاول اختراق حدوده 
ومعاونة قوات الشرطة في احلفاظ على األمن واالستقرار وحماية 
اجلبهــة الداخليــة ضد كل األخطار التي تهــدده وتأمني األهداف 
واملنشــآت احليوية في البالد واالستعداد الدائم لتلبية أي مهمة 

أخرى يكلف بها من قبل مجلس الدفاع األعلى.
وساهم سمو الشيخ مشعل في اإلشراف على الوثيقة االستراتيجية 
للحرس الوطني التي تهدف إلى حماية سيادة البالد وشرعيتها ودستورها 
وشعبها وقيمها من خالل املشاركة في حفظ األمن واالستقرار وإسناد 

الدعم خلطط وأهداف الدفاع واألمن الوطني.
وتنــص رؤية تلك االســتراتيجية على الســعي نحو حتقيق 
التميز في العمليات األمنية والعســكرية واإلدارة املؤسسية من 
خالل القيــادة النوعية والكفاءة واجلاهزيــة التامة لقوة عالية 
االحتراف فيما تتضمن ثالث قيم، أوالها االنتماء والوالء والروح 
الوطنية، والثانية هي التفوق العســكري في مجال االختصاص 

واجلاهزية، والثالثة هي العدالة.
وإضافة إلى مناصب سموه الرسمية التي شغلها طوال العقود 
الستة املاضية، تولى سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد عددا 
من املناصب الفخرية منها تزكيته رئيسا فخريا جلمعية الطيارين 
الكويتية منذ عام ١٩٧٣ كما كان أحد مؤسسي اجلمعية الكويتية 

لهواة الالسلكي والرئيس الفخري لها.

وفي عام ١٩٧٧ عني ســمو الشيخ مشــعل من قبل أمير البالد 
الراحــل الشــيخ جابر األحمد، طيب اهللا ثراه، رئيســا لديوانية 
شعراء النبط التي أنشئت بهدف احملافظة على تراث األجداد من 

الشعر النبطي وإبقائه خالدا في نفوس األجيال.
وأكد ســمو ولي العهد الشيخ مشــعل األحمد في تصريحات 
صحافيــة أهميــة ديوانية شــعراء النبط في احلفــاظ على قيم 
وعــادات وتقاليد وتراث وأخالق اآلبــاء واألجداد التي تضمنتها 
قصائد الشعر النبطي وضرورة تطوير ذلك كله وتعليمه لألجيال 

احلالية والقادمة وغرسه في نفوسهم.
ولطاملا رافق سمو الشيخ مشعل األحمد أمير البالد الراحل الشيخ 
صباح األحمد، رحمه اهللا، في زياراته الرســمية واخلاصة، وكان 
معــه طوال رحلة العالج األخيرة الى الواليات املتحدة التي بدأت 
في ٢٢ يوليو عام ٢٠٢٠ واستمرت حتى وفاته في ٢٩ سبتمبر من 
ذلك العام، وكذلك مع صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد.
وفي الرابع من ديســمبر عام ٢٠١٨ قلدت وزيرة اجليوش الفرنسية 
فلورنس بارلي سمو ولي العهد (وسام قائد جوقة الشرف) من اجلمهورية 
الفرنسية باعتباره أحد الرجال الذين بنوا الكويت وساعدوا على بناء 

الصداقة بني فرنسا والكويت على أسس متينة.
وقال سموه في حفل التكرمي إن منحه ذلك الوسام هو «تكرمي 
رفيع املســتوى لكافة مؤسســات الكويت العسكرية واستكمال 

ملسيرة العالقات الثنائية املتينة بني البلدين».
وهكذا متضي مســيرة البناء والنماء واإلعمار في البالد التي 
يقودها صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد، ويعضده سمو 
ولي العهد الشــيخ مشعل األحمد في اتخاذ القرارات التي تسهم 
في إعالء رايتهــا وحتقيق نهضتها وتعزيز ســيادتها وحريتها 

ودفع عجلة التنمية فيها.

مشعل األحمد.. مشعل األحمد.. 
رجل العطاء والوفاءرجل العطاء والوفاء
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أكادمييون لـ «األنباء»: الشيخ مشعل األحمد صاحب سيرة مشرقة 
ودعمه دائم ومستمر للشباب والعلم والعلماء بهدف النهوض بهم

ثامر السليم

أكــد عدد مــن األكادمييني أن 
ســمو ولي العهد الشيخ مشعل 
األحمد ميلــك منهجية واضحة 
حول مستقبل الوطن واملواطن 
وأنه رجل دولة من الطراز األول، 
مشيرين إلى أن سيرته مشرقة 
فــي العديد من املجاالت ســواء 
السياسية او االجتماعية ودعمه 
دائم ومســتمر للشباب وللعلم 

والعلماء.
وأشــاروا، فــي تصريحــات 
لـــ «األنبــاء» مبناســبة ذكرى 
مرور عامني على تولي ســموه 
والية العهد، إلى أن ســموه من 
الشخصيات التي أقرت العديد من 
القرارات احلازمة واملصيرية التي 
اقرت العدالة واملساواة والنهوض 
باملؤسسات التي عمل بها طيلة 
السنوات املاضية، وفي السطور 

التالية مزيد من التفاصيل:
إصالحات عديدة

في البداية، تقدم مدير مركز 
العلوم الطبية بجامعة الكويت 
د.عــادل احلنيان بأســمى آيات 
التهاني والتبريكات إلى ســمو 
ولي العهد الشيخ مشعل األحمد 
مبناسبة مرور عامني على تولي 
ســموه والية العهد، متمنيا له 

موفور الصحة والعافية.
وبــني احلنيــان ان الكويــت 
حظيــت بقيــادة حكيمــة حتت 
ظل صاحب السمو األمير الشيخ 
نواف األحمد وســمو ولي عهده 
األمني الشيخ مشعل األحمد، حيث 
شهدت الكويت اصالحات عديدة، 
ملموسة للشعب الكويتي، لعل 
أبرزها متثل في خطاب تصحيح 
املسار الذي انعكس على خطوات 
عملية في العرس الدميوقراطي 
وعلى مستوى السلطة التنفيذية.
وأضاف أن ســمو ولي العهد 
الشيخ مشعل األحمد الصباح لم 
ينل الراحة منذ توليه املسؤولية 
واستطاع أن يعبر بالوطن إلى بر 
األمان متجاوزا أزمات وحتديات 
كثيــرة، مؤمنا قواعــد لتحقيق 

التطور واالستقرار.
وبني أن ســموه حرص على 
تنمية الكوادر البشرية الوطنية، 
مــن خــالل إعطائهــم الفــرص 
الالزمة،  ومتكينهــم باملهــارات 
مشــيرا إلى أنه من واقع ميدان 
عملــه يتمنى مزيدا من التركيز 
على الرعاية الصحية واختيار 
األصلح واألكفأ إلدارة شــؤونها 

بعيدا عن احملسوبية.
تطوير وتغيير كبيران

من جهته، قال عميد شــؤون 
الطلبة بجامعة الكويت د.سامي 
الدريعي انه مر عامان على تولي 
سمو الشيخ مشعل األحمد منصب 
والية العهد وخالل هذين العامني 
بــدأ الشــعب يتلمــس تطويرا 
وتغييرا كبيرين وتوجهما سموه 
بخطابــه التاريخــي الذي يدعم 

خالله االرادة الشعبية.
وأشــار إلى انه كان خلطابه 
الســامي بالغ األثر على السباق 
النيابي، بحيث حفز اجلميع على 
املشــاركة في الترشح والسيما 
بعد اعتماد التصويت بالبطاقة 

املدنية.
تفانى في خدمة الوطن

مــن جانبه، هنــأ عميد كلية 
اآلداب بجامعة الكويت د.عبداهللا 
الهاجري سمو ولي العهد األمني 
الشــيخ مشــعل األحمــد بتلــك 
املناســبة الغالية على قلب كل 
كويتي، متمنيا له موفور الصحة 
والعافية، مؤكدا أن ســمو ولي 
العهد تبوأ عدة مناصب وتفانى 

في خدمة الوطن واملواطنني.
وأشار إلى انه كان خير معني 
وخير عضــد لصاحب الســمو 
األميــر الشــيخ نــواف األحمد، 
الفتا إلى أن مســيرة سمو ولي 
العهد كانت حافلة بالعمل اجلاد 
خلدمة الكويت وشعبها الطيب 
واملقيمني على أرضها وحتققت 
الكثير من اإلجنازات على ارض 
الواقع من امن وأمان واستقرار 
رغم ما تشهده املنطقة من أحداث 

عاصفة.
وأشاد بجهود سموه الكبيرة 
في سبيل رعاية أبنائه الشباب، 
فســموه يعرف متامــا ضرورة 
الشــبابي  االهتمــام بالعنصــر 
وبدعم ســموه للعلــم والعلماء 
الدائم على البحث  وتشــجيعه 
العلمي وكلماته املشجعة دوما 

ألعضاء هيئة التدريس.
ومتنى الهاجري أن ميد اهللا عز 

نؤكد علــى أهمية هذه املكانة التي 
أوالها صاحب الســمو لسمو ولي 
العهد الشيخ مشعل األحمد، خاصة أن 
سموه جنح في السابق بكل املناصب 
التي توالها واملهمات التي كلف بها 
من أجل خدمة الوطن احلبيب، الفتا 
إلى ان ســموه دائمــا كان يؤكد في 
الكثيــر من املناســبات على أهمية 
حب الوطــن والتفاني بخدمته من 
دون انتظار للمقابل، كما أنه يحترم 
ويقدر وجهات النظر املختلفة مهما 
كانــت ومادامت نابعة من ضرورة 
االهتمام بالكويت وشعبها، وقد جسد 
ســموه هذا االهتمام بنصائحه لنا 
علــى صعيد األخذ بزمــام املبادرة 
وتقدمي األفكار اجلديدة وكل ما من 
شأنه رفعة مستوى الوطن واملواطن 

على حد سواء.
وتابع: مــن املهم التذكير برؤية 
سموه العميقة جتاه مختلف القضايا 
والعمل على حلها دائما، وهو يعتمد 
في ذلك على خدمته الطويلة بأماكن 
مختلفة ترك فــي كل منها بصمته 
الواضحة واكتسب من خاللها الكثير 
من اخلبرات والتي ملس كل املواطنني 
واملقيمــني في الكويت أثارها خالل 
هــذا العام التــي تولى فيــه والية 
العهــد، خاصــة أن هذا العــام كان 
حافال بالكثير من القضايا الداخلية 
واإلقليمية والعاملية التي شــكلت 
حتديا كبيرا للسياســة الكويتية، 
وكالعادة فقد جنحت القيادة في جر 
ســفينة الوطن إلى بر األمان بقوة 
واقتدار وسط هذه األمواج املتالطمة 
التي حتيــط بالوضع اإلقليمي من 

كل حدب وصوب.
وقــال د.الراجحــي: فــي هــذه 
املناســبة، نحب أن جنــدد مبايعة 

وجل بعمر سمو ولي العهد، ومين 
عليه بالصحة والعافية، وأن يدميه 
ذخرا وســندا وعضدا لسمو األمير 

والشعب الكويتي كافة.
محاربة الفساد

بدوره، قــال عميد كلية التربية 
بجامعة الكويت د.فايز الظفيري انه 
مع مرور عامني على تولي سمو ولي 
العهد منصبــه وبكل جالء اضحى 
هناك توجه لدى ليس فقط احلكومة 
بل جميع مؤسسات الدولة وحتى 
االهلية منها التركيز أكثر في حتقيق 
اهدافها بجدية وباحلرص على قياس 

مستوى اإلجناز واألداء معا.
وأشــار إلــى انه جتلــت قضايا 
متعلقة باالهتمام وتطبيق القوانني 
والتشــريعات دون جتاوز، وعلى 
رأســها قضايــا محاربــة الفســاد، 
ومبجــرد إعالن موقف ســمو ولي 
العهد من هــذه القضايا، بدأت تلك 
املؤسسات وبشكل ذاتي في تنقيح 
نفسها بنفسها، وتعديل مسارها نحو 
التخلص من جميع املعوقات التي 
كانت حتــول دون حتقيق أهدافها، 
وبدأ األمر أكثر جدية نحو حل مشاكل 
لطاملا كانت عالقة في التعليم، مثل 
سياسة القبول اجلامعي وتطبيق 
القوانني التي تدفع بعجلة التعليم 

إلى األمام.
املبادرة وتقدمي األفكار

من جهته، قال رئيس قسم االعالم 
الســابق بجامعة الكويت د.مناور 
الراجحي انه مبناسبة مرور عامني 
على اختيار صاحب السمو األمير 
الشيخ نواف األحمد لسمو الشيخ 
مشــعل األحمد ليكون وليا لعهده، 

سموه ونعاهده على متابعة أفكاره 
وآرائه فيما يخصنا وخصوصا على 
صعيــد قطاعي الطلبة والشــباب، 
مشــيرا إلى انه قطاع أبدى سموه 
دائما احلرص عليه ألنه يعرف متاما 
أهمية هؤالء الشباب في بناء الوطن 

ورسم مالمح مستقبله.
وأشــار إلــى ان هذا يفســر لنا 
االهتمام الكبير الذي يوليه سموه 
للتعليم بكل مراحله ومستوياته فهو 
دائم احلرص على جتويد املستوى 
التعليمي لكل الطالب، وتذليل كل 
الصعاب أمام األكادمييني واملعلمني 
لكي يقوموا بدورهم على أكمل وجه.
وأكد ان اهتمام ســموه بالقطاع 
التعليمــي قدمي، وقد ترافق مع كل 
مراحــل حياتــه وفــي كل املجاالت 
التــي تولــى قيادتها في الســابق، 
فسموه ميلك رؤية واضحة مبنية 
علــى التجارب اخلاصــة والعامة، 
ألنــه يعرف متامــا أن ما نبذله من 
جهد وما نصرف من مال في سبيل 
التعليم سيكون استثمارا حقيقيا 
لهذا الوطن وهو االســتثمار األبقى 
واألقوى في قادم األيام، حفظ اهللا 
الكويت وشــعبها في ظــل القيادة 
الكرمية ممثلة بصاحب السمو الشيخ 
نواف األحمد وسمو لي عهده األمني 

الشيخ مشعل األحمد.
تطوير احلرس الوطني

أما عضو هيئة تدريس في قسم 
التاريــخ بكليــة اآلداب في جامعة 
الكويــت د.حمد القحطانــي فقال: 
مبناسبة مرور عامني على اختيار 
صاحب السمو األمير الشيخ نواف 
األحمد لسمو الشيخ مشعل األحمد 
ليكون وليا لعهده أقول إنه عندما 

جاء سموه إلى احلرس الوطني مع 
سمو رئيس احلرس الوطني الشيخ 
سالم العلي قام بتطويره وظهر هذا 
جليا من خالل تطوير نظام البعثات 
الدراســية في اخلــارج وقام بعمل 
التوصيف الوظيفي ملنتسبي احلرس 
الوطني لشغل الوظائف احملدودة 
في التنظيم ومراعاة التأهيل العلمي 
حســب الشــهادة مع وضع معيار 

العدالة بني املتقدمني.
وأشــار إلى انه مت إنشــاء مبان 
عديــدة للحرس الوطنــي في عهد 
سمو الشــيخ مشعل األحمد والتي 
منها معسكر التحرير على الدائري 
السادس ومعسكر في منطقة كاظمة 
يضم مجمــع الرماية باإلضافة إلى 
انشاء ناد للضباط ملمارسة االنشطة 
املختلفة، كما مت انشاء سوق مركزي 
يخدم منتســبي احلــرس الوطني، 
كما اهتم سموه بالعيادات الطبية 
للحرس الوطني، الفتا إلى ان سموه 
هو مــن اقر نظام القرعــة العلنية 
الختيار االنخراط باحلرس الوطني 
للضباط وضبــاط صف بناء على 
توجيهــات ســمو رئيــس احلرس 
الوطني الشــيخ ســالم العلي وبدأ 
حتقيق القرعة منذ اغسطس ٢٠٠٣
ومت حتقيــق العدالــة واعتقد انها 
طبقت حتى اآلن في وزارة الداخلية.

ولفت إلى ان سموه اهتم بتوظيف 
الشباب الكويتي في املجال العسكري 
فــي احلرس الوطنــي حيث فتح باب 
القبول حلملة الشــهادة املتوســطة، 
مشيرا إلى ان مكتب سموه عندما كان 
نائب رئيــس احلرس الوطني حصل 
على شهادة «اآليزو»، وهو اول جهاز 
اداري في الكويت يحصل على «اآليزو»، 

وهذا دليل على اهتمامات سموه.

توّجهوا بالتهاني إلى سمو ولي العهد بالذكرى الثانية لتوليه املنصب

د. عادل احلنيان: 
خطاب تصحيح املسار انعكس 

خطوات عملية نشهدها بالعرس 
الدميوقراطي

د. سامي الدريعي: 
الشعب يتلمس بوضوح تطويرًا 

وتغييرًا كبيرين ودعمًا 
لإلرادة الشعبية

د. عبداهللا الهاجري: 
سمو ولي العهد تبوأ عدة مناصب 

وتفانى في خدمة الوطن واملواطنني

د. فايز الظفيري:
 االهتمام بتطبيق القوانني

 ومحاربة الفساد أصبح توجهًا بكل 
مؤسسات الدولة

د. مناور الراجحي:
 سموه جنح بكل منصب تواله 

أو مهمة كلِّف بها خلدمة
الوطن احلبيب

د. حمد القحطاني:  
جهود ولي العهد بارزة في مجال 

اإلنشاءات والتطوير باحلرس الوطني

سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد
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وزراء حاليون وسابقون وسياسيون لـ «األنباء»: ولي العهد بدأ مرحلة 
جديدة من اإلصالح السياسي واالقتصادي في تاريخ الكويت

أسامة أبو السعود

هنــأ عــدد مــن الــوزراء احلاليني 
والســابقني والسياســيني سمو ولي 
العهد الشــيخ مشــعل األحمد مبرور 
عامني على تولي سموه منصب والية 
العهد، معربني عن ثقتهم الكبيرة في 
ســموه وتفاؤلهم بتولي ســموه وما 
حتقق من إجنــازات متعددة على كل 
األصعدة خالل العامني املاضيني، خاصة 
في املجال السياسي ومحاربة الفساد 
والتفاؤل مبرحلة جديدة من التنمية 

واالزدهار.
ففي البداية، رفع وزير العدل وزير 
الدولة لشؤون تعزيز النزاهة، وزير 
األوقاف والشؤون اإلسالمية بالوكالة 
املستشار جمال اجلالوي أسمى آيات 
التهاني والتبريكات لسمو ولي العهد 
الشيخ مشعل األحمد مبناسبة مرور 
عامني على تولى سموه منصب والية 

العهد.
وقال املستشار اجلالوي لـ «األنباء»: 
«يشرفني ببالغ السرور وعظيم الفخر 
أن أرفع ملقام ســمو ولي العهد األمني 
الشــيخ مشــعل األحمد أســمى آيات 
التهانــي، وأزكــى التبريكات وأصدق 
األمنيات مبناسبة الذكرى الثانية لتولي 

سموه والية العهد».
وتابع قائال: ونستذكر بخالص 
الفخــر واالعتزاز مســيرة ســموه 
احلافلة باإلجنازات واحملبة والعطاء 
الذي ال ينضب، وسندا وعونا لصاحب 
السمو األمير الشيخ نواف األحمد، 
ســائلني املولى عز وجــل أن يعيد 
هذه املناسبة الكرمية وأمثالها على 
سموكم وأنتم في أمت صحة وعافية، 
وأن يدمي علــى وطننا العزيز أمنه 
وازدهــاره في ظل القيادة احلكيمة 
لصاحب السمو األمير الشيخ نواف 

األحمد.
متكني املرآة

مــن جانبها، قالت وزيــرة الدولة 
لشؤون اإلسكان ووزيرة الدولة لشؤون 
التنميــة اإلداريــة ووزيــرة التربيــة 
والتعليم العالي سابقا د.موضي احلمود 
«يتزامن الثامن من أكتوبر مع الذكرى 
الثانية لتولي سمو ولي العهد الشيخ 
مشعل األحمد مهامه وليًا للعهد لألمير 
وعضده اليمني في إدارة شؤون الدولة، 
كما حظي سموه بتزكية مجلس األمة 

له كولي للعهد وبإجماع أعضائه.
وتابعت أن ســمو ولي العهد كان 
دائما في قلب املشــهد السياســي في 
البالد وله مساهمات كثيرة ومتعددة 
في مجاالت مختلفة ومناصب عدة في 
الكويت احلديثــة ولعل آخرها تقلده 
منصب نائب رئيس احلرس الوطني، 
وقد ساهم مساهمة جلية وكبيرة في 
تطوير دور احلرس الوطني وتعزيز 

مكانته في القطاع األمني بالدولة.
وأضافت د.موضي احلمود: متيز 
سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد 
بحرصه والتزامه الدائم بدولة القانون 
والتمسك بدســتور الدولة وأحكامه، 
وجتلى ذلك واضحا في تأكيده ومتسكه 
مبا جاء في اخلطاب السامي الذي تاله 
نيابة عن صاحب السمو األمير الشيخ 
نواف األحمد، وهو اخلطاب الذي أشعل 
جذوة األمل في نفوس أفراد الشــعب 
كافة ودفعهم للمشــاركة بحماس في 
اختيــار نوابهم ملجلــس األمة ٢٠٢٢، 
معلنا بذلك حقبة «تصحيح املسار»، 
حيث نشهد جهود التصحيح متمثلة في 
مجاالت عديدة منها السياسي وقطاعات 
اخلدمات ومحاربة الفســاد وتطبيق 

القانون على اجلميع. 
وختمت د.احلمود بالقول: البد أن 
أشيد بجهود سمو ولي العهد الشيخ 
مشعل األحمد في الدفع بتمكني املرأة 
الكويتية وتشجيعها الرتياد مجاالت 
العمل ومراكــز اتخاذ القرار في كثير 
من القطاعــات، ونذكــر بعضها على 
سبيل املثال السلك القضائي والسلك 
العســكري وتعيــني أربع نســاء في 
املجلــس البلــدي وغيرهــا.. جهــود 
وإسهامات مشهودة ومباركة للقيادة 
الكويتية ممثلة بصاحب السمو أمير 
البالد وسمو ولي عهده األمني للدفع في 
تطور وازدهار الكويت، سائلني املولى 
أن يحفظ بلدنا وشعبنا وقيادتنا من 

كل مكروه.
 العضيد

مــن جانبــه، هنــأ وزيــر التربية 
والتعليم العالي السابق د.أحمد املليفي 
سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد 
مبناسبة الذكرى الثانية لتولي سموه 
والية العهد، سائال اهللا لسموه التوفيق 
والسداد على دروب اخلير والعطاء.

وتابع د.املليفي «ونحن على مشارف 
عهد جديد بقيادة صاحب السمو األمير 
الشيخ نواف األحمد مدعوما بعضيده 
سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد 
نستشــرف هذا العهد بقيادة حاسمة 
حازمة صادقة تلبــي حاجات الوطن 
واملواطن في ظل أجواء من األمن واألمان 

والتقدم والرخاء».

هنأوا سموه بالذكرى الثانية لتوليه منصب والية العهد وأعربوا عن أملهم في حتقيق املزيد من اإلجنازات

جمال اجلالوي: 
مسيرة سموه حافلة باإلجنازات 
واحملبة والعطاء الذي ال ينضب 
وهو سند وعون لصاحب السمو 

د. موضي احلمود:  
جهود كبيرة لسموه في الدفع بتمكني 

املرأة وتشجيعها الرتياد مجاالت العمل 
ومراكز اتخاذ القرار في كثير من القطاعات

د. أحمد املليفي: 
قيادة حاسمة حازمة صادقة تلبي 

حاجات الوطن واملواطن في ظل 
أجواء من األمن واألمان والتقدم 

فهد الشعلة: 
سموه حريص على اإلصالح ومحاربة 

الفساد وتطبيق القوانني وحتقيق 
العدالة االجتماعية 

عايد املناع:   
أملنا كبير في مرحلة جديدة من 

التنمية وتنويع مصادر الدخل وجعل 
الكويت واحدة من الدول املتقدمة

وتابع الشعلة «نحن متفائلون باملرحلة 
املقبلة وتصحيح األخطاء السابقة».

ومتنى الشعلة في ختام تصريحاته 
موفور الصحة والعافية لســمو ولي 
العهد وحفــظ الكويت وأهلها في ظل 
القيادة احلكيمة لصاحب السمو األمير 

الشيخ نواف األحمد.
متفائلون مبرحلة جديدة

من جانبه، أعــرب وزير العدل ووزير 
األوقاف والشؤون اإلسالمية السابق يعقوب 
الصانع، عن تفاؤله بتولي سمو ولي العهد 
الشيخ مشعل األحمد منصب والية العهد وما 
حتقق خالل العامني املاضيني من إجنازات 
كبيرة على مختلف األصعدة. وأشار الصانع 
الى أن الشعب الكويتي يستحق املزيد من 
اإلجنازات والتنمية واستمرار ما بدأه األمير 
الراحل الشيخ صباح األحمد، طيب اهللا ثراه، 
من إجنازات، واستمرار هذا النهج املبارك 
من أخيه صاحب السمو األمير الشيخ نواف 
األحمد، وعضيده سمو ولي العهد الشيخ 

مشعل األحمد. 

وأضــاف قائال: ونحن نســتذكر بهذه 
املناسبة السعيدة والغالية علينا جميعا 
اجلهد الكبير الذي يبذله سمو ولي العهد في 
دعم مسيرة اخلير واإلصالح لهذا الوطن، 
ونســأل اهللا لسموه العمر املديد موفورا 
بالصحــة والعافيــة ويهيئ لــه البطانة 
الصاحلة ويســدد له القرار ويعينه على 

االستمرار.
محاربة الفساد

من جانبه، قال وزير األوقاف والشؤون 
اإلســالمية ووزير دولة لشؤون البلدية 
السابق فهد الشــعلة: نبارك لسمو ولي 
العهد الشــيخ مشــعل األحمد مبناسبة 
مــرور عامني علــى تولي ســموه والية 
العهد، ونشــيد بجهود سموه وحرصه 
على اإلصالح ومحاربة الفساد وتطبيق 

القوانني وحتقيق العدالة االجتماعية.
وأشــار الشعلة الى أن خطاب سموه 
هــو خارطــة طريــق للعمل السياســي 
ومواجهة الكثير من الشوائب التي شهدتها 

االنتخابات في السنوات السابقة.

وختم الصانع متمنيا لصاحب السمو 
األمير وســمو ولي عهــده األمني موفور 
الصحة، وان تنعم الكويت وشعبها مبزيد 

من االزدهار والرخاء والتنمية.
شخصية قيادية

بدوره، أكد أستاذ العلوم السياسية 
د.عايد املناع ان سمو ولي العهد الشيخ 
مشــعل األحمد شــخصية قيادية وأحد 

رموز األسرة احلاكمة.
وتابــع: ان ســموه بــدأ حياته رجل 
أمــن، وكان له دور مهم في بناء وتعزيز 
احلرس الوطني من خالل توليه منصب 
نائــب رئيس احلــرس الوطني. وأردف 
د.املنــاع: ان اخلطاب األميري الذي ألقاه 
ســمو ولي العهد الشــيخ مشعل األحمد 
في ٢٢ يونيو ٢٠٢٢ كان خطابا تاريخيا 
ومحددا وواضحا وصريحا، حيث أشار 
سموه بوضوح الى األزمة بني السلطتني 
التنفيذية والتشــريعية وحمل الطرفني 
تفاقــم املوقــف. وأضاف ان ســموه في 
اخلطاب الســامي حمل األمة مســؤولية 

اختيار مجلسها اجلديد دون تدخل ال من 
بعيد وال من قريب، وال بشكل مباشر وال 
غير مباشر في عملية االنتخابات واختيار 
النــواب أو باختيار رئيس مجلس األمة 
ومكتب املجلس وأعضاء اللجان. وأردف 
د.املناع قائال: ان احلكومة بعد مرسوم حل 
املجلس قامت بجهود طيبة في محاصرة 
االنتخابات الفرعية ومنعها، وبالتالي طبقت 
القانون كما ينبغي بتوجيهات من صاحب 
السمو األمير وسمو ولي العهد وبإشراف 
مباشر من رئيس الوزراء سمو الشيخ أحمد 
نواف األحمد الصباح. وزاد بقوله «نحن 
كمواطنني نشعر باالطمئنان بوجود سمو 
الشيخ مشعل األحمد، ونثق بأنه خير 
عضيد ومساند لصاحب السمو األمير 
الشيخ نواف األحمد، وانه حريص كل 
احلــرص على االلتــزام وتطبيق بنود 
الدســتور الكويتــي كما تعهد ســموه، 
وبالتالي فأملنا كبير في مرحلة جديدة 
من التنمية والتطوير وتنويع مصادر 
الدخل وجعل الكويت واحدة من الدول 

املتقدمة في مختلف املجاالت».

سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد

عبداإلله معرفي: متفائلون بأن تشهد الكويت نقلة تنموية واسعة

يعقوب الصانع:  
متفائلون مبا حتقق خالل العامني 

املاضيني من إجنازات كبيرة 
على مختلف األصعدة 

 قال رجل األعمال عبداإلله معرفي، ان الكويت شهدت 
منذ تولي سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد منصب 
والية العهد وبتوجيهات من صاحب السمو األمير الشيخ 
نواف األحمد، العديد من التغييرات اإليجابية في اجلانب 
السياسي والتطلع لتحقيق إصالحات اقتصادية كبيرة. 
وتابع معرفي قائال: ال شك أن أي إصالح اقتصادي البد 

ان يسبقه إصالح سياسي. 
وأضــاف: «جميعنا متفائلون باخلير، وبأن تشــهد 
الكويت نقلة تنموية واسعة، وهذا ما نتابعه في الصحافة 
العاملية من توجه لإلصالح مبا يتناسب مع سمعة الكويت 

العاملية وتاريخها العريق».
وأردف معرفي قائال: نحن كقطاع اقتصادي نرى أن األمور تتجه نحو 
األفضل، ونحن نضع ايدينا في يد سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد 

واحلكومة بقيادة رئيس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف 
األحمد الصباح والوزراء بفكر جديد ورؤية جديدة رأينا 
مالمحهــا في العديد من اإلصالحات اإلدارية التي تؤكد 

أن هناك توجها جديدا لإلصالح والتنمية في الكويت.
وقال: نتطلع أن تعود الكويــت الى مكانتها الرائدة 
على مستوى العالم، خاصة أن الكويت لها سمعة عاملية 
وريادة في العمل اإلنساني الذي أرسى دعائمه املغفور 

له األمير الراحل الشيخ صباح األحمد، طيب اهللا ثراه.
وشدد معرفي على أن الكويت رائدة الدميوقراطية في 
املنطقة العربية وبها أول دستور في املنطقة منذ مطلع 
الستينيات من القرن املاضي، متمنيا في ختام تصريحاته 
لصاحب السمو األمير وسمو ولي عهده األمني موفور الصحة والعافية، 
وحلكومة وشعب الكويت الكرمي املزيد من االزدهار والرخاء والتنمية.

عبد اإلله معرفي
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سّدد اهللا سّدد اهللا 
ُخطاكمُخطاكم

٭ أعاهد اهللا وأعاهد سمو األمير وأعاهد الشعب أن أكون لسموه العضد 
املتني والناصح األمني.

٭ نضحي بالنفس والنفيس من أجل الكويت وأمنها.

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

٭ الكويت والكويتيون أمانة في أعناق قيادتها السياســية وما أحوجنا 
إلى أن نفتح قلوبنا للصفاء ونبسط أيدينا باملودة واإلخاء وجنتمع على 

كلمة سواء.

٭ الكويت ستظل واحة أمن وأمان ومنبع خير وسالم تتطلع دائمًا إلى 
مزيد من النهضة والتقدم قائمة بدورها اخلليجي والدولي مع األشقاء 

واألصدقاء.

٭ الوحدة الوطنية سياج يحمي الكويت والكويتيني وحصن ملجابهة 
الشدائد ومواجهة التحديات وحقائق التاريخ تكشف عن معدن الشعب 
الكويتي األصيل وطهارة ذاته ونقاء جوهره والتفافه حول قيادته السياسية.

٭ لن نتوانى في اتخاذ أي قرار يضمن أمن الكويت في ظل دميوقراطيتنا 
ودستورنا وأعرافنا.

٭ العمل الدؤوب بروح الفريق الواحد ملواصلة مسيرة اإلصالح ودفع 
عجلة التنمية.

٭ االلتزام والتمسك بالدســتور الذي نعتز ونفاخر به سائلني املولى 
تعالى أن يسدد اخلطى لتحقيق كل ما ننشده لوطننا العزيز من تقدم 

ومنو وازدهار.

٭ 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.

٭ الكويت باقية على التزاماتها اخلليجية واإلقليمية والدولية ولصاحب 
السمو السمع والطاعة.

٭ التمسك بالدين احلنيف والثوابت الوطنية الراسخة واحلرص على 
تلبية طموحات وآمال الوطن واملواطنني.
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