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ص��اح��ب ال��س��م��و دع���ا وس��ائ��ل اإلع��ل�ام إل���ى إش��اع��ة أواص����ر احمل��ب��ة وع���دم ال��ت��ه��وي��ل و اإلث���ارة

س �م ��و األم � �ي � ��ر :ل �ن �ق��ف ص � ً�ف ��ا واح � � � � ً�دا في
وج� � � ��ه م� � ��ن ي� � �ه � ��دد وح � ��دت � �ن � ��ا ال ��وط� �ن� �ي ��ة

ع������ل������ى اجل����م����ي����ع

ع��������ل��������ى أع��������ض��������اء

إدراك م���ا يحدث

السلطتني التعاون

ح��ول��ن��ا واملخاطر

وت����ع����زي����ز م���س���ي���رة

ال�����������ت�����������ي ل�����س�����ن�����ا

العمل الوطني ودفع

مب��������ع��������زل ع���ن���ه���ا

ع���م���ل���ي���ة التنمية

ض�����رورة النهوض

ش���ب���اب���ن���ا أغ����ل����ى ما

ب�������اق�������ت�������ص�������ادن�������ا

من����ل����ك وي����ح����ظ����ون
ب�����ج ّ
�����ل اه���ت���م���ام���ن���ا

م�����ص�����ادر ال���دخ���ل

وعلينا العمل على

وت��رش��ي��د اإلنفاق

ت��ن��م��ي��ة ق���درات���ه���م

ال��وط��ن��ي وتنويع

دعا �صاحب ال�سمو الأمري ال�شيخ �صباح الأحمد اجلميع
�إىل �إدراك ما يحدث حولنا من متغريات و�أن ي�ست�شعر
طبيعة الظروف والأو�ضاع الراهنة واملخاطر التي ل�سنا
مبعزل عنها وا�ستخال�ص العرب منها حفاظا على �أمن
الوطن و�سالمته.
و�شدد �سموه يف كلمة مبنا�سبة الع�رش الأواخر من �شهر
رم�ضان املبارك على ��ضرورة التكاتف والوقوف �صفا
واح��دا يف وجه كل من يحاول �إث��ارة النعرات الطائفية
والقبلية والنزاعات وتهديد الوحدة الوطنية.
كما دعا �سموه �أع�ضاء ال�سلطتني �إىل املزيد من التعاون
وت�ضافر اجلهود لتعزيز م�سرية العمل الوطني ودفع
عملية التنمية لتلبية تطلعات وطموحات املواطنني.
وفيما يلي ن�ص الكلمة:
«احلمد هلل رب العاملني وال�صالة وال�سالم على �أ�رشف
الأنبياء واملر�سلني نبينا حممد �صلى اهلل عليه و�سلم وعلى
�آله و�صحبه �أجمعني.
�إخواين و�أبنائي،،
جريا على عادتنا ال�سنوية احلميدة وتوا�صلنا الدائم
ويف لقاء متجدد معكم على اخلري واملحبة �أ�ستهل كلمتي
بتهنئتكم ب�شهر رم�ضان املبارك ودخول الع�رش الأواخر
منه �سائال املوىل تعاىل �أن يعيد هذا ال�شهر الف�ضيل على
وطننا العزيز و�شعبنا الكرمي وعلى املقيمني على �أر�ضه
الطيبة باخلري واليمن والربكات وعلى �أمتينا العربية
والإ�سالمية بالعزة والرفعة وال�س�ؤدد.
�إخواين و�أبنائي،،
ميثل �شهر رم�ضان املبارك مبا خ�صه املوىل تعاىل من
تف�ضيل وتعظيم وت�رشيف وتكرمي بنزول كتابه العزيز
نقطة انطالق يف نف�س امل�ؤمن للتوبة والإنابة �إىل اهلل تعاىل
واال�ستزادة فيه من �صالح الأعمال وفعل اخلريات.
�إن علينا تذكر نعم املوىل تعاىل علينا والتي ال تعد وال
حت�صى فقد �أنعم علينا بنعمة الإ�سالم والإميان وتف�ضل
علينا بالأمن والأمان و�أفاء علينا كل خري وف�ضل و�سعة
رزق ورغ��د عي�ش و�أحاطنا بالتواد والرتابط والرتاحم
والإخ��اء وجعلنا نعي�ش �أ��سرة كويتية واح��دة متكاتفة
بال�رساء وال�رضاء �إنها نعم ت�ستحق منا احلمد وال�شكر
وت�ستوجب املحافظة عليها بالثناء للمنعم وبالإخال�ص
وال��والء للوطن وبذل املزيد من العطاء خلدمته والعمل
ال���د�ؤوب للرقي به وتقدمه وبالتم�سك بتعاليم ديننا
الإ�سالمي احلنيف وقيمه ال�سامية.
�إخواين و�أبنائي،
�إن على اجلميع �أن يدرك ما يحدث حولنا من متغريات
و�أن ي�ست�شعر طبيعة ال��ظ��روف والأو���ض��اع الراهنة
واملخاطر التي ل�سنا مبعزل عنها وا�ستخال�ص العرب
والعظات منها حفاظا على �أم��ن وطننا و�سالمته ولن
يت�أتى ذلك �إال بالتكاتف والتالحم والوقوف �صفا واحدا
يف وجه كل من يحاول �إثارة النعرات الطائفية والقبلية
والنزاعات وتهديد وحدتنا الوطنية التي هي ال�سياج
احلامي للوطن بعد اهلل تعاىل.

�صاحب ال�سمو الأمري ال�شيخ �صباح الأحمد يلقي كلمته مبنا�سبة الع�رش الأواخر من رم�ضان

��������رن��������ا م��������ا ح�����ق�����ق�����ه ال������ش������ب������اب م��������ن إجن�������������ازات
س ّ
وم������راك������ز م���ت���ق���دم���ة ف�����ي ال����ع����دي����د م�����ن امل����ي����ادي����ن
م���ط���ال���ب���ون ب�����أن ن��س��ع��ى إل�����ى ت���رس���ي���خ وح������دة صف
امل���س���ل���م�ي�ن مل����واج����ه����ة ال���ت���ح���دي���ات ودرء امل���خ���اط���ر
ن����س����ت����ذك����ر أم�����ي�����رن�����ا ال��������راح��������ل ال�����ش�����ي�����خ ج����اب����ر
األح��������م��������د وأم�������ي�������رن�������ا ال���������وال���������د ال�����ش�����ي�����خ س���ع���د
ال���ع���ب���دال���ل���ه ون�����س�����أل ال����ل����ه أن ي����رح����م ش���ه���داءن���ا
أدع������و م��ج��ل��س األم������ن وامل���ج���ت���م���ع ال����دول����ي لتحمل
م���س���ؤول���ي���ات���ه جت�����اه م���ع���ان���اة ال���ش���ع���ب الفلسطيني
جن�����دد م��وق��ف��ن��ا ل����دع����وة األط��������راف ال��ي��م��ن��ي��ة إل���ى
ط����اول����ة امل���ب���اح���ث���ات وص������وال إل�����ى احل�����ل السياسي
�إنني �أجدها فر�صة طيبة ومنا�سبة لدعوة �إخ��واين
�أع�ضاء ال�سلطتني الت�رشيعية والتنفيذية �إىل املزيد من
التعاون والت�آزر وت�ضافر اجلهود لتعزيز م�سرية العمل
الوطني امل�شرتك ودف��ع عملية التنمية والبناء و�إىل
النهو�ض باقت�صادنا الوطني وتنويع م�صادر الدخل
وتر�شيد الإنفاق و�إىل تذليل كافة العقبات واملعوقات
لتلبية التطلعات والطموحات املن�شودة لكافة املواطنني

كما �أج��دد الثقة ب�إعالمنا الكويتي امل��ق��روء وامل�سموع
واملرئي ودعوته �إىل بذل املزيد من العمل واالهتمام بتعزيز
الروح الوطنية و�إ�شاعة �أوا�رص املحبة والتواد بني �أفراد
املجتمع وطرح الق�ضايا التي تهم املواطنني دومنا تهويل
�أو �إثارة.
�إخواين و�أبنائي،،
لقد �أك��دت م��رارا ب���أن ث��روة الوطن احلقيقية تكمن يف

�شبابه فهم �أغلى ما منلك من ثروة وا�ستثمار وهم يحظون
بجل اهتمامنا واهتمام احلكومة وجمل�س الأم��ة وعلينا
العمل على تنمية قدراتهم و�صقل مهاراتهم وحثهم على
التح�صيل العلمي املواكب ملتطلبات الع�رص وحت�صينهم
من الأفكار ال�ضالة وال�سلوك املنحرف وغر�س روح الوالء
وال��وف��اء للوطن يف نفو�سهم وه��ي م�س�ؤولية تقع على
الأ�رسة واملدر�سة وامل�سجد واملجتمع ولقد �رسنا ما حققوه

من �إجنازات ومراكز متقدمة يف امليادين العلمية والأدبية
والطبية والريا�ضية يف العديد من املعار�ض الإقليمية
والدولية.
�إنني �أدعوكم �أبنائي ال�شباب ال�ستغالل الفر�ص التي
باتت مواتية �أمامكم لت�سخري �إمكانياتكم لتطوير قدراتكم
واال���س��ت��ف��ادة مم��ا تقدمه ال��دول��ة م��ن ام��ت��ي��ازات حمفزة
من خالل ال�صندوق الوطني لرعاية وتنمية امل�شاريع
ال�صغرية واملتو�سطة ملمار�سة الأعمال احل��رة واملهنية
و�إق��ام��ة امل�شاريع ال�صغرية واملتو�سطة ذات اجل��دوى
االقت�صادية التي حتقق قيما م�ضافة لالقت�صاد الوطني
وتعود على الوطن باخلري والنفع.
�إخواين و�أبنائي،،
نتابع ب�أمل الأحداث والتطورات الأخرية التي ت�شهدها
الأرا���ض��ي الفل�سطينية املحتلة ون�سعى م��ع �أ�شقائنا
و�أ�صدقائنا على حث جمل�س الأمن واملجتمع الدويل لتحمل
م�س�ؤولياته جتاه هذه املعاناة وحتقيق الأهداف امل�رشوعة
التي ن�صت عليها ال�رشعية الدولية يف هذه الق�ضية.
كما ال يفوتنا الإ�شارة �إىل ما تعانيه العديد من دولنا
العربية ال�شقيقة من ويالت احلروب وال�رصاعات وفقدان
الأمن واال�ستقرار ال�سيما الأو�ضاع يف اليمن و�سورية ،و�إننا
ن�ؤكد جمددا موقفنا لدعوة الأط��راف اليمنية �إىل طاولة
املباحثات و�صوال �إىل احلل ال�سيا�سي املن�شود الذي ي�ضع
حدا ملعاناة �أبناء ال�شعب اليمني بعودة الأمن واال�ستقرار
�إىل ربوع اليمن ال�شقيق.
و�إذا ك��ان عاملنا الإ�سالمي ي�شهد اليوم واقعا م�ؤملا
ويواجه ظروفا وحتديات �سيا�سية و�أمنية خطرية ف�إننا
مطالبون �إزاء ذلك ب���أن ن�سعى �إىل تر�سيخ وح��دة �صف
امل�سلمني وتكاتفهم وت�آزرهم ملواجهة هذه التحديات ودرء
هذه املخاطر.
�إخواين و�أبنائي،،
نعي�ش هذه الليايل العطرة من الع�رش الأواخ��ر رافعني
�أك��ف ال�رضاعة ومبتهلني �إىل امل��وىل ،عز وج��ل� ،أن يتقبل
�صيامنا وقيامنا ويغفر ذنوبنا وميحو خطايانا ويجعلنا
ممن وفق لليلة القدر وكتب له �أجرها و�أن يوحد �صفوفنا
وغاياتنا خلدمة وطننا و�إع�لاء �ش�أنه وحتقيق كل ما
ين�شده من ازدهار ومنو ورخاء ويدمي علينا نعمة الأمن
والأمان و�أن يجمع كلمة امل�سلمني ويحقن دماءهم ويحفظ
�أوطانهم.
كما �أننا ن�ستذكر بكل التقدير والإج�لال املغفور لهما
ب�إذن اهلل تعاىل �أمرينا الراحل ال�شيخ جابر الأحمد اجلابر
ال�صباح و�أمرينا الوالد ال�شيخ �سعد العبداهلل ال�سامل
ال�صباح ،طيب اهلل ثراهما� ،سائلني املوىل تعاىل �أن ي�سبغ
عليهما رحمته ووا�سع مغفرته ور�ضوانه و�أن ي�سكنهما
ف�سيح جناته مع ال�صاحلني وح�سن �أولئك رفيقا و�أن يرحم
�شهداءنا الأب��رار الذين �ضحوا ب�أنف�سهم وبذلوا دماءهم
الزكية دفاعا عن الوطن العزيز والذود عنه وينزلهم منازل
ال�شهداء و�أن يغفر ويرحم موتانا �أجمعني.
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته».

