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رئ� � � �ي � � ��س م�� �ج�� �ل� ��س األم � � � � � ��ة ت � � � �ن� � � ��اول اإلف� � � � �ط � � � ��ار م� � � ��ع امل� � � �ل � � ��ك س� � �ل� � �م�� ��ان ب� � � ��ن ع�� �ب� ��دال�� �ع� ��زي� ��ز

خ � � � � � � � � � � � � � ��ادم احل � � � � � � � ��رم � � � �ي� � � ��ن ي � � � �س � � � �ت � � � �ق � � � �ب� � � ��ل ال � � � � � �غ � � � � ��امن

خادم احلرمني ال�رشيفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز يف حديث با�سم مع رئي�س جمل�س الأمة مرزوق الغامن وويل العهد البحريني الأمري �سلمان بن حمد �آل خليفة

ا���س��ت��ق��ب��ل خ���ادم
احل��رم�ين ال�رشيفني
امل���ل���ك ���س��ل��م��ان بن
عبدالعزيز �آل �سعود
يف ق�رص ال�صفا مبكة
املكرمة رئي�س جمل�س
الأمة مرزوق الغامن.
وق����ال����ت ���ش��ب��ك��ة
الد�ستور الإخبارية:
�إن الرئي�س الغامن
تناول طعام الإفطار
م��ع خ���ادم احلرمني
ال����شري��ف�ين �إ���ض��اف��ة
�إىل ع��دد من �ضيوف
امل��م��ل��ك��ة يتقدمهم
رئ��ي�����س ج��م��ه��وري��ة
غينيا �آل��ف��ا كوندي
وويل ال��ع��ه��د ن��ائ��ب
القائد الأعلى النائب
الأول لرئي�س جمل�س
ال��������وزراء مبملكة
ال��ب��ح��ري��ن الأم��ي�ر
�سلمان ب��ن حمد �آل
خليفة.
خادم احلرمني ال�رشيفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز م�صافحا مرزوق الغامن

ال�ع�ن��وان ال�ع��ري��ض لسموه دائ� ً�م��ا ه��و التحذير م��ن أن م��ا ي�ح��دث حولنا ميكن ان يلقي بظالله علينا

أك � � � � � � � � � � � � � ��د أن ك�� � � � � �ل�� � � � � �م� � � � � ��ة س�� � � � � � � � �م� � � � � � � � ��وه مت� � � � � � � �ث � � � � � � ��ل م� � � � � � � �ن� � � � � � � �ه � � � � � � ��اج ع� � � � � � � �م � � � � � � ��ل وط� � � � � �ن � � � � ��ي

كمعاناة ال�شعب الفل�سطيني واالو�ضاع
يف �سورية واليمن وغريها فهذا يعك�س
مقدار ا�ست�شعار �سموه خلطورة امللفات
االقليمية املزمنة والطارئة وانعكا�سها
على الو�ضع الداخلي الكويتي».
و�أ�ضاف الغامن« :لقد كان العنوان
العري�ض ل�سموه دائما هو التحذير
والتنبيه من ان ما يحدث حولنا ميكن
ان يلقي بظالله علينا بغ�ض النظر
ع��ن ح��واج��ز اجلغرافيا ول��ذل��ك يقرع
�سموه اجلر�س دائما حتى نتخذ كل
االح�ترازات ال�سيا�سية واالقت�صادية
واملجتمعية خللق ح�صانة وطنية،
متينة لبلدنا».
واختتم ال��غ��امن ت�رصيحه قائال:
«بهذه املنا�سبة املباركة وايام الع�رش
االواخ��ر ،نتوجه �إىل اهلل العلي القدير
بالدعاء واالبتهال ب�أن يحفظ الكويت و�شعبها احلر االبي من كل �رش
ومكروه يف ظل القيادة احلكيمة ل�سمو الأمري وع�ضده �سمو ويل العهد
االمني ،انه �سميع جميب».

اعالمي وطني يبني وال يهدم يجمع وال يفرق .
واكد الوزير اجلربي ان حكمة �سمو امري البالد وما
ج��اء فيها فيما يتعلق ب��ر�ؤي��ة �سموه رع��اه اهلل جتاه
االعالم متثل خارطة طريق يجب التم�سك بها مذكرة يف
الوقت نف�سه ت�أكيد �سموه حفظه اهلل ورعاه ان احلرية
االعالمية هي حرية م�س�ؤولة جتاه الوطن واملواطنني
وامامها يجب ان يت�سامى اجلميع من احل امل�صلحة
العليا لكويتنا الغالية .وقال ان دعوة �سموه رعاه اهلل
لل�شباب الكويتي لتطوير قدراتهم و�صقل مهاراتهم متثل
طريقا وا�سعا لهم لتحمل م�سئولياتهم الوطنية يف بناء
الكويت اجلديدة ا�ستنادا �إىل انهم قوة احلا�رض وقادة
امل�ستقبل مبا توفره لهم الدولة من دعم ورعاية واهتمام
ت�أتي يف اولويات فكر القيادة ال�سيا�سية العليا مع اهمية
اال�ستفادة مما تقدمه الدولة من للم�شاريع ال�صغرية واملتو�سطة ومتناهية ال�صغر
كي ت�صبح جهود ال�شباب الكويتي يف هذا املجال قيمة م�ضافة لالقت�صاد الكويتي
وتنويعا مل�صادر الدخل الوطني.
ويف ختام بيانه تقدم الوزير اجلربي بخال�ص التهنئة �إىل مقام �سمو امري البالد
و�سمو ويل العهد و�سمو رئي�س جمل�س الوزراء حفظهم اهلل ورعاهم بقرب حلول
عيد الفطر ال�سعيد داعيا املوىل عز وجل الن يحفظ الكويت الغالية وقيادتها
و�شعبها من كل مكروه وان تظل واحة للأمن واالمان واالزدهار.

ال � � � � �غ � � � ��امن :س � � �م � ��و األم � � � �ي� � � ��ر ي � � �ق � � ��رع اجل� � � ��رس اجل� � � � � �ب � � � � ��ري :جت � � ��دي � � ��د س � � � �م � � ��وه ال� � �ث� � �ق � ��ة ب � � ��اإلع� �ل ��ام
خل � �ل � ��ق ح � �ص � ��ان � ��ة وط � �ن � �ي � ��ة م� �ت � �ي� �ن ��ة ل� �ب� �ل ��دن ��ا ت � � � � � ��اج ع � � �ل� � ��ى رؤوس اإلع� �ل� ��ام � � �ي� �ي ��ن ال� �ك� ��وي� �ت� �ي�ي��ن

ق��ال رئي�س جمل�س االم���ة م���رزوق ال��غ��امن� :إن
�سمو الأمري اعاد الت�أكيد جمددا على ان طريقنا �إىل
التنمية مير عرب بوابة الوحدة الوطنية والتعا�ضد
املجتمعي وتوفري مناخات اال�ستقرار ال�سيا�سي
حمليا واقليميا.
ج��اء ذل��ك يف ت�رصيح للغامن تعليقا على كلمة
�صاحب ال�سمو الأم�ير ال�شيخ �صباح الأحمد التي
القاها جريا على عادته مبنا�سبة الع�رش االواخر من
�شهر رم�ضان املبارك.
وق���ال ال��غ��امن« :دائ��م��ا م��ا ك��ان �سموه وا�ضحا
وحا�سما يف ت�شخي�صه لالو�ضاع ،فمن ناحية الهدف
اال�سمى والغاية الق�صوى ،ت�أتي ق�ضية التنمية
واالزدهار والرفاه كعنوان عري�ض مل�آالت واهداف كل
عمل �سيا�سي».
و�أ�ضاف« :اما من ناحية الو�سائل ف�سموه جدد ما
�أكد عليه مرارا فيما يتعلق ب�أهمية الوحدة الوطنية
مرزوق الغامن
ون��ب��ذ ال�ترا���ش��ق��ات الطائفية والقبلية والفئوية
و�رضورة التعا�ضد والتما�سك املجتمعي ا�ضافة �إىل الت�أكيد على اهمية
التعاون بني ال�سلطتني ك�سبيل وحيد لتحقيق االجناز على االر�ض».
وقال الغامن« :اما ت�سليط �سموه ال�ضوء على اهم امللفات االقليمية

ك� �ل� �م ��ة س� �م���و األم� � �ي � ��ر ن� � �ب � ��راس ي� �ح� �ت���ذى وم� �ن� �ه���ج يتبع

�أكد وزير االعالم ووزير الدولة ل�ش�ؤون ال�شباب حممد
اجلربي ان كلمة �سمو الأمري ال�شيخ �صباح االحمد مبنا�سبة
الع�رش االواخر من �شهر رم�ضان متثل منهاج عمل وطني.
ونقلت وزارة االعالم الكويتية عن الوزير اجلربي القول
يف بيان �صحفي ان ذلك ي�ؤكد الر�ؤية ال�سامية ل�سموه رعاه
اهلل جتاه كافة االو�ضاع والق�ضايا الداخلية واخلارجية
وه��ى ر�ؤى الكويت املحبة لل�سالم واملنت�رصة لق�ضايا
احل��ق وال��ع��دل التي ق��اده��ا �سموه حينما حمل حقيبة
الديبلوما�سية الكويتية منذ فجر اال�ستقالل وحتى االن ومل
تتزحزح عنها قيد امنلة.
وق��ال� :إن ت�أكيد �سموه رع��اه اهلل �أن الوحدة الوطنية
والتم�سك بقيم التكاتف والت�آزر هي الطريق �إىل التنمية
واال���س��ت��ق��رار الوطني واملجتمعي بعيدا ع��ن النعرات حممد اجلربي
الطائفية وافكار التطرف واالره��اب متثل بوابة الكويت لغد م�رشق للأجيال
احلالية والقادمة يف ظل ما يحيط بدولة الكويت واملنطقة العربية من تطورات
واحداث متالحقة دفعت ببلدان لي�ست ببعيدة عنا �إىل هاوية الت�شتت والتمزق.
وا�ضاف الوزير اجلربي� :أن جتديد �سموه رعاه اهلل الثقة بالإعالم الكويتي
املرئي واملقروء وامل�سموع هو مبثابة تاج على ر�ؤو���س االعالميني الكويتيني
ودافعا لهم لبذل املزيد من اجلهد واالجتهاد لتعزيز الروح الوطنية ون�رشا لقيم
الت�سامح واملحبة وال�سالم وقبول االخر ومواجهة االفكار ال�شاذة من خالل عمل

س� � � � �م�� � � ��وه ح � � � � � � ��دد أول � � � � � � ��وي � � � � � � ��ات ال � � � �ع � � � �م� � � ��ل ال � � � ��وط� � � � �ن � � � ��ي واالق� � � �ل� � � �ي� � � �م � � ��ي

ال � �ع� ��ازم� ��ي :س� �م� ��وه ج� �س ��د احل� ��رص العفاسي :خطاب سموه رس��م خارطة طريق لكويت املستقبل
ع�ل��ى االرت �ق��اء بالعملية التعليمية

ق���ال وزي����ر ال�ترب��ي��ة
ووزي���ر التعليم العايل
الدكتور حامد العازمي:
�إن كلمة �سمو الأم�ي�ر
ال�شيخ �صباح االحمد
ه���ي ن�ب�را����س يحتذى
ومنهج يتبع يف �شتى
املجاالت ال�سيما تركيز
���س��م��وه ع��ل��ى ال�شباب
وحت�صيلهم العلمي مما
يعك�س ح��ر���ص �سموه
على االرتقاء بالعملية
التعليمية والرتبوية د .حامد العازمي
يف البالد.
و�أ���ض��اف ال��وزي��ر ال��ع��ازم��ي يف ت�رصيح
لوكالة االنباء الكويتية «كونا»� :أن ا�شارة
�سمو االم�ير يف كلمته التي �ألقاها مبنا�سبة
الع�رش االواخ��ر من �شهر رم�ضان �إىل اهمية
اال�ستثمار يف الن�شء ت�ؤكد حر�ص �سموه على
�رضورة ان ينهل ابنا�ؤنا الطالب والطالبات
كافة العلوم واملعرفة وان يت�سلحوا بزاد
االخالق والرتبية احل�سنة من اجل حمايتهم
من االخطار املحدقة بهم.
واعرب عن التقدير واالعتزاز بتطرق �سمو
االم�ير يف كلمته �إىل ��ضرورة حماية الن�شء
م��ن االف��ك��ار ال�ضالة وال�سلوك املنحرف،

الف���ت���ا �إىل دع���وة
�سموه اجلميع �إىل
العمل على غر�س
روح الوالء والوفاء
للوطن واىل �رضورة
تفعيل ادوار اال�رسة
واملدر�سة وامل�سجد
يف م����ؤ����س�������س���ات
املجتمع املدين حتى
ي�ستطيع اجل��ي��ل
املقبل حفظ االمانة
وحتمل امل�س�ؤولية
وخ���دم���ة ال��وط��ن
والعمل على رفعة �ش�أنه.
ودع��ا ال��وزي��ر ال��ع��ازم��ي اب��ن��اءه الطالب
وال��ط��ال��ب��ات واملعلمني واملعلمات وكافة
منت�سبي وزارة الرتبية ووزارة التعليم العايل
وجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم
التطبيقي والتدريب �إىل العمل على ترجمة
كل ما ج��اء يف كلمة �سمو الأم�ير وتطبيقها
ع��ل��ى ار����ض ال��واق��ع بغية حتقيق رغبة
�سموه ب�رضورة خلق جيل قادر على �صون
االمانة وحتمل امل�س�ؤولية والعمل واالرتقاء
والنهو�ض بالوطن لتكون يف م�صاف الدول
املتقدمة يف كافة املجاالت ال�سيما العلمية
والرتبوية واالدبية والثقافية.

�أكد وزير العدل ووزير الأوقاف وال�ش�ؤون الإ�سالمية امل�ست�شار الدكتور
فهد العفا�سي �إن اخلطاب الذي �ألقاه �سمو الأم�ير ال�شيخ �صباح الأحمد
مبنا�سبة الع�رش الأواخ��ر من �شهر رم�ضان املبارك جاء �شامال وجامعا
وحامال معاين �سامية.
وقال العفا�سي لوكالة االنباء الكويتية «كونا»� :إن خطاب �سموه حدد
�أولويات العمل الوطني واالقليمي ور�سم خارطة طريق لكويت امل�ستقبل
الفتا �إىل تركيزه على اال�ستحقاقات الوطنية واالقليمية والدولية.
و�أ���ض��اف� :أن اخلطاب دع��ا �إىل الوحدة الوطنية والتالحم اخلليجي
والثبات على امل��واق��ف ف�ضال عن التعاون بني ال�سلطتني الت�رشيعية

والتنفيذية الذي ي�صب دوما يف م�صلحة الوطن واملواطنني .وثمن حر�ص
�سمو �أمري البالد على متكني العن�رص الب�رشي ،خ�صو�صا ال�شباب الكويتي
من اجلن�سني حيث دعا �سموه �إىل �إتاحة الفر�صة لهم يف بناء الوطن لأنهم
حجر الزاوية يف عملية التطوير والتنمية .و�أ�شاد بالدور الكبري الذي يقوم به
�سمو الأمري يف ر�أب ال�صدع وحل اخلالف بني الأ�شقاء يف دول جمل�س التعاون
اخلليجي متمنيا انتهاء هذه الأزمة بني الأ�شقاء الذين تربطهم و�شائج الدم
والتاريخ واجلغرافيا والعالقات الأ�رسية وامل�صري امل�شرتك .كما �أ�شاد الوزير
العفا�سي بدعوة �سمو الأمري النهاء ال�رصاع يف �سورية و�إىل دعوة الأطراف
د .فهد العفا�سي
اليمنية للحوار و�صوال للحل ال�سيا�سي املن�شود يف البلد ال�شقيق.

دع� � � ��ا ال� �س� �ل� �ط� �ت�ي�ن وامل � �ج � �ت � �م� ��ع إل� � � ��ى اس � �ت � �ي � �ع� ��اب م� � ��ا ت� �ض� �م� �ن ��ه خ� � �ط � ��اب ال � �ع � �ش� ��ر األواخ� � � � ��ر

الكندري :العالم كله يحسب حساب كل كلمة أو موقف يتخذه صاحب السمو
دعا رئي�س جمل�س الأمة الكويتي باالنابة عي�سى الكندري
ال�سلطتني واملجتمع الكويتي �إىل �رضورة ا�ستيعاب ما ت�ضمنه
خطاب �سمو الأمري ال�شيخ �صباح الأحمد الذي �ألقاه مبنا�سبة
الع�رش الأواخر من رم�ضان جريا على عادة �سموه.
و�أ�ضاف الكندري يف ت�رصيح �صحفي� :أن خطاب �سموه حمل
توجيهات ون�صائح قائد حمنك عا�رص يف تاريخه احللو واملر
و�أ�صبح العامل كله يح�سب ح�ساب كل كلمة �أو موقف يتخذه هذا
الرجل املخ�رضم.
و�أو�ضح �أن �سمو الأم�ير �سلط ال�ضوء على كافة الق�ضايا
اجلوهرية حمليا و�إقليميا ودوليا على قاعدة الهدي النبوي
ال�رشيف «ماقل ودل» ابتداء بدعوة �سموه املواطنني ال�ست�شعار
اخلطر فيما يحدث من حولنا من خماطر ودعوته للحفاظ على
الأمن من خالل التكاتف والوقوف �صفا واحدا يف وجه النعرات
الطائفية والقبلية.
و�أ�شار �إىل �أن هذه الدعوة �أحوج ما نحتاج �إليها اليوم بعد

ال���ذي ن�شاهده
م����ن ان���ح���راف
البع�ض واثارته
ل��ه��ذه النعرات
التي ت�ؤثر �سلبا
ع��ل��ى وح��دت��ن��ا
و�أم�����ن وط��ن��ن��ا
و�����س��ل�ام����ت����ه
ومرورا بتوجيه
�سموه العالمنا
الوطني ال�شاعة
امل��ح��ب��ة وع���دم
التهويل �إذ يدرك عي�سى الكندري
اجلميع �أهمية ال��دور الكبري ال��ذي يلعبه الإع�لام واملنتديات
وقنوات التوا�صل االجتماعي .ولفت �إىل تركيز �سموه على ثروة

الوطن الأ�سا�سية وهم �شباب الوطن الذين نثق فيهم ونعول
عليهم كثريا يف بناء امل�ستقبل وانتهاء ب�إ�شارة �سموه الوا�ضحة
التي ال لب�س فيها وال غمو�ض ملا يحدث يف الأرا�ضي املحتلة يف
موقف عربي قومي �إ�سالمي ثابت ال يتزعزع وال يتذبذب.
وق��ال�« :إن ه��ذا موقف لي�س ب��الأق��وال فح�سب بل �صدقته
الأفعال واملواقف التي �شاهدناها وتابعناها �أخ�يرا يف موقف
الكويت يف جمل�س الأمن والذي حاز اعجاب اجلميع».
واختتم الكندري ت�رصيحه ب��دع��وة �إخ��وان��ه بال�سلطتني
الت�رشيعية والتنفيذية �أن ي�ستلهموا نداء �سموه لهم و�إ�شارته
يف خطابه لهم باملزيد من التعاون لتعزيز م�سرية العمل الوطني
ودفع عملية التنمية والنهو�ض باقت�صادنا الوطني.
وذكر �أن هذا مطلب يجد �صداه يف �صلب املادة  50من الد�ستور
الكويتي التي توجب على ال�سلطتني ملثل هذا التعاون املن�شود
بغية االرتقاء بالعمل الربملاين �إىل امل�ستوى املطلوب لتحقيق
طموحات و�آمال املواطنني واالرتقاء بالوطن.

