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الكويـــت فـــى أيـــٍد أمينــة
100 عام من العالقات.. عروس الخليج فى قلوب املصريني

رفعة البالد وحمايتها واجبى املقدس  

ترحيب دولى واسع بوالية 
الشيخ مشعــل للعهــد

وداعًا أمير اإلنسانية..
رسم معالم الدولة الحديثة.. 

الرئيس عبد الفتاح السيسى أمن الكويت خط أحمروحمل لواء املصالحات فى العالم 
د. يحىي عبد القادر: د. أمين سالمة :رئيس التحرير يكتب:الشيخ طالل احملمد الصباح: 

القوة الناعمة الكويتية
والتأثير اإلقليمى 

والدولى 

ويسألونك عن 
العالقات الكويتية 

املصرية؟!

آل صباح 
الشجرة الطيبة 

املباركة

 دبلوماسية الكويت.. 
ومنهج التأثير 

الفعال

األمير نواف األحمد:
عبرنا كل احملن بالتكاتف 
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»فقدت األمة العربية واإلسالمية قائدًا من أغلى رجالها، وإذ أعرب عن 
 في وفاة األمير 

ً
 وشعبا

ً
خالص التعازى لدولة الكويت الشقيقة حكومة

صباح األحمد الجابر الصباح«

الرئيس عبد الفتاح السيسى

لوا
قا
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نيوز

 أك������د ال���س���ف���ي���ر م���ح���م���د ص���ال���ح 
الذويخ سفير الكويت بالقاهرة، أن 
تتميز  وب���اده  مصر  ب��ن  العاقات 
وكشف  واجل��دع��ن��ة«..  ب�«الرجولة 
عن أن الكويت ستمنح مصر قريبًا 
 ٧٦١ )ح����وال����ى  دي���ن���ار  م��ل��ي��ون   ١٥
م��ل��ي��ون ج��ن��ي��ه(، وذل����ك ف���ى هيئة 
عدد  فى  مشروعات  إلقامة  قرض 
من املشروعات التنموية فى شمال 

سيناء.
وأش������اد ال��س��ف��ي��ر ال��ك��وي��ت��ى ب��م��س��ي��رة 
ال��ع��اق��ات ال��م��ص��ري��ة ال��ك��وي��ت��ي��ة وم���دى 
الزعماء  مستوى  على  ورساختها  قوتها 
وال��ش��ع��ب��ي��ن ال��ل��ذي��ن ت��ج��م��ع��ه��م��ا رواب����ط 
ع��م��ي��ق��ة، م��ع��ل��ن��اً أن ال��ل��ج��ن��ة ال��م��ص��ري��ة 
الكويتية المشتركة، جمعت أكثر من 50 
وتم  المصرية،  نظيرتها  مع  كويتية  جهة 
االتفاقيات  م��ن  ال��ع��دي��د  توقيع  خالها 
مجاالت  عدة  فى  التعاون  وبروتوكوالت 
مختلفة مثل االتصاالت واآلثار المتاحف 
اللجان  دور  تعزيز  تم  كما  واالستثمار، 

الفنية االقتصادية بين البلدين.
قانون  أن  إلى  الكويتى  السفير  وأش��ار 
االس��ت��ث��م��ار ال��ج��دي��د ف���ى م��ص��ر س��اه��م 
المستثمرين  م��ن  كبير  ع��دد  ج��ذب  ف��ى 
نحو  ت��ط��ل��ع��ات��ه��م  م���ن  وزاد  ال��ك��وي��ت��ي��ي��ن، 

الفرص المتاحة.
وأش�������اد ب��ن��ت��ائ��ج ب���رن���ام���ج اإلص�����اح 
االق��ت��ص��ادى ال���ذى ات��خ��ذت��ه م��ص��ر على 
عاتقها، وقال: »نحن ككويتيين من أشد 
المعجبين بما حققته مصر من تحديث 
وأضاف  الدولة«..  ولمفاصل  لاقتصاد 
أن م���ا ح��ق��ق��ت��ه م��ص��ر خ���ال ال��س��ن��وات 

ال��خ��م��س األخ����ي����رة ل���م ي��ت��ح��ق��ق خ��ال 
الخطوات  أن  مؤكداً  نصف قرن مضى، 
رج����ال مخلصون  وراءه�����ا  اإلص��اح��ي��ة 

محبين لوطنهم.
ك��م��ا أوض����ح أن ه��ن��اك ت��ط��ل��ع��اً ك��ب��ي��راً 
فى  الكويتيين  المستثمرين  ج��ان��ب  م��ن 
ال��ق��ط��اع ال��خ��اص ف��ى ض���وء االس��ت��ق��رار 
به مصر حالياً،  تتمتع  الذى  االقتصادى 
فضًا عن تحسن مناخ االستثمار خاصة 
ويحفظ حقوق  يكفل  ال��ذى  القانون  بعد 

المستثمرين.

الكويت  أن ج��ه��ود  ال���ذوي���خ  أك���د  ك��م��ا 
اح��ت��واء  م��ح��اول��ة  ف��ى  م��ازال��ت مستمرة 
قطع العاقات من دول الرباعى العربى 
)مصر والسعودية واإلمارات والبحرين( 

لقطر.
ال��ش��ي��خ صباح  »ال���ذوي���خ« أن  وأوض����ح 
لملف  اهتماما خاصا  يولى  كان  األحمد 
الكويت  بين  األخوية  والعاقات  التعاون 
واألمة العربية وفى المقدمة منها شعب 
مصر الشقيق الذى كان يوصى به خيراً، 
كما كان يردد دائماً أن »مصر عزيزة على 
قلب كل كويتى وسوف تظل فى القلب«، 
معربا عن خالص شكره لكل الشخصيات 
المواطنين  وجميع  واإلعامية  الرسمية 
التعازى  بتقديم  بادروا  الذين  المصريين 
وال��ت��ع��ب��ي��ر ع���ن م��واس��ات��ه��م ف���ى م��ص��اب 

الكويت واألمتين العربية واإلسامية.
الوجهات  إح��دى  تُعد  مصر  أن  ولفت 
المبتعثين  الكويتيين  للطاب  الدراسية 
نفقتهم  على  ب��ال��دراس��ة  يقومون  م��ن  أو 
الخاصة، مشيرا إلى أن هناك ما يفوق 
ف��ى مصر، وهم  ي��درس  أل��ف طالب   20
أهلهم،  وبين  بلدهم  ف��ى  أنهم  يشعرون 
وم���رح���ب ب��ه��م وال ي��ش��ع��رون ب��ال��غ��رب��ة، 
والقانون  الطب  كليات  على  وي��ت��وزع��ون 
واألدبية  االجتماعية  والكليات  والعلوم 

األخرى.
أن  ب��ال��ق��اه��رة  الكويتى  السفير  وأك���د 
فى  العاملة  الخطوط  بين  توافقاً  هناك 
البلدين لزيادة القدرة المقعدية الستيعاب 
للسياح،  ال��م��ت��زاي��دة  ال��ك��ب��ي��رة  األع�����داد 
مشدداً على أن هناك جهودا جبارة تبذل 
فى مصر لتحسين مناخ السياحة وجذب 

السياح األجانب والعرب.

تبذل السفارة املصرية فى الكويت 
العاقة  وسمو  رف��ع  فى  كبيرًا  دورًا 
الشقيقن  ال��ع��رب��ن  ال��ب��ل��دي��ن  ب���ن 
املختلفة،  امل��س��ت��وي��ات  جميع  على 
لدى  امل��ص��رى  السفير  أك��د  وب����دوره 
الكويت طارق القونى قوة العاقات 
الشقيقن،  والشعبن  البلدين  بن 
مصر  ُتكنه  ال��ذى  الكبير  والتقدير 
للكويت  وش��ع��ب��ًا  وح��ك��وم��ة  ق���ي���ادة 

وقاداتها.
البعثة  وب��اس��م  باسمه  السفير  وق���دم 
بخالص  المصرية  والجالية  الدبلوماسية 
السمو  صاحب  إلى  والتبريكات  التهانى 
الصباح  الجابر  األح��م��د  مشعل  الشيخ 
ِق��ب��ل حضرة  م��ن  للعهد  ول��ي��اً  ب��ت��زك��ي��ت��ه 
ص��اح��ب ال��س��م��و ال��ش��ي��خ ن���واف األح��م��د 
الجابر الصباح أمير دولة الكويت وكذلك 
ال��م��ب��اي��ع��ة ال��م��ب��ارك��ة م��ن م��ج��ل��س األم��ة 
ل��اخ��ت��ي��ار ال��س��ام��ى ال���ذى ي��أت��ى تتويجا 
ال��دءوب  والعمل  بالعطاء  حافلة  لمسيرة 
فى  مصالحها  ورع��اي��ة  الكويت  لخدمة 
كما  سموه  تقلدها  التى  كافة  المناصب 
الشعب  جموع  من  مستحقة  ثقة  يعكس 
ال��س��داد  دوام  ل��س��م��وه  متمنيا  ال��ك��وي��ت��ى 

والتوفيق وموفور الصحة والعافية.
ك��م��ا أش����ار ال��ق��ون��ى إل���ى أن ال��ح��ف��اوة 
سموه  اختيار  عقب  الكبيرين  والترحاب 
التى  ال��م��رم��وق��ة  المكانة  يعكسان  إن��م��ا 
الكويت  داخ��ل  الشيخ مشعل  بها  يحظى 
مواصلة  فى  ثقته  عن  معربا  وخارجها، 
الكويت  رفعة  فيه  ما  لكل  جهوده  سموه 
واالستقرار  األم��ن  من  المزيد  وتحقيق 
واالزده��ار لها، كما أع��رب عن ثقته فى 
والشعبين  ال��ب��ل��دي��ن  ب��ي��ن  ال��ع��اق��ات  ان 
ال��ش��ق��ي��ق��ي��ن س��ت��ظ��ل ع��ل��ى ع��ه��ده��ا من 
اإلخ�����اء وال�����ود وس��ت��ش��ه��د ال��م��زي��د من 

المجاالت  مختلف  فى  األواص��ر  توطيد 
واالص����ع����دة وذل����ك ت��ح��ت راي����ة ح��ض��رة 
ص��اح��ب ال��س��م��و أم��ي��ر ال��ب��اد ال��م��ف��دى 
واستكماال لمسيرة األمير الراحل الشيخ 
صباح األحمد الجابر الصباح، مؤكدا قوة 
الكويتية،   ��� المصرية  العاقات  وصابة 
حيث كانت مصر من أوائ��ل ال��دول التى 
 ،1961 ع��ام  باستقالها  الكويت  هنأت 
وهو العام الذى شهد تأسيس العاقات 
الدبلوماسية بين البلدين، كما شهد أيضاً 
بصورة  الرافض  التاريخى  مصر  موقف 
بسيادة  للمساس  م��ح��اوالت  ألى  قاطعة 
التى  التهديدات  إزاء  الكويت  واستقال 
آن��ذاك، وهو الموقف الذى  تعرضت لها 
ت��ك��رر ف��ى م��ح��ن��ة ال��غ��زو ال��ت��ى شهدتها 
التحرير،  وما تاها من معركة  الكويت، 
ك��م��ا وق��ف��ت ال��ك��وي��ت إل���ى ج��ان��ب مصر 
اختيارات  ودعمت  و73،   67 حربى  فى 
شعبها عقب ثورة 30 يونيه التى احتفلنا 
ب���ال���ذك���رى ال��س��اب��ع��ة ل��ه��ا م��ن��ذ أس��اب��ي��ع 

من  المايين  خ��روج  التى شهدت  قليلة، 
المواطنين إلى الشوارع، وانحياز القوات 
لتصحيح  ال��ش��ع��ب��ي��ة  ل�����إرادة  ال��م��س��ل��ح��ة 
تغيير  محاوالت  لكل  والتصدى  المسار 
هوية المجتمع والسيطرة على مؤسسات 
الدولة والتأثير على دور مصر المحورى 

إقليميا ودوليا«.
وأردف: »وعلى قدر التغيير الذى أتت 
به ثورة يوليو، فقد وضعت ثورة الثاثين 
انطاقة  أع��ت��اب  على  مصر  يونيه  م��ن 
عبدالفتاح  ال��رئ��ي��س  ق��ي��ادة  تحت  ك��ب��رى 
ال��س��ي��س��ى ب��ط��ف��رات غ��ي��ر م��س��ب��وق��ة فى 
االق���ت���ص���اد وال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة وت��غ��ي��ي��ر 
الصحة  وقطاعات  العمرانية  الخريطة 
وال��م��رأة،  بالشباب  وااله��ت��م��ام  والتعليم 

وترسيخ األمن ومكافحة اإلرهاب«.
وأكد سفير مصر لدى الكويت حرصه 
ع��ل��ى االس��ت��م��اع وال��ت��ع��رف إل���ى مرئيات 
ال��ق��ط��اع ال��خ��اص ال��ك��وي��ت��ى، ح��ول كيفية 
المجاالت  فى  االستثمارات  زي��ادة حجم 
ال���ت���ج���اري���ة واالق���ت���ص���ادي���ة ف���ى م��ص��ر، 
البلدين على تعميق  مشددا على حرص 
وتنمية العاقات االقتصادية والتجارية، 
ب��اع��ت��ب��اره��ا م��ن أه���م رواف����د ال��ع��اق��ات 

التاريخية المتميزة بين البلدين.
وبالنسبة للتعاون الثقافى، أكد القونى 
أن����ه ي��ع��د أح����د أه����م رك���ائ���ز ال��ع��اق��ات 
تاريخها،  مر  على  الكويتية  المصرية- 
نظرا ألن العاقات الثقافية بين البلدين 
ممتدة ومتعددة، وتشمل معارض للفنون 
التراثية  ال��ي��دوي��ة  وال��ح��رف  التشكيلية 

والمهرجانات الموسيقية.
يعتبر  التعليمى،  الجانب  أن  إلى  ولفت 
بين  الثقافية  العاقات  رواف��د  أه��م  من 
آالف  مصر  باستقبال  منوها  البلدين 
الطاب الكويتيين كل عام فى الجامعات 
وال���م���ع���اه���د ال��م��خ��ت��ل��ف��ة ف����ى م��رح��ل��ت��ى 

البكالوريوس والدراسات العليا.

العالقات بني البلدين الشقيقني ستظل 
على عهدها من اإلخاء والود

الكويت ومصر تجمعهمــا روابــط 
تاريخية عميقــة وراسخة

السفري املصرى لدى الكويت طارق القونى: 

سفري الكويت لدى القاهرة محمد صالح الذويخ:

الكويت 
ستواصل 

حتقيق املزيد 
من األمن 

واالستقرار 
واالزدهار

القاهرة إحدى 
الوجهات الدراسية 
للطالب الكويتيني

نحن من أشد املعجبني 
بما حققته مصر من 

حتديث لالقتصاد 
وملفاصل الدولة

د. أيمن سالمة يكتب:

aiman_salama@yahoo.com دبلوماسية الكويت..  ومنهج التأثير الفعال

والدولى  اإلقليمى  الكويت فى محيطها  تميزت 
ذاتية  1961 بخصائص  ع��ام  ف��ى  استقاللها  منذ 
وت���وج���ه���ات س��ي��اس��ي��ة ق��ل��م��ا ن��ج��ده��ا ف���ى معظم 
ال�������دول، ف��ق��د ت��ب��ن��ت ال���ك���وي���ت م��ن��ذ اس��ت��ق��الل��ه��ا 
وتتبدى  الدول،  سائر  عن  خيارات أساسية ميزتها 
هذه الخيارات بشكل أساسى فى عدم التدخل فى 
جهود  وب��ذل  ل��ل��دول،  الداخلية  السيادية  الشئون 
النزاعات  لتسوية  الحميدة  والمساعى  الوساطة 
والمبادرات  خارجه،  أو  اإلقليم  فى  س��واء  الدولية 
والجائحات  الويالت  الخالقة لتخفيف  اإلنسانية 
المختلفة التى تعصف باألمن والسلم الدوليين، 

وتلحق أضرارًا جسيمة بالبشرية.
التى  اإلنسانية  المبادرات  تعداد جميع  المداد عن   يعجز 
دشنتها الكويت فى مختلف بقاع المعمورة ففى نوفمبر 2007 
الصباح فى  األحمد  الشيخ صباح  الراحل  تبرع أمير الكويت 
العاصمة  ف��ى  ع��ق��دت  ال��ت��ى  أوب���ك  لمنظمة  ال��ث��ال��ث��ة  ال��ق��م��ة 
السعودية الرياض بمبلغ 150 مليون دوالر لدعم برنامج يمول 
المناخى،  والتغير  والبيئة  المتصلة بالطاقة  العلمية  البحوث 
وفى مايو 2008 أنشأت دولة الكويت صندوق الحياة الكريمة 
وساهمت بمبلغ 100 مليون دوالر فى هذا الصندوق لمواجهة 
ال���دول،  على  العالمية  ال��غ��ذاء  ألزم���ة  السلبية  االن��ع��ك��اس��ات 
وتشجيع  دعم  مبادرة  صباح  الشيخ  أطلق   2009 يناير  وفى 
المشروعات الصغيرة والمتوسطة خال مؤتمر القمة العربية 
االقتصادية والتنموية واالجتماعية برأسمال قدره مليار دوالر، 
كما مهدت المبادرة لتحقيق المصالحة بين قادة الدول العربية 
أعلن  يوليو 2012  اإليجابية. وفى  األج��واء  تعزيز  من خال 
تبرع  اإلفريقى عن  االتحاد  قمة  مؤتمر  الشيخ صباح خال 

دولة الكويت بتكاليف تجهيز المقر الجديد للمفوضية العامة 
اإلثيوبية  العاصمة  اإلفريقى بجميع مستلزماته فى  لاتحاد 
فأطلقت الكويت مبادرة   2016 أبريل  فى  أم��ا  أبابا،  أدي��س 
المتحدة  األمم  برعاية  اليمنية  السام  مباحثات  الستضافة 

وتدخل األمير بشكل مباشر لضمان نجاحها.
الكويت  دول���ة  ل���دور  المتحدة  من منظمة األمم  وت��ق��دي��راً 
حكومة وشعباً، فى الوقوف إلى جانب شعوب العالم ومحاولة 
التخفيف عن معاناتهم على مر سنوات طويلة، قد تم اختيار 
الكويت فى يوم 9 من سبتمبر 2014 مركزاً للعمل اإلنسانى، 
وتسمية األمير الراحل الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح 
ذلك  وج��رى  اإلن��س��ان��ى،  للعمل  ق��ائ��داً  ورع���اه-  الله  -حفظه 
العام  األم��ي��ن  معالى  أق��ام��ه  رس��م��ى  تاريخى  احتفال  خ��ال 
بان كى مون فى مقر األمم  السيد/  المتحدة  السابق لألمم 
المتحدة،  األمم  تاريخ  فى  غير مسبوق  وهو حدث  المتحدة 
الراحل وإنجازاته الدبلوماسية واإلنسان جهود األمير  وإزاء 

االستحقاق  دونالد ترامب وسام  األمريكى  الرئيس  منح  ية، 
األحمد  صباح  الشيخ  لسمو  أعلى،  قائد  برتبة  األمريكى، 
يتم فيها منح هذا  التى  األول��ى  المرة  أنها  الصباح، موضحا 

التكريم منذ عام 1991.
ال مرية أن لعب دور الوسيط المحايد العادل يعد من أهم 
خصائص سياسة الكويت الخارجية، خصوصاً خال المرحلة 
األولى التى أعقبت استقال الباد فى عام 1961، وما فتئت 
الكويت تلعب منذ استقالها فى عام 1961 ولم تنقطع عن لعب 
هذا الدور الحيوى الذى يعظم من مكانة الكويت فى محيطها 
اإلقليمى والدولى، اقتناعاً من القيادة الكويتية اقتناعاً راسخاً 
النزاعات  وح��ل  تسوية  ف��ى  الدولية  الوساطة  آلية  بأهمية 
منظمة  وأه��داف  بمبادئ  الكويت  التزام  عن  الدولية، فضًا 

األمم المتحدة التى وردت فى ميثاقها خاصة 
جلى أن الحيادية التى تتمتع بها وتنتهجها الكويت تُعد السمة 
منها- تعرض جهود  -مبادرة  الكويت  جعلت  التى  الرئيسية 
وساطتها على طرفى أو أطراف النزاع الدولى، وفى حاالت 
أخرى طلبت هذه األطراف من الكويت بذل جهود وساطتها 
الحلول  فلحت  فقد  ول��ذل��ك  ال��ع��ادل��ة،  ال��م��ح��اي��دة  التوفيقية 
التوفيقية التى عرضها الوسيط الكويتى، فقد حرصت الكويت 
خال المرحلة األولى الستقالها على أن تبحث لنفسها عن 
دور إقليمى مؤِثّر، فوجدت فى دور الوساطة ضالَّتها وقامت 
بلعب هذا الدور بشكل فاعل، خصوصاً فى األزمات العربية 
واإلقليمية، فأقامت الجسور واحتفظت ب�«شعرة معاوية« مع 

كل األطراف المتنازعة.
أطراف  تفضيل  الكويتى  الوسيط  إدراك  من  الرغم  وعلى 
النزاع للوسائل الدبلوماسية فى تسوية النزاعات الدولية عن 
اللجوء للوسائل القضائية، لكن الوسيط الكويتى فى الجهود 
راعى  ال��دول  بين  الصدع  ل��رأب  بذلها  التى  كافة  التوفيقية 
المساواة  قدم  وعلى  النزاع  أطراف  الدول  واستقال  سيادة 
القانون  وقواعد  الدول إعماالً لمبادئ  هذه  بين  تمييز  دون 
الدولى العام، ويُعد الشاهد العدل فى صدد مراعاة الوسيط 
الكويتى الثناء والتقدير من أطراف النزاع فضًا عن المجتمع 
الدولى على الجهود المثمرة المحايدة التى قامت بها الوساطة 

الكويتية فى تسوية النزاع بين الفرقاء المتنازعين.
واالختراقات التى  النجاحات  كثرة  رغ��م  أن��ه  القول  نافلة 
تسوية  م��ج��ال  ف��ى  الكويتية  ال��دب��ل��وم��اس��ي��ة  ج��ه��ود  حققتها 
النزاعات الدولية عن طريق الوساطة الكويتية، لكن لم تخبرنا 
فى  المتواترة  نجاحاتها  استغلت  الكويت  أن  التاريخ  أسفار 
هذا الصدد ألغراض دعائية، فلم تتظاهر الكويت ولو لمرة 

واحدة أمام الرأى العام العالمى بأن جهودها التوسطية كانت 
الوسيلة الحصرية للتسوية. 

الكويت حين  استقال  أعوام على  أربعة  س��وى  تمِض  لم 
قامت بدور الوسيط منتصف الستينيات من القرن الماضى، 
لحل  والسعودية  مصر  بين  بالوساطة  قامت  عندما  وذل��ك 
زار رئيس  اليمن. وقد  الدولتين فى  بين  الذى ظهر  الصراع 
فى  الرياض،  السالم،  صباح  الشيخ  حينها،  الكويتى  ال��وزراء 
سعود  آل  العزيز  عبد  بن  فيصل  الملك  مع  واجتمع   ،1965
لبحث األزمة فى اليمن، كما استضافت الكويت فى عام 1966 
اجتماعات بين األطراف المصرية والسعودية واليمنية. وفى 
نهاية الستينيات، أسهمت الكويت بجهود وساطة لحل قضية 
استفتاء  بإجراء  انتهت  التى  بالبحرين،  إي��ران  ش��اه  مطالبة 

شعبى واستقال البحرين فى عام 1971، 
لم تقتصر مساعى الكويت التوسطية لتسوية النزاعات بين 
األشقاء العرب، ولكن سعت أيضاً إلى حل النزاع بين باكستان 
وبنغاديش فى بداية السبعينيات من القرن الماضى وذلك فى 
الجولة الثالثة من الصراع المسلح الهندى - الباكستانى فى 
عام 1971، كما حاولت الكويت التوسط بين تركيا وبلغاريا، 

فى عام 1989، لحل مشكلة األقلية التركية فى بلغاريا.
الذى  المسلح  الصراع  تسوية  جهود  فى  وشاركت الكويت 
حدث بين النظام األردنى ومنظمة التحرير الفلسطينية، فى 
سبتمبر/أيلول 1970، الذى ُعرف ب�«أيلول األسود«. كما سعت 
الكويت إلى حِلّ النزاع بين اليمن الجنوبى واليمن الشمالى فى 
التى  األزم��ة  ح��ِلّ  فى  رئيسى  دور  للكويت  1972. وكان  ع��ام 

ظهرت بين ُعمان واليمن فى عام 1984. 
وقامت الكويت بالوساطة بين اليمن الجنوبى وُعمان؛ حيث 
الطرفين  بين  األزم��ة  أنهى  اتفاق  إلى  تتوصل  أن  استطاعت 

وتم توقيعه فى دولة الكويت فى أكتوبر/تشرين األول 1982، 
كما لعبت الكويت دوراً مهماً فى إعادة العاقات التى ُقطعت 
ألكثر من عام بين ليبيا والمملكة العربية السعودية فى عام 
هى  الكويت  كانت  لبنان،  فى  األهلية  1982. وخال الحرب 
الساحة  فى  المتنازعة  األط���راف  كل  ل��دى  المقبول  الطرف 
السورى  الخاف  حالة  على  ينطبق  نفسه  واألم��ر  اللبنانية، 
- ال��ع��راق��ى، وال��خ��اف ال��س��ورى - األردن����ى، وال��خ��اف بين 

السعودية واليمن الديمقراطى، أو بين السعودية واإلمارات.
الوساطة  ب���دور  قيامها  ف��ى  التميز  ف��ى  ال��ك��وي��ت  نجحت 
ترتكز  الخارجية  أن سياستها  لعدة عوامل أهمها  اإلقليمية، 
مسافة  على  والوقوف  الحياد  ويُعتبر  والحياد،  التوازن  على 
واحدة من األط��راف المتنازعة من أهم شروط نجاح مهمة 
الوسيط الدولى، وفى الفترة األولى الستقالها كانت الكويت 
من بين الدول العربية القائل التى تحتفظ بعاقات متوازنة 
مع قطبى النظام الدولى حينها، الواليات المتحدة األميركية 
تحتفظ  ال��ك��وي��ت  ك��ان��ت  كما  ال��س��اب��ق.  السوفيتى  واالت��ح��اد 
بعاقات جيدة مع جميع دول منطقة الشرق األوس��ط. وهو 
فى  الوسيط  والقبول للقيام بدور  المصداقية  أعطاها  ما 

النزاعات اإلقليمية. 
فى  استقالها  منذ  الكويت  دولة  أرست  لقد  القول  صفوة 
المضطرد  ديدنها  زال  وما  هادئة  متزنة  عام 1961 سياسة 
للباد  العليا  المصالح  لتحقيق  الناعمة  الدبلوماسية  يتبنى 
فضًا عن توطيد أواصر الصداقة والمحبة مع سائر الدول 
الشيخ  سمو  الكويت  أمير  أن  ريبة  وال  المساواة،  ق��دم  على 
نواف األحمد الجابر الصباح سيعزز ويرسخ السياسة ذاتها 

والديدن الكويتيين.
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»كان األمير الراحل صباح األحمد الجابر الصباح يتمتع باحترام كبير فى الشرق 
األوسط والعالم وعمل كثيرا من أجل التطور االجتماعى واالقتصادى للكويت 

وتعزيز مواقعها على الساحة الدولية، وضمان أمن المنطقة«.

 الرئيس الروسى 
فالديمير بوتين

لوا
قا

2

نيوز

م��ن وج��ه��ة ن��ظ��رى م��ا ك��ان لشجرة عائلة 
عام   300 لنحو  أوكلها  ت��ؤت��ى  أن  ص��ب��اح  آل 
وت��س��ت��م��ر ل���وال أن��ه��ا ش��ج��رة ط��ي��ب��ة أصلها 
ث��اب��ت وف��رع��ه��ا ف��ى ال��س��م��اء؛ ف��ه��ى شجرة 
وأثمرت بحكام لدولة  أينعت  مباركة فعاًل 
وفاض  بلدهم  خدمة  فى  أخلصوا  الكويت 
واإلسالمية  العربية  األمتني  على  كرمهم 

واإلنسانية كلها.
وهذه الخصال الحميدة ظلت جينات 
منذ  الشقيقة  الكويت  ح��ك��ام  يتوارثها 
م��ؤس��س ال���دول���ة األم���ي���ر ص��ب��اح األول 
ن��واف  األم��ي��ر  وحتى  الصباح  جابر  ب��ن 
المقالة  ه���ذه  ول��ع��ل  ال��ص��ب��اح  األح��م��د 
حكام  بالتواريخ  نستعرض  ك��ى  فرصة 
خصصنا  أننا  والسيما  الشقيقة،  الكويت  دولة 
هذه العدد من جريدة النهار نيوز لالحتفاء بدولة 
الكويت والعالقات الثنائية بينها وبين الشقيقة 
الغالى مصر فى ظل  بلدنا  العرب  لكل  الكبرى 
بين  والمتجذرة  البلدين  بين  المتينة  العالقات 
الشعبين والعالقات األخوية بين فخامة الرئيس 
نواف  السيسى وأخيه سمو األمير  الفتاح  عبد 
العدد  هذا  فى  سنلقى  ولهذا  الصباح،  األحمد 
الضوء على المناسبة الغالية بتولى سمو األمير 
نواف األحمد الصباح وكذلك تولى الشيخ مشعل 
األحمد صباح والية العهد، كما أننا كان منطقيا 
على مسيرة  أيضاً  الضوء  نلقى  أن  لنا  بالنسبة 
الصباح  األحمد  صباح  الشيخ  ال��راح��ل  األمير 

الذى كان رحيله خسارة لإلنسانية كلها.
وعودة إلى شجرة آل صباح المباركة؛ 
فيُعد األمير صباح األول جابر الصباح، 
 ،1752 عام  فى  الكويت  حكام  أول  هو 
وتذكر أدبيات التاريخ أنه من مواليد عام 
المؤرخون  اختلف  كما  ميالدية،   1700
على تاريخ بداية حكمه للبالد فيقال إنه 
رسمياً كان 1752م، إال أن األمير الراحل حاكم 
سن  فى  قيادته  بمهارات  ُع��رف  األول  الكويت 

ُمبكرة للغاية.
وفاته  التاريخ  كان  متى  بالتحديد  يُعرف  وال 
أي��ض��اً، ف��وف��ق م��وق��ع ت���راث ال��ك��وي��ت، ف��إن سنة 
وفاة الحاكم األول لدولة الكويت، كانت فى عام 

1776م.
الشيخ  سلمان،  الشيخ  فهم:  أبنائه  ع��ن  أم��ا 
محمد، الشيخ مبارك، الشيخ مالك، الشيخ عبد 

الله )حاكم الكويت الثانى(.
-1776« ال��ف��ت��رة  خ��الل  الحكم  ت��ول��ى 
الشيخ صباح  األمير  وفاة  بعد   ،»1814
عبدالله  الشيخ  ابنه  الصباح،  جابر  بن 
بن صباح األول الحكم، على الرغم من 
أنه أصغر إخوته، ولصفات عديدة كانت 
به أبرزها سرعة البديهة وصفاء الذهن 
والكرم وحسن السيرة والشجاعة، هى ما جعلته 
حكمه  واستمر  وال���ده  وف��اة  بعد  للبالد  حاكماً 

لفترة امتدت ل�38 عاماً.
بن  جابر  الشيخ  فهو  الثالث  األم��ي��ر  ع��ن  أم��ا 
ال��ب��الد خالل  ال���ذى حكم  ب��ن ص��ب��اح،  عبدالله 
الفترة »1814-1859« أى 45 عاماً، وهذا يُعد 

أطول فترة حكم لدولة الكويت حتى اآلن.
الشيخ  الكويت  دولة  الرابع حكم  األمير  تولى 
ص��ب��اح ج��اب��ر ال��ص��ب��اح خ��الل ال��ف��ت��رة »1859-
أكبر  فهو  ف��ق��ط،  س��ن��وات   7 ل��م��دة  أى   »1866
أبناء الشيخ الراحل جابر بن عبدالله بن صباح، 
ازدهرت فى حكمه التجارة بشكل كبير وكثرت 

أموال الكويت.
وتولى الشيخ عبدالله بن صباح الصباح الحكم 

خالل الفترة من »1892-1866«. 
وتولى الشيخ محمد بن صباح الصباح الحكم 

 .»1896-1893«
وحتى األمير الخامس عبدالله بن صباح كان 
يتولى الحكم هم األبناء، لكن فى عام 1893 تولى 
شقيقه الشيخ محمد بن صباح الصباح، لمدة 6 

سنوات فقط خالل الفترة »1896-1893«. 
أى   »1915-1896« م��ن  ال��ف��ت��رة  خ��الل  وف��ى 
لمدة 19 عاماً تولى سدة الحكم الشيخ مبارك 
صباح  بن  محمد  الشيخ  ألخيه  خلفاً  الصباح، 

الصباح وبهذا أصبح األمير السابع.
ع��ادت م��رة أخ��رى والي��ة األب��ن��اء حيث أصبح 
جابر  الشيخ  األمير  هو  للكويت  الثامن  األمير 
الفترة  خالل  للكويت،  حاكماً  الصباح  المبارك 
»1915-1917«، الذى لم يبق سوى عامين فقط 

فى الحكم ألنه توفى فى عام 1917.
سالم  للشيخ  ال��ك��وي��ت  حكم  رئ��اس��ة  أس��ن��دت 

المبارك  جابر  الشيخ  شقيق  الصباح  المبارك 
-بعد وفاته- خالل الفترة »1921-1917«.

تولى   ،»1950-1921« ال��ف��ت��رة  خ���الل  وف���ى 
لعمه  الحكم الشيخ أحمد الجابر الصباح خلفاً 

الشيخ سالم الصباح.
وي��أت��ى ال��ح��اك��م ال�����12 ال��ش��ي��خ صباح 
الشيخ  أخيه  وف��اة  بعد  الصباح،  السالم 
تولى  حيث  ال��ص��ب��اح،  ال��س��ال��م  عبدالله 
-1965« الفترة  خ��الل  الحكم  مقاليد 
1977« وهو أول وزير للخارجية بتاريخ 

الكويت.
الشيخ جابر األحمد الصباح هو األمير الثالث 
الفترة  خ��الل  البالد  ال��ذى حكم  للكويت،  عشر 
ولٍىّ  تعيين  عهده  شهد  حيث   ،»2006-1977«
للعهد له وكان ولى العهد هو الشيخ سعد العبد 

الله السالم الصباح.
العبد  سعد  الشيخ  حكم  ف��ت��رة  وتُ��ع��د 
فترات  أقصر  من  الصباح  السالم  الله 
األمراء الذين حكموا الكويت، فقد تمت 
يمكث  لم  لكنه  مبايعته فى عام 2006، 
فى الحكم سوى بضعة أشهر فى العام 
ذات���ه ح��ت��ى ت��ن��ازل ع��ن ال��ح��ك��م ل��ظ��روف 
حالته الصحية، حيث تمت مبايعة الشيخ صباح 
األحمد الصباح أميراً لدولة الكويت، الذى كان 

رئيساً لمجلس الوزراء فى ذلك الوقت.
وقد أُطلق على الشيخ سعد العبد لله األمير 
الوالد، ثم اشتد المرض على األمير الوالد حتى 
وافته المنية فى 13 مايو 2008. واألمير الوالد 

االب��ن  أن��ه  كما  ال��راب��ع عشر،  الكويت  أمير  ه��و 
األكبر ألمير الكويت الحادى عشر الشيخ عبد 

الله السالم الصباح.
الحكم  األح��م��د  صباح  الشيخ  وت��ول��ى 
 29 ف��ى  المنية  واف��ت��ه  حتى   2006 ف��ى 
من  عاماً   14 أى   ،2020 لعام  سبتمبر 
للكويت، خلفاً  أميراً  بويع  الحكم، حيث 
الصباح،  السالم  العبدالله  سعد  لألمير 

الذى تنازل عن الحكم نظراً ألحواله الصحية.
المبارك  الجابر  األحمد  صباح  الشيخ  وك��ان 
بعد  والخامس  عشر  الخامس  األمير  الصباح 

االستقالل من المملكة المتحدة.
وه����و األم���ي���ر ال��ث��ال��ث ال�����ذى ي������ؤّدى ال��ي��م��ي��ن 
الدستورية أمام مجلس األمة فى تاريخ الكويت.
الشيخ نواف األحمد الجابر الصباح هو شقيق 
الصباح،  الجابر  األحمد  الراحل صباح  لألمير 
الشيخ  العاشر  الكويت  ألمير  ال��س��ادس  واالب��ن 
بين  الكويت  )الذى حكم  الصباح  الجابر  أحمد 

عامى 1950-1921(.
ولتاريخه السياسى والدبلوماسى ترنو 
األبصار لمستقبل باهر للكويت على يد 

األمير نواف.
 وذلك بما ُعرف عن سموه من حكمة 
وإخالص وعفة وتفاٍن لكل ما فيه رفعة 

الكويت ومصلحتها وأمنها وازدهارها.
آم��االً  واإلسالمية  العربية  األمتان  تعلق  كما 
عريضة على سموه بما عرف عنه من اهتمام 
تتطلع  كما  واإلسالمية،  العربية  بالقضايا  بالغ 

العالقات  استمرار  إل��ى  وشعباً  حكومة  مصر 
ينعكس  بما  الشقيقين  البلدين  بين  التاريخية 
فخامة  أن  والسيما  والخير،  بالرخاء  عليهما 
الرئيس عبد الفتاح السيسى أكد مراراً أن أمن 
الخليج هو من أمن مصر وأن دول الخليج ومنها 

الكويت خط أحمر.
البلدين  ب��ي��ن  ال��ث��ن��ائ��ي��ة  ال��ع��الق��ات  إن 
بالتعاون  ممتدة  مسيرة  هى  الشقيقين 
ك��ذل��ك -إن  وال��ت��ف��اه��م، وس���وف تستمر 
يُحتذى  نموذجاً  تمثل  وه��ى  الله-  ش��اء 
به للتعاون واألخوة الصادقة بين الدول 
تاريخية  رواب��ط  تجمعهم  أشقاء  وبين  العربية 

وطيدة.
ال��ب��ل��دي��ن  ب���ي���ن  ال���ع���الق���ات  إن ع���م���ر 
ج��اوز مائة ع��ام، حيث كانت أول زيارة 
 ،1919 عام  فى  لمصر  كويتى  لمسئول 
وذل���ك ب��ال��ت��زام��ن م��ع ال��ح��راك الشعبى 
الحرب  نهاية  ناحية ومع  فى مصر من 
العالمية األولى من ناحية أخرى، حيث 
قام الشيخ أحمد الجابر الصباح -رحمه الله- 
كامل  حسين  السلطان  والتقى  القاهرة  بزيارة 
مباحثات  الجانبان  وأج��رى  وقتها،  مصر  ملك 
متميزة  ع���الق���ات  م��ع��ال��م  أول  ش��ك��ل��ت  ث��ن��ائ��ي��ة 
بعد  جياًل  رس��وخ��اً  وازدادت  امتدت  ومتنامية 
ج��ي��ل، وش��ه��دت ال��ع��دي��د م��ن ال��م��واق��ف وص��ور 
طويلة  عقود  عبر  المجاالت  شتى  فى  التعاون 
جسدت فى حد ذاتها ملحمة من العمل األخوى 

قلما تشهده عالقات الدول.

البلدين  بين  العالقات  طبيعة  على  والمطلع 
عالقات  أنها  ي��درك  والكويت  مصر  الشقيقين 
الدعم  ف��ت��اري��خ  األب��ع��اد،  م��ت��ع��ددة  إستراتيجية 
طويلة،  عقود  منذ  ممتد  البلدين  بين  المتبادل 
الشيخ صباح  ال��راح��ل  الكويت  أمير  ك��ان  حيث 
الزعماء  أوائل  الصباح كان من  الجابر  األحمد 
السيسى  الرئيس  تنصيب  حفل  حضروا  ممن 
بعد انتخابه رئيساً للبالد فى 2014، كما حرص 
أمير الكويت الراحل على المشاركة فى فعاليات 
المؤتمر االقتصادى بشرم الشيخ وحضور حفل 

افتتاح مشروع قناة السويس الجديدة.
عديد  فى  السيسى  الرئيس  وح��رص 
على  واإلقليمية  الدولية  المحافل  م��ن 
التأكيد أن أمن الكويت والخليج مسألة 
مباشر  بشكل  ومرتبطة  لمصر  مهمة 
واستقرار  وأمن  لمصر،  القومى  باألمن 
مصر من أهم أولويات الكويت، كما أن مصر من 
أكثر الدول استفادة من جهود الصندوق الكويتى 
للتنمية وأكثرها حصوالً على تمويل لمشروعات 

تنموية.
بارز فى مشاريع عمالقة  للصندوق دور  وكان 
فى مصر منذ سنوات طويلة من أبرزها مشروع 
تعميق وتطوير مجرى قناة السويس بحيث يسمح 
ومشروع  القناة،  فى  بالمرور  العمالقة  للسفن 
توصيل مياه نهر النيل إلى أرض سيناء من خالل 
ترعة الشيخ جابر، الذى كان مقدراً أن يسهم فى 

زراعة 400 ألف فدان فى أرض سيناء.
والكويت  الكويت،  قلب  فى  »إن مصر 
ف���ى ق��ل��ب م��ص��ر« ه���ى ع���ب���ارة ي��ردده��ا 
المسئولون المصريون أو الكويتيون فى 
الدولية،  أو  اإلقليمية  المحافل  مختلف 
القيادة  وعقيدة راسخة فى قلب وعقل 
السياسية فى البلدين الشقيقين، خاصة فى ظل 
العالقات القوية والتاريخية بينهما، التى ازدادت 
رسوخاً ومتانة فى ظل رعاية الرئيس عبد الفتاح 
السيسى، وأمير الكويت الراحل صباح األحمد 
الجابر الصباح، وبالطبع ستكون على حالتها من 

المتانة مع األمير نواف األحمد -وفقه الله.

جودة أبو النور يكتب:

آل صباح.. الشجرة الطيبة المباركة gouda@alnahar.news

 تتطلع مصر حكومة وشعبًا إلى استمرار العالقات التاريخية بني البلدين 
الشقيقني بما ينعكس عليهما بالرخاء واخلري

 العالقات الثنائية بني البلدين الشقيقني هى مسرية ممتدة بالتعاون 
والتفاهم، وسوف تستمر كذلك 

عالقات أخوية وطيدة بني الرئيس عبدالفتاح السيسى والشيخ مشعل األحمد ولى العهد الكويتى

100 عام من 
العالقات والكويت 
في قلوب املصريني

 أمن الكويت والخليج مسألة 
مهمة ومرتبطة بشكل مباشر 

باألمن القومى ملصر

صندوق  التنمية له دور 
بارز فى مشاريع عمالقة فى 

مصر منذ سنوات طويلة
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»برحيل األمير صباح األحمد الجابر الصباح فقدنا أخًا كبيرًا وزعيمًا حكيمًا ُمحّبًا 
لألردن وقائدًا استثنائيًا وأميرًا لإلنسانية واألخالق، كّرس حياته لخدمة وطنه وأمته 

وبذل كّل جهٍد لوحدة الصف العربى«.

الملك األردنى عبدالله الثانى

لوا
قا

2

نيوز

الشيخ  الكويت  أمير  السمو  صاحب  تعهد 
نواف األحمد الجابر الصباح فى أثناء تأديته 
اليمين الدستورية فى الجلسة الخاصة التى 
القسم،  سموه  لتأدية  األم��ة  مجلس  عقدها 
ببذل غاية جهده لرفعة شأن الكويت وحماية 
الكويت  أن  م���ؤك���دًا  وك���رام���ة ش��ع��ب��ه��ا،  أم��ن��ه��ا 
بين  والتكاتف  بالتعاون  المحن  ك��ل  عبرت 
دول��ة  الكويت  ب��أن  ف��خ��ره  معلنًا  مواطنيها، 

القانون والمؤسسات والديمقراطية.
حيث قال أمير الكويت فى نطق القسم: »أقسم بالله 

وأذود عن  الدولة  الدستور وقوانين  أن أحترم  العظيم 
استقالل  وأص��ون  وأم��وال��ه  ومصالحه  الشعب  حريات 

الوطن وسالمة أراضيه«.
وقد ألقى الشيخ نواف األحمد الجابر الصباح كلمة 
هذا نصها: »بسم الله الرحمن الرحيم »ربنا أفرغ علينا 

صبراً وتوفنا مسلمين« صدق الله العظيم.
الحمد لله والصالة والسالم على رسول الله، اإلخوة 

رئيس وأعضاء مجلس األمة المحترمين
 السالم عليكم ورحمة الله وبركاته،

 إنه قضاء الله وقدره وإنه وحده -سبحانه- الذى ال 

يُحمد على مكروه سواه نحمده -تعالى- ونشكره فى 
المحنة والبالء كما نحمده فى الفضل والرخاء.

فقد رحل عنا إلى دار اآلخرة رمز شامخ من رموزنا 
الخالدين قدم الكثير لوطنه وشعبه وأمته ترك إرثاً غنياً 
وعربياً  محلياً  المشهودة  واألعمال  باإلنجازات  زاخراً 
واالهتمام  االع��ت��زاز  بكل  نستذكر  ودول��ي��اً  وإس��الم��ي��اً 
توجيهاته السديدة ونصائحه األبوية التى تعكس عشقه 
لكويتنا الغالية وأهل الكويت الكرام التى ستظل نبراساً 
هادياً لنا ونهجاً ثابتاً.  اإلخوة رئيس وأعضاء المجلس 
المحترمين، تعرضت الكويت خالل تاريخها الطويل إلى 

تحديات جادة ومحن قاسية نجحنا بتجاوزها متعاونين 
متكاتفين وعبرنا بسفينة الكويت إلى بر األمان.

دقيقة وتحديات  اليوم ظروفاً  العزيز  ويواجه وطننا 
إال  عواقبها  من  والنجاة  لتجاوزها  سبيل  ال  خطيرة 
بوحدة الصف وتضافر جهودنا جميعاً مخلصين العمل 

الجاد لخير ورفعة الكويت وأهلها األوفياء.
اعتزازنا  نؤكد  فإننا  التحديات  هذه  إلى  نشير  وإذ 
دولة  بكويتنا  ونفتخر  الديمقراطى  ونهجنا  بدستورنا 
وال��م��ؤس��س��ات وح��رص��ن��ا ع��ل��ى تجسيد روح  ال��ق��ان��ون 
الكويتى  مجتمعنا  بها  ُع���رف  ال��ت��ى  ال��واح��دة  األس���رة 

والتزامنا بثوابتنا المبدئية الراسخة.
بروح  الجسيمة  المسئولية  لحمل  أتصدى  إذ  وإننى 
الكويت  شعب  وأع��اه��د  الله  ألع��اه��د  والطموح  األم��ل 
وسعى  فى  ما  وك��ل  جهدى  غاية  أب��ذل  أن  وأعاهدكم 
ح��ف��اظ��اً على رف��ع��ة ال��ك��وي��ت وع��زت��ه��ا وح��م��اي��ة ألمنها 
متسلحاً  شعبها  ورف��اه  لكرامة  وضمانة  واستقرارها 
الله  سائاًل  المخلصين  الكويت  أه��ل  ومساندة  بدعم 

العون والسداد والتوفيق.
المصير«،  وإل��ي��ك  أنبنا  وإل��ي��ك  توكلنا  عليك  »رب��ن��ا 

والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته«.

ىف تأديته اليمني الدستورية سمو األمري نواف األحمد: 

الكويت عبرت كل احملن بالتعاون والتكاتف بني مواطنيها 
أعاهد الله أن أبذل غاية جهدى لرفعة شأن البالد وحماية أمنها وكرامة شعبها 

 نفتخر بأننا 
دولة القانون 

والدستور 
واملؤسسات 

والدميقراطية

ي���وم ج��دي��د ك��ت��ب ف��ى ت��اري��خ ال��ك��وي��ت 
ب������أداء ال��ش��ي��خ ن�����واف األح���م���د ال��ي��م��ن 
ال��دس��ت��وري��ة أم���ي���رًا ل��ل��ب��اد، ألن���ه عيد 
عربى وليس كويتيًا فقط ملا كان لألمير 
من تاريخ حافل وحب فى قلوب اجلميع.

 منذ اليوم األول.. العالم يهنئه
العرب  ق���ادة  م��ن  التهانى  ب��رق��ي��ات  ت��وال��ت 
والعالم، إلى أمير دولة الكويت، الشيخ نواف 
األح��م��د ال��ج��اب��ر ال��ص��ب��اح، ب��م��ن��اس��ب��ة توليه 
الرئيس  الحكم فى بالده؛ حيث بعث  مقاليد 
أمير  إلى  تهنئة  برقية  السيسى،  الفتاح  عبد 
الكويت، الشيخ نواف األحمد الجابر الصباح، 
بمناسبة توليه مقاليد الحكم، معرباً عن أطيب 
التمنيات بالتوفيق لألمير نواف الصباح »فى 
التى  التنمية،  ومسيرة  البناء  استكمال جهود 
الجابر  األحمد  الراحل صباح  الشيخ  حققها 

الصباح«.
وأك����د ال��رئ��ي��س ال��س��ي��س��ى م��ت��ان��ة أواص����ر 
البلدين،  ب��ي��ن  ال��م��م��ت��دة  األخ��وي��ة  ال��ع��الق��ات 
القائم  المثمر  ال��ت��ع��اون  م��ن  لمزيد  والتطلع 
ولخدمة  الشقيقين،  الشعبين  لصالح  بينهما، 
متمنياً  واإلسالمية،  العربية  األمتين  قضايا 
ل��دول��ة ال��ك��وي��ت وش��ع��ب��ه��ا، ك��ل ت��ق��دم وس��الم 

وازدهار.
الملك  الشريفين،  الحرمين  خ���ادم  وه��ن��أ 

سلمان بن عبد العزيز، الشيخ نواف األحمد 
فى  الحكم  مقاليد  بتوليه  ال��ص��ب��اح،  الجابر 

بالده.
وأورد خادم الحرمين فى البرقية: »ونهنئكم 
الكويت  دول���ة  ف��ى  ال��ح��ك��م  م��ق��ال��ي��د  بتوليكم 
أن  وع���ال-  -ج��ل  المولى  سائلين  الشقيقة، 
ي���وف���ق س��م��وك��م وي��ع��ي��ن��ك��م وي���س���دد خ��ط��اك��م 
متمنين  الشقيق،  وشعبها  ال��ك��وي��ت  لخدمة 
للكويت مزيداً من األمن والرخاء واالستقرار 

واالزدهار«.
وأكد الملك سلمان، وقوف المملكة العربية 
السعودية، بجانب الكويت فى هذه الظروف، 
وأكد أن »المملكة والكويت، وعلى مر التاريخ، 
تربطهما أواصر راسخة من العالقات الثنائية 

المتميزة، ومصير مشترك واحد«.
وق���ال خ���ادم ال��ح��رم��ي��ن، إن���ه ف��ق��د برحيل 
»أخ��اً  الصباح  الجابر  األحمد  صباح  الشيخ 
بكل  وأمته  بالده  وفياً، خدم  وصديقاً  عزيزاً 
م��ا يخدم  ف��ى  أن��ه ساهم  إخ���الص«، مضيفاً 

قضايا األمتين العربية واإلسالمية.
ومن جهته، بعث جاللة السلطان هيثم بن 
الشيخ  إلى  تهنئة  برقية  ُعمان  طارق سلطان 
أدائه  الجابر الصباح بمناسبة  نواف األحمد 
فى  الحكم  مقاليد  وتوليه  الدستورية  اليمين 

دولة الكويت.

بدوره، أجرى العاهل البحرينى الملك حمد 
بن عيسى آل خليفة، اتصاالً هاتفياً، بالشيخ 
بتوليه  وهنأه  الصباح،  الجابر  األحمد  نواف 
أن  -تعالى-  المولى  س��ائ��اًل  الحكم،  مقاليد 
مسيرة  إلكمال  خطاه،  ويسدد  ويعنيه  يوفقه 
التقدم والنماء لخدمة الكويت وشعبها العزيز، 
مؤكداً وقوف المملكة إلى جانب الكويت فى 

مثل هذه الظروف.
الجزائرى  الرئيس  بعث  ذاته،  السياق  وفى 
نواف  الشيخ  إلى  ببرقية  تبون،  المجيد  عبد 
األحمد الجابر الصباح مشيداً فيها بالمواقف 
لألمة  ال��م��ص��ي��ري��ة  ال��ق��ض��اي��ا  إزاء  ال��م��ش��رف��ة 

العربية واإلسالمية.
م��ن ج��ه��ت��ه، أك���د ال��رئ��ي��س ال��ع��راق��ى برهم 
فى  قدماً  المضى  على  ب��الده  صالح، حرص 
تعزيز العالقات مع الكويت، وهنأ فى برقية 
بتوليه  الصباح،  الجابر  األحمد  نواف  الشيخ 

مقاليد الحكم فى الكويت.
اللبنانى  الحكومة  رئيس  وج��ه  جانبه،  من 
األسبق، رئيس تيار المستقبل، سعد الحريرى، 
برقية قائاًل فيها »إن اللبنانيين يتطلعون إلى 
سموكم، ليسجلوا للكويت وقيادتها من جديد، 
عميق التقدير واالمتنان، لكل ما قدمته للبنان 
فى مجال اإلعمار واالستثمار فى القطاعات 

اإلنسانية والتربوية واإلنمائية«.

رؤســاء وملـوك العالـم يعقــدون
 كبيــرة علــى األميــر نــواف

ً
آمــاال

الرئيس السيسى: نتمنى منك استكمال جهود البناء ومسيرة التنمية 
خادم الحرمني الشريفني: نتمنى للكويت مزيدًا من األمن والرخاء واالستقرار واالزدهار

ملك البحرين: أسأل الله أن يوفقك إلكمال مسيرة التقدم والنماء لخدمة الكويت 

ع���م���ًا ب��أح��ك��ام ال���دس���ت���ور وال���م���ادة 
الرابعة من القانون رقم 4 لسنة 1964 
فى شأن أحكام توارث اإلمارة فى دولة 
الكويت، نادى مجلس الوزراء الكويتى 
األحمد  نواف  الشيخ  السمو  بصاحب 

الجابر الصباح أميرًا لدولة الكويت.
وذل�����ك ب��م��ا ع����رف ع���ن س���م���وه م���ن حكمة 
وإخالص وعفة وتفاٍن لكل ما فيه رفعة الكويت 

ومصلحتها وأمنها وازدهارها.
يُ��ع��د س��م��و ال��ش��ي��خ ن����واف األح��م��د ال��ج��اب��ر 
الصباح األمير ال�16، حيث تولى حكم الكويت 
قبله 15 أميراً بدءاً من الشيخ صباح األول عام 
1756 وحتى المغفور له الشيخ صباح األحمد 

الجابر الصباح سدة الحكم عام 2006.
وول���د س��م��و ال��ش��ي��خ ن���واف األح��م��د الجابر 
الصباح فى 25 يونيه من عام 1937 فى مدينة 
الكويت  لحاكم  السادس  النجل  وه��و  الكويت، 
أحمد  الشيخ  الله-  بإذن  له  -المغفور  العاشر 
الجابر المبارك الصباح الذى حكم الكويت فى 

الفترة من عام 1921 م ولغاية عام 1950 م.
ودرس سموه فى مدارس الكويت المختلفة، 
وواص���ل س��م��وه دراس��ات��ه ف��ى أم��اك��ن مختلفة 
على  بالحرص  سموه  تميز  حيث  الكويت،  من 
رؤية  من  انطالقاً  العلمى،  تحصيله  مواصلة 
يُعتبر  ال��ذى  العلمى  التحصيل  بأهمية  سموه 

أساس تقدم المجتمعات ورقيها.
المناصب الرسمية 

ت��م��ت م��ب��اي��ع��ة م��ج��ل��س األم����ة ل��س��م��و الشيخ 
فى  للعهد  ولياً  الصباح  الجابر  األحمد  ن��واف 
20 ف��ب��راي��ر م��ن ع���ام 2006، وج���اء اإلج��م��اع 
مبايعة  على  والسياسى  والبرلمانى  الشعبى 
سمو الشيخ نواف األحمد الجابر الصباح ولياً 
للعهد من معرفة أبناء الكويت بشخص سموه 
ومعايشته لهم بجميع أمورهم واهتمامه البالغ 

بمشكالتهم.
لرئيس  أول  نائب  منصب  سموه  تولى  كما 

فى  بالكويت  للداخلية  ووزي��راً  ال��وزراء  مجلس 
16 أكتوبر من عام 2003، ويُعتبر سمو الشيخ 
الروحى  األب  الصباح  الجابر  األحمد  ن��واف 
ل��رج��ال األم����ن وال��م��ؤس��س ال��ح��ق��ي��ق��ى ل����وزارة 
المختلفة  وإدارتها  الحديث  بشكلها  الداخلية 
ال��وزارة على مدى  خالل تولى سموه مسئولية 
يناير  إل��ى   1978 م���ارس  م��ن  األول���ى  فترتين، 
 2006 فبراير  إل��ى   2003 من  والثانية   1988
وإن���ج���ازات س��م��وه وه��و ي��ق��ود ه��ذه المؤسسة 

األمنية الراسخة يشهد بها الجميع. 
ن��ائ��ب رئيس  ن���واف منصب  ال��ش��ي��خ  وت��ول��ى 
ترك  1994 حيث  أكتوبر  فى  الوطنى  الحرس 
ترتيب وتنظيم  سموه بصمات واضحة إلعادة 
الحرس الوطنى وتحقيق التوافق والتوازن بين 

الجندى واإلنسان. 
ك��م��ا ت���ول���ى س���م���وه م��ن��ص��ب وزي�����ر ال��ش��ئ��ون 
االجتماعية والعمل عام 1991 عند تشكيل أول 
حكومة كويتية بعد حرب تحرير الكويت، وفور 
مباشرة سموه العمل كوزير للشئون االجتماعية 
اتخاذ  إلى  اإلنسان  الوزير  س��ارع سمو  والعمل 
ق�����رارات إن��س��ان��ي��ة ل��رع��اي��ة األرام�����ل واألي��ت��ام 
والمسنين. وتولى سموه أيضاً وزارة الدفاع عام 
أداء  فى  نوعية  نقلة  وكما حقق سموه   ،1988
حقيبة  توليه  بعد  سموه  ق��ام  الداخلية،  وزارة 
العسكرى  بشقيه  العمل  بتطوير  الدفاع  وزارة 
والمدنى، وعمل على تحديث وتطوير معسكرات 
واآلل��ي��ات  األسلحة  بكل  وم��ده��ا  ال��دف��اع  وزارة 
ال��دف��اع  ف��ى  ال��وط��ن��ى  بواجبها  لتقوم  الحديثة 
عن الكويت وحمايتها من المخاطر الخارجية. 
عمله  رحلة  األح��م��د  ن��واف  الشيخ  وب��دأ سمو 
السياسى بعد تولى سموه مسئوليات محافظة 
حولى عام 1962، وقد تمكن سموه من تحويل 
المحافظة التى كانت عبارة عن قرية إلى مدينة 
حضارية وسكنية وجارية تعج بالنشاط التجارى 
ينمو  الحديث  العمران  وأصبح  واالق��ت��ص��ادى، 

بالمحافظة فى كل اتجاه.

خري خلف خلري سلف

الشيخ نواف األحمد.. األمير الـ16 للبالد

األب الروحى 
لرجال األمن 

واملؤسس 
احلقيقى لوزارة 

الداخلية

ترك بصمات 
واضحة ىف 

تنظيم احلرس 
الوطىن 

وحتقيق التوافق 
بني اجلندى 

واإلنسان

ث معسكرات 
َّ

حد
وزارة الدفاع 

لتقوم بواجبها 
الوطىن ىف 
الدفاع عن 

الكويت

األمير نواف كان سندًا وعونًا لألمير الراحل صباح األحمد

امللك حمد بن عيسى امللك سلمان بن عبدالعزيزالرئيس عبدالفتاح السيسي
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»األمير الراحل صباح األحمد الجابر الصباح كان رجل الحكمة والتسامح 
والسالم، وأحد الرواد الكبار فى العمل الخليجى المشترك ستظل 

مواقفه التاريخية المخلصة فى خدمة وطنه وأمته واإلنسانية خالدة«. 

ولى عهد أبو ظبى
 الشيخ محمد بن زايد

لوا
قا
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نيوز

 مواقف عديدة جمعت الرئيس 
ع���ب���د ال���ف���ت���اح ال���س���ي���س���ى، ب��أم��ي��ر 
ال��ك��وي��ت اجل���دي���د ن����واف األح��م��د 
اجل����اب����ر ال���ص���ب���اح، ك�����ان ب��داي��ت��ه��ا 
استقبال األخير للرئيس السيسى 
وفد  ضمن   2019 سبتمبر  الكويت  مطار  فى 
م��ن ك��ب��ار رج���ال ال��دول��ة ض��م األم��ي��ر ال��راح��ل 

صباح األحمد اجلابر الصباح.
الموقف الثانى كان خالل جلسة المباحثات التى 
عقدت على هامش زيارة الرئيس التى أكد فيها أن 
أمن الكويت والخليج من أمن مصر، وشدد السيسى 
على اعتزاز مصر بالروابط التاريخية التى تجمعها 
الرسمى  المستويين  على  مصر  وتقدير  والكويت، 
الشعب  إلرادة  الداعمة  الكويت  لمواقف  والشعبى 

المصرى وجهوده التنموية.
 وحضر الشيخ نواف األحمد، جلسة المباحثات 
الرسمى  وال��وف��د  السيسى،  الرئيس  م��ع  الرسمية 
ال��م��راف��ق ل���ه، ب��ق��ص��ر ب���ي���ان، ح��ي��ث ب��ح��ث��ا خاللها 
ال��ع��الق��ات ال��ث��ن��ائ��ي��ة ب��ي��ن ال��ب��ل��دي��ن، وس��ب��ل دعمها 
وتنميتها فى مختلف المجاالت، وآخر المستجدات 

على الساحتين اإلقليمية والدولية.
 أما فى 2014/12/27 قام مرزوق الغانم رئيس 
مجلس األمة الكويتى بزيارة لمصر، استقبله الرئيس 
عبد الفتاح السيسى، ونقل الغانم تحيات أمير دولة 
الكويت الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح، وولى 

العهد آنذاك الشيخ نواف األحمد الصباح.
 وف���ى ع���ام 2018 ب��ع��ث ال��ش��ي��خ ن����واف األح��م��د 
الجابر الصباح، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح 
السيسى، بمناسبة االحتفال بنصر أكتوبر المجيد، 
الذكرى  بمناسبة  تهانيه  أعرب خاللها عن خالص 
الخامسة واألربعين النتصارات السادس من اكتوبر، 

والعافية،  الصحة  دوام  السيسى  للرئيس  متمنيا 
ولمصر وشعبها كل الرقى واالزدهار.

 وخ����الل اح��ت��ف��ال م��ص��ر ب���ذك���رى ث����ورة ال��ث��ال��ث 
والعشرين من يوليو العام الجارى، بعث الشيخ نواف 
الرئيس  إلى  تهنئة  برقية  الصباح،  الجابر  األحمد 
عبد الفتاح السيسى، ضمنها خالص تهانيه، متمنياً 

للرئيس السيسى، دوام الصحة والعافية.
 وفى 27 / 6 / 2019 بعث الشيخ نواف األحمد 
الجابر الصباح، إلى الرئيس السيسى برقيتى عزاء 
األمن  ق��وات  استهدف  ال��ذى  اإلرهابى  الهجوم  فى 

بمدينة العريش شمال سيناء.
 وفى 2020/7/25 أجرى الرئيس اتصاالً هاتفياً 
أمير  نائب  الصباح  الجابر  األحمد  ن��واف  بالشيخ 
الكويت ولى العهد فى ذلك الوقت، لالطمئنان على 
أمير  الصباح  الجابر  األحمد  صباح  الشيخ  صحة 
دول���ة ال��ك��وي��ت، ح��ي��ث أع���رب ال��رئ��ي��س ع��ن خالص 

تمنياته له بموفور العافية والشفاء العاجل.
الرئيس  التقى  الماضى  أكتوبر  من  األول  وف��ى   
الجابر  نواف األحمد  بالشيخ  السيسى  الفتاح  عبد 
خالل  الرئيس،  وق��دم  الكويت.  دول��ة  أمير  الصباح 
الصباح  ن���واف  للشيخ  وال��م��واس��اة  ال��ع��زاء  ال��ل��ق��اء، 
وألعضاء األسرة الكريمة الحاكمة فى وفاة المغفور 
معبراً  ال��ص��ب��اح،  الجابر  األح��م��د  صباح  الشيخ  ل��ه 
الداعمة  األخوية  الفقيد  لمواقف  التقدير  بالغ  عن 
المولى  لمسيرة العالقات المصرية الكويتية، داعياً 
ويدخله  رحمته  بواسع  الراحل  يتغمد  أن  وجل  عز 

فسيح جناته.
ومن جانبه، أعرب الشيخ نواف الجابر الصباح عن 
خالص العرفان والتقدير للفتة الكريمة من الرئيس، 
التى تأتى امتداداً للعالقات التاريخية الممتدة بين 
البلدين والشعبين الشقيقين، متمنياً لمصر حكومة 

وشعباً كل سالم وتقدم وازدهار.

مباحثات وبرقيات.. 

مواقف جمعت الرئيس السيسى واألمير نواف األحمد

تنويع مصادر الدخل والسيطرة على املوجة الثانية من فيروس كورونا
رأب الصدع ىف عالقات الدول العربية ومواصلة دور الوساطة ىف األزمة اخلليجية

دعم القضية الفلسطينية والتوازن ىف ملف العالقات اإليرانية

ملفات داخلية وخارجية  على مائدة األمري 

تولى الشيخ نواف 
األحمد اجلابر 
الصباح سدة احلكم 
فى الكويت، خلفًا 
لألمير الراحل الشيخ 
صباح األحمد اجلابر 
الصباح، وقد أدى الشيخ 
نواف األحمد الصباح 
اليمني الدستورية أمام 
مجلس األمة فى 30 
سبتمبر2020، وعقب 
أدائه اليمني الدستورية، 
قال أمام مجلس األمة 
إن الكويت تعرضت 
»خالل تاريخها الطويل 
إلى حتديات جادة 
ومحن قاسية جنحنا 
بتجاوزها متعاونني 
متكاتفني، وعبرنا 
بسفينة الكويت إلى بر 
األمان«. وأكد أن الكويت 
تواجه »ظروفًا دقيقة 
وحتديات خطيرة«، 
داعيًا إلى مواجهتها عبر 
وحدة الصف وتضافر 
اجلهود، مؤكدًا اعتزازه 
بدستور البالد ونهجها 
الدميقراطى.

وال��ش��ي��خ ن���واف األح��م��د ال��ج��اب��ر الصباح 
إذ  ال��داخ��ل��ى؛  ل��ه خبرة ف��ى المجال األم��ن��ى 
الحرس  نائب  مهام  لمدة تسع سنوات  تقلد 
وزي��ر  منصب  كما شغل  ال��ك��وي��ت��ى،  ال��وط��ن��ى 
 1988 يناير  وفى  عاماً،   12 لمدة  الداخلية 
ولياً  أصبح  وق��د  الدفاع  وزي��ر  منصب  تولى 

للعهد فى 2006.
المستشفى  صباح،  الشيخ  أُدخ��ل  وبعدما 
طبية،  فحوص  إلج���راء  الماضى  يوليو  ف��ى 
نواف بعض  الشيخ  بتولى  أميرى  أمر  صدر 
ال��خ��اص��ة بأمير  ال��دس��ت��وري��ة  ال��ص��الح��ي��ات 
األمير  أصبح  أن  إلى  مؤقتة،  بصورة  البالد 
لدولة الكويت بعد وفاة الشيخ صباح األحمد 

الجابر الصباح.
وم���ن���ذ إت����م����ام ع��م��ل��ي��ة ان���ت���ق���ال ال��ح��ك��م، 
السياسة  ح��ول مستقبل  ت��دور  وال��ت��س��اؤالت 
ستتغير  وهل  للكويت،  والخارجية  الداخلية 
وفقاً لرؤية األمير الجديد، أم أنه سيمضى 
ع��ل��ى ن��ف��س ن��ه��ج األم���ي���ر ال���راح���ل ال��ش��ي��خ 
تناول  يتطلب  ذلك  ولمعرفة  األحمد،  صباح 
الجديد  األمير  تواجه  التى  التحديات  أب��رز 

ومحاولة استشراف تعامله معها. 
الملفات الداخلية

ي��واج��ه أم��ي��ر ال��ك��وي��ت ال��ج��دي��د ع���دداً من 
التحديات الداخلية، ويتضح ذلك على النحو 

التالى: 
تنويع مصادر الدخل: يتولى األمير الجديد 
الكويت  فيه  تواجه  السلطة فى وقت  للبالد 
انخفاض  ع��ن  ناجمة  اق��ت��ص��ادي��ة  ت��ح��دي��ات 
تسببت  التى  كورونا  وجائحة  النفط  أسعار 
ويتعين  االق��ت��ص��ادي��ة.  األنشطة  إغ���الق  ف��ى 
من  للخروج  جديدة  اقتصادية  م��وارد  خلق 
األزمة االقتصادية، وليس االعتماد كلياً على 
مورد النفط، ومن شأن ذك أن يساعد على 
عن  واالب��ت��ع��اد  االق��ت��ص��ادى،  التنويع  تحقيق 

مخاطر االنهيار فى أسعار النفط. 
جائحة كورونا: تُعد جائحة فيروس كورونا 
م��ن ال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ى ت��واج��ه أم��ي��ر الكويت 
الثانية  الموجة  تفشى  مع  خاصة  الجديد، 
من فيروس كورونا، وهناك تخوف من تزايد 
البالد  ولتجنيب  والوفيات،  اإلصابة  حاالت 
تفشى جائحة كورونا، يرتبط ذلك بالقرارات 
للخروج  الجديد  األمير  يتخذها  التى سوف 

من األزمة بأقل الخسائر الممكنة.
م��ك��اف��ح��ة ال��ف��س��اد: ص���رح ال��ش��ي��خ ن���واف 

األحمد حينما كان يتولى منصب ولى العهد 
محاربة  »أن  ال��م��اض��ى،  أغ��س��ط��س   23 ف��ى 
الفساد ليست خياراً، بل هى واجب شرعى 
أخالقية  ومسئولية  دس��ت��ورى  واس��ت��ح��ق��اق 
تحمل  فى  الجميع  يشترك  وطنى  ومشروع 
مسئوليته«. وتؤكد هذه التصريحات أن هناك 
بكل  الفساد  لملفات  التصدى  على  ع��زم��اً 
والدستورية،  القانونية  األطر  وفق  أنواعها، 
أو  محاباة  وج��ود  دون  من  القانون  وتطبيق 

استثناءات ألى فئة أو شخص.
الملفات الخارجية

فى  للكويت  الخارجية  السياسة  ام��ت��ازت 
الجابر  صباح  الشيخ  ال��راح��ل  األم��ي��ر  فترة 

الصباح بلعب دور حيادى ووسيط بين عدة 
أطراف سياسية فى المنطقة وحول العالم، 
الماضية  العقود  ط���وال  الكويت  وحافظت 
على االبتعاد عن سياسة المحاور اإلقليمية 
تشهدها  التى  ال��ص��راع��ات  ف��ى  ال��دخ��ول  أو 

المنطقة، وتفضيلها لعب دور الوسيط.
الجابر  األح��م��د  ن��واف  الشيخ  تسلم  وق��د 
ال��ص��ب��اح ال��ح��ك��م ف���ى ال��ك��وي��ت ف���ى مرحلة 
وع��دم  اإلقليمية  ال��ت��وت��رات  بفعل  حساسة 
سيتم  يلى  وفيما  المنطقة،  فى  االستقرار 
توضيح أبرز التحديات الخارجية أمام أمير 

الكويت الجديد: 
الكويت  أم��ي��ر  اخ��ت��ار  الخليجية:  األزم����ة 

الراحل الشيخ صباح األحمد الصباح الحياد 
فى األزمة الخليجية، وحاول تقريب وجهات 
وتجنيب  الخليجيين،  ال��ف��رق��اء  بين  النظر 
بتوجه  يتعلق  وفيما  التصعيد.  م��ن  المزيد 
نواف األحمد،  الشيخ  الجديد  الكويت  أمير 
دول  ألم��ن  خ��اص��ة  أهمية  ي��ول��ى  أن��ه  فنجد 
كل  العربى  األمن  أن  ويؤكد  العربى،  الخليج 
أن  المرجح  ذل��ك من  وف��ى ض��وء  يتجزأ.  ال 
فى  الراحل  أخيه  نهج  نواف  الشيخ  يواصل 
إيجاد دبلوماسية متزنة وعاقلة فى المنطقة، 
الدول  فى عالقات  الصدع  ل��رأب  والتوسط 
فى  الوساطة  دور  لعب  ومواصلة  العربية، 

األزمة الخليجية.

الكويتى  فالموقف  إسرائيل:  مع  التطبيع 
القضية  ويؤيد  إسرائيل  التطبيع مع  يرفض 
الفلسطينية والتمسك بحل الدولتين والتأكيد 
على عدم قبول أى تطبيع ما لم يكن هناك 
حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية، وحتى 
فى غياب الشيخ صباح فى أزمته المرضية 
استمرت السياسة الكويتية برفض التطبيع. 
العالقات مع إيران: شهدت العالقات بين 
الكويت وإيران حاالت من الصعود والهبوط، 
بين  اإليرانية  الكويتية  العالقات  وتتأرجح 
ال��ت��ع��اون وال��ت��وت��ر وال��ت��ه��دئ��ة، ف���ت���ارة ت��ك��ون 
أخ��رى  وت���ارة  البلدين  بين  ودودة  العالقات 
تتسم  ع��ام  فبشكل  االن��ق��ط��اع،  م��ن  تقترب 
الحيطة  أخذ  مراعاة  مع  بالودّية  العالقات 
والحذر والمطالبة بعدم التدخل فى الشئون 
الداخلية ومراعاة حسن الجوار. وقد سعى 
األمير الراحل الشيخ صباح لتحقيق التوازن 
فى عالقات بالده مع إيران، كما حافظ على 
العالقة المتينة بين بالده والواليات المتحدة 
العراقى  االحتالل  أنهى  تحالفاً  ق��ادت  التى 

للكويت عام 1991.
وف���ى ض���وء م��ا س��ب��ق، ف��م��ن ال��م��رج��ح أن 
العالقات بين الكويت وإيران فى عهد األمير 
بسبب  التوازن  من  بالنوع  ستحظى  الجديد 
التأثير  وم��دى  الكويت  فى  الشيعى  الوجود 
الختام،  وفى  المستقبل.  فى  عليه  اإليرانى 
عملية  ميز  م��ا  أه��م  أح��د  إن  ال��ق��ول  يمكن 
التى  السالسة  الكويت  فى  السلطة  انتقال 
توارث  لقانون  ذلك  ويعود  األم��ور،  بها  تمت 
اإلم����ارة ال���ذى س��اع��د ع��ل��ى ان��ت��ق��ال الحكم 
الدستورى.  النظام  بفضل  وه��دوء  بسالسة 
األمير  تواجه  التى  بالتحديات  يتعلق  وفيما 
ال��ج��دي��د س��ي��ك��ون األول���وي���ة ل��ت��رت��ي��ب البيت 
ال��داخ��ل��ى وح��ل األزم���ة االق��ت��ص��ادي��ة، وفيما 
ي��ت��ع��ل��ق ب��م��ل��ف ال��س��ي��اس��ة ال��خ��ارج��ي��ة فمن 
ال��م��رج��ح أن ت��واص��ل ال��ك��وي��ت خ���الل حكم 
االستقرار من  أجل  العمل من  نواف  األمير 
ال��دول  مع  طيبة  بعالقات  االحتفاظ  خ��الل 
تغيير  على  مؤشر  أى  يوجد  وال  المجاورة، 
السياسة الخارجية خاصة أن األمير الجديد 
كان ولياً للعهد ويعمل مع األمير الراحل منذ 
2006، بالتالى سوف يسير على نهج األمير 

الراحل نفسه.

مشاورات مستمرة بني األمير نواف وامللك سلمان حول قضايا املنطقة العربية

الرئيس عبدالفتاح السيسي واألمير نواف يتبادالن الرؤى حول العالقات الثنائية
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»كان سمو األمير الراحل صباح األحمد الجابر الصباح  رجل
 بارزًا ساهم فى بناء جسور التفاهم فى منطقة الخليج 

ً
متميزًا وإنسانيا

وخارجها«.

األمين العام لألمم المتحدة 
أنطونيو جوتيريش

لوا
قا

2

نيوز

 اق��ت��رن ال��ش��ي��خ ن����ّواف األح��م��د ال��ج��اب��ر 
الصباح، أمير الكويت فى أذهان أبناء شعبه، 
ب��األم��ن واألم�����ان؛ ف��ال��رج��ل ق��ض��ى مسيرة 
حياته السياسية الممتدة نحو نصف قرن، 
وال��دف��اع  ال��داخ��ل��ي��ة،  وزارت����ى  ب��ي��ن  متنقاًل 
ومثابرة،  بهدوء  يعمل  الوطنى،  وال��ح��رس 
ه��اج��س��ه ال���وح���ي���د ت��ط��وي��ر ق������درات ب���الده 
حدودها،  أمن  وحفظ  واألمنية،  الدفاعية 

وأمن مواطنيه من أى اعتداء.
 إال أنه على المستوى الشخصى فإن األمير نواف 
للبحر،  عشقه  يتصدرها  عديدة  باهتمامات  يتمتع 
»هو  يقول  حيث  والشباك،  بالسنارة  السمك  وصيد 

عندى كل شىء تقريباً«.
أنه  فالمعروف  البحر؛  فى  العطل  أي��ام  ويقضى   
وال شتاًء، إال حين يكون فى مهمة  ال يسافر صيفاً 
أربعين  إج��ازة منذ نحو  لم يأخذ  إنه  وق��ال  رسمية. 

سنة.
ويكشف أنه يهوى الموسيقى، »استماعاً وممارسًة«، 
وهو يجيد العزف على العود والكمان والبيانو، مضيفاً 
أنه، حتى اللحظة، مازال يستمع للموسيقى واألغانى 

ويعزف كلما سمحت له الظروف.
هواية أخرى يمارسها، وهى الطبخ )طهو الطعام(، 
يتمكن  الجمعة، حينما ال  أيام  أنه فى  حيث يكشف 
فإنه  الطقس،  رداءة  بسبب  البحر،  إلى  الخروج  من 

فى  الطبخ  يحب  أنه  كما  المنزل.  فى  للعائلة  يطبخ 
يكون  ما  الذى غالباً  للقنص  الذهاب  أثناء  الطبيعة، 
برفقة صديقة الشيخ مشعل األحمد الجابر الصباح، 

ولى العهد.
األحمد  ن���ّواف  الشيخ  ال��ع��ائ��ل��ى،  المستوى  وع��ل��ى 
مواليد 25 / 6 / 1937، متزوج من الشيخة شريفة 
سليمان الجاسم، وله أربعة أوالد وبنت وهم: الشيخ 
والشيخ  الله،  عبد  والشيخ  فيصل،  والشيخ  أحمد، 

سالم، والشيخة شيخة.
ويحظى بحياة أسرية هادئة، تغلب على بيته صفة 
االنضباطية، يلتقى عائلته الكبيرة مع أبنائه وأحفاده، 
ثالثة أيام فى األسبوع هى األحد والثالثاء والجمعة. 

ويقول إن األقرب إلى قلبه، هو الصغير، ولكن ال فرق 
فى المحبة بين أبنائه وأحفاده، فكلهم أعزاء وقريبون 
إليه، ولكنه يعمل بالمثل القائل »ما أعّز من الولد إال 

ولد الولد«.
يقود سيارته بنفسه

ألمير  فيديو  مقطع  المدونين  من  العديد  ت��داول 
الكويت الشيخ نواف األحمد يخرج من المسجد بعد 
الجمعة ويقود سيارته بنفسه من دون موكب  صالة 
أو حراسة، مؤكدين أنها عادته ولم يغيرها بعد توليه 
اإلمارة. وأكدوا أن ذلك يأتى من تواضعه المعروف 
الجنسيات  وجميع  الكويتيين  المواطنين  وحب  عنه 

الموجودة فى الدولة له.

نواف األحمـد .. األميـر اإلنسـان
لم يأخـــذ إجــازة منذ نحــو أربعــني عامًا 

ال يسافر صيفًا وال شتاًء إال حني يكون ىف مهمة رسمية

يقود سيارته بنفسه من دون موكب أو حراسة

الوقيعة بين  أك��اد أج��زم بأصابع اإلخ���وان ف��ى م��ح��اوالت 
إذ  قديمة..  محاوالت  وه��ى  والكويتى..  المصرى  الشعبين 
الكويتى،  المجتمع  وس��ط  التغلغل  ف��ى  نجحوا  اإلخ���وان  إن 
بحكم أنه مجتمع متعدد الجنسيات، ومثلهم هنا مجتمع دولة 
المجتمع  وس��ط  التواجد  فى  نجحوا  واإلخ���وان  اإلم���ارات.. 
ذلك  ف��ى  واس��ت��غ��ل��وا  الخمسينيات،  منتصف  منذ  الكويتى 
استغلوا  ولألسف،  والمصريين..  لمصر  الكويت  أبناء  عشق 
التعليم،  وإلى  المدرسين  إلى   - يومها  من   - الكويت  حاجة 
الزاوية.. وهم  بالكويت من هذه  حتى نجحوا فى تواجدهم 
»اإلخوان«.. تسللوا للكويت من هذه الزاوية حتى أصبحت لهم 
- هناك - جمعيات ظاهرها التعليم، وأدواتها »المدرسون«، 
التعليم،  وعشق  الحاجة  ه��ذه  استغالل  ك��ان  باطنها  ولكن 
الكويت  رغبة  مستغلين  ربما  ت��واج��ده��م،  لهم  أصبح  حتى 
فى مساعدة أبناء الخليج فى نشر التعليم، إذ كانت الكويت 
تقدم مساعدات لمشيخات وإمارات الخليج على هيئة بعثات 
والفلسطينيين..  المصريين  م��ن  كانت  معظمها  تعليمية، 
وأنفقت  مّولتها  التى  البعثات  هذه  كانت  ولألسف  بعدهم.. 
عليها الكويت، بحكم أنها كانت فى مقدمة دول الخليج التى 
 - اإلم��ارات  فى هذه  الكويت  فأقامت  البترول..  فيها  ظهر 
قبل ميالد دولة اإلمارات - المدارس والمستشفيات وغيرها، 

وكانت هذه وتلك بداية تغلغل اإلخوان فى هذه اإلمارات.
وال���رأى  ب��ال��رأى  وسماحها  ال��ك��وي��ت  ديمقراطية  وبحكم 
اآلخر، أنشأ اإلخوان تنظيماتهم وراء هذه الديمقراطية.. بل 
أصبحت لهم - ومن زمان - صحفهم وجمعياتهم التى ارتدت 
الثوب الخيرى.. وكان لإلخوان هدفهم األول، وبالذات منذ 
كان  مصر..  حكم  عن  وأبعدهم  المصرى  الشعب  أسقطهم 
هدفهم ضرب هذه العالقة المميزة بين الكويت والقاهرة.. 
خالل   - لمصر  قدمت  الكويت  أن  القليل  إال  يعلم  ال  وق��د 
أزماتنا العديدة - فى السر أكثر مما قدمته الكويت لنا فى 
زمن الحرب.. وأبرزها صفقات السالح واالحتياطى المالى 
لدعم رصيدنا ال��دوالرى.. وهذا هو ما دفع »اإلخ��وان« إلى 
بين  ال��ع��ادي��ة  وغير  المميزة  العالقة  ه��ذه  تحطيم  محاولة 

الشعبين.
وآخر هذه المحاوالت حدثت عندما تسلل الفكر اإلخوانى 
ف��ى كل  م��وج��ودون  النفوس - وه���ؤالء  داخ��ل بعض ضعاف 
مجتمع - لضرب هذه العالقة غير العادية بين شعبى مصر 

والكويت.
ولقد تعّودنا أن يخرج علينا من يحاول ضرب هذه العالقة، 
سواء كان من بعض الفنانين الكوايتة - وهم قلة - أو من أحد 
فقاعات،  وتلك مجرد  وه��ذه  الكويتى..  األم��ة  ن��واب مجلس 
سريعاً ما تنتهى.. ولقد كان التحرك الكويتى الرسمى واضحاً 
تجاه هؤالء.. وحسب طبيعة المجتمع الكويتى الديمقراطى 
للنيابة  الكويتية  الحكومة  تركت  الحرة،  بديوانياته  المشهور 

وللقضاء التصرف.
وأكثرها فى  البترولية  ال��دول  أولى  الكويت  كانت  وإذا   **
هذه  »فقاعة  أن  نعلم  فإننا  المصرية..  العمالة  استقبال 
األيام« سوف تنتهى.. ولن تترك أثراً فى سماء العالقات بين 

الشعبين، وما هى إاّل فقاعات فى الهواء.

مصر والكويت.. وفقاعات الهواء

عباس الطرابيلى يكتب: 

ألنه بالطبع إنسان مرهف الحس، 
ومن طبعه الوفاء، صادق مع نفسه، 
أن  ومتوقعًا  ومنطقيًا  طبيعيًا  فكان 
باألمير  وعرفانًا  وفاًء  دموعه  تنهمر 
الراحل الشيخ صباح األحمد الجابر 

الصباح.
وق���د أث�����ارت ل��ح��ظ��ة ب��ك��اء األم���ي���ر ن���واف 
لليمين  أدائ��ه  الصباح خالل  الجابر  األحمد 
الدستورية أميراً لدولة الكويت خلفاً لألمير 
الذى  الصباح  الجابر  األحمد  صباح  الشيخ 
بمختلف  المواطنين  مشاعر  المنية،  وفاته 
البحث  محركات  ليتصدر  العربية،  ال���دول 
القصيرة  التغريدات  موقع  وترند  المختلفة، 

»تويتر«.
االجتماعى  التواصل  مواقع  رواد  ودش��ن 
األحمد،  ن��واف  الشيخ  اس��م  يحمل  هاشتاج 
متمنين له التوفيق فى خالفة حكم الكويت، 
وعشقه  لالنتباه  ال��الف��ت  تواضعه  مؤكدين 
حكمه،  بفترة  تفاؤلهم  ع��ن  معبرين  لبلده، 
تعلق  النشطاء: »ال خوف من شخص  وغرد 
وال  المواطنين  م��ع  يصلى  بالمساجد  قلبه 
لك  القلب..  ومتواضع وطيب  يرافقه حرس 

السمع والطاعة«. 
وأض��اف آخ��رون: »يوم مهيب.. مات أمير 
وع����اش أم���ي���ر.. ن��س��أل ال��ل��ه ل��س��م��و األم��ي��ر 

الشيخ نواف األحمد الجابر الصباح السداد 
والتوفيق.. فتواضعه الفت.. واستعانته بالله 
يعينه  ال��ل��ه  س��اب��غ..  للكويت  وح��ب��ه  ك��ب��ي��رة.. 
ع��ل��ى ك��ل خ��ي��ر«. واس��ت��ع��ان أح���د المغردين 
بآية قرآنية من سورة األحزاب، قال تعالى: 
َع��اَه��ُدوا  َم��ا  َص��َدُق��وا  ِرَج���اٌل  الُْمْؤِمِنيَن  »ِم��َن 
َوِمنُْهم  نَْحَبُه  َقَضىٰ  ن  َمّ َفِمنُْهم  َعلَيِْهٰ  اللََّه 
وتابع   ،»)23( تَبِْدياًل  لُوا  بََدّ َوَما  يَنتَِظُرٰ  ن  َمّ
قدرة  عن  كناية  رج���ال«،  »للمسئولية  بكلمة 
الشيخ نواف أمير الكويت الجديد فى تحمل 

مسئولية البالد والشعب الكويتى. 
»اللهم  بالتوفيق:  له  بالدعاء  البعض  وغرد 
للبر  بناصيته  وخذ  وترضى  تحب  لما  وفقه 
التى  الصالحة  البطانة  ل��ه  وه��ي��ئ  وال��ت��ق��وى 
تدله على الخير وتعينه عليه.. الشيخ نواف 

األحمد الجابر الصباح«.
ن���واف األحمد  وق���ال آخ���ر: »س��م��و الشيخ 
الجابر الصباح خير خلف لخير السلف سمعاً 
ننتهى..  وإليها  نبدأ  منها  للكويت  وط��اع��ة، 

وعظم الله أجر سموكم فى فقيد الكويت«.
ولم ينَس المواطنون أميرهم الراحل، حيث 
العميق لرحيله، فخورين  أعربوا عن حزنهم 
التى ظلت عالقتها  الكويت  بما قدمه لدولة 
جيدة مع أشقائها من الدول العربية األخرى 

فى ظل واليته.

دموع األمير تهــز قلــوب
أبنـــــاء الوطــن العــربى

»نــواف« ملهـم الكتاب  واملبدعـني ومربــى واألجيــال

وليا  كان  أن  بداية  منذ  ر سموه  تصَدّ وقد 
مجلة  ومنها  والكتب  المجالت  غالف  للعهد 
ال��ك��وي��ت وع���رض���ت ال��م��ج��ل��ة ب��ع��ض ال��ن��ق��اط 
بالعطاء  الحافلة  مسيرة سموه  فى  المضيئة 
والمواقف الوطنية واإلنسانية، ورحلته الثرية 
والمتمِيّزة فى العمل السياسى، وحبه للكويت، 

وحرصه على الدفاع والذود عنها.
صدر  كتاب  مثل  الكتب  عنه  تحدثت  كذلك 
دول�ة«  رج�ل  األحم�د  »ن�����واف  باسم   2007 فى 
م��ن إع����داد وت��أل��ي��ف ن����واف ال��ف��ل��ي��ج ال��ش��م��رى، 
األحمد  ن�واف  األمير  س�مو  لس�يرة  فيه  عرض 
المش�رقة، حيث أتى المؤلف ف�ى كتابه على ذكر 
سموه  عن  تح�دث  كما  ونش�أته،  س�موه  طفولة 
ونظرت�ه  األم�����ن  ل��رج��ال  ال��روح��ى  ل��ألب  كمثال 
بإس�هاب  تح�دث  ث�م  الكويت�ى،  اإلنس�ان  لبن�اء 
واس�����ت��ف��اض��ة ع�����ن س�����م��ات س�����م��وه االن��س��ان��ي��ة 
الراحل  األمير  بس�مو  عالقته  وع��ن  والخيرية 
الشيخ جابر األحم�د، وق�د أف�رد فص�اًل خاصاً 
لمبايع�ة مجل�س االم�ة لس�موه وآراء السياس�يين 
فى ش�خصيته، وأه�م المقاالت التى كتب�ت عنه 
التعاون  لدول مجل�س  وزي��ارات س�موه وجوالت�ه 
من  بقصائ�د  كتابه  المؤلف  واختت�م  الخليج�ى، 

عي�ون الش�عر قيلت فى سموه.
وقد ق�ال مؤلف الكت�اب نواف الش�مرى إن 
رمز  األحمد  ن��واف  الشيخ  العه�د  ول�ى  س�مو 
تمرس  للكوي�ت،  الحدي�ث  العه�د  رم��وز  م��ن 
م�ن  الكثير  وعاصر  ش�بابه  من�ذ  الحك�م  ف�ى 
األح�������داث ال��ت��ى ص��ه��رت ف��ى داخ��ل�����ه خبرة 
القي�ادة وحكمة اإلنس�ان وتجل�ت ل�دى س�موه 
فصاغ  المس�تقبل  ورؤى  ال��ح��اض��ر  حقائ�ق 
ف�ى جمي�ع  مي�زه  مؤسس�ياً  نهجاً  من خاللها 
المناص�ب التى تواله�ا وص�ارت مس�يرة حياته 

العملية نموذجاً يُحتذى.

الذى  الوفية«  ال��والي��ة  »عهد  كتاب  وكذلك 
أص�����دره ال��زم��ي��ل ال��ك��ات��ب ال��دك��ت��ور عيسى 
ال��ع��م��ي��رى،، م��ت��ن��اوالً ف��ي��ه س��ي��رة ح��ي��اة سمو 
ول���ى ال��ع��ه��د ال��ش��ي��خ ن����واف األح��م��د ال��ج��اب��ر 
بالمنجزات  الحافلة  الله-  -حفظه  الصباح 
م��رور 12 سنة  لمناسبة  وال��ع��ط��اءات، وذل��ك 

على توليه والية العهد.
يقول العميرى فى مقدمة كتابه: »ارتأينا أن 
من واجبنا الوطنى الكتابة عن شخصية بارزة 
استثناء،  بال  الحميدة  الصفات  كل  جمعت 
رجل كان له األثر الواضح والبصمة الحميدة 
وساهم  الكبير،  البلد  ه��ذا  ص��رح  ب��ن��اء  ف��ى 
له  واإلخ���الص  خدمته  فى  متميز-  -بشكل 
والتطوير،  التنمية  مجال  فى  مسيرته  طوال 
شاهداً  وك��ان  مراحلها،  كل  فى  واكبها  التى 
مهماً على كل ما مّرت به دولة الكويت طوال 
سماتها  أه��م  م��ن  أص��ب��ح  حتى  السنين  تلك 
على  والسير  ب��ه  يُقتدى  ورم���زاً  لها  وش��ع��اراً 
وإخ��الص  صمت  ف��ى  بالعمل  تميز  نهجه.. 

وتواضع على نحو فريد«.
واإلع��داد  للكتابة  أيضاً  دفعنى  »م��ا  وأك��د: 
لهذا العمل هو ما يتمتع به سموه من الخصال 
من  التى  الناجح،  القائد  وصفات  الحميدة، 
لبر  شعب  أى  ق��ي��ادة  ف��ى  المساهمة  شأنها 
األمان، والنظر لسموه ومحاولة االستفادة من 

تجربته الرائدة فى هذا الشأن«.
واس��ت��ط��رد ق��ائ��اًل: »م��ا دع��ان��ا للكتابة عن 
سموه هو تقديم المثال الرائع للقيادة المثالية 
ال��وف��ي��ة، لتكون ذك���رى خ��ال��دة ينهل  وال��والي��ة 
منها أجيال المستقبل، وتستفيد من خبراتها 
العلمية، وهى كلمة حق يجب أن تقال لتوثيق 
بحروف  الكويت  دول��ة  أع��الم  من  علم  سيرة 

من ذهب«.

والُكتاب  املؤلفني  أنظار  األحمد  ن��واف  األمير  سمو  إجن��ازات  لفتت 
موا إصدارات ُتعنى  منذ فترة طويلة، فكتبوا عنه َعبر الصحف، وقَدّ
ز، فكتبت  ع بالنجاح والعطاء والتمُيّ ز على مشواره املرَصّ بحياته، وترِكّ
عنه العديد من املجالت والكتب فى أكثر من مناسبة، مؤكدين أنه 

م إجنازات كبرى وعطاًء مستمرًا. قَدّ

بساطة األمير نواف كانت جواز سفره إلى قلوب الشعب الكويتى

الش�مرى يهدى األمير نسخة من كتاب »ن�واف األحم�د رج�ل دول�ة«
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»ساعدت وساطة الراحل صباح األحمد الجابر الصباح الحثيثة فى حل النزاعات فى 
الشرق األوسط فى ردم هوة االنقسامات فى ظل أصعب الظروف. وآمل أن تجتمع دول 

الخليج لتكريم إرثه والعمل نحو المستقبل التعاونى الذى تصوره«.

الرئيس األمريكى دونالد ترامب

لوا
قا

2

نيوز

منذ بداية يومه األول فى الحكم 
تحرك سمو األمير نواف األحمد 
الذى عودنا  الكبير  دوره  لممارسة 
عليه سابقا عندما كان وليًا للعهد 
ال��ع��رب��ى  ال���ص���دع  رأب  ب��م��ح��اول��ة 
وال���خ���اف ال��خ��ل��ي��ج��ى ن��ظ��را لما 
يعطى فرصة للعدد من الدول فى 

الدخول بشئوننا العربية.
واألمر لم يقتصر على ذلك، بل تحرك 
ال��ت��ى تشكل تهديدا  ف��ى االزم���ات  أي��ض��اً 
ويأتى على رأسها  العربى  القومى  لألمن 

القضية الليبية.
اخلالف اخلليجى

أرس���ل س��م��و األم��ي��ر ن���واف ب��ع��د توليه 
الحرمين  خ��ادم  أخية  إل��ى  رسالة  الحكم 
الشريفين العاهل السعودى الملك سلمان 

بن عبدالعزير.
أن  ح��ك��وم��ي��ة مطلعة  م��ص��ادر  وأك����دت 
ف��ح��وى ال��رس��ال��ة ال��خ��ط��ي��ة ال��ت��ى حملها 
نواف  الشيخ  الكويت  أمير  سمو  مبعوث 
وزي��ر اإلع��ام  الخارجية  وزي��ر  األح��م��د، 
ب��ال��وك��ال��ة، ال��ش��ي��خ د. أح��م��د ال��ن��اص��ر، 
العاهل  الشريفين  الحرمين  خ���ادم  إل��ى 
عبدالعزير،  بن  سلمان  الملك  السعودى 
ت��ت��ض��م��ن ال���ت���ش���اور وال��ت��ن��س��ي��ق ع��ل��ى كل 
األص���ع���دة وال��م��ج��االت، وم��ن��ه��ا ال��خ��اف 
الخليجى والتحديات األمنية واالقتصادية 

التى تواجه المنطقة.
الكويتية  »ال��ق��ب��س«  ص��ح��ي��ف��ة  ون��ق��ل��ت 
المصادر  ع��ن  اإلل��ك��ت��رون��ى  موقعها  على 
العربية  المملكة  م��ع  التنسيق  أن  ال��ق��ول 
لكونها أساسية ومحورية  يأتى  السعودية 
فى المنطقة، وتتضمن الرسالة العاقات 
البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها فى  بين 
األصعدة  وعلى جميع  المجاالت  مختلف 
االهتمام  ذات  القضايا  إل��ى  ب��اإلض��اف��ة 

اإلقليمية  المستجدات  وأه��م  المشترك 
والدولية.

 ليبيا
الكويت  دولة  أمير  السمو  أكد صاحب 
الشيخ نواف األحمد الجابر الصباح، على 
السياسى  ال��ح��وار  لدعم  ب��اده  استعداد 
الليبى والمصالحة للوصول إلى االستقرار 

فى ليبيا، وتقديم ما يلزم إلنجاح ذلك.
وشدد على دعم باده لحل سياسى فى 

ليبيا، مؤكداً أن الحل يجب أن يكون ليبيا 
- ليبيا بعيداً عن أى تدخل أجنبى.

فسمو األمير ظهرت مواقفه القوية فى 
قبل  سابقا  الشائكة،  القضايا  من  ع��دد 

توليه الحكم منها: 
اإلرهاب 

العالم  أن  ال��ص��ب��اح،  ن��واف  الشيخ  أك��د 
ي��زال  وال  اإلره����اب  م��ن  ي��ع��ان��ى  بأجمعه 
ال�����دول، وال يمكن  ب��ع��ض  ي��ه��دد  خ��ط��ره 

القضاء عليه إال من خال تضافر جهود 
جميع الدول وتبادل المعلومات والخبرات 
فيما بينها، باإلضافة إلى نشر الوعى بين 
المستوى  ثقافته ورفع  وتنمية  المواطنين 

المعيشى.
ففى ع��ام 2005 وق��ع ح���ادث إره��اب��ى 
فى أم الهيمان عندما كان األمير السابق 
ل��ل��ب��اد أح��م��د ال��ص��ب��اح ح���اض���را ودخ���ل 
أح���د ال��ب��ي��وت ل��اط��م��ئ��ن��ان وط��ل��ب ع��دم 

دخ����ول ص��ح��ف��ي��ي��ن، خ���رج األم���ي���ر ن���واف 
لقد  ق��ائ��ا:  وت��ح��دث  للصحافة  ال��ص��ب��اح 
تمت السيطرة على أحداث اإلرهاب وال 
خوف على الكويت ونحن قادرون وبحزم 
التعامل مع ذلك وأهم شىء سامة أفراد 
لحماية  بأنفسهم  يضحون  ال���ذى  األم���ن 

المواطنين.
 القضية الفلسطينية

الفلسطينية،  القضية  من  موقفه  وعن 
أن��ه ال يمكن  ن��واف األحمد الصباح  أك��د 
دون  وال��ن��ه��ائ��ى  ال��ش��ام��ل  ال��س��ام  تحقيق 
إل����ى ح���ل ع����ادل ف���ى القضية  ال��ت��وص��ل 
الفلسطينية، مشيرا إلى أن ذلك ال يتحقق 
القيادة  بين  القائمة  الخافات  بحل  إال 
باإلضافة  جهودها،  وتوحيد  الفلسطينية 
إل���ى ض�����رورة ت��ط��ب��ي��ق ج��م��ي��ع ال���ق���رارات 

الدولية بهذا الشأن.
النووى اإليرانى

ي��رى أن من حق  ن��واف الصباح  الشيخ 
أى دولة فى العالم الحصول على الطاقة 
النووية لاستخدام فى األغراض السلمية 
إذا كانت هناك أى ماحظات عن  ولكن 
النووية،  إي���ران  مفاعات  تشغيل  كيفية 
وال��م��ف��اوض��ات  ب��ال��ح��وار  التسوية  فيجب 
للتوصل لحلول مناسبة لجميع األطراف، 
ي��أت��ى ع��ن طريق  ال��م��ل��ف  وأن ح��ل ه���ذا 
الدولية  المنظمات  عبر  ال��دول��ى  ال��ح��وار 

المختصة.
 دعم شباب الكويت 

بالشباب  يشيد  م��ا  دائ��م��اً  ك��ان  ن���واف 
الدول  ومستقبل  الوطن  بحماة  ويصفهم 
لهم،  الرعاية  توفير  دائماً  أولوياته  وم��ن 
على  يصر  أن��ه  اإلنسانية  المواقف  وم��ن 
كل  الدينية  الشعائر  المواطنين  مشاركة 
رمضان فى مسجد بال الذى قام ببنائه. 

ُت��ع��رف ال��ش��ي��خ��ة ش��ري��ف��ة اجل��اس��م باسم 
مشاركتها  بفضل  واخل��ي��ر؛  ال��ع��ط��اء  س��ي��دة 
الدائمة فى مختلف الفعاليات االجتماعية 
واإلن��س��ان��ي��ة ف���ى ال��ك��وي��ت، وب��خ��اص��ة أن��ه��ا 
بسيط  وأس��ل��وب  صادقة  بابتسامة  تتمتع 

فى التعامل مع اجلميع.
 وم���ن ال��م��ع��روف ع��ن ال��ش��ي��خ��ة ش��ري��ف��ة أنها 
الهدوء  كبير من  بقدر  وتتمتع  شخصية بسيطة 
والتعامل الراقى فى كل المناسبات التى ظهرت 
خ��ال��ه��ا ك��م��ا أن��ه��ا ص��اح��ب��ة االب��ت��س��ام��ة العذبة 
الرائعة؛ لذلك فهى أميرة الخير فى الكويت كما 

أطلق عليها البعض.
 الشيخة شريفة حرصت على أن يكون لها دور 
اجتماعى بارز وشاركت فى عدد من الفعاليات 
الكويتية  المرأة  صحة  تخص  التى  تلك  خاصة 
م��ح��ارب��ة سرطان  ملف  على  اإلش����راف  وت��ول��ت 

الثدى ومشكات الغدة الدرقية.
 وقد تزوج األمير نواف األحمد وهو فى ريعان 
فى  الجاسم،  سليمان  السيدة شريفة  من  شبابه 
األوالد  من  ولهما  العشرين،  القرن  خمسينيات 
أربعة أبناء وبنت واحدة، وهم »أحمد«، من مواليد 
1956 و«فيصل« مواليد 1957، وهو وكيل وزارة 
من  و«ع��ب��دال��ل��ه«،  ال��ع��ام،  األم��ن  لشئون  الداخلية 
مواليد 1958، و«سالم«، من مواليد 1960 رئيس 

جهاز أمن الدولة وبنت واحدة وتُدعى »شيخة«.
 و الشيخة »شريفة«، التى ولدت ألبوين كويتيين، 
تُعرف فى األوساط االجتماعية والسياسية بأنها 
سيدة الخير والعطاء، وصاحبة ابتسامة ال تفارق 

وجهها.
ت��راف��ق الشيخة »ش��ري��ف��ة« زوجها  م��ا   ودائ��م��اً 
كما  الملكية،  المراسم  بعض  ف��ى  ن��واف  األم��ي��ر 
رعت العديد من الفعاليات الخيرية واالجتماعية 

فى الكويت.
كويتية  ألس��رة  الجاسم  شريفة  السيدة  ُول��دت   
الجاسم  سليمان  ال��س��ي��د  ه��و  ف��وال��ده��ا  خ��ال��ص��ة 
الغانم، أما والدتها فهى المرحومة رقية عبدالله 

يوسف العبدالرزاق.
 الشيخة شريفة الجاسم لديها أيضاً 5 أشقاء؛ 3 
من الذكور وهم أحمد داوود، محمد واألخ األخير 
هو عبدالعزيز وشقيقتان هما بدرية وفتوح، كما 
من  وهى  العنزة  قبيلة  إلى  عائلتها  أص��ول  ترجع 

أشهر قبائل العرب.
السمو  صاحب  م��ن  شريف  الشيخة  ت��زوج��ت   
األم��ي��ر ال��ش��ي��خ ن���واف األح��م��د ال��ج��اب��ر الصباح 

وك��ان كاهما ف��ى س��ن صغيرة وذل��ك ف��ى مطلع 
الخمسينات من القرن ال�20 وُرزقت منه ب�4 أبناء 

ذكور وفتاة واحدة وهم: 
ُولد  الذى  الصباح  الجابر  األحمد  نواف  أحمد 
من  ويبلغ  شريفة  الشيخة  أبناء  أكبر   1956 عام 

العمر 64 عاماً.
فيصل نواف األحمد الجابر الصباح وُولد عام 
1957 ويشغل منصب وكيل وزارة الداخلية لشئون 

األمن العام الكويتى.
االبن  الصباح  الجابر  األحمد  ن��واف  الله  عبد 

الثالث الذى ُولد عام 1958.
س��ال��م ن���واف األح��م��د ال��ج��اب��ر ال��ص��ب��اح االب��ن 

األصغر بين الذكور الذى ُولد عام 1960 ويشغل 
منصب رئيس جهاز أمن الدولة الكويتى.

الشيخة شيخة هى االبنة الوحيدة لسمو األمير 
نواف األحمد الجابر الصباح وُولدت عام 1962.
خال زواج الشيخة شريفة من صاحب السمو 
الصباح  ال��ج��اب��ر  األح��م��د  ن���واف  الشيخ  األم��ي��ر 
-حفظه الله ورعاه- رافقته فى بعض المناسبات 
وخارجها  الكويت  داخل  الرسمية  واالستقباالت 
أبرزها  المناصب  من  ع��دداً  يشغل  وقتها  وك��ان 
وزير الشئون االجتماعية ثم وزير الداخلية حتى 
فيه  وظل  الكويتى  العهد  ولى  إلى منصب  وصل 

لمدة 14 عاماً.

أمير الكويت عازم على حل مشكالت املنطقة والخالف الخليجى
أكد دعم استقرار ليبيا وحتقيق املصاحلة ورفض التدخل اخلارجى

الشيخة شريفة الجاسم.. سيدة الخير والعطاء
دورها االجتماعى بارز.. صحة املرأة الكويتية وحقوقها على رأس اهتماماتها

ترافق زوجها األمري نواف ىف املراسم امللكية.. وترعى العديد من الفعاليات اخلريية واالجتماعية 

إن المنطقة العربية فقدت رجا حكيما بوفاة الشيخ صباح 
األحمد الجابر الصباح، أمير الكويت، فقد كان األمير رجل 
لبقا سعى  ومتحدثا  النية  المنطقة وحسن  فى  المصالحات 

إلى وضع باده فى مكانة جيدة بين دول العالم.
الراحل  للرئيس  لقاء  آخ��ر  يكون  أن  المفارقات  من  وإن��ه 
عبد الناصر مع أمير كويتى وتوفى أمير الكويت فى الذكرى 

الخمسين لوفاة عبد الناصر.
وبالنظر إلى العاقات المصرية الكويتية نجد أنها عاقات 
قديمة ومتجذرة، وعاقة مصر مع الكويت جيدة منذ زمن 
طويل، فهى الدولة التى أنشأت جمعية دعم مصر بعد حرب 
73 وقاموا ببناء ضخم فى السويس وكانوا شديدى الحماس 

لدعم مصر حتى قبل الغزو العراقى لدولتهم«.
الراحل هو رجل مصالحات وكان  الكويت  وأؤكد أن أمير 
فى  كثيرا  وح��اول  األط��راف  كل  بين  يوفق  أن  يحاول  دائماً 
األزمة القطرية الخليجية فهو رجل يسعى دائماً إلى توحيد 
الفرقاء، وأن األمير الراحل خلق قدرا كبيرا من االستقرار 
األم��ة، كما وضع  رئيس مجلس  بعناصر شابة، منهم  ودف��ع 
يمنع فكرة االستعاء على أى شخص  لعائلته  خطا فاصا 

من الكويت وال يجعلهم فوق المحاسبة.
وأعتقد أن الكويت ستكون من آخر الدول التى ستطبع مع 
إسرائيل ألنها تتمسك بثوابت القضية الفلسطينية، والكويت 

احتضنت القيادات المؤسسة للعمل النضالى.
أن  رغ��م  الخليج  فى  الديمقراطية  رواد  من  الكويت  وإن 
تركيبتها السكانية معقدة بوجود السنة والشيعة، ولكن لديهم 

قدرا كبيرا من اإلحساس التلقائى للديمقراطية.
سيتغير،  الكويتية  الخارجية  العاقات  ملف  أن  أظن  وال 
جزءا  للكويت  ونذكر  متقاربة،  وأفكارها  تحكم  عائلة  فهى 
آخر فى المساهمة الثقافية العربية متمثلة فى دعم الحركة 

الثقافية العربية.
وبالتالى  الخليج،  دول  كل  عن  مبكرا  الكويت  ب��دأت  فقد 
كويتيا  وعيا  وتشكل  مبكرا  ك��ان  لديهم  بالتعليم  االه��ت��م��ام 

بدورهم العربى واإلسامى واآلسيوى.
وقد اتخذت مصر موقفا واضحا ال لبس فيه على اإلطاق 
رافضا  سياسياً  غطاء  وخلقت  للكويت  العراقى  الغزو  فى 

للغزو بالتعاون مع سوريا.

 رجل مصالحات فى المنطقة

د. مصطفى الفقى يكتب:

انتخابات مجلس األمة تفتح الباب 
ملستقبل يدعم الوحدة الوطنية

بعد أيام قليلة... من دعوة سمو أمير 
الكويت الشيخ نواف األحمد الجابر 
الصباح مواطنيه إلى ضرورة التمسك 
وأهمها  الراسخة  الوطنية  بالثوابت 
ال���وح���دة ال��وط��ن��ي��ة، وت��أك��ي��ده رف��ض 
الكويتيين،  بين  التفرقة  أشكال  كل 
والديمقراطية  بالدستور  والتمسك 
ودولة المؤسسات والقانون، فتح باب 

الترشح لانتخابات.
ب��اب  ال��ك��وي��ت��ي��ة  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  وف��ت��ح��ت 
المقرر  األم���ة،  مجلس  الن��ت��خ��اب��ات  ال��ت��رش��ح 
تنظيمها فى 5 ديسمبر المقبل. وحسب وكالة 
االنتخابات  إدارة شئون  فإن  الكويتية  األنباء 
العامة فى الوزارة فتحت رسمياً باب الترشح 
ال�16  التشريعى  للفصل  المجلس  النتخابات 
على أن يستمر قبول الطلبات حتى األربعاء 

الموافق 4 نوفمبر المقبل.
أن��ه ووف��ق��اً ألح��ك��ام قانون  الوكالة  وأك���دت 
فيمن  يشترط  فإنه  ال��ب��اد،  فى  االنتخابات 
يريد ترشيح نفسه أن يكون كويتى الجنسية 
اسمه  يكون  وأن  للقانون  وفقاً  بصفة أصلية 
تقل  وأال  االنتخاب  ج��داول  أحد  فى  مدرجاً 
سنه يوم االنتخاب عن 30 سنة ميادية وأن 

يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتا.
الكويت  الباحث واألستاذ فى جامعة  وقال 
الدكتور عبدالله الجسمى إن كلمة الشيخ نواف 
تضمنت خطوطاً عريضة لحقبة جديدة من 
الحكم، مشيراً إلى دعوته للناخبين الكويتيين 
إل����ى »م����راع����اة ال��ل��ه وض��م��ائ��ره��م واخ��ت��ي��ار 
بالممارسة  يتحلون  الذين  المرشحين  أفضل 
البرلمانية الصحيحة والذين يقومون بواجبهم 
الرقابى والتشريعى ويضعون مصالح الكويت 

العليا فوق أى اعتبار«.

أشار الجسمى إلى أن تركيز أمير الكويت 
ع��ل��ى ال��وح��دة ال��وط��ن��ي��ة ن��اب��ع م��ن حرصه 
وتماسكه،  الكويتى  المجتمع  وح��دة  على 
المرشحين  اختيار  معايير  تخضع  و»أال 
أس���س طائفية  أى  إل���ى  االن��ت��خ��اب��ات  ف��ى 
أو  دول���ة  أى  »ق���وة  أن  مضيفاً  قبلية«،  أو 
ووالئها  مكوناتها  تاحم  من  تأتى  مجتمع 
للوطن كما أن الظروف المحيطة بالكويت 
الوقوف  تستدعى  عموماً  الخليج  ومنطقة 
أجل  من  يروجها  ومن  الطائفية  وجه  فى 
التدخل فى شئون دول الخليج العربية التى 
نتج عنها ظهور القوى المتطرفة وأساليبها 

فى العنف«.
الحالى  السياسى  بالمشهد  يتعلق  وفيما 
ال��ك��وي��ت ودور ج��م��اع��ة اإلخ����وان فيه،  ف��ى 
اإلخوان  وضع  أن  الجسمى  الدكتور  اعتبر 
ك��ان ف��ى السابق  ل��م يعد كما  ال��ك��وي��ت  ف��ى 
الشعبى  المستوى  على  نفوذهم  تراجع  إذا 
قطاعات  أم��ام  و»انكشفوا  ملحوظ  بشكل 
كان  وإذا  ال��ك��وي��ت��ى،  المجتمع  م��ن  واس��ع��ة 
وسعى  حقيقى  إص��اح��ى  ب��رن��ام��ج  ه��ن��اك 
لتحديث المجتمع الكويتى، فإن اإلخوان لن 

يكونوا جزءا من مستقبل الكويت«.
وحول تأثير الظروف الحالية على مسار 
أن  الجسمى  أوض���ح  االنتخابية،  العملية 
االنتخابات ستُجرى فى ظل تدابير احتواء 
فيروس كورونا المستجد حيث تم منع إقامة 
االنتخابية  والتجمعات  وال��والئ��م  ال��ن��دوات 
وه��و األم���ر ال���ذى م��ن ش��أن��ه أن ي��ؤث��ر على 
الجدد  خصوصاً  المرشحين  بعض  وصول 
منهم، إلى الجمهور بشكل فعال، مشيراً فى 
الوقت ذاته إلى إمكانية االستعاضة ببدائل 

التواصل االفتراضى.

الكويت تواصل جهودها لتحقيق املصاحلة العربية

الشيخة شريفة اجلاسم

األمير نواف خالل لقائه  مرزوق  الغامن رئيس مجلس األمة الكويتى
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»الراحل صباح األحمد الجابر الصباح قائد حكيم كرس حياته فى خدمة 
شعبه وأمته ودينه وخدمة اإلنسانية وستظل أعماله ومنجزاته راسخة 
فى الوجدان وستبقيه نموذجا يحتذى به فى القيادة والبذل والعطاء«.

ملك البحرين حمد بن عيسى
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نيوز

ل�����م ي����ك����ن ي�������وم ال���ت���اس���ع 
والعشرين من شهر سبتمبر 
الماضى يومًا عاديًا بالنسبة 
العربية  واألم��ت��ي��ن  للكويت 
واإلس����ام����ي����ة واإلن���س���ان���ي���ة 
عالمنا  عن  رحل  فقد  كلها؛ 
أمير اإلنسانية الشيخ صباح األحمد 
الديوان  أعلن  حيث  الصباح،  الجابر 
األم��ي��رى ال��ك��وي��ت��ى، ن��ب��أ ب��وف��اة أمير 
الكويت الشيخ  صباح األحمد الجابر 
الرسمى  التلفزيون  وك���ان  ال��ص��ب��اح، 
ال��ك��وي��ت��ى ق��د ق��ط��ع ب��ث��ه ق��ب��ل إع��ان 

الخبر وبث آيات من القرآن الكريم.
من  بياناً  الرسمى  الكويت  تلفزيون  ونقل 
الله  بسم  يلى:  ما  فيه  جاء  األميرى  الديوان 
المطمئنة  النفس  أيتها  »ي��ا  الرحيم  الرحمن 
ارجعى إلى ربك راضية مرضية فادخلى فى 
عبادى وادخلى جنتى«. ببالغ الحزن واألسى، 
الكويتى  الشعب  إل��ى  األميرى  ال��دي��وان  ينعى 
العالم  وشعوب  واإلسالمية  العربية  واألمتين 
تعالى،  الله  بإذن  له  المغفور  وفاة  الصديقة، 
صاحب السمو الشيخ صباح األحمد الجابر 
إلى  انتقل  ال��ذى  الكويت  دول��ة  أمير  الصباح، 
ج���وار رب���ه، داع��ي��ن ال��ل��ه ع��ز وج��ل أن يتغمد 
فسيح  يسكنه  وأن  رح��م��ت��ه  ب��واس��ع  الفقيد 
جناته، وال حول وال قوة إال بالله، وإنا لله وإنا 

إليه راجعون. 
يوليو   18 ف��ى  أعلنت،  ق��د  الكويت  وك��ان��ت 
البالد  أمير  بعض صالحيات  نقل  الماضى، 
لولى عهده، نواف األحمد الجابر الصباح )83 

عاماً(، إثر دخول األمير المستشفى.
الكويت،  أمير  يمكث  كان  يوليو،   23 ومنذ 
الواليات  فى  الصباح،  األحمد  صباح  الشيخ 
ال��م��ت��ح��دة، الس��ت��ك��م��ال ال���ع���الج ال��ط��ب��ى بعد 

جراحة خضع لها فى الكويت.
وك����ان ال��ص��ب��اح ق���د ق���ام ف���ى ع���ام 2019 
الماضى برحلة عالجية فى الواليات المتحدة 
مع  ل��ق��اء  إل��غ��اء  تخللها  أس��اب��ي��ع،   6 استمرت 
ال��رئ��ي��س األم��ي��رك��ى، دون��ال��د ت��رام��ب، بسبب 

وضعه الصحى.
ال��راح��ل  ال��ك��وي��ت  أم��ي��ر  وارى جثمان  وق��د 
الثرى،  الصباح  الجابر  الشيخ صباح األحمد 
مساء األربعاء؛ حيث تم دفن جثمانه بمقابر 

أسرة آل الصباح.
واقتصر حضور مراسم دفن الجثمان على 
األحمد  ن��واف  الشيخ  الكويت  أمير  حضور 
الجابر الصباح، ورئيس مجلس األمة الكويتى 
ال��وزراء  مجلس  ورئيس  الغانم،  على  م��رزوق 
الصباح،  الحمد  خالد  الشيخ صباح  الكويتى 
ونائب رئيس الحرس الوطنى الكويتى الشيخ 
م��ش��ع��ل األح��م��د ال��ج��اب��ر ال��ص��ب��اح، وال��ش��ي��خ 
وعدد  الصباح،  الجابر  األحمد  ناصر صباح 
من أفراد أسرة آل الصباح، وفقا لمتطلبات 
الصحة وال��س��الم��ة ال��ع��ام��ة وس��ط إج���راءات 

احترازية.
الشيخ  الراحل  الكويت  أمير  جثمان  وُشّيع 
ص��ب��اح األح��م��د ال��ج��اب��ر ال��ص��ب��اح إل���ى م��ث��واه 
األخير، وسط موكب مهيب من قوات الحرس 
على  ال��ج��ن��ازة  انتهاء ص��الة  األم��ي��رى، عقب 
رباح  بن  بالل  بمسجد  الكويت  فقيد  جثمان 
الكويت  أم��ي��ر  ب��ح��ض��ور  ال��ص��دي��ق،  بمنطقة 
وكبار  الصباح  الجابر  األحمد  ن��واف  الشيخ 

رجال الدولة وأسرة آل الصباح.
الشيخ  ال��راح��ل  الكويت  أمير  جثمان  ك��ان 
ص��ب��اح األح��م��د ال��ج��اب��ر ال��ص��ب��اح وص���ل إل��ى 
قاعة التشريفات بالمطار األميرى فى حوالى 

من  ق��ادم��ا  ظ��ه��را،  والنصف  الثانية  الساعة 
الواليات المتحدة.

اجل����ري����دة ال��رس��م��ي��ة ت��ن��ش��ر ق���رار 
لوفاة  احل��داد  حالة  بإعالن  الرئيس 

أمير الكويت
الرئيس  ق��رار  الرسمية  الجريدة  نشرت 
الفتاح السيسى رقم 574 لسنة 2020  عبد 
العام فى جميع أنحاء  بإعالن حالة الحداد 
أي��ام،  ث��الث��ة  ل��م��دة  العربية  مصر  جمهورية 
الشيخ صباح  سمو  له  المغفور  لوفاة  وذل��ك 
الكويت،  الجابر الصباح، أمير دولة  األحمد 
يوم  وحتى  سبتمبر   29 الثالثاء  من  اعتباراً 

الخميس الموافق األول من أكتوبر 2020. 
نعى  السيسى،  الفتاح  عبد  الرئيس  ك��ان 
ببالغ الحزن واألسى وفاة المغفور له الشيخ 
دولة  أمير  الصباح«  الجابر  األحمد  »صباح 
الكويت، مؤكداً أن األمة العربية واإلسالمية 
عن  معرباً  رجالها،  أغلى  من  قائداً  فقدت 
الشقيقة  ال��ك��وي��ت  ل��دول��ة  ال��ت��ع��ازى  خ��ال��ص 
ح��ك��وم��ًة وش��ع��ب��اً، داع��ي��اً ال��ل��ه ع��ز وج���ل أن 
الصبر  أسرته  ويلهم  برحمته  الفقيد  يتغمد 

والسلوان.
الملك  الشريفين  الحرمين  خادم  نعى  كما 
دولة  أمير  آل سعود،  العزيز  بن عبد  سلمان 
الكويت، الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح، 

الذى انتقل إلى جوار ربه. 
ك��م��ا ن��ع��ى األم���ي���ر م��ح��م��د ب���ن س��ل��م��ان بن 
عبدالعزيز آل سعود، ولى العهد نائب رئيس 
أمير  السعودى،  الدفاع  وزير  ال��وزراء  مجلس 
الكويت، الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح.
وأكد خادم الحرمين الشريفين وولى العهد 
فى  األش��ق��اء  يشاركون  وشعبها  المملكة  أن 
-جل  ال��ل��ه  إل��ى  ويبتهلون  أح��زان��ه��م،  الكويت 
والشعب  ال��ك��ري��م��ة  األس����رة  يلهم  أن  وع���ال- 
هذا  فى  والسلوان  الصبر  الشقيق  الكويتى 
المصاب الجلل، وأن يديم على دولة الكويت 
والرخاء  واالستقرار  األم��ن  الشقيق  وشعبها 

واالزدهار.

أبوالغيط يقدم واجب العزاء إلى أمير 
الكويت فى وفاة الشيخ صباح األحمد

العربية  ال��دول  لجامعة  العام  األمين  ق��دم 
أحمد أبو الغيط، والوفد المرافق له، واجب 
العزاء إلى أمير الكويت الشيخ نواف األحمد 
الجابر الصباح، فى وفاة األمير الراحل الشيخ 

صباح األحمد الجابر الصباح.
وأع��رب أبو الغيط  عن خالص عزائه فى 
وفاة أمير اإلنسانية، سائاًل المولى –تعالى- 
ويسكنه  ومغفرته،  رحمته  بواسع  يتغمده  أن 
فسيح جناته، وأن يلهم أسرته الكريمة جميل 

الصبر وحسن العزاء.
الشيخ  الكويت  أم��ي��ر  أع���رب  جانبه،  وم��ن 

نواف األحمد الجابر الصباح، عن بالغ شكره 
وت��ق��دي��ره ل��م��ا أب����داه أب���و ال��غ��ي��ط م��ن ص��ادق 

المواساة، وخالص التعازى والدعاء.
مكتوم،  آل  راش��د  بن  الشيخ محمد  ق��دم   
ن��ائ��ب رئ��ي��س دول���ة اإلم����ارات رئ��ي��س مجلس 
الشيخ  إلى  العزاء  ال��وزراء حاكم دبى، واجب 
نواف األحمد الجابر الصباح، أمير الكويت، 
فى وفاة األمير الراحل الشيخ صباح األحمد 

الجابر الصباح.
ونقل الشيخ محمد بن راشد أصدق تعازى 
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، 
إلى الشيخ نواف األحمد الجابر الصباح فى 

وفاة الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح.
ال��ك��وي��ت يتلقى رس��ال��ة  أم��ي��ر دول���ة 
تعزية من األمني العام لألمم املتحدة

  تلقى صاحب السمو الشيخ نواف األحمد 
الجابر الصباح رسالة تعزية، من األمين العام 
لألمم المتحدة أنطونيو جوتيرش أعرب فيها 
لسموه  مواساته  وص��ادق  تعازيه  خالص  عن 
وللشعب الكويتى فى وفاة صاحب السمو أمير 
األحمد  صباح  الشيخ  ال��راح��ل  الكويت  دول��ة 

الجابر الصباح -رحمه الله.
سموه  بإسهامات  األممى  المسئول  وأش��اد 
أجمع  وال��ع��ال��م  المنطقة  ف��ى  ال��ل��ه-  -رح��م��ه 
السياسى  التقدم  فى  والرائد  البارز  وب��دوره 
واالق����ت����ص����ادى واإلن���س���ان���ى وع���ط���ائ���ه على 
األصعدة كافة، والسيما اإلنسانية منها التى 
بوصفه  المتحدة  األم���م  منظمة  ب��ه  ش��ه��دت 
ن��واف  الشيخ  لسمو  متمنياً  إنسانياً،  ق��ائ��داً 
الكويتى  وللشعب  ال��ص��ب��اح  ال��ج��اب��ر  األح��م��د 

جميل الصبر وحسن العزاء.
توجه عدد من رؤساء وقادة الدول العربية 
الكويت  أم��ي��ر  ب��وف��اة  للتعزية  ال��ك��وي��ت،  إل���ى 
الراحل صباح األحمد الجابر الصباح، الذى 

وورى الثرى أمس األربعاء.  
السيسى  الفتاح  عبد  الرئيس  وص��ل  وق��د 
إلى الكويت، لتقديم واجب العزاء بوفاة أمير 
الكويت الراحل الشيخ صباح األحمد الجابر 

الصباح، وفق ما أعلنت الرئاسة المصرية.
الله  كما وصل العاهل األردنى الملك عبد 
الله  عبد  بن  الحسين  األمير  يرافقه  الثانى، 
الثانى، ولى العهد، إلى الكويت على رأس وفد 
األمير  بوفاة  العزاء  لتقديم  المستوى،  رفيع 
الراحل الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح.
واستقبل أمير الكويت الشيخ نواف األحمد 
الجابر الصباح، الرئيس العراقى برهم صالح، 
قادماً من العراق للتعزية بوفاة األمير الراحل.
كما وصل سلطان ُعمان هيثم بن طارق بن 
واجب  لتقديم  الكويت  إلى  سعيد،  آل  تيمور 
العزاء بوفاة أمير البالد الراحل الشيخ صباح 

األحمد الجابر الصباح. 
وانهالت التعازى من زعماء العالم فى وفاة 
المحنك،  والسياسى  المخضرم  الدبلوماسى 
بالعمل  واسع الهتمامه  باحترام  الذى حظى 
اإلنسانى، والذى سعى إلى حل الخالفات فى 

الشرق األوسط.
وقدم وزير الدفاع األمريكى، مارك إسبر، 
واجب العزاء نيابة عن الحكومة األمريكية فى 
األحمد  صباح  الشيخ  الراحل،  الكويت  أمير 

الجابر الصباح.
كما بعث رئيس روسيا االتحادية فالديمير 
نواف  الشيخ  الكويت  أمير  إلى  ببرقية  بوتين 
األح��م��د ال��ج��اب��ر ال��ص��ب��اح، أع���رب فيها عن 
األحمد  األم��ي��ر ص��ب��اح  ف��ى  العميقة  ت��ع��ازي��ه 

الجابر الصباح.

نعى عدد كبير من نجوم الوطن العربى أمير 
الجابر  األحمد  صباح  الشيخ  الراحل  الكويت 

الصباح بتغريدات ورسائل مؤثرة.
عبر  الكويت  أمير  نعى  الشيخ،  آل  تركى  المستشار 
الشيخ  على  الله  »رحمة  ق��ال:  »تويتر« حيث  فى  حسابه 
الوالد صباح األحمد الصباح... عزائى ألهلنا فى الكويت 
والوطن العربى والعالم أجمع وحفظ الله الكويت وأهلها 

وآخر األحزان«.
ونعى نجوم الخليج الراحل، ومنهم الفنانة نوال الكويتية 
الراحل، التى كتبت عبر »تويتر«: » اليوم رحل عنا نور بلدنا 
وأميرنا وأبونا عظم الله أجركم يا أهلى أهل الكويت، الله 
يرحمه ويوسع منازله ويغفر له، وسيظل الشيخ صباح فى 

قلوبنا دائماً الله يرحمك ويغفر لك يا حبيبنا«.
للراحل  صورة  نشر  الرويشد  عبدالله  الكويتى  الفنان 
ويسكنك  لك  ويغفر  يبا  يا  يرحمك  »الله  عليها:  وكتب 

فسيح جناته، إنا لله وإنا اليه راجعون«.
ألهلنا  التعازى  »خالص  قال:  الجوهرى  عبادى  الفنان 
رحيل  فى  واإلسالمية  العربية  األمة  وسائر  الكويت  فى 

الشيخ صباح األحمد إنا لله وإنا إليه راجعون«.
حسين الجسمى نعى الراحل بتغريدة مؤثرة قال فيها: 
»وداعاً يا أمير اإلنسانية، خالص التعازى ألهلنا وأحبابنا 
فى الكويت الحبيبة وسائر األمة العربية واإلسالمية فى 
اللهم  الصباح،  األحمد  صباح  الشيخ  الجميع  أب  رحيل 

يّمن كتابه وهّون حسابه وارحمه«.

ماجد المهندس غرّد قائاًل: »خالص التعازى والمواساة 
الصباح  األحمد  صباح  الشيخ  بوفاة  الكويت  فى  ألهلنا 

رحمه الله وأسكنه فسيح جناته«.
الفنان عبدالمجيد عبدالله قال معزياً الشعب الكويتى: 

»عظم الله أجرنا وأجركم يأهل الكويت«.
»تويتر«  على  منبرها  حولت  أحالم  االماراتية  النجمة 
البروفايل  صورة  بتغيير  وقامت  بالراحل  التعازى  لتلقى 
الخاص بها، حيث وضعت صورة الراحل وكتبت أكثر من 
تغريدة، فقالت فى األولى: »ااااااه رحمة الله عليك يبه 
صباح، اااااه يا كسر الظهر رحمة الله عليك يا الغالى يا 

قطعة من القلب«.

من  خيراً  داراً  أبدله  »اللهم  قالت:  ثانية  تغريدة  وفى 
داره وأهاًل خيراً من أهله، واجعل هذه األيام خير أيامه 
بالماء  اغسله  اللهم  النعيم.  جنات  جناتك  فى  واجعله 
والثلج والبرد ونقه من خطاياه كما يُنقى الثوب األبيض 

من الدنس، يارب ارحمه يارب«.
الله  قلبى،  فى  كبير  بحزن  »أح��س  ثالثة:  فى  وقالت 
»وترجل  وتابعت:  عليك«،  الله  رحمه  يبا صباح  يرحمك 

الفارس الحكيم فارس اإلنسانية أبوى الشيخ صباح«.
المرض  بعد صراع مع  تُوفى  الكويت  أمير دولة  وكان 
ومعاناة من مشكالت صحية فى القلب. وقطعت وسائل 
اإلع���الم الكويتية اإلرس���ال وب���دأت ف��ى ب��ث ت���الوات من 

القرآن لفترة قبل اإلعالن رسمياً عن الوفاة، ونعى نجوم 
لبنان الراحل، فكتب الفنان راغب عالمة متوجهاً بتعازيه 
للشعب  ال��ح��ارة  »ال��ت��ع��ازى  ق��ائ��اًل:  الكويتى  الشعب  إل��ى 
الكويتى الحبيب والغالى بوفاة أميرنا العظيم أمير الخير 
والمحبة الشيخ صباح األحمد الصباح رحمه الله وأسكنه 
فسيح جنانه«، وكتبت الفنانة نجوى كرم معلقة على خبر 
اإلنسانية  أمير  يرحم  »الله  الكويت قائلة:  رحيل أمير 
أهل  لكل  ال��ح��ارة  تعازينا  األح��م��د  ص��ب��اح  الشيخ  سمو 

الكويت الحبيبة«.
بوفاة  الكويت  لشعب  التعازى  »كل  كتبت  إليسا  الفنانة 
شخصية  الصباح.  الجابر  األحمد  صباح  الشيخ  األمير 

استثنائية إلها كتير من األفضال على العالم العربى وعلى 
لبنان. أحر التعازى للكويتيين والصلوات لروحه«.

الفنان فارس كرم كتب قائاًل: »أحّر التعازى ألهلنا فى 
الكويت الشقيقة بوفاة سمّو األمير الشيخ صباح األحمد 

الصباح. تغمده الله بواسع رحمته«.
التعازى  وأح���ّر  ك��ات��ب��ًة: »خ��ال��ص  ي��ارا  الفنانة  وغ���ردت 
للكويت الحبيبة وأهلها وكل الوطن العربى برحيل أميرها 
الشيخ صباح األحمد الصباح خسارة للوطن العربى كله 

الله يصّبركم«.
كتبت الفنانة نوال الزغبى على تويتر: »رحم الله الشيخ 
وأه��ل��ه..  للبنان  المحب  االم��ي��ر  الصباح  األح��م��د  ج��اب��ر 
للشعب  التعازى  أحّر  الكويت..  قلب  على  الغالى  والوالد 
فقيدكم  وأسكن  والسلوان  الصبر  الله  ألهمكم  الكويتى.. 

فسيح جنانه«.
فغّرد:  الكويتى  األمير  عياش  رام��ى  الفنان  نعى  كما 
الحبيبة  الكويت  دول��ة  فى  وأصدقائى  وإخ��وان��ى  »أهلى 
حزننا كبير بفقدان أمير اإلنسانية الشيخ صباح األحمد. 

عظم الله أجركم«.
وكتبت عبر  الراحل،  السورية أصالة  الفنانة  نعت  كما 
رحيل  على  بالكويت  وأحّبتنا  أهلنا  يعين  »الله  »تويتر«: 
الوالد الغالى الشيخ صباح األحمد الصباح، الله يرحمه 

ويغفر له ويكون مثواه الجّنة، آمين، يا رّب العالمين«.
من جهته، الفنان السورى تيم حسن قال: »تعازَىّ إلى 
الشيخ صباح  أميرها  بوفاة  الكويتيين  واألشقاء  الكويت 

األحمد الصباح، البقاء لله«.

العالم يودع أمير اإلنسانية الشيخ صباح األحمد 
29 سبتمرب يوم لن ينساه العرب..

أبناء الوطن العربى ينعون الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح

 مصر تعلن احلداد العام ىف جميع أنحاء
اجلمهورية ملدة ثالثة أيام

برقيات التعازى من كل دول العالم 
تنهال ىف وفاة األمري الراحل 

ملوك ورؤساء الدول ىف الكويت 
لتقديم واجب العزاء 

الرئيس السيسي يقدم واجب العزاء إلى سمو األمير نواف

األمير  الراحل صباح األحمد اجلابر الصباح إلى مثواه األخير األمير  الراحل صباح األحمد اجلابر الصباح

عبدالله الرويشدحسني اجلسميتركى آل الشيخ
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»إن فلسطين خسرت برحيل الصباح قائدا عربيًا وزعيما لإلنسانية عز نظيره، أفنى 
حياته فى خدمة أبناء شعبه وأمته واإلنسانية جمعاء، ووقف دائمًا إلى جانب قضيتنا 

الوطنية، وإلى جانب شعبنا الفلسطينى، وقضايا أمته العادلة«. 

 الرئيس الفلسطينى محمود عباس 

لوا
قا

2

نيوز

وع��ط��ائ��ه  ال���دول���ة،  إدارة  ف��ى  بحكمته 
ال���زاخ���ر، وم��واق��ف��ه امل��ش��رف��ة وال��داع��م��ة 
ل����ل����ق����ض����اي����ا ال����ع����رب����ي����ة واإلن�����س�����ان�����ي�����ة، 
ودب���ل���وم���اس���ي���ت���ه احمل���ن���ك���ة؛ ت������رك أم��ي��ر 
اجلابر  األحمد  صباح  الشيخ  اإلنسانية 
احلكم  فى  ُيحتذى  ومنوذجًا  عظيمًا،  إرث��ًا  الصباح، 
وال��س��ي��اس��ة وال��دب��ل��وم��اس��ي��ة ال��رص��ي��ن��ة وامل��ت��م��ك��ن��ة 
ول��م الشمل داخ���ل األس��رة  ال��ص��دع،  وال��ق��وي��ة، ورأب 
اخلليجية والعربية، والوساطة النبيلة، واملساعدات 
عن  فضاًل  املسلمني،  ب��الد  فى  واخليرية  اإلنسانية 
اهتمامه بالقضايا االجتماعية وتوفير فرص العمل 
فى  ال��واف��دة  العمالة  وتنظيم  للمواطنني،  امل��الئ��م 

الكويت. 
الكويتى،  الخارجية  وزي��ر  منصب  تقلد  أن  فمنذ 
دعائم  إرس���اء  عاتقه  على  أخ��ذ  للكويت،  أم��ي��راً  ث��م 
الصداقة الدولية، مع األخذ فى االعتبار التمسك بما 
ثقافته  والعربية، وبفضل  الخليجية  المصالح  يحفظ 
المصالح  عمق  أدرك  ال��ط��وي��ل��ة،  وخ��ب��رت��ه  ال��واس��ع��ة 
ال��ت��ى تحكم ع��اق��ات ال�����دول، ب��ع��ي��داً ع��ن ع��ب��ارات 
والمبادئ  الصداقة  وتعابير  المنمقة،  الدبلوماسية 
فى  ضخمة  تنموية  ث��ورة  أنجز  وسمينها، كما  غثها 
حتى  ودولياً،  إقليمياً  مرموقة  مكانة  بوأتها  الكويت 
توفاه الله بعد صراع مع المرض ومشكات صحية 
فى القلب، عصر الثاثاء 29 من سبتمبر 2020 عن 

عمر يناهز ال�91 عاماً. 
لراية  ح��ام��ًا  الشيخ صباح  قضايا  ع��ام��اً  أرب��ع��ون 
الدبلوماسية الكويتية فى المحافل الخليجية والعربية 
اسم الكويت خفاقاً، ومحافظاً على  والدولية، رافعاً 
ذلك  وص��اح��ب  األم���م،  بين  مكانتها  وص���ون  هيبتها 
الوطنى  لسجله  أضافت  ومضيئة،  مشرفة  مواقف 
واإلن��س��ان��ى م��ا يسطر ف��ى م��ج��ل��دات ف��ى سجات 

السياسة والدبلوماسية. 
ففى 29 من يناير عام 2006، كانت الكويت على 
موعد مع أميرها الجديد، بعد أن صوت مجلس األمة 
الصباح  الجابر  األحمد  صباح  الشيخ  تسمية  على 
للباد، وأدى الشيخ صباح اليمين الدستورية،  أميراً 
الشيخ  أخيه  تسمية  فى  الجديد  األمير  ي�تأخر  ولم 

نواف األحمد الجابر الصباح ولياً للعهد. 
ُول����د ال��ش��ي��خ ص��ب��اح أح��م��د ال��ص��ب��اح ف��ى مدينة 
الجهراء عام 1929، وهو االبن الرابع للشيخ أحمد 
الجابر الصباح »أحمد األول«، والدته منيرة عثمان 
السعيد العيار، وتلقى تعليمه فى مدرسة المباركية 
للدراسة  ال��خ��ارج  إل��ى  وال���ده  أوف���ده  بالكويت حيث 
واكتساب الخبرات، تزوج -رحمه الله- من الشيخة 

فتوة بنت سلمان الصباح. 
تقلد األمير الراحل العديد من المناصب، ومنها 
تعيينه عضواً فى اللجنة التنفيذية العليا التى ُعهد 
الرسمية،  وال��دوائ��ر  الحكومة  مصالح  تنظيم  إليها 
الشئون  ل��دائ��رة  رئيساً  1954، كما ُعّين  ع��ام  ف��ى 
االجتماعية والعمل فى عام 1955، وفى العام 1957 
أُسندت إليه أيضاً رئاسة دائرة المطبوعات والنشر، 
وفى عام 1963 ُعين وزيراً للخارجية ورئيساً للجنة 
الدائمة لمساعدات الخليج وظل فى هذا المنصب 
لمدة 40 عاماً، وبحكم منصبه الوزارى أصبح عضواً 

ُعين   1961 ع��ام  وف��ى  الكويتى،  األم��ة  مجلس  ف��ى 
المجلس  فى  كان عضواً  كما  لإلعام،  وزي��راً  فيها 
التأسيسى الذى ُكلف بوضع الدستور، وهو أول من 
رفع علم الكويت فوق مبنى هيئة األمم المتحدة لدى 
خال  وم��ن   ،1963 إليها  االنضمام  على  الموافقة 

توليه منصب وزير الخارجية ورئيس اللجنة الدائمة 
دون  المالية  المنح  بإعطاء  قام  الخليج  لمساعدات 
مقابل، وقد شملت مساعدات اللجنة اليمن الجنوبى 
السودان،  وجنوب  عمان  وسلطنة  الشمالى  واليمن 
وفى عام 1972 ساهم فى إبرام اتفاق السام بين 

وفى  بينهما،  األهلية  الحرب  لوقف  اليمن  شطرى 
عام 1980 تولى وساطة ناجحة بين سلطنة عمان 

وجمهورية اليمن لتخفيف حدة التوتر بينهما. 
للكويت  الرسمية  الجريدة  إص��دار  تم  عهده  فى 
تحت اسم »الكويت اليوم« لتسجيل الوقائع الرسمية 
ال��ذى  والنشر  المطبوعات  ق��ان��ون  وإص���دار  ك��اف��ة، 
شجع الصحافة السياسية وكفل حريتها فى حدود 

القانون. 
أيدى أمير اإلنسانية البيضاء 

تبرعات فى أوجه الخير 
تبرع الشيخ صباح فى القمة الثالثة لمنظمة أوبك 
السعودية  العاصمة  ف��ى  ُع��ق��دت  ال��ت��ى   2007 ع��ام 
يمول  برنامج  ل��دع��م  دوالر  مليون  ب����150  ال��ري��اض 
والتغير  والبيئة  بالطاقة  المتصلة  العلمية  البحوث 
الكويت  دول���ة  أن��ش��أت   2008 ع��ام  وف��ى  المناخى، 
صندوق الحياة الكريمة وساهمت ب�100 مليون دوالر 
السلبية  االنعكاسات  لمواجهة  الصندوق  ه��ذا  فى 
العام  ف��ى  أم��ا  ال���دول،  العالمية على  ال��غ��ذاء  ألزم��ة 
وتشجيع  دع��م  مبادرة  صباح  الشيخ  فأطلق   2009
مؤتمر  خ��ال  والمتوسطة  الصغيرة  المشروعات 
واالجتماعية  والتنموية  االقتصادية  العربية  القمة 
المبادرة  مهدت  كما  دوالر،  مليارا  ق��دره  برأسمال 
لتحقيق المصالحة بين قادة الدول العربية من خال 
تعزيز األجواء اإليجابية، كما أعلن فى عام 2012 
خال مؤتمر قمة االتحاد اإلفريقى عن تبرع دولة 
للمفوضية  الجديد  المقر  تجهيز  بتكاليف  الكويت 
فى  مستلزماته  بجميع  اإلفريقى  لاتحاد  العامة 
العاصمة اإلثيوبية أديس أبابا، كما أطلقت الكويت 
السام  مباحثات  الستضافة  م��ب��ادرة   2016 ع��ام 
اليمنية برعاية األمم المتحدة وتدخل األمير بشكل 

مباشر لضمان نجاحها. 
أوسمة وقادات 

حصل الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح خال 
مسيرته الحافلة بالعطاءات واإلنجازات، على عدة 
أوسمة تقديراً لجهوده البارزة، حيث حصل -رحمه 
من  آل سعود  العزيز  الملك عبد  ق��ادة  الله- على 
ال��س��ع��ودي��ة، ووس����ام ال��ش��ي��خ عيسى ب��ن س��ل��م��ان آل 
البحرين،  مملكة  من  الممتازة  ال��درج��ة  من  خليفة 
ووسام عمان المدنى من الدرجة األولى من سلطنة 
عمان، ووسام جوقة الشرف األكبر من الجمهورية 

الفرنسية. 
 كمال نال وسام االستحقاق اللبنانى من الدرجة 
االستثنائية برتبة وشاح أكبر من الجمهورية اللبنانية، 
إيطاليا،  لجمهورية  ال��رئ��اس��ى  االستحقاق  ووس���ام 
ألمانيا،  لجمهورية  ال��رئ��اس��ى  االستحقاق  ووس���ام 
اليابان،  م��ن  اإلم��ب��راط��وري��ة  نثموم  كريسا  وق���ادة 
جورج  جامعة  من  القانون  فى  الفخرية  والدكتوراه 
وحصوله   ،2005 يونيه  فى  تسلمها  التى  واشنطن 
وال��وس��ام األعظم  ع��ام 2006،  زاي���د«  »وس���ام  على 
من طبقة باث من ملكة المملكة المتحدة إليزابيث 
الرسمية  زي��ارت��ه  خ��ال  منها  تسلمه  ال��ذى  الثانية 
للمملكة المتحدة فى نوفمبر 2012، بجانب حصوله 
عام  المتحدة  األمم  قبل  من  وتكريمه  على شهادة، 

2014، ومنحه لقب »قائد العمل اإلنسانى«. 

أول من رفع علم الكويت فوق مبىن هيئة األمم املتحدة 

رسم معالم الدولة الحديثة.. وأرسى قواعد الدبلوماسية الرصينة 
األمري صباح األحمد.. 

األمير صباح و امللكة إليزابيث

األمير صباح يرفع علم الكويت في األمم املتحدة

األمير صباح  مع رئيسة كرواتيا

وسط التوترات والصراعات.. »صباح« 
حامل لواء  املصالحات ومبادرات لم الشمل 

عبر  ال��م��ش��رف��ة  م��واق��ف��ه��ا  منحتها 
ت��اري��خ��ه��ا ال��س��ي��اس��ى ال��ط��وي��ل وم��ا 
واإلس��ام��ي��ة  العربية  ل��أم��ة  قدمته 
والتصالح  الشمل  ل��م  م��ب��ادرات  م��ن 
كل  لدى  خاصة  مكانة  الفرقاء،  بين 
ال���دول، حيث تحظى  وملوك  رؤس��اء 
جميع  ل��دى  واس��ع  بقبول  تدخاتها 

األطراف.
لنفسها  تخلق  أن  فى  الكويت  نجحت  فقد 
واالح��ت��رام  بالقبول  تحظى  إيجابية  ص���ورة 
وت��ل��ع��ب دور ال��وس��ي��ط ف��ى أك��ث��ر م��ن ص���راع، 
فى  ال���دور  ه��ذا  تلعب  أن  استطاعت  فكيف 

منطقة تعج باألزمات واالستقطابات؟
من  الكثير  ت��ق��دم  أن  ال��ك��وي��ت  اس��ت��ط��اع��ت 
اإلسهامات فى ملفات إقليمية آخرها األزمة 
فيه  تفشل  فيما  تنجح  وأصبحت  الخليجية، 
دول عربية أخرى: عاقات جيدة مع الجيران 
الكبرى  الشقيقة  رأس��ه��م  وعلى  الخليجيين 
السعودية وفى الوقت نفسه عاقات مستقرة 
باإلضافة  ه��ذا  إي���ران،  ال��ل��دود  م��ع خصمهم 
إل��ى مسار حافل ف��ى ت��اري��خ ال��وس��اط��ات فى 

المنطقة.
الكويتيون  نجح  الغربية،  ال��دول  مع  وحتى 
دوره��م  منها  ع��زز  إيجابية  بناء عاقات  فى 
اإلنسانى فى أكثر من ملف فى منطقة الشرق 
األوس���ط، وق��د ب��دا ذل��ك أي��ض��اً خ��ال زي��ارة 
وزير الخارجية األلمانى هايكو ماس األخيرة 

للكويت.
فكيف نجحت الكويت، فى فرض هذا الدور 
فى وسط منطقة ملغومة وحافظت عليه فى 
وأى  ك��ب��ي��رة؟  ودول��ي��ة  إقليمية  متغيرات  ظ��ل 
الشرق  مستوى  على  س��واء  حالياً  تلعبه  دور 

األوسط أو مع الدول الغربية؟
ل��ط��ال��م��ا ل��ع��ب��ت ال���ك���وي���ت دور  ت���اري���خ���ي���اً 
بين  تدخلت  فقد  دول،  ع��دة  بين  ال��وس��ي��ط 
خاف  بينهما  وقع  عندما  والسعودية  مصر 
الجنوبى  اليمن  بين  تدخلت  كما  اليمن،  فى 
اتفاق  إلى  توصلت  أنها  وسلطنة عمان حتى 
ولعبت  الطرفان.  وقعه  الخصوص  ه��ذا  فى 
باكستان  بين  ال��وس��اط��ة  دور  أي��ض��اً  ال��ك��وي��ت 
الماضى،  ال��ق��رن  سبعينيات  ف��ى  وب��ن��غ��ادش 

وهى مجرد أمثلة.
السعودية  من  كل  مقاطعة  أزم��ة  أن  ورغ��م 
واإلم��ارات والبحرين ومصر لقطر وما خلفه 
ذلك من أثر على عاقات دول عربية أخرى 
بقطر م��ن ج��ه��ة وع��اق��ات ال��س��ع��ودي��ة وم��ن 
تأخذ صفها،  أن  أخ��رى رفضت  ب��دول  معها 
نجحت ال��ك��وي��ت ف��ى االح��ت��ف��اظ م��رة أخ��رى 
األق��ل ظاهريا،  المحايد على  الوسيط  ب��دور 

وحاولت التدخل لحل الصراعات. 
 تعتبر الكويت »العميد الدبلوماسى« للعرب 
دائ��م��اً  ت��ح��اول  ح���ذرة  دبلوماسية  دول���ة  فهى 
رغم  وحتى  ال��ع��اق��ل،  الوسيط  دور  تلعب  أن 
دورها األساسى فى تأسيس مجلس التعاون 

الخليجى لم تُصنف ضمن تيار ما. 
ويلعب موقع الكويت وتركيبتها الديمغرافية 
الكويت  التاريخى دوراً فى اضطاع  ودوره��ا 

بهذا الدور.
وق���د ف��ض��ل��ت ال��ك��وي��ت دور ال��وس��ي��ط فى 
مع  يتماشى  ألن���ه  م��ث��ًا،  الخليجية  األزم����ة 
أنها  يعنى  ال  ذل��ك  »ل��ك��ن  ال��م��ع��ت��اد،  أسلوبها 
تتفق  فالكويت  كثيرون«،  يتصور  كما  محايدة 
ال��س��ع��ودي��ة وال����دول األخ���رى فيما يتعلق  م��ع 
واجهت  أن  سبق  وق��د  وإي���ران،  قطر  بملفى 
إيران بتدخاتها فى دول أخرى منها الكويت 
نفسها وأدانت ذلك، كما أنها عندما تدخلت 
إلى  الدوحة  أن تدفع  أزم��ة قطر حاولت  فى 

االلتزام بتعهداتها.
الطبيعى  ح��ج��م��ه��ا  ج���ي���داً  ال��ك��وي��ت  وت��ع��ى 
وإمكانياتها، ورغم أن دولة أو دولتين انزعجتا 
ملف قطر،  فى  الوسيط  ل��دور  اختيارها  من 
فإنه تم تقبل ذلك مع الوقت، حتى إن الكويت 
المقاطعة  ال��دول  باسم  »متحدثاً«  أصبحت 

لقطر خال الوساطة.
ب��دأت  الخليجية  ال����دول  ب��ع��ض  أن  ورغ���م 
وتُبدى  التقارب مع إسرائيل  من  نوعاً  تحقق 
ذلك للعلن، تبدو الكويت حتى اآلن متحفظة 
بهذا الشأن ومازال موقفها الرسمى متمسكاً 
ب��ال��دف��اع ع���ن ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ي��ن. ف��ل��م تتقرب 
الكويت من إسرائيل لكن من غير المستبعد 
المصالح  ألن  م��س��ت��ق��ب��ًا؛  ذل���ك  ي��ح��دث  أن 

االستراتيجية والظروف اإلقليمية قد تفرض 
هذا التقارب، فقد احتضنت الكويت تاريخياً 
من  العديد  م��ر  ومنها  الفلسطينية  الجالية 
قيادات حركة فتح الشهيرة، »لكن حدث نوع 
من التباعد عندما دعم الفلسطينيون الرئيس 
العراقى األسبق صدام حسين، مع ذلك بقيت 
الكويت نظرياً متمسكة بموقفها من إسرائيل 
واألردن  مصر  م��ع  بعاقاتها  احتفظت  وإن 
اللتين ذهبتا بعيداً فى ما يخص العاقات مع 

إسرائيل«.
وف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق ب��س��وري��ا ف��ق��د ج��م��ع��ت بين 
الحرب  ان���دالع  قبل  ق��وي��ة  ع��اق��ات  البلدين 
وخالها حرصت الكويت، فى ظل مناخ ملىء 
باالستقطاب، على دعم جهود األمم المتحدة 
وحظيت جهودها الحتضان مؤتمر المانحين 
مرتين وتبرعاتها السخية فيه بترحيب دولى 

كبير.
عاقات الكويت بالدول الغربية قوية أيضاً، 
األوروبية  الدول  مع  الكثير  يجمعها  فالكويت 
الخصوص؛  وج��ه  على  ألمانيا  وم��ع  عموماً 
بربط  يتعلق  فيما  المفتاح  أن��ه��ا  تعلم  ألن��ه��ا 
ع��اق��ات ق��وي��ة م��ع أوروب����ا، »ف��ال��ك��وي��ت دول��ة 
وتجارى  اقتصادى  تبادل  هناك  أى  نفطية، 
للتقنيات  الكويت  تحتاج  جهتها  وم��ن  كبير، 
والخبرات األلمانية. وعلى صعيد آخر ألمانيا 
معجبة بدور الوساطة الذى تلعبه الكويت فى 

أكثر من ملف«.

مشروعات ضخمة شهدتها الكويت خالل حقبة األمير الراحل صباح األحمد

األمير الراحل صباح األحمد جمعته صداقة مع ترامب
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»أستذكر الحس العروبى الصادق الذى تمتع به األمير الراحل صباح األحمد، ومواقفه 
الُمشرفة فى خدمة القضايا العربية، ومساعيه للحفاظ على وحدة الصف العربى بحكمته 

المعهودة، وتمسكه المستمر بالحوار كنهٍج لحل الُمشكالت المستعصية«. 

أحمد أبو الغيط
 األمين العام لجامعة الدول العربية 

لوا
قا

2

نيوز

ولى  الصباح  الجابر  األحمد  الشيخ مشعل  ُيعّد 
عهد الكويت، واحدًا من جيل الرواد المخضرمين 
الذين عاصروا مراحل تأسيس الكويت منذ حقبة 
ما قبل االستقالل عن بريطانيا فى يونيه 1961، 
وله رصيد كبير من العطاء فى كل األدوار التى قام 
الكويت  فى  القيادة  من  تقدير  محل  جعلته  بها 
والشعب أيضًا، وهو ما مهد الطريق إلصدار أمير 
الصباح،  ال��ج��اب��ر  األح��م��د  ن���واف  الشيخ  ال��ك��وي��ت 
مشعل  ال��ش��ي��خ  بتزكية  يقضى  أم��ي��ري��ًا  م��رس��وم��ًا 

األحمد الجابر الصباح وليًا للعهد.
وأدى ولى العهد الشيخ مشعل األحمد الجابر الصباح اليمين 
عماًل  الخاصة،  الكويتى  األمة  مجلس  جلسة  فى  الدستورية 
بالمادة )63( من الدستور والمادة )7( من قانون توارث اإلمارة 

وذلك بعد مبايعته من أعضاء مجلس األمة.
وقال الشيخ مشعل فى أثناء أدائه اليمين الدستورية: »أقسم 
عن  وأذود  الدولة  وقوانين  الدستور  أحترم  أن  العظيم  بالله 
الوطن  استقالل  وأص��ون  وأمواله  ومصالحه  الشعب  حريات 

وسالمة أراضيه وأن أكون مخلصاً لألمير«.
األمير  نائب  يؤدى  الدستور  )63( من  المادة  إلى  واستناداً 
األم��ة  لمجلس  خ��اص��ة  جلسة  ف��ى  صالحياته  مباشرة  قبل 
اليمين المنصوص عليها فى المادة 60 مشفوعة بعبارة »وأن 

أكون مخلصاً لألمير«.

المادة  فى  ذكرها  جاء  التى  الدستور  من   )60( المادة  أما 
س��ال��ف��ة ال���ذك���ر ف��ق��ض��ت ب���أن »ي�����ؤدى األم���ي���ر ق��ب��ل م��م��ارس��ة 
اآلتية:  اليمين  األم��ة  لمجلس  خاصة  جلسة  فى  صالحياته 
أقسم بالله العظيم أن أحترم الدستور وقوانين الدولة وأذود 
عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله وأصون استقالل الوطن 

وسالمة أراضيه«.
األحمد  مشعل  الشيخ  باإلجماع  بايع  األم��ة  مجلس  وك��ان 
الجابر الصباح ولياً للعهد فى وقت سابق من جلسته الخاصة. 
وسبق ذلك تصريح وزير شئون الديوان األميرى الشيخ على 
جراح الصباح أن أسرة آل صباح قد باركت تزكية أمير الكويت 
األحمد  مشعل  للشيخ  الصباح  الجابر  األحمد  ن��واف  الشيخ 

الجابر الصباح ولياً للعهد.
الجابر  األح��م��د  مشعل  الشيخ  الكويتى،  العهد  ول��ى  ق��ال 
الصباح، إن الكويت باقية على التزاماتها الخليجية واإلقليمية 

والدولية.
وأكد ولى العهد أن الكويت ستواصل تحت قيادة أمير البالد 
الشيخ نواف األحمد الجابر الصباح، مسيرتها الريادية كدولة 

دستور ذات نهج ديمقراطى.
وشّدد على أنه سيعمل فى سبيل ازده��ار الكويت وإشاعة 
روح المحبة والتسامح ونبذ الفرقة، وتغليب المصلحة الوطنية 

العليا فى إطار الدستور.

الشيــخ مشعــل األحمــد.. ولــى العهــد األميـن
مجلس األمة بايعه باإلجماع .. وآل صباح باركت تزكية األمري نواف له 

الق����ت ث��ق��ة ص���اح���ب ال��س��م��و األم��ي��ر 
الشيخ  بتزكية  االح��م��د،  ن���واف  الشيخ 
ترحيبًا  للعهد  ول��ي��ًا  األح��م��د  م��ش��ع��ل 
واسعًا على المستويين الدولى والشعبى 
سيرة  من  مشعل  الشيخ  به  يتمتع  لما 
عطرة خالل مشواره فى خدمة الكويت، 
فقد واصل أعضاء السلك الدبلوماسى 
بعثاتهم  وب��اس��م  باسمهم  ال��ك��وي��ت،  ف��ى 
خالص  رفع  والجاليات،  الديبلوماسية 
التهانى والتبريكات إلى سموه، على نيله 
ثقة صاحب السمو األمير الشيخ نواف 
مشيدين  للعهد،  وليًا  بتزكيته  األحمد، 
بها  يحظى  ال��ت��ى  ال��م��رم��وق��ة  بالمكانة 
س��م��وه داخ���ل ال��ك��وي��ت وخ��ارج��ه��ا. وق��ال 
ال��ق��ائ��م ب��أع��م��ال س��ف��ارة اإلم����ارات لدى 
الكويت الدكتور مصلح األحبابى »نرفع 
لسمو  والتبريكات  التهانى  آي��ات  أسمى 
المولى  داعين  األح��م��د،  مشعل  الشيخ 
-ع����ز وج�����ل- أن ي���وف���ق س���م���وه وي��س��دد 
خطاه لما فيه مصلحة الكويت وشعبها 
نعمة  ال��ك��وي��ت  ي��دي��م على  وأن  ال��ع��زي��ز، 
األمن واألمان والتقدم واالزدهار، تحت 
ظل قيادة صاحب السمو األمير الشيخ 
نواف األحمد«. وقال السفير البريطانى 
»عملنا  دافنبورت،  مايكل  الكويت  ل��دى 
ب��ش��ك��ل وث���ي���ق م���ع ال��ش��ي��خ م��ش��ع��ل فى 
الحرس  رئيس  كنائب  السابق  منصبه 
الوطنى، حيث نتطلع قدمًا للعمل معه 
مجّددًا فى منصبه الجديد، ونتمنى له 

التوفيق«.
طارق  العربية  مصر  جمهورية  سفير  واعتبر 
القونى، أن االختيار السامى تتويج لمسيرة حافلة 
ورعاية  الكويت  لخدمة  ال��دءوب  والعمل  بالعطاء 
مصالحها فى المناصب التى تقلدها سموه، كما 
يعكس ثقة مستحقة من جموع الشعب الكويتى، 
وموفور  والتوفيق  ال��س��داد  دوام  لسموه  متمنياً 

الصحة والعافية.
وأش����ار ال��ق��ون��ى إل���ى أن ال��ح��ف��اوة وال��ت��رح��اب 
الكبيرين عقب اختيار سموه إنما يعكسان المكانة 
داخل  مشعل  الشيخ  بها  يحظى  التى  المرموقة 
مواصلة  فى  ثقته  عن  معرباً  وخارجها،  الكويت 
الكويت وتحقيق  سموه جهوده لكل ما فيه رفعة 

المزيد من األمن واالستقرار واالزدهار لها.
طهبوب:  رام���ى  فلسطين  سفير  ق��ال  ب����دوره، 
»أت���ش���رف ب���أن أرف����ع إل���ى س��م��و ال��ش��ي��خ مشعل 
بالثقة  والتبريكات  التهنئة  آي��ات  أسمى  األحمد 

الغالية لسمو الشيخ نواف األحمد، بتزكية سموه 
الكريم ولياً للعهد«.

ال��ف��رن��س��ي��ة، أن فرنسا  ل��ل��س��ف��ارة  ب��ي��ان  وأف����اد 
بينها  الخاصة  العالقات  تعميق  على  ستحرص 
وبين دولة الكويت، وعلى تعزيز عالقات التعاون 

الثنائى فى المجاالت كافة.
لى  الشعبية  الصين  جمهورية  سفير  قال  كما 
الخاصة  الجلسة  بحضور  »تشرفت  قانج:  مينج 
للعهد،  ول��ي��اً  س��م��وك��م  ل��م��ب��اي��ع��ة  األم����ة  لمجلس 
قائداً  اختار  قد  الكويتى  الشعب  أن  ويسعدنى 
بالعالقات  مهتماً  م��خ��ض��رم��اً  وس��ي��اس��ي��اً  ف����ذاً، 
الصينية - الكويتية، ليتولى زمام هذه المسئولية 

العظيمة«.
 من جانبه، هنَّأ سفير اليابان ماساتو تاكا أوكا 
الشيخ مشعل األحمد، بمناسبة توليه والية العهد 
فى دولة الكويت، متمنياً دوام نعمة األمن واألمان 

على الكويت.
وقال سفير بوتسوانا مانيبيدزا بى ليسيتيدى، 
إن سفارة جمهورية بوتسوانا تنضم إلى حكومة 
مشعل  الشيخ  سمو  تهنئة  ف��ى  ال��ك��وي��ت  وش��ع��ب 
مهمته  ف��ى  ال��ت��وف��ي��ق  ل��س��م��وه  متمنياً  األح���م���د، 

الجديدة.

وأك������دت س��ف��ي��رة ال��ج��م��ه��وري��ة ال��ق��ي��رج��ي��زي��ة 
التى  بالعالقة  »اع��ت��زازن��ا  ادامكولوفا  سمركول 
الكويت،  ودول���ة  القيرجيزية  الجمهورية  تجمع 
وحرصنا الدائم على زيادة متانتها وتوطيدها فى 
والسداد  التوفيق  لسموه  متمنية  المجاالت«،  كل 

وتحقيق الرقى والنماء لدولة الكويت.
لويس-بيير  البالد،  لدى  الكندى  السفير  وأع��رب 
الثقة ف��ى اس��ت��م��رار دول��ة الكويت فى  إي��م��ون، ع��ن 
االزده����ار وال��ت��ط��ور تحت ق��ي��ادة سمو أم��ي��ر البالد 
مشعل  الشيخ  العهد  وول���ى  األح��م��د  ن���واف  الشيخ 
بشكل  العمل  فخر  بكل  كندا  وستواصل  األح��م��د، 
المتينة  الثنائية  عالقتنا  لتعزيز  الكويت،  مع  وثيق 

على جميع األصعدة.
م��ارت��ن  ال��ب��الد،  ل���دى  التشيكى  السفير  وأع����رب 
دفوراك، عن سروره »أننى قابلته بصفته نائب قائد 
الحرس الوطنى، وناقشت مع سموه فى العديد من 
الداخلية  بالسياسة  المتعلقة  المختلفة  القضايا 
راسخاً  اعتقاداً  وأعتقد  والديبلوماسية،  والعالمية 
مذهل  لتاريخ  ممتازاً  استمراراً  سيكون  سموه  أن 

للعائلة الحاكمة آل الصباح«.
حيدر:  سجاد  سيد  الباكستانى  السفير  وق��ال 
»نتمنى لولى العهد الجديد التوفيق فى مساعيه 

لصاحب  الحكيمة  القيادة  ظل  فى  المستقبلية، 
زيادة  فى  أملنا  عن  ونعرب  البالد،  أمير  السمو 
التعاون  عالقات  وتعزيز  األخ��وة  أواص��ر  توطيد 
القائمة بين باكستان والكويت لصالح الشعبين«.

بنيديكت جوبلر عن  السويسرى  السفير  وعبر 
فى  التوفيق  بكل  الجديد  العهد  »لولى  تمنياته 
مشرق  مستقبل  إل��ى  الكويت  تقود  التى  جهوده 

وواعد«.
ال��دك��ت��وره��ون��ج،  ك��وري��ا  جمهورية  سفير  وق���ال 
الشراكة  عالقات  أن  يقين  على  »إن��ا  يونج-جى 
ستشهد المزيد من التطور فى السنوات القادمة«.
ب������دوره، ق����ال ال��ق��ائ��م ب���األع���م���ال ف���ى س��ف��ارة 
»أود  لوسادا:  دومينجو  روالن��دو  بيرو  جمهورية 
مشعل  الشيخ  لسمو  تمنياتى  بأطيب  أتقدم  أن 
عنى  نيابة  للعهد  ولياً  تعيينه  بمناسبة  األحمد، 

وباسم حكومة وشعب بيرو«.
وسأل سفير جمهورية الصومال عبدالله محمد 
مواصلة  فى  يوفقه  أن  القدير  العلى  »الله  أودوا 
مسيرة عطائه المعهود ويسدد خطاه على دروب 

الخير«.
»إننى  مانه:  ترينه  فيتنام  سفير  ق��ال  جهته،  من 
لصاحب  الحكيمة  القيادة  ظل  فى  أنه  بشدة  أؤمن 

ستتغلب  الجديد،  العهد  ولى  وسمو  األمير  السمو 
الكويت على كل التحديات«.

وقال سفير ماليزيا داتو محمد: »أنا على يقين 
أداء  العهد سينجح فى  ولى  السمو  بأن صاحب 

مهام منصبه النبيل والمهم«.
عشيق  دى.  إم.  اللواء  بنغالديش  سفير  وأم��ل 
ال���زم���ان ف��ى »ت��ع��زي��ز ال��ع��الق��ات ال��ث��ن��ائ��ي��ة التى 
ستحصل على قوة دفع إضافية فى ظل القيادة 

الديناميكية ورؤية سمو ولى العهد«.
الكويت  ل��دى  أرمينيا  جمهورية  سفير  وت��ق��ّدم 
سارمين باغداساريان، بأطيب تمنياته لسمو ولى 
العهد الشيخ مشعل األحمد، على توليه المنصب، 
متمنياً لسموه موفور الصحة والنجاح فى منصبه 

الجديد.
»نحن  تهنئته:  فى  باغداساريان  السفير  وقال 
االزده��ار  فى  الكويت ستستمر  دول��ة  أن  واثقون 
والتطور، تحت قيادة صاحب السمو أمير البالد 
الشيخ نواف األحمد، وولى العهد الشيخ مشعل 
استعداد،  بكل  أرمينيا  ستواصل  حيث  األحمد، 
لتعزيز  ال��ك��وي��ت،  دول���ة  م��ع  وث��ي��ق  ال��ع��م��ل بشكل 
عالقاتها الثنائية المتينة، على جميع األصعدة«.

التونسية  السفارة  بأعمال  القائم  تقدم  كما 
ب��اإلن��اب��ة ع��ب��دال��ل��ه ع��م��ي��دى، ب��خ��ال��ص ال��ت��ه��ان��ى 
والتبريكات لسمو الشيخ مشعل األحمد بمناسبة 

مبايعته ولياً للعهد.
وباإلنابة  نفسى  عن  »باألصالة  عميدى:  وقال 
عن أبناء الجالية التونسية، أتقدم بأحر عبارات 
التهانى إلى سمو ولى العهد بالثقة الغالية لصاحب 
داعياً  األحمد،  نواف  الشيخ  البالد  أمير  السمو 
الله عز وجل، أن يوفق سموه فى مهامه السامية 
الكويتى من  الشعب  فيه خير  لما  ويسدد خطاه 

تقدم ورخاء«.
وأشاد عميدى، فى برقية تهنئة، بالنهضة التى 
مسيرة  ب��أن  اليقين  عن  أع��رب  الكويت،  تعرفها 
واقتدار  ثبات  بكل  ستتواصل  واالزده��ار  التقدم 
أمير  السمو  لصاحب  الحكيمة  القيادة  ظل  فى 

البالد وولى عهده.
وأضاف أن تونس تعتز بعالقاتها المتميزة مع 
الكويت، وتتطلع بهدى من قيادتها، إلى مزيد من 
تطوير هذه العالقات بالعمل معاً، من أجل تنويع 
أرحب،  آفاق  إلى  بها  واالرتقاء  التعاون  مجاالت 
الشقيقين،  والشعبين  البلدين  لمصالح  خدمة 
داعياً الله -عز وجل- أن يحفظ تونس والكويت، 
ال��ت��ق��دم واالزده����ار  م��ن  وي��ه��ب شعبيهما م��زي��داً 

والنماء.

ترحيب دولى واسع بتولى الشيخ مشعل والية العهد بالكويت

تعهد بالعمل ىف سبيل ازدهار البالد وإشاعة روح احملبة من جيل الرواد اخملضرمني الذين عاصروا مراحل تأسيس الكويت 

أهم من أن تكون رجاًل أو أميرًا أن تكون إنسانًا، 
ه���ذا دائ���م���ًا ك���ان وص���ف ل��أم��ي��ر م��ش��ع��ل األح��م��د 
ال���ذى ك���ان م��راف��ق��ًا دائ��م��ًا ل��أم��ي��ر ال��راح��ل صباح 
األحمد -عليه رحمة الله- خالل جميع رحالته 
ال��ع��الج��ي��ة، وم����ن ض��م��ن��ه��ا رح��ل��ت��ه األخ���ي���رة إل��ى 

ما  إلى  امتدت  التى  األمريكية  املتحدة  الواليات 
والصديق  الوفى  األخ  كان  أشهر  ثالثة  من  يقرب 

املقرب والظهر والسند والعضد.
وم�����ن امل����ع����روف ق�����رب س���م���و ال���ش���ي���خ م��ش��ع��ل 
الشيخ  الراحل  الكويت  األحمد، لسمو األمير 

ص��ب��اح األح���م���د اجل����ار ال��ص��ب��اح، وه���و خ��ري��ج 
م��درس��ة أم��ي��ر اإلن��س��ان��ي��ة وك���ان دائ��م��ًا يأخذ 
مب��ش��ورت��ه ف���ى أغ��ل��ب األم�����ور؛ ف��س��م��و الشيخ 
م��ش��ع��ل ه���و ج����زء ال ي��ت��ج��زأ م���ن ع��ه��د أم��ي��ر 

اإلنسانية.

الرفيق الوفى فى رحلة عالج أمير اإلنسانية
الشيخ مشعل األحمد خالل تأديته اليمني الدستورية

الشيخ مشعل االحمد يتمتع بعالقات طيبة فى كل األوساط
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»أعبر عن ألمى الشديد لغياب أمير الكويت  الشيخ صباح األحمد 
الجابر الصباح عن عمر قضاه فى خدمة بلده وشعبه والدول العربية 

الشقيقة وقضاياها، وأنه كان مثاال للمروءة واالعتدال والحكمة«. 

 الرئيس اللبنانى ميشال عون 

لوا
قا

2

نيوز

الشيـــخ مشعـــــل.. صمــــام أمــــان الكـــــويت
فى  المهنية  حياته  معظم   قضى 
ال��م��س��اع��دة ف��ى ب��ن��اء أج��ه��زة األم��ن 
وال��دف��اع ف��ى ال��ب��اد، وُي��ع��د م��ن أب��رز 
الحاكمة،  العائلة  ف��ى  الشخصيات 
لشخصيته القوية والصلبة فى وجه 
ان��ت��ه��اك ال��ق��ان��ون وت��ف��ش��ى ال��ف��س��اد، 
السياسية  ال��م��ع��ارك  ع��ن  واب��ت��ع��اده 
واألدوار العامة، ولم يتوّل أى حقيبة 
وزاري��ة، وعلى الرغم من ابتعاده عن 
تميزت شخصية  الوزارية،  المناصب 
ال��ش��ي��خ م��ش��ع��ل األح���م���د ول���ى عهد 
التوازنات  أقطاب  أحد  بأنه  الكويت، 
نائيًا بنفسه  الحاكمة،  داخل األسرة 

عن الخافات.  
ن��واف  الشيخ  ال��ك��وي��ت،  أم��ي��ر  اخ��ت��ار  فقد 
األح���م���د ال��ج��اب��ر ال��ص��ب��اح، ال��ش��ي��خ مشعل 
فى  األق��وى  الرجل  الصباح  الجابر  األحمد 
ليتولى منصب والية  الوطنى،  الحرس  جهاز 

العهد.
وجهاز الحرس الوطنى هو الهيئة العسكرية 
المستقلة عن الجيش والشرطة التى تأسست 
المسلحة  القوات  لدعم  عام 1967  عام  فى 
سالم  الشيخ  ويقودها  العام  األم��ن  وهيئات 

العلى الصباح، فمن هو مشعل األحمد؟
الشيخ مشعل األحمد الصباح، ولى العهد 
عن  ابتعد  قوية  شخصية  بالكويت  الجديد 
وقضى  العامة  واألدوار  السياسية  المعارك 
معظم حياته المهنية فى المساعدة فى بناء 

أجهزة األمن والدفاع فى البالد.
ويتولى الشيخ مشعل، المولود عام 1940، 
الوطنى بدرجة  منصب نائب رئيس الحرس 
أمن  لجهاز  رئيساً  وظ��ل   ،2004 منذ  وزي��ر 
الدولة لنحو 13 عاماً، بعدما انضم إلى وزارة 
الماضى،  القرن  الستينيات من  الداخلية فى 
ويقول خبراء سياسيون كويتيون إنه رفض فى 

السابق مناصب عليا ُعرضت عليه.
وتمكن الشيخ مشعل، الذى تخرج فى كلية 
 ،1960 عام  بريطانيا  فى  للشرطة  هندسون 

من المساعدة فى إصالح الحرس الوطنى.
فيصل  الراحل  الكويتى  الصحفى  ووصفه 
القناعى ذات مرة بأنه »أكبر عدو« للمحسوبية 

وخرق القانون.
منصبى  بين  الفصل  تم   2003 العام  وف��ى 
ولى العهد ورئيس ال��وزراء بسبب صحة ولى 
الله  العبد  الراحل سعد  الشيخ  آنذاك  العهد 
رئيس  الحين  ذلك  منذ  تولى  حيث  الصباح، 
بين  المتكرر  ال��ص��دام  م��ع  التعامل  ال����وزراء 
تعطيل  فى  تسبب  الذى  والبرلمان،  الحكومة 
ال��ك��ث��ي��ر م���ن االس���ت���ث���م���ارات واإلص���الح���ات 

االقتصادية.
منصب   2004 منذ  مشعل  الشيخ  يتولى 

نائب رئيس الحرس الوطنى بدرجة وزير.
الدولة  أم��ن  جهاز  رئاسة  ذل��ك  قبل  وتولى 

وعمل فى وزارة الداخلية.
داخ��ل  ق��وى  بنفوذ  ال��ص��ب��اح  مشعل  يتمتع 
ال��ح��رس ال��وط��ن��ى، وه���ى م��ؤس��س��ة عسكرية 
مستقلة عن قوات الجيش والشرطة، وتهدف 
إلى مساعدة القوات المسلحة وهيئات األمن 
العام والمساهمة فى أغراض الدفاع الوطنى.
درس مشعل فى كلية هندسون للشرطة فى 
بريطانيا وتخرج فيها عام 1960 ويُعتبر من 
رئيساً  كان  بالكويت، حيث  األمن  رجال  أهم 
 ،1980 إلى   1967 عام  من  العامة  للمباحث 
وتحول هذا الجهاز على يديه إلى إدارة جهاز 

أمن الدولة الذى اليزال يحمل هذا االسم.
من  كل  بقى  حين  فى  إنه  مراقبون  ويقول 
الشيخ نواف األحمد والشيخ مشعل األحمد 
ف��ت��رات ط��وي��ل��ة بعيدين ع��ن األض�����واء، ف��إن 

الشيخ مشعل لديه آراء قوية.
الشيخ  يساعد  أن  كويتيون  خبراء  ويتوقع 
الراحل  األمير  من  مقرباً  كان  ال��ذى  مشعل، 
الكويت  وأمير  الصباح  الشيخ صباح األحمد 
ال��ح��ال��ى ال��ش��ي��خ ن���واف األح��م��د، ف��ى توجيه 

شئون الدولة فى هذا البلد العضو فى أوبك 
والحليف للواليات المتحدة.

والمبعوث  الكويتى  السياسى  الخبير  وقال 
السابق لدى األمم المتحدة، غانم النجار: »إن 
مشعل(  )الشيخ  آرائ��ه  إل��ى  سيستمع  األمير 
وسينصب  الطريقة.  بهذه  تأثير  له  وسيكون 
محلية  وقضايا  والقضاء  األم��ن  على  تركيزه 

أخرى«.
وق���د ل��ع��ب ال��ح��رس ال��وط��ن��ى ت��ح��ت ق��ي��ادة 
الشيخ مشعل األحمد دوراً مهماً فى مواجهة 

الحكومة لجائحة كورونا.
ال��وط��ن��ى الكويتى  ال��ح��رس  وح��س��ب م��وق��ع 
يهوى الشيخ مشعل الصيد والرحالت البرية.

لجمعية  الفخرى  الرئيس  موقع  يشغل  كما 
الطيارين الكويتية منذ عام 1973، وهو أحد 
الالسلكى  لهواة  الكويتية  الجمعية  مؤسسى 

والرئيس الفخرى لها.
اإلع��الم، وقد عينه  الظهور فى  قليل  وهو 
األحمد  جابر  الشيخ  األس��ب��ق  الكويت  أمير 
لديوانية  رئيساً   1977 ع��ام  الصباح  الجابر 
ش��ع��راء ال��ن��ب��ط ال��م��ع��ن��ي��ة ب��ال��ت��راث ال��ش��ع��رى 

الشعبى.
شخصية متواضعة

تزكية  ق��رار  مع  الكويت  دول��ة  أبناء  تفاعل 
أم��ي��ر ال��ك��وي��ت ال��ش��ي��خ ن���واف األح��م��د جابر 
الصباح، للشيخ مشعل األحمد الجابر الصباح 
ولياً للعهد، وتوافقت معظم رؤى نشطاء موقع 
رجل  األحمد  مشعل  الشيخ  أن  على  تويتر، 
ي��ح��ب ال��ح��ق وي��ح��ت��رم ال��ق��ان��ون، ف��ض��اًل عن 

شخصيته المتواضعة.
ون��ش��رت ال��م��ح��ام��ي��ة ال��ك��وي��ت��ي��ة أري����ج عبد 
الرحمن على حسابها على موقع تويتر، مقطع 
خالل  الصباح  األحمد  مشعل  للشيخ  فيديو 
إلقائه كلمة فى اجتماعه األخير مع الحرس 
لرئيس  نائباً  ك��ان  حيث  لتوديعهم،  الوطنى 
الحرس الوطنى بدرجة وزير وتدل على مدى 

الحب فى عيون قادة وموظفى الجهاز له.
على  وت����دل  جميلة  »ال��ك��ل��م��ة  أن  وت��اب��ع��ت 
شخصية متواضعة جداً، وبخاصة أنه عاصر 
يكن طرفاً  ولم  السابقة  السياسية  األح��داث 
فى إثارة األزمات فى البلد، الله يوفقه يا رب 

ويسدد خطاه«.
تبريكات عربية وخليجية

واإلم��ارات  والسعودية  قطر  من  كل  هنأت 
واألردن  وفلسطين  عمان  وسلطنة  والبحرين 
ولبنان، الشيخ مشعل األحمد الجابر الصباح، 

إثر أداء سموه اليمين الدستورية ولياً للعهد.
محمد  األمير  السعودية  عهد  ولى  وأرس��ل 
بن سلمان، برقية تهنئة إلى سمو ولى العهد، 
له  متمنياً  الجديد،  بتوليه منصبه  فيها  هنأه 

التوفيق لخدمة الكويت وشعبها.
كما بعث رئيس دولة اإلمارات الشيخ خليفة 
ونائبه حاكم دبى محمد  نهيان،  آل  زاي��د  بن 
بن راشد، وولى عهد أبوظبى محمد بن زايد، 
ثالث برقيات تهنئة إلى الشيخ نواف األحمد، 
تمنوا له فيها التوفيق فى أداء مهامه، بحسب 

وكالة األنباء اإلماراتية.
آل خليفة،  وأرسل األمير سلمان بن حمد 
الشيخ  إلى  تهنئة  برقية  البحرين،  عهد  ولى 
مشعل األحمد، »داعياً المولى -عز وجل- أن 
وتحقيق  الشقيق،  وطنه  لخدمة  سموه  يوفق 

كل ما يتطلع إليه من نماء وتقدم«.
وكذلك بعث سلطان عمان هيثم بن طارق، 
أيضاً برقية تهنئة إلى الشيخ مشعل األحمد، 
فى  للعهد  ول��ي��اً  ومبايعته  تزكيته  بمناسبة 

الكويت.
محمود  الفلسطينى  الرئيس  بعث  ب���دوره، 
ع��ن تمنياته  ت��ه��ن��ئ��ة، م��ع��رب��اً  ب��رق��ي��ة  ع��ب��اس 
لسمو ولى العهد بالتوفيق وتحقيق ما يصبو 
وتطلعات،  أه���داف  م��ن  الكويت  وشعب  إليه 
عالقات  لتعزيز  العمل  باستمرار  واع��ت��زازه 

األخوة التاريخية الوطيدة بين البلدين. 
الله  الملك عبد  األردن��ى  العاهل  أكد  فيما 
الثانى، فى برقية تهنئة إلى سمو ولى العهد، 
اعتزاز بالده بالعالقات األخوية التاريخية مع 
العربى  العمل  مسيرة  من  يعزز  بما  الكويت، 
العربية  األمتين  قضايا  وي��خ��دم  المشترك، 

واإلسالمية.
سمو  ع��ون،  ميشال  اللبنانى  الرئيس  وهنأ 
ولى العهد فى برقية، متمنيا لسموه التوفيق 
والنجاح فى المسئوليات الوطنية الملقاة على 
عاتقه، فى ظل قيادة أمير الدولة الشيخ نواف 

األحمد الجابر الصباح.
للرماية سمو ولى  العربى  كما هنأ االتحاد 
الصباح  الجابر  األحمد  مشعل  الشيخ  العهد 
حضرة  ل��دن  م��ن  السامية  التزكية  بمناسبة 
ص��اح��ب ال��س��م��و أم��ي��ر ال��ب��الد ال��ش��ي��خ ن��واف 
والي��ة  سموه  بتولى  الصباح  الجابر  األح��م��د 

العهد فى البالد.
وقال رئيس االتحاد الذى يتخذ من الكويت 
»نيابة عن جميع  إنه  العتيبى  دعيج  له  مقرا 
نبتهل  لالتحاد  العمومية  الجمعية  أع��ض��اء 
لله أن يوفق سموه ويسدد على دروب الخير 
والعافية  الصحة  بموفور  يمتعه  وأن  خطاه 

لتحقيق التقدم واالزدهار لدولة الكويت«.
منصب  أي��ض��اً  يشغل  ال��ذى  العتيبى  وذك��ر 
ل��ل��رم��اي��ة أن سموه  رئ��ي��س ال���ن���ادى ال��ك��وي��ت��ى 
الرماية  لرياضة  األوائ��ل  الداعمين  من  يُعد 
نائب  منصب  توليه  إب��ان  والسيما  الكويتية، 
رئيس الحرس الوطنى؛ إذ تم توقيع برتوكول 

تعاون مع النادى وحقق نتائج الفتة.
وأوضح أن هذا التعاون أثمر عن بروز رماة 
مثلوا  الوطنى  الحرس  منتسبى  من  مميزين 

الرامى  مقدمتهم  وف��ى  الكويتية  المنتخبات 
منصور الرشيدى من منتسبى الحرس الوطنى 
الذى تأهل إلى دورة االلعاب األولمبية المقبلة 
طوكيو  اليابانية  العاصمة  ف��ى  ستُقام  التى 
إلى  إنجاز الفت« إضافة  »وهو  المقبل  العام 

اكتشاف رماة واعدين.
ودعا الله أن يوفق سموه، وأن يسدد خطاه 
فى  المجاالت  كل  فى  الكويت  وتقدم  لرفعة 
ظل القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو 
أم��ي��ر ال��ب��الد ال��ش��ي��خ ن���واف األح��م��د الجابر 

الصباح -حفظه الله ورعاه.
وكذلك بعث األمين العام لمنظمة األقطار 
بن  على  )أواب��ك(  للبترول  المصدرة  العربية 
السامية  التزكية  بمناسبة  تهنئة  برقية  سبت 

بتولى سموه والية العهد فى البالد.
وتمنى بن سبت أن يوفق الله سموه ويسدد 
سموه  يمتع  وأن  خ��ط��اه،  الخير  دروب  على 
تمنياته  عن  معرباً  والعافية،  الصحة  بموفور 
واالزده��ار  التقدم  بالمزيد من  الكويت  لدولة 
ال��رش��ي��دة لحضرة صاحب  ال��ق��ي��ادة  ف��ى ظ��ل 
ال��س��م��و أم��ي��ر ال��ب��الد ال��ش��ي��خ ن���واف األح��م��د 

الجابر الصباح حفظه الله ورعاه.
 ال يضيع الوقت

العهد  ول��ى  سمو  عمله استقبل  ب��داي��ة  م��ع 
ال��ش��ي��خ م��ش��ع��ل األح���م���د ال���ج���اب���ر ال��ص��ب��اح 
فيصل  المحاسبة  دي��وان  رئيس  بيان  بقصر 
التقرير  من  نسخة  ق��دم  حيث  الشايع،  فهد 

المالية  السنة  المحاسبة عن  لديوان  السنوى 
.2020/2019

محكمة  رئ��ي��س  س��م��وه،  وبعدها استقبل 
للقضاء  األع��ل��ى  المجلس  ورئ��ي��س  التمييز 
المستشار احمد مساعد العجيل ونائب رئيس 
ع��ادل  ال��دك��ت��ور  المستشار  التمييز  محكمة 
االستئناف  محكمة  ورئ��ي��س  بورسلى  ماجد 
ونائب  ن��اج��ى  ب��ن  ج��اس��م  محمد  المستشار 
على  المستشار  االستئناف  محكمة  رئ��ي��س 
المستشار  العام  والنائب  المطيرات  امثيب 
المحكمة  ورئ��ي��س  العسعوسى  ع��ل��ى  ض���رار 
الثنيان  ثنيان  عبداللطيف  المستشار  الكلية 
ووكيل محكمة التمييز المستشار خالد صالح 
المستشار  التمييز  محكمة  ووكيل  المزينى 
محمد عبدالله أبوصليب ووكيل وزارة العدل 
عمر خالد الشرقاوى وذلك بمناسبة تشكيل 

المجلس األعلى للقضاء الجديد.
األع��ل��ى  ال��م��ج��ل��س  بتشكيل  ه��ن��أه��م  وق���د 
للقضاء متمنياً لهم التوفيق والسداد لمواصلة 
جهودهم الحثيثة فى تحقيق العدل والمساواة 

بين الناس.
م���ؤك���داً ث��ق��ت��ه ب��ال��ق��ض��اء ال��ك��وي��ت��ى ال��ع��ادل 
ال��م��ش��ه��ود ل���ه ب��ال��ن��زاه��ة واع����ت����زازه ب��رج��ال 
ال���دءوب  وعملهم  ك��اف��ة  القضائية  السلطة 
العدل  وإرس���اء  القضايا  مختلف  متابعة  فى 
وحماية  واستقراره  الوطن  أمن  على  حفاظاً 
حقوق المواطنين والمقيمين وصون كرامتهم 
مشدداً سموه على ضرورة اإلسراع فى إنجاز 
القضاء  ليظل  التقاضى  إج���راءات  وتسهيل 
الجميع  إليه  يلجأ  آمناً  وم��الذاً  منيعاً  حصناً 
إياهم  ومخاطباً  وتعالى-  -سبحانه  الله  بعد 
الشامخ؛  الكويتى  القضاء  رجال  »أنتم  بقوله 
فال تجاملوا، وال نسمح ألحد بأن يتدخل فى 
أعينكم  نصب  وضعوا  القضائية،  أحكامكم 
ال��ق��ان��ون على  ف��ى تطبيق  وال��ح��س��م  ال��ح��زم 

الجميع دون استثناء«.
قائد ماهر ويستطيع النجاح

نواف  أحمد  الشيخ  حولى  محافظ  أع��رب 
بحكمة  الكويت  اعتزاز  عن  الصباح  األحمد 
الشيخ  ال��ب��الد  أمير  السمو  صاحب  حضرة 
ن���واف األح��م��د ال��ج��اب��ر ال��ص��ب��اح حفظه الله 
األحمد  مشعل  الشيخ  سمو  بتزكية  ورع���اه 
الجابر الصباح ولياً للعهد ليكون سنداً وعوناً 
النهضة  استكمال  ف��ى  ال��ل��ه-  -رع���اه  لسموه 
وال��ب��ن��اء وت��ح��ق��ي��ق ط��م��وح��ات وأح����الم أب��ن��اء 
قائد  مشعل  الشيخ  سمو  أن  مبيناً  الكويت، 

ماهر يملك كل مقومات النجاح.
العهد  ول��ى  إن  النواف  أحمد  الشيخ  وق��ال 
قائد  الصباح  الجابر  األحمد  مشعل  الشيخ 
م��اه��ر ي��م��ل��ك ك��ل م��ق��وم��ات ال��ن��ج��اح ويتميز 
بالرؤية الثاقبة والبصيرة النافذة والقدرة على 

اجتياز الصعاب وتخطى العقبات. 
وأوض�������ح أن األم����ي����ر م��ش��ع��ل ع�����رف ف��ى 
بالحزم  مسئولياتها  ت��ب��وأ  ال��ت��ى  ال��م��واق��ع  ك��ل 
واالن��ض��ب��اط وال��ت��ف��ان��ى ف��ى ال��ب��ذل وال��ع��ط��اء 
العمل والحرص على تحقيق  واإلخالص فى 
أفضل النتائج والوصول إلى أعظم األهداف.
وأكد أن الشيخ مشعل يملك رصيداً كبيراً 
فى قلوب المواطنين الذين عهدوا فى سموه 
خلقه  ودم��اث��ة  وت��واض��ع��ه  لهم  ال��ش��دي��د  حبه 
وتواصله الدائم مع مختلف شرائح المجتمع 

واالستماع إلى طموحاتهم وتطلعاتهم.
ال��ك��وي��ت ستشهد  ب���أن  ثقته  ع��ن   وأع����رب 
فى  ك��ب��ي��راً  ازده������اراً  المقبلة  ال��ف��ت��رة  خ���الل 
الحكيمة  قيادتها  بفضل  المجاالت  مختلف 
البالد  أم��ي��ر  السمو  ورؤي���ة ح��ض��رة ص��اح��ب 
الشيخ نواف األحمد الجابر الصباح ومؤازرة 
سنده وعضده سمو ولى العهد الشيخ مشعل 
األح���م���د ال��ج��اب��ر ال��ص��ب��اح -ح��ف��ظ��ه��م��ا ال��ل��ه 
األب��ى  الكويتى  الشعب  والتفاف  ورع��اه��م��ا- 
جهداً  تدخر  لن  التى  الحكيمة  قيادته  ح��ول 
فى تحقيق الخير والتقدم واالزده��ار لكويتنا 

الغالية. 

ميلك رصیدًا كبریًا ىف قلوب املواطننی 

 أكد ثقته بالقضاء الكويىت العادل املشهود له بالنزاهة واعتزازه برجال السلطة القضائيةوعد بمواصلة مسریة البالد بوصفها دولة دستور ونهج دمیقراطى ومشاركة شعبیة ومصداقیة

عبــــد الحليـــم حافـــــظ شاهـــــــد
 علــى حـــــــب ولـــى العهــــد للفـــن

رغم ما ُيعرف عن سمو ولى عهد الكويت، سمو الشيخ 
مشعل األحمد الجابر الصباح، من صابة أمنية اكتسبها 
لطول عمله فى هذا المجال، خاصة أنه قضى عقودًا من 
حياته فى خدمة األمن والعسكرية الكويتية، فإن ذلك لم 
يمنعه من التمتع بحس فنى راٍق، وحب خاص للثقافة 

والفنون المختلفة.
ويُعد العندليب األسمر عبد الحليم حافظ، أحد النجوم المصريين 
حيث  للفن،  الكويتى  العهد  ولى  حب  على  يشهدون  الذين  والعرب، 
توجد صورة نادرة، تجمعهما، عام 1956؛ األمر الذى يؤكد اهتمام 

ولى العهد الكويتى، بالفن. 
وبدأ سمو ولى العهد الكويتى حياته العملية بوزارة الداخلية، التى 
تدرج فى مناصبها المختلفة، وصوالً لمنصب رئيس المباحث العامة، 

على مدار 13 عاماً.
وعلى الصعيد الثقافى أسهم أيضاً الشيخ، مشعل األحمد الجابر 
الصباح، فى وضع الدعائم األساسية للديوانية، إليمانه بأهميتها فى 
الحفاظ على الموروث الشعرى والشعبى، ودعم الشعراء، واحتضانهم، 
باإلضافة إلى دورها المهم فى توثيق الشعر النبطى، وهو الدور الذى 

مازالت تمارسه حتى اليوم.

محافظ حولى: سمو 
ولى العهد قائد 
ماهر ميلك كل 
مقومات النجاح

القناص.. يهـوى 
الصيد والرحالت 

الربية

الشيخ مشعل يتقلد وسام جوقة الشرف الفرنسية

الشيخ مشعل متيز باحلزم والدقة في العمل

الشيخ مشعل  مع عبداحلليم حافظ  وعبدالرسول بهبهانى
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العدد

» الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح كان أب الكويت الحانى، وقلب 
 
ً
الخليج النابض وأمير اإلنسانية النبيل، وبرحيله فقدت االنسانية رجال

قلما يجود الزمان بمثله«. 

محمد بن راشد حاكم دبى 

لوا
قا

2

نيوز

العالقات املصرية الكويتية نموذج ُيحتذى به دوليًا

ف��ى أق���ل م��ن أرب���ع س��ن��وات ال��ت��ق��ى فيها 
الرئيس عبدالفتاح السيسى الراحل الشيخ 
صباح األحمد الجابر الصباح أمير الكويت 
س��ب��ع م�����رات، م���ا ي��ؤك��د م��ت��ان��ة ال��ع��اق��ات 
بين  وخاصة  والكويت  بين مصر  التاريخية 
التى  ال��راح��ل،  واألم��ي��ر  السيسى  ال��رئ��ي��س 
بدأت من 5 يناير 2015 وكانت آخرها فى 

24 فبراير 2019.
ثاث  الكويت  السيسى  الرئيس  زار  فقد 
مرات منذ توليه الرئاسة فى يونيه 2014، 
إذ كانت األولى فى يناير 2015، والثانية فى 
مايو 2017، أما الثالثة فكانت فى سبتمبر 
األح��م��د  ص��ب��اح  ال��ش��ي��خ  زار  فيما   .2019
الجابر الصباح، أمير الكويت مصر 4 مرات، 
كانت زيارته األولى فى 2014 لحضور حفل 

تنصيب الرئيس عبد الفتاح السيسى.
وف��ى ك��ل ه��ذه ال��زي��ارات دائ��م��اً م��ا يؤكد 
»األم��ن  أن  السيسى  الفتاح  عبد  الرئيس 
القومى للكويت ودول الخليج جزء ال يتجزأ 
من األمن القومى المصرى، وحرص مصر 
التعاون  أط��ر  تفعيل  ف��ى  االس��ت��م��رار  على 
األصعدة«،  شتى  على  البلدين  بين  القائمة 
»الكويت  بها  ت��ق��وم  ال��ت��ى  بالجهود  مشيداً 
للمساهمة فى التوصل إلى تسويات سياسية 
لألزمات القائمة بالوطن العربى، خصوصاً 

فيما يتعلق بتسوية األزمة اليمنية«.
تغيب  ال  ملفات  هناك  كانت  م��ا  ودائ��م��اً 
ملف  منها  الزعيمين،  بين  المناقشات  عن 
العمالة المصرية بالكويت، التى تقدر بنحو 
العمالة  م��ن  أغ��ل��ب��ه��م  م��ص��رى،  أل���ف   700
»األوض����اع  وك��ذل��ك  وال��م��ف��ي��دة«.  المنتجة 
اإليرانى  التوتر  ومنها  بالمنطقة،  المقلقة 
األمريكى، فالدور المصرى مهم، فهى عضو 
ف��ى ال��ت��ح��ال��ف ال��ع��رب��ى ل��م��واج��ه��ة ااٍلره����اب 

والحوثيين«.
السيسى  ال��رئ��ي��س  ال��زع��ي��م��ي��ن  زي������ارات 

فى  إم��ا  ك��ان��ت  المتبادلة  ال��راح��ل  واألم��ي��ر 
مصر أو فى الكويت، التى بدأت فى 8 يونيه 
2014، بزيارة الراحل القاهرة للمشاركة فى 
تنصيب الرئيس عبدالفتاح السيسى، وشهد 
تأهب  حالة  حينها  ال��دول��ى  القاهرة  مطار 
الوفود  عشرات  وص��ول  مع  تزامناً  قصوى 
واإلف��ري��ق��ي��ة  وال��ع��رب��ي��ة  الخليجية  ال��دول��ي��ة 
واألجنبية لحضور مراسم التنصيب بقصر 

القبة الرئاسى.
الكويت  أم��ي��ر  وج��ه  ش��ه��ور حتى  تمر  ل��م 
ال���راح���ل ال��ش��ي��خ ص��ب��اح األح���م���د ال��ج��اب��ر 
عبدالفتاح  ال��رئ��ي��س  إل���ى  دع���وة  ال��ص��ب��اح، 
يناير 2015 فى  الكويت 5  لزيارة  السيسى 
ب�»قادة  فيها  قلده  التى  رسمية  زي��ارة  أول 
مبارك الكبير«، أرفع وسام فى دولة الكويت 
للعاقات  توطيداً  يأتى  التكريم  هذا  وك��ان 
األخ���وي���ة ال��م��م��ي��زة ب��ي��ن ج��م��ه��وري��ة مصر 
وتقديراً  الكويت  ودول���ة  الشقيقة  العربية 
لفخامة الرئيس السيسى وللشعب المصرى 

الشقيق.
السيسى،  ع��ب��دال��ف��ت��اح  ال��رئ��ي��س  ووص����ل 
ال��ك��وي��ت األم��ي��رى، ف��ى أول  حينها، م��ط��ار 
توليه  منذ  الشقيق  ل��ل��دول��ة  يجريها  زي���ارة 
رئاسة الجمهورية، وعقدا خالها مباحثات 
الصباح،  الجابر  األحمد  صباح  الشيخ  مع 
وع����دد م���ن ال��م��س��ئ��ول��ي��ن ورج�����ال األع��م��ال 
الكويتيين، حول سبل دعم العاقات الثنائية 
بين البلدين، وتعزيز التعاون على الصعيدين 

األمنى واالقتصادى.
م��ارس   28 مصر  ف��ى  ك��ان  الثالث  اللقاء 
2015، حيث زار أمير الكويت الراحل الشيخ 
ص��ب��اح األح��م��د ال��ج��اب��ر ال��م��ب��ارك الصباح 
ال�26 لمؤتمر  القاهرة للمشاركة فى الدورة 
القمة العربية التى سلم رئاستها الدورية إلى 
الرئيس السيسى، وأعرب الراحل حينها عن 
وشعب  ولحكومة  للرئيس  وامتنانه  تقديره 

مصر على حسن االستقبال والضيافة.
الكويت  أمير  زار  فى 6 أغسطس 2015 
ال���راح���ل ال��ش��ي��خ ص��ب��اح األح���م���د ال��ج��اب��ر 
الصباح، مصر بدعوة من الرئيس عبدالفتاح 
بافتتاح  م��راس��م االح��ت��ف��ال  ف��ى  ال��س��ي��س��ى 
وفدا  ت��رأس  حيث  الجديدة،  السويس  قناة 
رسميا رفيع المستوى، فى زيارة استغرقت 
أفراحها فى  عدة ساعات، لمشاركة مصر 

مراسم تدشين القناة الجديدة. 
السيسى  الرئيس  زار   2017 مايو   7 فى 
رسمية  زي����ارة  ف��ى  الشقيق  ال��ك��وي��ت  دول���ة 
األخوية  العاقات  لبحث  يومين،  استمرت 
ب��ي��ن ال��ب��ل��دي��ن وال��ع��م��ل ع��ل��ى ت��ع��زي��زه��ا فى 
جميع األصعدة، حيث عقد الرئيس حينها 
وعلى  الكويتيين  المسئولين  مع  مباحثات 
رأسهم الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح 

أمير دولة الكويت. 
الرئيس  ل��ب��ى   2019 أغ��س��ط��س   31 ف��ى 
الراحل  األمير  دع��وة  السيسى  عبدالفتاح 
لزيارة دولة الكويت الشقيق، وذلك فى زيارة 
رسمية عقد خالها مباحثات قمة مع الشيخ 
صباح األحمد برفقة وفد رسمى يضم وزير 
ال��خ��ارج��ي��ة س��ام��ح ش��ك��رى، ورئ��ي��س دي��وان 
شريف،  مصطفى  اللواء  الجمهورية  رئيس 

وعدد من كبار المسئولين بالحكومة. 
واستهدفت هذه الزيارة النهوض بالتعاون 
مجاالت  ف��ى  وال��ك��وي��ت  مصر  بين  الثنائى 
لتعزيز ع��اق��ات  ك��اف��ة،  ال��م��ش��ت��رك  ال��ع��م��ل 
البلدين،  بين  والمتنامية  التاريخية  التعاون 
إطار  فى  المخلفة،  الحيوية  المجاالت  فى 

اإليمان بوحدة الهدف والمصير.
الكويت  أمير  زار  فبراير 2019  وفى 24 
ال���راح���ل ال��ش��ي��خ ص��ب��اح األح���م���د ال��ج��اب��ر 
شرم  مدينة  رسمى  وف��د  بمرافقة  الصباح 
الشيخ، لترؤس وفد باده فى القمة العربية 
األوروبية األولى، وكان فى استقباله الدكتور 

خ��ال��د ع��ب��د ال��غ��ف��ار وزي����ر ال��ت��ع��ل��ي��م ال��ع��ال��ى 
وال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ى، وض���م ال��وف��د ال��رس��م��ى 
نائب رئيس  الكويت كل من  المرافق ألمير 
م��ج��ل��س ال������وزراء وزي����ر ال��خ��ارج��ي��ة الشيخ 
صباح الخالد الحمد الصباح، ووزير المالية 
ال��دك��ت��ور ن��اي��ف ف���اح ال��ح��ج��رف، ووك��ي��ل 
الديوان األميرى مدير مكتب األمير أحمد 
األميرى  بالديوان  والمستشار  الفهد،  فهد 
محمد عبدالله أبوالحسن، ورئيس المراسم 
والتشريفات األميرية الشيخ خالد العبدالله 

الصباح الناصر الصباح.
وت��ح��ت��ل ال��ك��وي��ت ال��م��رك��ز ال��راب��ع عالميا 
فى  األج��ان��ب  المستثمرين  ق��ائ��م��ة  ض��م��ن 
مصر، والثالث عربياً، من خال استثمارات 
متراكمة تجاوزت ال�15 مليار دوالر، فضا 
عن تنامى حركة السياحة والطيران مؤخرا 
احتال  من  الكويت  مكن  ما  البلدين،  بين 
السياح  قائمة  ف��ى  ع��رب��ي��اً  ال��ث��ال��ث  ال��م��رك��ز 
العرب الوافدين إلى مصر، بواقع 170 ألف 
رحلة   64 تسيير  عن  فضا  سنويا،  سائح 
ج��وي��ة أس��ب��وع��ي��ة ب��ي��ن ال��ب��ل��دي��ن ق��ب��ل موجة 

فيروس كورونا المستجد.
وي��ت��ل��ق��ى ن��ح��و 24 أل����ف ط��ال��ب ك��وي��ت��ى، 
التعليم  بين  ما  سنويا،  مصر  فى  دراستهم 
)ال��دراس��ات  الجامعى  ف��وق  وم��ا  الجامعى 

العليا – ماجستير – دكتوراه(.
التقارب  يبقى  الشعبى،  المستوى  على 
بناء  فى  مهما  حجرا  الشعبين  بين  الكبير 
العاقات األخوية الوطيدة بينهما، وهو ما 
يتضح من خال الدور المهم، الذى تقوم به 
الجالية المصرية بالكويت فى عملية التنمية 
الذى  عقود،  منذ  واالجتماعية  االقتصادية 
ألف   700 نحو  إل��ى  حاليا  حجمها  وص��ل 
مصرى، ال يحظون بتقدير الشعب الكويتى 
يثنون  الذين  أيضاً،  مسئوليه  وإنما  فقط، 

على دور الجالية فى مختلف المناسبات.

ىف ظل رعاية الرئيس السيسى وأمري الكويت الراحل هلا

7 لقاءات رسمية جمعت الرئيس السيسى 
واألمير الراحل صباح األحمد الجابر

الرئيس عبد الفتاح السيسى يؤكد أن األمن القومى للكويت 
ودول الخليج جزء ال يتجزأ من األمن القومى املصرى

التقارب الكبير بني الشعبني حجر مهم فى 
بناء العالقات األخوية الوطيدة بينهما

شهدت العالقات املصرية الكويتية زخمًا كبيرًا خالل فترة حكم الرئيس عبد الفتاح السيسى، خاصة فى ظل العالقات القوية والتاريخية 
بينهما التى ازدادت رسوخًا ومتانة فى ظل رعاية الرئيس السيسى وأمير الكويت صباح األحمد اجلابر الصباح.

تعتبر العالقات املصرية الكويتية منوذجًا ُيحتذى به فى العالقات الدولية حيث تؤكد مصر دائمًا تأييدها ووقوفها إلى جانب كل ما من 
شأنه حتقيق أمن الكويت واستقرارها سياسيًا واقتصاديًا وعسكريًا.

فى املقابل تؤكد الكويت دائمًا دعمها الكامل ملصر فى مختلف املواقف واألزمات التى متر بها.
عالقة  أيضًا  الكويتى  الشعب  جتمع  حيث  املباشرة  والصداقة  بـ«األخوية«،  الراحل  الكويت  وأمير  السيسى  الرئيس  بني  العالقات  ومتيزت 

مميزة مع مصر، إذ يزور نحو 170 ألف سائح مصر سنويًا، فضاًل عن استثمارات كويتية فى القاهرة تقدر بنحو 15 مليار دوالر أمريكى.
الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسا وزراء الكويت ومصر

.. ويستقبل مرزوق الغامن رئيس مجلس األمة الكويتي

.. ويلتقى وفدًا من الصحفيني الكويتيني

الرئيس عبد الفتاح السيسي  تربطه عالقات أخوية مع األمير نواف األحمد
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أتذكر جهود سمو األمير الراحل الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح الدؤوبة 
والمخلصة من أجل وحدة الصف العربي ورفع راية األمة اإلسالمية ومصرة 

قضايا الحق والعدل والتفاني في الجهود اإلنسانية الدولية 

الرئيس التونسي قيس سعيد
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نيوز

 إن الحديث عن العالقات المصرية 
ال��ك��وي��ت��ي��ة ح��دي��ث ذو ش��ج��ن؛ ن��ظ��رًا 
ل��ت��م��ي��زه��ا وت��ج��ذره��ا وم��ت��ان��ت��ه��ا عبر 
العصور، فقد بدأت العالقات السياسية 
ب��ي��ن م��ص��ر وال��ك��وي��ت ب��ال��ت��واك��ب مع 
الحراك السياسى والشعبى فى مصر 
بعد الحرب العالمية األولى حين زار 
الجابر  حمد  الراحل  الشيخ  القاهرة 
عبد  الراحل  الشيخ  زار  كما  الصباح، 
عام  فى  القاهرة  الصباح  الجابر  الله 
من  ك��ل  المطار  ف��ى  واستقبله   1953
اللواء محمد نجيب والبكباشى جمال 

عبد الناصر.
الرسمية  الدبلوماسية  العالقات  تأسست 
ب��ي��ن م��ص��ر وال���ك���وي���ت، ف���ى أع���ق���اب إع���الن 
ب��دأت   ،1961 ع��ام  رسمياً  الكويت  استقالل 
المطرد  التنامى  فى  الجانبين  بين  العالقات 
حيث سرعان ما جرى تبادل السفراء، وجرى 
التنسيق السياسى بين البلدين الشقيقين على 

أعلى المستويات.
نموذجاً  الكويتية  المصرية  العالقات  تعتبر 
تؤكد  حيث  الدولية  العالقات  فى  به  يُحتذى 
كل  جانب  إلى  ووقوفها  تأييدها  دائماً  مصر 
ما من شأنه تحقيق أمن الكويت واستقرارها 
س��ي��اس��ي��اً واق��ت��ص��ادي��اً وع��س��ك��ري��اً ح��ي��ث ك��ان 
أوائل  من  عبدالناصر  جمال  الراحل  الرئيس 
الرؤساء الذين هنأوا الكويت باستقاللها عام 
1961، مروراً بموقف القيادة المصرية المؤيد 
والداعم للكويت خالل فترة الغزو العراقى عام 

.1990
دعمها  دائ��م��اً  الكويت  ت��ؤك��د  المقابل  وف��ى 
الكامل لمصر فى مختلف المواقف واألزمات 
التى تمر بها، وهو ما اتضح جلياً حينما أعلنت 
الوحدة »المصرية - السورية« عام 1958 حيث 
بالكامل،  الوحدة  لتلك  دعمها  الكويت  أعلنت 
إل��ى جانب مصر فى  الكويت  وق��وف  وك��ذل��ك 
مواجهة عدوان يونيه 1967، وفى حرب أكتوبر 
الشعب  إرادة  تأييد  فى  وأخ��ي��راً   ،1973 ع��ام 

المصرى فى ثورة 30 يونيه 2013.
والكويتى  المصرى  الشعبين  بين  العالقات 
تقوم على »المحبة والود المتبادل من منطلق 
المصرية  الجالية  وتحظى  والعروبة،  األخ��وة 
المتواجدة فى الكويت باهتمام ورعاية كبيرين 

من جانب القيادة والشعب الكويتى«.
ال��ع��الق��ات ال��م��ص��ري��ة ال��ك��وي��ت��ي��ة ف���ى عهد 

الرئيس الراحل جمال عبد الناصر
عارضت دولة الكويت العدوان الثالثى على 
مصر فى عام 1956، واهتمت القيادة الكويتية 

بدفع تبرعات إلى القيادة المصرية.
جمال  الرئيس  افتتح  سبتمبر1958   8 فى 
القاهرة  فى  الكويت  بيت  مبنى  الناصر  عبد 
ال��دارس��ي��ن  ال��ك��وي��ت��ي��ي��ن  للطلبة  وال��م��خ��ص��ص 
الشيخ  المعارف  وحضر االفتتاح رئيس دائرة 
العبد  سعد  والشيخ  الصباح  الجابر  الله  عبد 
ال��ل��ه ال��س��ال��م ال��ص��ب��اح إض��اف��ة إل���ى أك��ث��ر من 
والمسئولين  الكويتيين  م��ن  شخصية   1500

المصريين.
وحين استقلت الكويت فى عام 1961 أرسل 
برقية  الناصر  عبد  جمال  المصرى  الرئيس 
إلى أمير دولة الكويت الشيخ عبد الله السالم 

الصباح، قال فيها: »فى هذا اليوم األغر الذى 
انبثق فيه فجر جديد فى تاريخ الوطن العربى 
باستقالل الكويت وسيادتها ليسرنى أن أبادر 
باإلعالن عن ابتهاج شعب الجمهورية العربية 
ال��م��ت��ح��دة وع��ظ��ي��م اغ��ت��ب��اط��ه��م ب��ه��ذا ال��ح��دث 
نفوس  ب��ه  اع��ت��زت  ال���ذى  المجيد  ال��ت��اري��خ��ى 

العرب جميعاً«.
وأضاف »عبد الناصر«: »وليس أحب لقلوبنا 
من أن ننتهز هذه المناسبة السعيدة لنبعث إلى 
بأجمل  الشقيق  الكويت  شعب  وإل��ى  سموكم 
الله  داعين  الصادقة  وأمانينا  القلبية  تهانينا 
وأن  والسداد  التوفيق  لكم  يكتب  أن  -تعالى- 
عهدها  فى  الكويت  تصل  حتى  بعونه  يمدكم 
إلى تحقيق ما تصبو  الجديد بفضل قيادتكم 

إليه من عزة ومجد ورفاهية«.
ح�����ددت ه����ذه ال��ب��رق��ي��ة م���س���ار ال��ع��الق��ات 
الحقبة  ط���وال  ال��دول��ت��ي��ن  بين  اإلستراتيجية 
حينها  مصر  عارضت  عليه  وبناء  تلتها  التى 
الكريم قاسم  العراقى عبد  الرئيس  تهديدات 
ل��ض��م ال��ك��وي��ت وأص����در ال��رئ��ي��س ج��م��ال عبد 
قال فيه: »إن الوحدة ال تتم إال  بياناً  الناصر 
وبناء  البلدين  م��ن  ك��ل  ف��ى  الشعبية  ب����اإلرادة 
على طلبهما معا« وقال كلمته الشهيرة »مصر 

ترفض منطق الضم«.
وأيدت مصر استدعاء الكويت حينها لقوات 
بريطانية فى جامعة الدول العربية بل وشاركت 
فى القوات العربية التى تجمعت وقتها للدفاع 
دولة  قدرته  ال��ذى  الموقف  وه��و  الكويت  عن 
الكويت وجاء عرفانها وتقديرها لمصر سريعاً 

بمشاركتها فى حرب 67.
ويذكر التاريخ أن الشيخ صباح األحمد أمير 
الرئيس جمال عبد  الحالى، قد قابل  الكويت 
الناصر خالل العدوان اإلسرائيلى على مصر 
عام 67 وأكد له أن الكويت تدعم مصر بالكامل 
فى هذه األزمة. ساهمت الكويت فى حرب 67 
بمبلغ 55 مليون دينار كويتى فى إطار مؤتمر 
فى  ال��خ��رط��وم  ف��ى  عقد  ال���ذى  العربى  القمة 

أغسطس عام 1967.
السادات يثنى على دور القوات الكويتية فى 

حرب 73 ويترحم على شهدائها فى سيناء
س��ان��دت ال��ك��وي��ت م��ص��ر ف��ى ح���رب أكتوبر 
اليرموك  ل��واء  الكويت  أرس��ل��ت  حيث   ،1973
المصرية، وكان  القوات  للمحاربة مع  الكويتى 
لواء اليرموك يمثل وقتها ثلث الجيش الكويتى، 
بمعنى أن الكويت أرسلت ثلث جيشها النظامى 
وقتها إلى مصر لدعمها فى حربها ضد الكيان 
الجيش  تسليح  ثلثى  أرسلت  كما  اإلسرائيلى، 

الكويتى إلى مصر.
استمر لواء اليرموك فى أداء مهامه القتالية 
واس���ت���م���رت ال��ك��وي��ت ف���ى ح��ظ��ر ال��ن��ف��ط عن 
إسرائيل، وخفضت تصديره إلى بعض الدول 
األخرى الداعمة لها، وكان موقع لواء اليرموك 
التى  المنطقة  وه��ى  فايد،  منطقة  هو  وقتها 
شهدت أكبر المعارك بداية من 16 أكتوبر عام 
1973 وخاضت هذه القوات معركة الدفرسوار 
المعركة وفى معركة  تلك  واستشهد منها فى 
ش��ارك  كما  كويتياً،  عسكرياً   ٤0 نحو  ف��اي��د 
سرب طائرات كويتى فى الضربة الجوية فى 

بداية حرب 73.
الكويت  ب��زي��ارة  ال��س��ادات  الرئيس  ق��ام  كما 

مرتين: 
إلج����راء   1972 م�����ارس   9 ف���ى  األول�������ى:   
العربية  القضايا  من  ع��دد  لبحث  المباحثات 
العالقة مع صباح السالم الصباح أمير الكويت.
الثانية: فى 1٤ مايو 1975م. لحضور مؤتمر 
أجرى  أيام   3 لمدة  الزيارة  واستمرت  الكويت 
خاللها مباحثات مع أمير دولة الكويت صباح 
كما  مؤتمراً صحفياً،  وعقدا  الصباح،  السالم 
التقى فى قصر السالم مع كل من نائب رئيس 
ال��وزراء الكويتى وزي��ر اإلع��الم الشيخ  مجلس 
الداخلية،  ووزي��ر  الصباح،  السالم  على  جابر 
الصباح  السالم  الله  العبد  الدفاع سعد  ووزير 

وعدد من أبناء مصر فى الكويت.
توترت  الكويتية  المصرية  ال��ع��الق��ات  لكن 
ال��س��ادات لتل أبيب  بشدة ف��ى أع��ق��اب زي���ارة 
ب��ي��ن مصر  ال��س��الم  م��ب��اح��ث��ات  ل��ب��دء   ،1978

وإسرائيل.
م��ب��ارك أع���اد ال��ع��الق��ات ل��م��ج��راه��ا وأن��ه��ى 

أطماع صدام
العربية  وال��دول  بين مصر  العالقات  ب��دأت 
إس��رائ��ي��ل  م��ع  ال��س��الم  بسبب  ل��ه��ا  المقاطعة 
ت��ع��ود ت��دري��ج��ي��اً ب��ع��د وف����اة ال���س���ادات 1981 
ال��ح��ك��م، وم��ع احتالل  م��ب��ارك  وت��ول��ى حسنى 
مصر  وم���ش���ارك���ة   ،1990 ل��ل��ك��وي��ت  ال���ع���راق 
لتحرير  ال��دول��ى  للتحالف  والحاسمة  القوية 
العربية  المصرية  العالقات  ع��ادت  الكويت، 
إلى مجاريها، وساهمت مصر بقوات ضخمة 
واشتركت فى  ج��ن��دى،  أل��ف  بنحو 35  ق��درت 

معارك ضارية مع القوات العراقية.
عالقات  حتمية  مبارك  أكد  التحرير،  بعد 
األخوة والصداقة بين البلدين والشعبين، وكان 
يقول دائماً رداً على التهديدات المتالحقة من 
صدام: »ال قدر الله لو تعرضت الكويت ألى 
خطر قادم فسنساعدها مجدداً ودائماً؛ ألن 
الخطر كان منذ أيام عبد الكريم قاسم عندما 
عبد  جمال  الراحل  المصرى  الرئيس  أرس��ل 
آن��ذاك.  الكويت  إل��ى  مصرية  ق��وات  الناصر 
فالقضية بالنسبة لى هى قضية مبدأ، وعندما 
اتخذت قرار إرسال القوات المسلحة وقوفاً 
عن حسابات  بعيداً  أخذته  الحق  جانب  إلى 
الربح والخسارة والتكلفة واألعباء رغم أن كل 
االحتماالت والمخاطر كانت متوقعة وقائمة«. 
فصوت الرئيس مبارك كان صوت الشقيق 
الكويت فى السراء والضراء،  الذى وقف مع 
وك���ان���ت ك��ل��م��ات��ه اآلت���ي���ة م���ن ق��ل��ب ال��ق��اه��رة 
فى  بلسماً  ال��غ��در  ق���وات  برحيل  والمطالبة 
قلوب الكويتيين الذين سمعوا من رؤساء غيره 
المصرى  ال��م��وق��ف  ليكون  الخيانة  أص���وات 
ب��ع��ي��داً عن  أص��ي��اًل  بقيادته م��وق��ف��اً ش��ج��اع��اً 
على  والمتحايلة  الرنانة  والخطب  الشعارات 
الحق، وليختلط الدم الكويتى بالدم المصرى 
تحت راية التحالف الدولى من أجل مواجهة 

االعتداء والظلم.
مقرها  لتكون  مصر  »األن��ب��اء«  اختارت  كما 
تقديم  تم  اآلثم، حيث  العراقى  أيام االحتالل 
»األنباء«  لتصبح  والمساعدات  اإلمكانات  كل 

صوت الكويتيين إلى العالم من قلب القاهرة.
واض��ح��ة خالل  الكويتية  ال��م��واق��ف  وب���رزت 
فى  مصر  لها  تعرضت  التى  اإلره���اب  محنة 
بإدانتها  ت��س��ارع  فكانت  الماضية،  ال��س��ن��وات 

ل��أع��م��ال االره���اب���ي���ة وال��ت��ع��ب��ي��ر ع���ن آالم��ه��ا 
تستهدفهم  ال��ذي��ن  األب��ري��اء  الضحايا  ألرواح 
التضامن  وإع���الن  الالمسئولة  األع��م��ال  تلك 
األعمال  مكافحة  فى  المصرية  الحكومة  مع 

الغريبة على الشعب المصرى.
المصرية،   � الكويتية  ال��ع��الق��ات  ازده����رت 
وب��ل��غ��ت االس���ت���ث���م���ارات ال��ك��وي��ت��ي��ة ح����داً غير 
الثانى  المركز  الكويت  احتلت  حيث  مسبوق، 
بعد  مصر  ف��ى  مستثمرة  عربية  دول��ة  كأكبر 
 1.5 بنحو  استثماراتها  وق���درت  السعودية، 
من   %25 ن��ح��و  م��ث��ل  م���ا  وه����و  دوالر  م��ل��ي��ار 
لبيانات  وفقاً  العربية  االستثمارات  إجمالى 
رجال  إن  وقالت  المصرية،  االستثمار  وزارة 
مشروعاً   38 ف��ى  يساهمون  كويتيين  أع��م��ال 
وخمسة  إسكان،  مشروعات  وخمسة  تمويلياً 
مشروعات مقاوالت، وخمسة مشروعات بنية 
مشروعاً  و٤5  مستشفيات،  وخمسة  تحتية، 
صناعياً،  مشروعاً   98 إل��ى  إضافة  سياحياً، 
الهندسية  ال��ص��ن��اع��ات  م��ج��ال  ف��ى  منها  و22 
و15 فى قطاع الصناعات الغذائية إضافة إلى 
بنظام  ومعدنية  وكيماوية  غذائية  مشروعات 

المناطق الحرة. 
عهد  ف��ى  الكويتية  الشركات  ساهمت  كما 
قطاع  فى  المشروعات  من  كثير  فى  مبارك 
البترول مثل تنفيذ أول مصنع إلنتاج مواسير 
االستكشافات  فى  والمشاركة  البترول،  نقل 
إلى  إضافة  الغربية،  الصحراء  فى  البترولية 
ال��م��ش��ارك��ة ف���ى ت��وص��ي��ل ال��ب��ت��رول ع��ب��ر خط 

سوميد.
تنظم  ال��ت��ى  التجارية  االت��ف��اق��ي��ات  وت��وال��ت 
العالقات االقتصادية والتجارية واالستثمارية 
بين مصر والكويت ومن أهمها اتفاقية تشجيع 
واتفاقية  المتبادلة  االس��ت��ث��م��ارات  وح��م��اي��ة 
التعاون بين الغرف التجارية المصرية وغرفة 

تجارة وصناعة الكويت. 
المشتركة  ال��ع��ل��ي��ا  ال��ل��ج��ن��ة  ت��أس��ي��س  وج���اء 
لتحقيق   1998 ع���ام  الكويتية   - ال��م��ص��ري��ة 
أكبر قدر من التنسيق والتعاون المشترك فى 
مجاالت التعاون المختلفة إضافة إلى ارتباط 
التعاون  ب��روت��وك��والت  م��ن  بالعديد  البلدين 
القديمة والجديدة بين مؤسسات كال البلدين 
منها على سبيل المثال العسكرية واإلعالمية.
فى  مصر  م��ع  الكويتى  التضامن  وتجلى 
الرئيس  ت��ع��رض  ح���ادث  ب��ع��د  أش��ك��ال��ه  أروع 
العاصمة  فى  فاشلة  اغتيال  لمحاولة  مبارك 
اإلثيوبية عام 1995 الذى كان محل استنكار 
وكانت  الكويت،  وشعب  حكومة  من  وتنديد 
الوفود الكويتية الرسمية والشعبية فى طليعة 
الرئيس  لتهنئة  ال��ق��اه��رة  ع��ل��ى  ال��م��ت��واف��دي��ن 

مبارك بنجاته من الحادث اآلثم.
الشيخ  األم��ي��ر  السمو  ت��ول��ى ص��اح��ب  وم��ع 
ص��ب��اح االح��م��د مقاليد ال��ح��ك��م، أك��د م��رات 
ع���دي���دة أه��م��ي��ة ال�����دور ال��م��ص��رى وأخ���وي���ة 
سبق  حيث  المصرية،   � الكويتية  ال��ع��الق��ات 
لصاحب السمو األمير أن زار مصر بعد توليه 
حيث   2006 أغسطس  ف��ى  الحكم  مقاليد 
االخوية  العالقات  توطيد  زيارته  استهدفت 
مصالح  يخدم  بما  المشترك  التعاون  ودع��م 
واألمة  خاص  وجه  على  الشقيقين  الشعبين 

العربية بشكل عام.

من ناصر إلى السيسى.. الكويت فى قلوب املصريني 

مصر أيدت استدعاء قوات 
أجنبية لتحرير الكويت 

وشاركت فى املعركة 

أ 
َّ
عبد الناصر أول من هن

الكويت باستقالهلا وتصدى 
ملؤامرة عبد الكريم قاسم 

الكويت وقفت إلى 
جانب مصر فى مواجهة 

عدوان 1967 

الرئيس عبد الفتاح السيسي واألمير الراحل جمعتهما عالقات أخوية وطيدة

الرئيس عبدالناصر جمعته عالقات أخوية مع أمراء الكويت

الرئيس الراحل السادات أثنى على الدعم الكويتى ملصر في حرب 1973

الرئيس الراحل مبارك ساند الكويت في حرب التحرير 
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لقد فقدنا بتأثر عميق في هذا الرجل القائد الفذ الذي عرفناه من أولي النخوة والمروءة 
العربية اإلسالمية األصيلة, وعهدناه بمواقف كبار الحكماء المتبصرين الغيورين على 

مجد وسؤدد العرب والمسلمين، رمزا وعمادا لألمة العربية واإلسالمية«.

الرئيس الجزائري 
عبد المجيد تبون

لوا
قا

2

نيوز

بدأت العالقات الثقافية بين مصر 
والكويت قبل بدء العالقات السياسية 
لها  مهدت  بل  بينهما،  واالقتصادية 
فالعالقات  التحتية،  بنيتها  وشكلت 
سبقت  الكويتية  المصرية  الثقافية 
إنشاء المكتب الثقافي؛ إذ إنها بدأت 
ف��ى ش��ك��ل ذه���اب بعثة ط��الب��ي��ة من 
المدرسة المباركية للدراسة باألزهر 
سنة 1942. وقد درس هؤالء باألزهر 
أسس  ليضعوا  الكويت  إل��ى  وع���ادوا 
األزه��ر  تبنى  كما  العلمية،  النهضة 
فى  الدينى  المعهد  على  اإلش���راف 

الكويت سنة 1945.
مدير  الشمالن،  اللطيف  عبد  طلب  كما   
الكويت، من طه حسين  إم��ارة  المعارف فى 
الكويت  تتقاسم  مصريين  أس��ات��ذة  إرس���ال 
وم��ص��ر دف��ع روات��ب��ه��م، وق��ب��ول بعثة طالبية 
ت�����درس ف���ى م��ص��ر ع��ل��ى ن��ف��ق��ة ال��ح��ك��وم��ة 
»بيت  اف��ت��ت��ح  وف���ى س��ن��ة 1959  ال��م��ص��ري��ة. 

الكويت« للطالب، وهو الذى تحول فيما بعد 
وقد  القاهرة.  فى  الكويت  سفارة  مبنى  إلى 
افتتحه آنذاك الرئيس عبد الناصر بصحبة 
الشيخ عبد الله الجابر الصباح والشيخ سعد 
زكى  حضر  كما  الصباح.  السالم  الله  العبد 
طليمات إلى الكويت سنة 1958 حيث أسس 
الكويت  قدمت  خالله  ومن  العربى  المسرح 
المسرح. وفى  إبداعية فى مجال  اسهامات 
ورأس  العربى  مجلة  إنشاء  تم  ذاتها  السنة 
تحريرها أحمد زكى. وقد كان لتلك المجلة 
ومازال  العربية،  الثقافة  نشر  فى  كبير  دور 
ال��ي��وم. وق��د أعطى  ال���دور قائماً حتى  ه��ذا 
إنشاء المكتب الثقافى سنة 1958 دفعة قوية 
لتطوير العالقات الثقافية فى شكل بناء جيل 
يدرسون فى  الذين  الكويتيين  الدارسين  من 
الدراسية  والمراحل  التخصصات  مختلف 
ثمانية  نحو  حاليا  عددهم  ويبلغ  الجامعية، 
الكويتيين  آالف طالب يشكلون مع نظرائهم 
منذ سنة 1958، ونظرائهم المصريين الذين 

يدرسون فى المؤسسات الجامعية الكويتية، 
بين  ل��ل��ع��الق��ات  التحتية  البنية  أس��م��ي��ه  م��ا 
الدولتين؛ حيث إن تلك األجيال تشكل أحد 
ويُقدر  الشعبين.  بين  الترابط  عناصر  أهم 
فى  يدرسون  الذين  الكويتيين  الطالب  عدد 
طالب  أل��ف   20 نحو  المصرية  ال��ج��ام��ع��ات 

كويتى.
خاصة  بمكانة  الشريف  األزه��ر  ويحظى 
لدى الكويت فقد منح الشيخ صباح األحمد 
الراحل،  الكويت  دولة  أمير  الصباح،  الجابر 
اإلمام األكبر د. أحمد الطيب، شيخ األزهر 
ال��ش��ري��ف، وس����ام ال��ك��وي��ت ذا ال���وش���اح من 
الكبيرة  لجهوده  ت��ق��دي��راً  الممتازة  ال��درج��ة 
ال��م��ب��ذول��ة وال��م��م��ي��زة ف��ى ال��م��ج��ال ال��دي��ن��ى 
والخدمات الجليلة التى قدمها، وذلك خالل 
مهرجان »الكويت عاصمة الثقافة اإلسالمية 

لعام 2016«.
وم����ازال ال��ت��ع��اون ال��ث��ق��اف��ى م��س��ت��م��راً بين 

البلدين فى شتى جوانب اإلعالم والمعرفة.

قررت قطع النفط عن الدول الغربية الداعمة إلسرائيل

عربية  ملحمة  أكتوبر..  حرب 
وحدة  على  حيًا  مثااًل  ستبقى 
النتصار  خالدًا  وسجاًل  العرب 
ف���ى اخلليج  وأش��ق��ائ��ه��ا  م��ص��ر 
وب���اق���ى األق����ط����ار ع��ل��ى ال��ع��دو 

الصهيونى
أكتوبر  ف��ى ح��رب  الكويت   ش��ارك��ت 
الشيخ  األمير  فى عهد  أيضاً  املجيدة 
ص��ب��اح ال��س��ال��م ال��ص��ب��اح ب��أس��ل��ح��ة أو 
فى  واق��ت��ص��ادي��ة  م��ش��ارك��ات عسكرية 
الكويتى  اجل��ي��ش  أرس���ل  فقد   ،1973
ق����وات����ه ع���ل���ى اجل���ب���ه���ت���ن امل���ص���ري���ة 
وال���س���وري���ة؛ ف��ض��ال ع���ن ق����رار حظر 
ساهمت  ال��ذى  للغرب  النفط  تصدير 
أعضاء  إح��دى  كونها  كبير  بشكل  فيه 

دول التعاون اخلليجى.
 السالح العسكرى

الشيخ صباح  الكويت  أمير  ش��ارك   
السالم الصباح فى حرب أكتوبر بثلث 
الصهيونى  العدو  جيش بالده ملواجهة 
فى مصر، فضاًل عن القوات احلربية 
ال��ت��ى أرس��ل��ه��ا إل���ى اجل��ب��ه��ة ال��س��وري��ة 

أيضاً.
 لواء اليرموك على اجلبهة 

املصرية
ال��ك��وي��ت كتيبة م��ش��اة قبل   أرس��ل��ت 
ان��دالع احل��رب عام 1967 وكانت من 
طليعة القوات اخلليجية والعربية التى 
إلى  جنباً  لتشارك  سيناء  إلى  أُرسلت 
فى  امل��ص��ري��ة  املسلحة  ال��ق��وات  جنب 
مسرح العمليات ضد العدو الصهيونى.
الكويتية  ال��ق��وات  م��غ��ادرة  وش��ه��دت 
ل��ل��دف��اع ع��ن س��ي��ن��اء احلبيبة  أرض��ه��ا 
اح��ت��ف��االً ض��خ��م��اً، أل��ق��ى خ��الل��ه أمير 
السالم  صباح  الشيخ  حينئذ  الكويت 
الصباح، خطبة حماسية على مسامع 

جنود لواء اليرموك.
الصباح:  السالم  الشيخ صباح  وقال 
األم��ر  ه��ذا  أمتنا حسم  ق���ررت  »ل��ق��د 
وقبول التحديات اإلسرائيلية، وخوض 

املعركة متى نشبت، إلى نهايتها«.
 وأض���اف: »ك��م ك��ان محبباً ل��دَىّ أن 
أشارككم  منكم  ك��واح��د  معكم،  أك���ون 
املخاطر واملصير فى السراء والضراء«.
 كان تشكيل »لواء اليرموك« الكويتى 
تتجاوز قوته ألف مقاتل، ويتكون من 4 
واملغاوير  والصواريخ  الدبابات  كتائب: 

واملشاة.
الكتيبة  نُ��ق��ل��ت  ي��ون��ي��ه  ي���وم 2  وف���ى   
»مشاة 5« و»املغاوير« التابعتن للجيش 
ال��ك��وي��ت��ى إل����ى م��ص��ر؛ ح��ي��ث وص��ل��ت 

ملطارات القاهرة، وفايد وكبريت. 
املقاتلة  الكويتية  ال��ق��وات  وانضمت 
ب��ال��ف��رق��ة ال��س��اب��ع��ة امل��ص��ري��ة ب��ق��ي��ادة 
رفح  ف��ى  سليمان  عبدالعزيز  الفريق 

ضمن قطاع منطقة عمليات العريش
ومت إع����داد م��ق��ر ل��ق��ي��ادة ال��ل��واء فى 
نادى ضباط قاعدة فايد، واستُخدمت 
إح�����دى امل�������دارس ك���ق���اع���دة ل��ل��م��ش��اة 

الكويتين حلن إرسالهم للجبهة.

قوات إضافية
وبعد اندالع احلرب، أمر الشيخ صباح 
من  ط��ائ��رات   5 ب��إرس��ال  الصباح  السالم 
منها  فقط  وأب��ق��ى  هنتر«  »الهوكر  ط��راز 
م��ا متلكه  ك��ان إجمالى  إذ  ف��ى دول��ت��ه؛   3
أيضاً  أرسل  كما  8 طائرات،  الكويت هو 
نقل من طراز »سى- إلى مصر طائرتى 
وقطع  بالذخيرة  محملة  هيركوليز«   130
قويسنا  قاعدة  إل��ى  وصلت  التى  الغيار، 
املنوفية،  محافظة  ف��ى  املصرية  اجل��وي��ة 

مساء يوم 23 أكتوبر. 

اجلبهة  على  الكويتية  القوات  وشاركت 
املصرية فى حرب االستنزاف وبذل نحو 
احل��رب  ف��ى  أرواح��ه��م  كويتياً  جندياً   42
واخ��ت��ل��ط��ت دم��اؤه��م م��ع دم���اء أشقائهم 
لتروى أرض  املصرى  من شهداء اجليش 

سيناء.
الذى شهد  وكان يوم 15 أكتوبر 1973 
موقع  على  اإلسرائيلى  االح��ت��الل  توغل 
القوات الكويتية املرابطة فى أرض سيناء 

حيث استُشهد 37 جندياً كويتياً.

 على اجلبهة السورية
كما أمر أمير الكويت الراحل بإرسال 
لواء قتال، فى 15 أكتوبر 1973، يحمل 

اسم قوة اجلهراء. 
القتال  فى  باملشاركة  تكليفاته  وكانت 
سوريا  فى  الصهيونى  العدو  ضد  الدائر 
عن  املجيدة، فضاًل  أكتوبر  ح��رب  خ��الل 
الوقت  ذاك  العاصمة دمشق، فى  حماية 
رماتهم  ومهارة  بدقتهم  الكويتيون  ُع��رف 
ف��ى إص��اب��ة األه�����داف ول���م ت��ف��ق��د ال��ق��وة 

الكويتية فى سوريا أياً من جنودها.
فى  مواقع  الكويتية  ال��ق��وات  احتلت 
قلب سوريا بالقرب من السيدة زينب، 
فى  الثالثة  بالفرقة  بعدها  أحلقت  ثم 
الشمالى فى هضبة اجلوالن،  القطاع 
وظ��ل��ت على األراض���ى ال��س��وري��ة حتى 
اك��ت��م��ال ال��ن��ص��ر وغ���ادرت���ه���ا ف���ى 25 

سبتمبر 1974. 
السالح االقتصادى

كانت الكويت من ضمن دول اخلليج 
ال���ت���ى أي�����دت ق�����رار ال������دول ال��ع��رب��ي��ة 
إليه  دع��ت  ال��ذى  االجتماع  واحتضنت 
السعودية بعد العدوان اإلسرائيلى فى 
بن  من  أيضاً  وكانت   1967 يونيه   5
الدول التى قررت قطع إمدادات النفط 
عن الدول الغربية الداعمة إلسرائيل.

الصباح  الشيخ صباح اجلابر  وأمر   
املتعلقة  االقتصادية  اجلوانب  بتغطية 
على  الكويتية  القوات  وإيفاد  باحلرب 

اجلبهتن من موازنة الدولة. 
أي��ض��اً ك���ان ألم��ي��ر ال��ك��وي��ت دور فى 
قرار فى تلبية احتياجات اجلبهتن فى 

سوريا ومصر من أسلحة وعتاد.

بدأت ببعثة املدرسة املباركية إلى األزهر 

اهلــوى املصـــرى حاضـــر فـــى الثقافــة الكويتيــة
أمري اإلنسانية منح شيخ األزهر وسام من الدرجة املمتازة زكى طليمات أسس املسرح وأحمد زكى أسس مجلة العربى 

مواقف حفرت اسم األمير صباح 
فى قلوب املصريني

ب��م��واق��ف��ه ال��ن��ب��ي��ل��ة واإلن��س��ان��ي��ة، 
المصرية،  للمواقف  الدائم  ودعمه 
اسمه  األح��م��د  ص��ب��اح  الشيخ  حفر 
ف��ى ق��ل��وب ال��م��ص��ري��ي��ن، ب��داي��ة من 
ح��������رب 1967، ح��ي��ث ك����ان ل��ل��ك��وي��ت 
ال��ع��دوان  مواجهة  إب��ان  مشهود  دور 
الثالثى على مصر، فالتقى الرئيس 
صباح  الشيخ  الناصر،  عبد  جمال 
األحمد حينما كان وزيرًا للخارجية، 
لمصر،  الداعم  بالده  لتأكيد موقف 
كما أعلنت الكويت فى مؤتمر القمة 
فى  الخرطوم  فى  المنعقد  العربية 
مصر  دع����م  ع���ن   ،1967 أغ��س��ط��س 

بمبلغ 55 مليون دينار كويتى. 
المسلحة  ب��ال��ق��وات  الكويت  أش���ادت  كما 
الشعب  إلرادة  ال��داع��م  ودوره����ا  المصرية 

الكويتية:  الحكومة  وقالت  آنذاك،  المصرى 
»لقد قامت القوات المسلحة المصرية بدور 
بها  للنأى  واستقرارها  أمنها  لمصر  حفظ 
عن المخاطر المحيطة بها«، ثم فى أعقاب 
الراحل  الكويت  أمير  أش��اد  يونيه   30 ث��ورة 
المسلحة  بالقوات  األح��م��د،  صباح  الشيخ 
المصرية على الدور التاريخى، الذى قدمته 

فى الحفاظ على االستقرار. 
الداعمة  ال��دول  أوائ��ل  الكويت من  وكانت 
كما عرضت  يونيه،   30 ث��ورة  لمصر، عقب 
تقديم مساعدة تقدر ب�6 مليارات دوالر، فى 
شكل وديعة فى البنك أو مساعدات نفطية. 
النهضة، فكان ألمير  أما عن قضية سد 
دعم مصر  فى  مواقف مشهودة  اإلنسانية، 
لحماية أمنها المائى، والحفاظ على حقوقها 

فى كل ما يتعلق بملف »سد النهضة«. 

العالقات بني البلدين أخوية 
ومصيرية عبر التاريخ

وص������ف م���س���رح���ي���ون ك���وي���ت���ي���ون، 
ال����ع����الق����ات ال���م���ص���ري���ة ال��ك��وي��ت��ي��ة 
بال�«األخوية والمصيرية« عبر التاريخ، 
خاصة فى الروابط الوطيدة والقوية 

بين الشعبين الشقيقين.
عبدالله  الكويتى  المسرحى  المخرج  وق��ال 
بأكمله، ومن  الكويتى  الشعب  إن  عبدالرسول 
ضمنه المسرحيون، ال يمكن أن ينسى لشعب 
بجانب  للوقوف  القوية  مواقفه  العظيم  مصر 
الحق الكويتى، كما ال ينسى الشعب المصرى 

العظيم مواقف الكويت تجاهه.
وأضاف عبدالرسول، أن العالقات المصرية 
بين  ال��ع��الق��ات  ف��ى  ن��م��وذج��اً  تعتبر  الكويتية، 
الدول، ليس على الجانب العربى فقط، وإنما 

على مستوى العالقات الدولية أيضا.
المسرحيين  م��ن  ع��دد  أك��د  جانبهم،  وم��ن 
ظل  ف��ى  أن��ه  صحفى-  بيان  -ف��ى  الكويتيين 
جهود  فيها  تتضافر  التى  الراهنة،  الظروف 
كورونا  فيروس  وب��اء  تفشى  لمكافحة  العالم، 
بعض  خ���رج���ت   ،)19 )ك���وف���ي���د  ال��م��س��ت��ج��د 

ال��ت��واص��ل  وس��ائ��ل  ع��ب��ر  المسيئة  األص�����وات 
فقط،  نفسها  إال  تمثل  ال  التى  االجتماعى، 
ل��م��ح��اول��ة ال��وق��ي��ع��ة ب��ي��ن ال��ش��ع��ب��ي��ن ال��م��ص��رى 
األص��وات  تلك  أن  على  مشددين  والكويتى، 
مرفوضة وغير مقبولة، وال تؤثر فى العالقات 
الشعبين  بين  والمصيرية  والتاريخية  األخوية 

الشقيقين.
إال  تمثل  ال  الفئة  ه��ذه  أن  على  وش����ددوا 
الكويتى  الشعبين  طبيعة  تعكس  وال  نفسها، 
اللذين  بعضاً،  لبعضهما  المحبين  والمصرى 
والقربى  والمحبة  األخ���وة  أواص���ر  تربطهما 
مصر  بين  المتجذرة  التاريخية  وال��ع��الق��ات 

والكويت.
الفنان جاسم  البيان كل من  وقد وقع على 
ال��ن��ب��ه��ان، وال��م��خ��رج ع��ب��دال��ل��ه ع��ب��دال��رس��ول، 
عبدالعزيز  والفنان  الفيلكاوى،  نبيل  والدكتور 
مسلم، واألستاذة أمل عبدالله، والفنان أحمد 
والفنان  المفيدى،  والمخرج حسين  السلمان، 
جمال الردهان، والفنان خالد البريكى وأحمد 

الشطى.

 الكويت تحرك ثلث الجيش للدفاع عن سيناء

زكي   طليمات

الرئيس السيسي و األمير الراحل صباح األحمد

أمير الكويت الراحل يكرم اإلمام  األكبر أحمد الطيب شيخ األزهر

الرئيس الراحل محمد أنور السادات كان دائم التشاور مع  أشقائه أمراء الكويت

القوات املسلحة الكويتية شاركت في حرب 1973 
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إنني ألستحضر، في هذا الظرف العصيب، ما حققه األمير الراحل 
الكبير صباح األحمد، من إنجازات رائدة ومكاسب اقتصادية وسياسية 

هامة لدولة الكويت الشقيقة.

الملك محمد السادس 
ملك المغرب

لوا
قا

2

نيوز

القوة الناعمة الكويتيةد. يحيى عبد القادر يكتب:
والتأثير اإلقليمى والدولى 

يمر  الناعمة  القوة  مفهوم  يعد  لم 
والمراقب  ال��ق��ارئ  ال��ك��رام على  م��رور 
والمحلل والدارس العربى إنما أصبح 
ون��م��وذج  متكامل  م��ف��ه��وم  ع��ن  ينبئ 
أج��ل تحقيق  ال��دول من  تتبعه  عمل 
أه���داف���ه���ا وم��ص��ال��ح��ه��ا ال��م��ت��ن��وع��ة 
وقدرتها على أن تكون نموذجا جذابا 
والتقدير  القبول  ويلقى  به  يحتذى 
واالحترام من باقى دول العالم وخاصة فى 
ظل تراجع تأثير القوة العسكرية واألدوات 
المرتبطة بها فى تحقيق أهداف ومصالح 
الدولة وأنها ليست فعالة على وجه مطلق 
الناعمة  األدوات  اس��ت��خ��دام  إل��ى  واالت��ج��اه 
السياسية  والقيم  اإلق��ن��اع  على  المستندة 
والتبادل  االع��ام��ي��ة  وال��ق��درات  والثقافية 
االقتصادية  والمساعدات  والفكرى  العلمى 
ت��ح��ت م��ظ��ل��ة م��ن س��ي��اس��ة داخ��ل��ي��ة تحقق 
ط��م��وح��ات وآم�����ال ال��م��واط��ن��ي��ن وس��ي��اس��ة 
خ��ارج��ي��ة ق���ادرة على م��د وإق��ام��ة ال��رواب��ط 

واحترام اآلخر.
و تأتى دولة الكويت فى هذا السياق محققة لرصيد 
هائل من قوة ناعمة فعالة وتقوم بدور بارز فى عمقها 
إطار  فى  الدولية  وتنوع عالقاتها  والعربى  الخليجى 
التاريخية  العوامل  فيها  تتداخل  شديدة  خصوصية 

والحضارية والجغرافية.
هذا  يتناولها  مثارة  تساؤالت  ع��دة  هناك  وتصبح 
ال��م��ق��ال ب��ال��ش��رح وال��ت��ح��ل��ي��ل: م��ا ع��ن��اص��ر وم��ج��االت 
وأدوات القوة الناعمة الكويتية؟ وما خصوصية الحالة 

الكويتية فى حيازتها لقوتها الناعمة؟ 
 مكونات القوة التاعمة الكويتية 

أوال: القوة الناعمة الكويتية حالة خاصة
ثانيا: السياسية الداخلية والدبلوماسية الشعبية

 – وآسيويا  )خليجيا  فعالة  خارجية  سياسة  ثالثا: 
عربياً وإسالميا – دوليا وإنسانيا( 
رابعا: الثقافة واإلعالم والتراث

خامسا: الدعم االقتصادى والتنموى
كانت  ف��إذا  الكويتية  الخصوصية  بتناول  وسنبدأ 
سياسة  لها  وفقا  تسير  التى  الناعمة  القوة  منهجية 
تعزيز مكانة  إلى  الخارجية بوجه عام تهدف  الدولة 
الدولة فى النظام الدولى الذى يتسم بنيانه بالهيراركية 
وتنقسم فيه ال��دول إلى وح��دات عليا ووح��دات دنيا 
للقوة  محددات  من  ال��دول  تلك  تحوزه  ما  على  بناًء 
فإنه يمكن النظر إلى دولة الكويت بشكل خاص جدا 
لما  االقليمى  محيطها  ف��ى  ق��ائ��دة  دول���ة  باعتبارها 
بعيدا  وكيفا  كما  النوعى  الثقل  محددات  من  تملكه 
أن  إال  السكان،  وع��دد  االقليم  ومساحة  حجم  ع��ن 
االقتصادى  الثقل  إلى  إضافة  الجيوسياسى  الموقع 
والسياسى والثقافى يشكل عناصر تميز وخصوصية 
أداة  وتمنحها  ال��دول  من  غيرها  عن  تميزها  فريدة 
حاسمة فى مسار تخطيط وتنفيذ السياسة الخارجية 

الكويتية.
وتدفع بها نحو أعلى مجاالت التأثير وتمكنها من 
كله  العالم  إلى  الناعمة  لقوتها  كويتى  نموذج  تصدير 
بكل  عليها  واالط���الع  رؤيتها  تتم  واقعية  ص��ورة  فى 

وضوح. 
استطاعت  فقد  الداخلية  السياسة  مستوى  وعلى 
الكويت أن تدير مجتمعا متنوعا اجتماعياً وسياسياً 
وطائفيا بنجاح كبير مقارنة بغيرها من دول المنطقة 
الرضى  م��ن  ورص��ي��د  بسمعة  تتمتع  الكويت  ف��دول��ة 
لدى الجماهير الداخلية والعربية والدولية كانعكاس 
لمجمل السياسة الكويتية داخليا وخارجيا تبين ذلك 
إجمالى  من  صوتا   188 على  الكويت  حصول  عقب 
192 صوتا فى انتخابات مجلس األمن غير الدائمة 
امتدت  التى  المتحدة  لالمم  العمومية  الجمعية  فى 
الكويت  دول��ة  به  تحظى  ما  على  دليال  سنتين؛  إل��ى 
من خصوصية واحترام وتقدير وثقة فى استقالليتها 
الصعيدين  على  االس��ت��ق��رار  تحقيق  على  وق��درت��ه��ا 

االقيمى والدولى. 
ثانيا وعلى مستوى السياسة الداخلية فإنها تتميز 
االمة  به مجلس  يقوم  الذى  الفاعل  الرقابى  بدورها 
ع��ن طريق  ال��م��خ��ت��ارون شعبيا  وأع���ض���اؤه  ال��ك��وي��ت��ى 
االنتخابات فى ظل أجواء خليجية تغيب عنها ثقافة 
البرلمانى  األداء  ضعف  مع  ع��ام  بشكل  االنتخابات 
من  أيضاً  قوته  الكويتى  االم��ة  مجلس  أداء  ويستمد 
على  الكويتى  ال��دس��ت��ور  فينص  الدستورية  الوجهة 

»لمجلس االمة إرادة مستقلة«.
على  الكويتى  الداخلى  السياسى  النظام  وح��رص 
أن يكون هناك دور أساسى فى المشاركة السياسية 
ليس  االم��ة  ع��ن طريق مجلس  الحاكمة  االس���رة  م��ع 
الصالحيات  عدد من  أيضاً  أوج��د  ولكنه  هذا فقط 
يمارسها مجلس االمة يأتى على رأسها الموافقة على 
اختيار ولى عهد أمير البالد كما أن ولى العهد حال 
اختياره يحلف اليمين أمام هذا المجلس الذى يضم 

أيضاً عددا من التكتالت تضم أطيافا متنوعة تضيف 
ثراء للسياسة الداخلية فى اطار توافقى ويتوازى مع 
ومشاركة  والطالبية  النقابية  الحركة  انطالق  ه��ذا 
السياسية  والفاعليات  االنشطة  جميع  ف��ى  ال��م��رأة 
واالجتماعية والثقافية وريادة االعمال كل هذا دعم 
دول��ة  ف��ى  ال��ح��ري��ات  وم��م��ارس��ة  الديمقراطى  االداء 

الكويت امام انظار العالم أجمع.
وتسير الدبلوماسية الشعبية الكويتية مع السياسة 
الكويتية فى نطاق متناغم فالكويت من الدول القليلة 
فاعلة  شعبية  دبلوماسية  لها  تتوافر  التى  العالم  فى 
التنموية  موجودة على االرض يمكن رصد مجاالتها 
طريق  ع��ن  واألدب��ي��ة  والدينية  والثقافية  واالغ��اث��ي��ة 
حتى  ج��دا  ونشطة  عريقة  مدنى  مجتمع  مؤسسات 
الكثير  إل��ى  وصلت  والفكرية  المادية  إنجازاتها  إن 
ورغم هذا  واآلسيوية  واالفريقية  العربية  ال��دول  من 
الحجم الكبير من المساعدات االغاثية فإنها لم يتم 
استخدامها كأداة سياسية للحصول على دور إقليمى 
هذه  تسعى  ولكن  االقليميين  الفاعلين  منافسة  أو 
الدبلوماسية الشعبية غير المسبوقة فى المنطقة إلى 
تعزيز االمن القومى الكويتى وتعزيز المصالح الثنائية 
دون وضع شروط مسبقة ذات طابع سياسى مع عدم 

ربطها بمعايير جغرافية أو دينية أو مذهبية. 
ثالثا ففى مجال السياسة الخارجية الكويتية تأتى 
االول��ى  المرتبة  ف��ى  واآلس��ي��وي��ة  الخليجية  ال��دائ��رة 
باعتبارها جزءا ال يتجزأ من االمن القومى الكويتى 
وبناء عليه يأتى الحرص الكويتى على دعم استقرار 

فيما  التعاون  وتعزيز  الخليجى  التعاون  مجلس  دول 
دول  كل  بين  المشتركة  المصالح  على  حفاظا  بينها 
الصراعات  من  كبير  لحجم  تتعرض  التى  المجلس 
وتهددها من جانب آخر االطماع االقليمية والدولية 
وحرصا على تنفيذ هذا التوجه فقد تفاعلت السياسة 
مدروسة  دبلوماسية  جهود  ببذل  الكويتية  الخارجية 
مبادئ  على  مستندة  الوساطة  ب��دور  للقيام  وهادئة 
سيادة  واح��ت��رام  السلمية  بالطرق  النزاعات  تسوية 
الدول واستقاللها وضرورة الحفاظ على كيان مجلس 
التصعيد  تجنب  على  ال��دول  الخليجى وحث  التعاون 
كما  الكويتية  الخارجية  السياسية  اله��داف  تحقيقا 
ثنائية  عالقات  ببناء  الكويتية  الدبلوماسية  أهتمت 
وتوسيعها  متنوعة  فى مجاالت  متبادل  وتعاون  قوية 

باستمرار مع كل الدول اآلسيوية.
اعتمدت  واالسالمية  العربية  الدائرة  مجال  وفى 
وتعزيز سمعة  الدولى  التضامن  استراتيجية  الكويت 
السياسة الخارجية الكويتية بشعار التضامن االنسانى 
مع القضايا االنسانية العربية واالسالمية بحزم من 
وفى  واالسالمية  العربية  الشعوب  لدعم  المبادرات 
العربية  العالقات  فيها  تأثرت  متوترة  اج��واء  وس��ط 
اإلقليمية، والعالقات العربية  العربية، والعربية –   –
الدولية، بسبب أحداث إقليمية مشحونة بتقلبات   –
سياسية واخطار أمنية أهمها تداعيات ثورات الربيع 
العربى والحملة الدولية ضد اإلرهاب، إال أن الكويت 
الظروف  ه��ذه  ج��راء  الخارجية  سياستها  تتأثر  ل��م 
وسارت على مسار متوازن فى تعامالتها الدبلوماسية 

العربية 
الوسيط  دور  للعب  ال��ك��وي��ت  سعت  ب��ل  واالس��الم��ي��ة 
ال��دول، ول��م تقطع  إلق��رار الصلح والسالم بين ه��ذه 
العربية  االنظمة  مع  الدبلوماسية  عالقاتها  الكويت 
ث���ورات شعبية  بفعل  للحكم  وص��ل��ت  ال��ت��ى  ال��ج��دي��دة 
وظلت عالقاتها مفتوحة على كل االصعدة مع الدول 
العربى من  الربيع  أف��رزه  بما  تأثر  دون  كلها  العربية 
عربية  دول  عليها  تحفظت  مختلفة  سياسية  طبقة 

وقاطعتها دول أخرى. 
تأتى  واالنسانية  الدولية  الدائرة  يخص  فيما  اما 
دولة الكويت ضمن الدول القليلة فى العالم التى ليس 
أع��داء أو خصوم مباشرون أو حتى توترات من  لها 
للبالد  القومى  االم��ن  على  تهديدا  تشكل  أن  شأنها 
العكس تحوز تحالفات خارجية مع مختلف  بل على 
أنظمة دول العالم ويعود هذا إلى مسار خاص سارت 
عليه الكويت فى رسم عالقاتها الخارجية قائم على 
ال��دول  شئون  فى  التدخل  وع��دم  المتبادل  االح��ت��رام 
االخرى واحترام حقوق الشعوب فى تقرير مصيرها 
القضايا  مع  التعامل  فى  الوساطة  منهج  انتهاج  مع 
قطع  اسلوب  إلى  االلتجاء  وعدم  والدولية  االقليمية 
العالقات الدبلوماسية مع أى دولة فلم تغلق سفارة اى 
دولة على ارض الكويت ولتكون الكويت البلد العربى 
ال��وح��ي��د ال���ذى ل��دي��ه ع��الق��ات دب��ل��وم��اس��ي��ة مفتوحة 
اخ��ت��الف سياستها  على  االنظمة  ك��ل  م��ع  وم��ب��اش��رة 
وتوجهاتها فوصل عدد البعثات الدبلوماسية الكويتية 
بالعالم إلى 102 بعثة كما أن عددا كبيرا من الدول 

تأشيرة  دون  الكويتى  يدخلها  أن  يمكن  العالم  ف��ى 
حيث يستطيع الكويتيون دخول 78 دولة دون تأشيرة 
ويعزز هذه السياسة الخارجية الفريدة جهود القيادة 
االنفتاح  الكويت على مدار عقود فى  السياسية فى 
ب��دون استثناء واالل��ت��زام  ال��ق��ادة وال��زع��م��اء  على ك��ل 
االقليمية  ال��م��ن��اس��ب��ات  ف��ى  ال��م��ش��ارك��ة  ب��ب��روت��وك��ول 
والعربية والدولية وخاصة فى المناسبات االجتماعية 

واالنسانية. 
القوة  الثقافة واالع��الم ضمن مقومات  تأتى  رابعا 
الناعمة الكويتية نتيجة الهتمام خاص يوليه المجلس 
الوطنى للثقافة والفنون واآلداب لكونه الجهة الرئيسية 
المنوطة بهذا الشأن وبما يقدمه من تظاهرات ثقافية 
وفنية وتراثية تقام بشكل منتظم سنويا وكذا تشجيع 
إلى  المجلس  يسعى  كما  واالب���داع  والبحث  ال��ق��راءة 
تأصيل الحقائق التاريخية حول التواجد البشرى على 
من  ع��دد  تسجيل  فى  قدما  والمضى  الكويت  ارض 
المواقع الكويتية ضمن قائمة التراث العالمى كما ان 
الكويت سبق ان اختيرت عاصمة للثقافة االسالمية 

عام 2016 والثقافة العربية 2020.
األكثر  ال��دول  فى مصاف  الكويتى  اإلع��الم  ويأتى 
االول��ى فى حرية  الكويت  دولة  وتقع  شفافية وحرية 
الصحافة بمنطقة الشرق االوسط كما جاء فى تقرير 
أيضاً  االم��ر  وينصرم  ح��دود  ب��ال  م��راس��ل��ون  منظمة 
على الوسائل المسموعة والمرئية التى تتمتع بحرية 
التحيز  عن  البعيد  الموضوعى  والتناول  الممارسة 
ما  والتسامح  االنسانية  لمعايير  والمؤيد  والتطرف 
ليكون  الفاعل  ودوره  الكويتى  االع���الم  مسيرة  أك��د 
لمكانة  وحيازته  أجمع  العالم  واح��ت��رام  تقدير  محل 
ال��ق��ائ��م على قواعد  االي��ج��اب��ى  واق��ع��ه  تعكس  دول��ي��ة 
وأصول راسخة مستمدة من دستور البالد الذى يكفل 

الحريات ويحترم جميع وجهات النظر. 
الدعم االقتصادى أحد روافد  نتناول دور  خامسا 
الكويتية منذ إعالن االستقالل وحتى  الناعمة  القوة 
الكويتى  )الصندوق  المتنامى  الدور  بهذا  ويقوم  اآلن 
للتنمية( تحت شعار »نحن شركاء فى التنمية« بهدف 
العربية  ال��دول  الكويت بمساعدة  دول��ة  أقرته  واض��ح 
وباقى دول العالم النامية االخرى وتطوير اقتصاديتها 
من خالل القروض والمنح واالسهام فى رءوس أموال 
وقام  واالقليمية  الدولية  االنمائى  التمويل  مؤسسات 
الصندوق بتقديم تمويال لنحو 1000 مشروع فى 100 
إستراتيجية  نامية على مدار 59 عاما محققا  دولة 
تسهم  التى  المشروعات  تمويل  تتضمن  ثابتة  عمل 
أبعاد   3 فى  المستدامة  التنمية  اه��داف  تحقيق  فى 
رئيسية وهى االقتصادية واالجتماعية والبيئية وتدرج 
لرؤية  تحقيقا  للصندوق  النمطية  غير  الجهود  هذه 
الصندوق  إنشاء  منذ  الكويت  تبنتها  عالمية  انسانية 
فى  والنامية  الفقيرة  ال���دول  دع��م  ب��ض��رورة  تقضى 

العالم من منظور الواجب وااللتزام.

yehia@alnahar.news
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»الراحل صباح األحمد الجابر الصباح كان رجل دولة يدرك بواقعية 
التحديات والتوترات فى المنطقة وسعي جاهدَاً لحلها«
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نيوز

الشيخ طالل المحمد الصباح يكتب: 

ويسألونك عن العالقات الكويتية المصرية؟!
المصرية  الكويتية  العالقات  تتمتع 
ب��ج��ذور أصلها  ال��م��ج��االت  ف��ى جميع 
ث���اب���ت وف��رع��ه��ا ف���ى ال��س��م��اء بفضل 
وروح  البلدين  لكال  الحكيمة  القيادة 
العالقة  تربط  التى  والمحبة  المودة 
بين الشعبين الشقيقين وهذه األزمات 
ت���دف���ع جميع  ب���ل  ال���ع���اب���رة ت��دف��ع��ن��ا 
ال��ع��ق��الء ف��ى ال��ب��ل��دي��ن ل��ل��وق��وف أم��ام 
يجمعنا؛  عما  والتنقيب  الوقيعة  م��ح��اوالت 
مع  والكويت  بين مصر  العالقات  ب��دأت  فقد 
المستوى  على  عشر  التاسع  القرن  منتصف 
الشعبى قبل أن تبدأ على المستوى الرسمى 
حينما جاء إلى مصر طالب العلم الكويتيون 
ل��ل��دراس��ة ف��ى األزه����ر ال��ش��ري��ف وال��ج��ام��ع��ات 
ثم  المصرية  الحياة  فى  وانخرطوا  األخ��رى 
الشيخ  ومنهم  الكويت  فى  العلم  لنشر  عادوا 

محمد الفارسى والشيخ مساعد العازمى.
الكويتية نموذجا  المصرية  العالقات  وتعتبر 
يحتذى به فى العالقات الدولية منذ تأسيسها 
ب��ي��ن ال��ب��ل��دي��ن، ف��ى أع��ق��اب إع���الن استقالل 
مصر  تؤكد  حيث   ،1961 عام  رسميا  الكويت 
من  ما  كل  جانب  إلى  ووقوفها  تأييدها  دائماً 
شأنه تحقيق أمن الكويت واستقرارها سياسياً 
واق��ت��ص��ادي��اً وع��س��ك��ري��اً ح��ي��ث ك���ان ال��رئ��ي��س 
الرؤساء  أوائ��ل  من  عبدالناصر  الراحل جمال 
الكويت باستقاللها عام 1961 من خالل  الذين هنأوا 
برقية أرسلها إلى الشيخ الراحل عبدالله السالم أمير 
العالقات  مسار  البرقية  تلك  لتحدد  حينها  الكويت 
اإلستراتيجية بين البلدين وما تبعها من معارضة مصر 
قاسم،  عبدالكريم  الراحل  العراقى  الرئيس  لتهديدات 
بضم الكويت للعراق، وأصدر الرئيس جمال عبدالناصر 
باإلرادة  تتم إال  الوحدة ال  »إن  تاريخيا قال فيه:  بيانا 
وبناء على طلبهما معا«،  البلدين،  الشعبية فى كل من 
مرورا بموقف القيادة المصرية المؤيد والداعم للكويت 

خالل فترة الغزو العراقى عام 1990.
ف��ى ال��م��ق��اب��ل ت��ؤك��د ال��ك��وي��ت دائ��م��اً دعمها 
الكامل لمصر فى مختلف المواقف واألزمات 
التى تمر بها، وهو ما اتضح جليا حينما أعلنت 
الوحدة »المصرية - السورية« عام 1958 حيث 
بالكامل،  الوحدة  لتلك  دعمها  الكويت  أعلنت 
على الرغم من عدم ارتياح بعض دول المنطقة 
لتلك الوحدة حينها، وكذلك وقوف الكويت إلى 
جانب مصر فى مواجهة عدوان يونيه 1967، 
وفى حرب أكتوبر عام 1973، وأخيرا فى تأييد إرادة 

الشعب المصرى فى ثورة 30 يونيه 2013.
مع مصر  الكويت  دول��ة  وقفت  اآلخ��ر  الجانب  وعلى 

إبان العدوان عليها عام 1967 ونصر أكتوبر عام 1973. 
التى  العربية  ال��دول  أوائ��ل  الكويت من  فقد كانت دولة 
أرسلت قوات مسلحة بعد حرب 1967 لمساعدة مصر 
ل��واًء كاماًل وهو  فى حرب تحرير سيناء، فقد أرسلت 
»لواء اليرموك«، واستمر هذا اللواء موجوداً فى مصر 

حتى حرب أكتوبر حرب 1973.
الحكيمة  القيادة  وبفضل  يونية   30 ث��ورة  قيام  وم��ع 
ل��س��ي��دى ح��ض��رة ص��اح��ب ال��س��م��و أم��ي��ر ال��ب��الد الشيخ 
الكويت  أن  أك��د  ال��ذى  الصباح  الجابر  األحمد  صباح 
السياسى  الصعيدين  على  لمصر  كامال  دعما  ستقدم 
واالقتصادى وذكر سموه أن »مصر عزيزة على الكويت 
ولن تتأخر عنها أبدا« وشدد مخاطبا الرئيس -آنذاك- 

عدلى منصور: أشقاؤكم معكم وسنداً لكم.
ش����ارك أم��ي��ر دول����ة ال��ك��وي��ت ب��ع��ده��ا فى 
احتفاالت تنصيب فخامة الرئيس عبد الفتاح 
السيسى رئيسا لجمهورية مصر العربية، فى 
الوقوف  على  الكويت  ح��رص  تعكس  خطوة 

خلف النظام المصرى الجديد.
التقارب  يبقى  الشعبى،  المستوى  وع��ل��ى 
بناء  فى  مهما  حجرا  الشعبين،  بين  الكبير 
ما  وهو  بينهما،  الوطيدة  األخوية  العالقات 
الجالية  به  تقوم  ال��ذى  المهم،  ال��دور  يتضح من خ��الل 
االق��ت��ص��ادي��ة  التنمية  عملية  ف��ى  ب��ال��ك��وي��ت  ال��م��ص��ري��ة 
حاليا  حجمها  وص��ل  ال��ذى  ع��ق��ود،  منذ  واالجتماعية 
إلى نحو 700 ألف مصرى، ال يحظون بتقدير الشعب 
الكويتى فقط، وإنما مسئوليه أيضا، والذين يثنون على 

دور الجالية فى مختلف المناسبات.
إن مصر قيادة وشعبا كانت والتزال القلب 
ال��داف��ئ  والحضن  وال��ع��ط��اء  بالحب  النابض 
جميع  فى  العروبة  أبناء  لكل  اآلم��ن  والمالز 
األزمنة واألمكنة فهى السند عندما يغدر بك 
أقرب الناس وما األحداث التى تبرهن على 

ذلك عنا ببعيد
لحضرة  الحكيمة  القيادة  بفضل  والكويت 
ص��اح��ب ال��س��م��و أم��ي��ر ال��ب��الد ال��ش��ي��خ ن��واف 
األحمد الجابر الصباح ستكون دائماً على العهد، السند 
المتواصل  والعطاء  بالخير  دائماً  أياديها  تمد  والعون 

ليس من باب المنة بل من منطلق حق األخ على أخيه.
كالمى  تراشق  من  األخيرة  الفترة  ما شهدته  ورغ��م 
عبر مواقع التواصل االجتماعى بسبب حاالت وحوادث 
فردية تحدث فى جميع المجتمعات ومحاوالت البعض 
سكب الزيت على النار فإننا نقول: واهم كل من يعتقد 
ومصر  الكويت  تجمع  التى  األبدية  العالقة  تصبح  أن 
بعدما  للبعض  الشخصية  والمصالح  ل��أه��واء  عرضة 
التى  ال��ح��روب  فى  س��واء  معا  الشعبين  دم��اء  امتزجت 
حرب  أو  الكويت  أب��ن��اء  فيها  وش���ارك  مصر  خاضتها 

دور  الكنانة  أبناء  لسواعد  كانت  التى  الكويت  تحرير 
كبير فيها.

وح��ت��ى ال ن��ن��س��ى، ل��ل��ش��ع��ب ال��م��ص��رى أي���اد 
ومنها  الكويتيين-  -ن��ح��ن  ننكرها  ال  بيضاء 
فقد استقبلت مصر فى عام 1939، أول بعثة 
بأنها  منها  إيمانا  التى  الكويت،  م��ن  طالبية 
فى  الكويت  »بيت  أسست  الثانى،  وطنها  فى 
أهم  من  واح��دة  منه  ال��ذى خرجت  القاهرة«، 
المجالت الثقافية فى تاريخ الكويت الحديث، 
واألدي��ب  المفكر  برئاسة  »البعثة«  مجلة  وهى 
بعثة  بينما استقبلت أول  المعروف عبدالعزيز حسين، 
سبع  م��ن  مكونة  وك��ان��ت   ،1956 ع��ام  نسائية  طالبية 

طالبات.
ك��م��ا ت��أس��س ال��م��س��رح ال��ك��وي��ت��ى ع��ل��ى أي��دى 
أنشأ  حينما  طليمات،  زك��ى  ال��راح��ل  ال��ف��ن��ان 
باإلضافة   ،1961 عام  العربى  المسرح  فرقة 

»العربى«  زكى مجلة  أحمد  الكبير  المفكر  إلى إصدار 
فكرية  للكويت  م��ن��ارة  ليؤسسها   ،1958 ديسمبر  ف��ى 
الكويت  لجامعة  مدير  أول  كان  بينما  عربية،  وثقافية 
إسماعيل،  عبدالفتاح  الراحل  الدكتور  هو   ،1966 عام 
حيث  أيضا؛  الرياضية  الروابط  إلى  التعاون  امتد  بل 
أول  مسئولية  ال��ط��وخ��ى،  ط��ه  المصرى  ال��م��درب  تولى 
منتخب كويتى مشارك فى كأس الخليج األولى، ونجح 

فى تحقيق البطولة حينها.
الرياضيين  من  كبيرا  هناك عددا  أن  كما 
فى  واسهموا  الكويت  فى  عملوا  المصريين 

نهضتها الرياضية.
أي��دى  على  كتب  ال��ك��وي��ت  دس��ت��ور  أن  كما 
ومنهم  المصريين،  الدستوريين  الفقهاء  كبار 
عبدالرزاق السنهورى، وعثمان خليل عثمان، 

ومصطفى كامل وعبدالفتاح حسن.
الكويتية  »المصرية  العالقات  تاريخ  خالل 

وتأكيدا ألطر التعاون المشترك فى مختلف المجاالت، 
نحو   ،2018 ع��ام  وحتى   1963 ع��ام  منذ  البلدان  وق��ع 
114 اتفاقية تعاون ومذكرة تفاهم، وهو ما يعكس مدى 
عمق وقوة العالقات بين البلدين الشقيقين، فضال عن 
الشراكة الطويلة والمثمرة بين مصر والصندوق الكويتى 
للتنمية االقتصادية العربية منذ نشأته عام 1961؛ حيث 
بلغ عدد المشروعات الممولة من قبل الصندوق الكويتى 
ال��ق��ط��اع��ات  مختلف  ف��ى  م��ش��روع��ا   48 ن��ح��و 

التنموية والحيوية فى مصر.
المتراكمة  الكويتية  االستثمارات  وتجاوزت 
فى القطاعين العام والخاص فى مصر حاجز 
ال�15 مليار دوالر، إضافة إلى عمل ما يقارب 
التجارة  مجال  فى  كويتية  شركة  و227  أل��ف 
واالستثمار فى مصر، وهو ما ساهم فى زيادة 
 64 بمعدل  البلدين،  بين  األف��راد  تنقل  حركة 
رحلة جوية أسبوعيا، ونحو 170 ألف زائر كويتى سنويا، 
فى حين ازداد حجم التبادل التجارى بين البلدين بشكل 
ملحوظ، ليصل إلى نحو ثالثة مليارات دوالر أمريكى 

خالل السنوات األربع الماضية.
إن من يتابع العالقات والراوبط بين البلدين يصعب 
عليه وضع حدود فاصلة بينهما أو تحديد من أعطى 
بين  العالقات  ع��ن  ذل��ك يسألونك  أخ���ذ.. ورغ��م  وم��ن 

البلدين!

واهم كل من يعتقد أن تصبح 
العالقة األبدية التى تجمع الكويت 

ومصر عرضة لألهواء واملصالح 
الشخصية

الكويت تؤكد دائمًا دعمها الكامل 
ملصر فى مختلف املواقف واألزمات 

التى تمر بها

تؤكد مصر دائمًا تأييدها ووقوفها 
إلى جانب كل ما من شأنه تحقيق 
أمن الكويت واستقرارها سياسيًا 

واقتصاديًا وعسكريًا

تتقدم جريدة »النهار نيوز« املصرية
 بخالص التهانى والتبريكات 

إلى سمو األمير 
نواف األحمد الجابر الصباح

 بمناسبة تولى سموه مقاليد  الحكم أميرًا لدولة الكويت الشقيقة
 متمنني أن يوفقه الله -عز وجل- فى جهود البناء ومسيرة التنمية التى حققها املغفور له -بإذن الله- الشيخ 

صباح األحمد الجابر الصباح، متطلعني إلى مزيد من تعزيز العالقات الثنائية بني بلدينا وشعبينا الشقيقني فى 
ظل الروابط األخوية والتاريخية   داعني الله -تعالى- أن يحفظ  مصر والكويت

تتقدم جريدة "النهار نيوز" املصرية
 بخالص التهانى والتبريكات 

إلى سمو الشيخ 

مشعل األحمد الجابر الصباح 
بمناسبة اختيار  سموه وليًا للعهد فى دولة الكويت الشقيقة، متطلعني إلى 
مزيد من تعزيز العالقات الثنائية بني بلدينا وشعبينا الشقيقني فى ظل 

الروابط األخوية والتاريخية التى تجمع بني مصر والكويت وتزداد رسوخًا 
ومتانة ملا فيه الخير، داعني الله -تعالى-  أن يحفظ البلدين

رئيس مجلس اإلدارة 
د. يحيى عبد القادر

رئيس مجلس اإلدارة 
د. يحيى عبد القادر

رئيس التحرير 
جــودة أبو النور 

رئيس التحرير 
جــودة أبو النور 

األمير نواف األحمدالرئيس عبدالفتاح السيسى
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