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سمو األمير يلقي كلمته بمناسبة العشر األواخر من شهر رمضان

سموه أعرب عن أمله بتجاوز التطورات األخيرة في البيت الخليجي وتهيئة األجواء لرأب الصدع

األمير :حل الخالفات الخليجية بالحوار والتواصل

أعرب صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد عن
األمل في تجاوز التطورات األخيرة «في بيتنا الخليجي
ومعالجتها وتهيئة األجواء لحل الخالفات املؤسفة ورأب
الصدع بالحوار والتواصل في ظل ما يجمع دول مجلس
التعاون وشعوبها من روابط تاريخية راسخة وعالقات
أسرية حميمة ومصير واحد ومصالح مشتركة».
وشدد سمو األمير في كلمة ألقاها بمناسبة العشر األواخر
من شهر رمضان على أن «ما يجمع دول مجلس التعاون
وشعوبها من روابط تاريخية راسخة وعالقات أسرية حميمة
ومصير واحد ومصالح مشتركة تحتم علينا العمل وبكل
الجهد للحفاظ على هذا الكيان الخليجي».
وأكد سموه أن «الكويت التي تعي خطورة اإلرهاب ودوافعه
الشريرة تقف صفا واحدا متضامنة مع املجتمع الدولي
ملحاربته» ،منبهًا سموه إلى أن املخاوف واملخاطر «تتطلب
منا املزيد من الحيطة والحذر والتكاتف والتالحم للحفاظ
على أمن وطننا وسالمته».
وأعرب سمو األمير عن األمل «في أن نرى املزيد من
التعاون املثمر والبناء الذي ملسناه بني السلطتني التشريعية
والتنفيذية» ،مشيرًا إلى أن «شبابنا هم ثروة الوطن الحقيقية
فهم عدته وأمله ومستقبله وهم يحظون منا دائما بكل
اهتمامنا» ،وداعيًا إلى «تحصينهم من األفكار الضالة
والسلوك املنحرف والنأي بهم عن امليل واالنجراف وراء من
يتربص بهم وبالوطن شرًا».
وفي ما يلي نص كلمة سمو األمير:

بسم الله الرحمن الرحيم
ال ـح ـم ــد ل ـل ــه الـ ـ ــذي أكــرم ـنــا
ب ــاإليـ ـم ــان وأعـ ــزنـ ــا ب ــاإلس ــام
والصاة والسام على نبينا
مـحـمــد أف ـض ــل ال ــرس ــل وخـيــر
األن ـ ــام وع ـل ــى آل ــه وصـحــابـتــه
الكرام.
إخواني وأبنائي
أح ـي ـي ـكــم ت ـح ـيــة ط ـي ـبــة مــن
ع ـن ــد الـ ـل ــه م ـ ـبـ ــاركـ ــة ...ال ـس ــام
عليكم ورحمة الله وبركاته.
ف ــي ل ـق ــاء م ـت ـجــدد ومـحـبــب
إلى نفسي ملؤه الود واالخاء
ألتقي بكم ألجدد لكم التهاني
بشهر رمضان املبارك وأبارك
ل ـك ــم دخـ ـ ــول ال ـع ـش ــر األواخـ ـ ــر
م ـنــه ،شــاكــريــن املــولــى تعالى
أن بلغنا هذا الشهر الفضيل
وأعاننا على صيامه وقيامه،
م ـت ـض ــرع ــني إل ـ ـيـ ــه أن يـتـقـبــل
أعمالنا فيه وأن يعيده على
وط ـ ـن ـ ـنـ ــا الـ ـ ـع ـ ــزي ـ ــز وش ـع ـب ـن ــا
الـكــريــم واملقيمني على أرضــه
الطيبة بــوافــر الخير واليمن
والـ ـ ـب ـ ــرك ـ ــات ،وعـ ـ ـل ـ ــى أم ـت ـي ـنــا
الـعــربـيــة واإلســام ـيــة بالعزة
والرفعة والسؤدد.
يترقب املسلمون في شتى
بـ ـق ــاع املـ ـعـ ـم ــورة قـ ـ ــدوم شـهــر
رم ـض ــان امل ـب ــارك الـ ــذي شــرفــه
امل ـ ــول ـ ــى تـ ـع ــال ــى عـ ـل ــى س ــائ ــر
الشهور بما خصه من فضائل
ع ـظ ـي ـم ــة ومـ ـض ــاعـ ـف ــة ل ــأج ــر
والـ ـث ــواب ،ف ـحــري بـنــا اغـتـنــام
أيامه ولياليه باالستزادة من
األعـ ـم ــال ال ـصــال ـحــة واالق ـب ــال
عـ ـل ــى كـ ـت ــاب ــه ال ـ ـعـ ــزيـ ــز ت ـ ــاوة
وت ــدب ــرا وال ـت ـســابــق إل ــى فعل
الخيرات.
كما أن علينا استشعار ما
أف ــاء الـلــه بــه علينا مــن نعمه
وأفضاله الجليلة التي ال تعد
وال تحصى ،فقد تكرم علينا
ب ـس ـعــة الـ ـ ــرزق ورغ ـ ــد الـعـيــش
وهـ ـي ــأ ل ـن ــا أمـ ـن ــا واسـ ـتـ ـق ــرارا
وطـ ـم ــأنـ ـيـ ـن ــة وأشـ ـ ـ ـ ــاع ب ـي ـن ـنــا
األلفة واملحبة والتواد ،وتلك
نـعــم م ــن ال ـلــه تـسـتــوجــب منا
ال ـش ـكــر وال ـث ـن ــاء لـلـمـنـعــم جل
وعـ ــا ،وت ـس ـتــدعــي املـحــافـظــة
ع ـل ـي ـهــا ب ــال ـت ـم ـس ــك ب ـت ـعــال ـيــم
دي ـن ـن ــا اإلسـ ــامـ ــي ال ـح ـن ـيــف،
وب ـت ــوح ـي ــد الـ ـصـ ـف ــوف ون ـبــذ
ال ـف ــرق ــة والـ ـخ ــاف والـتـمـســك
بـ ــوحـ ــدت ـ ـنـ ــا الـ ــوط ـ ـن ـ ـيـ ــة ال ـت ــي
هــي ال ـســور الـحـصــني للوطن
،وبدستورنا الذي ارتضيناه
وال ـ ـ ـ ـ ـ ــذي ه ـ ـ ــو م ـ ـحـ ــل فـ ـخ ــرن ــا
واعـ ـت ــزازن ــا وامل ـحــاف ـظــة على

ث ــواب ـت ـن ــا ال ــوط ـن ـي ــة ،وقـيـمـنــا
ال ـس ــام ـي ــة الـ ـت ــي ت ــوارث ـن ــاه ــا
عــن اآلب ــاء واألجـ ــداد ال سيما
ف ـ ــي ظ ـ ــل ال ـ ـ ـظـ ـ ــروف ال ــدق ـي ـق ــة
واألوض ـ ـ ـ ـ ـ ــاع ال ـ ـحـ ــرجـ ــة ال ـت ــي
ت ـ ـع ـ ـصـ ــف ب ـ ــاملـ ـ ـنـ ـ ـطـ ـ ـق ـ ــة ،وم ـ ــا
ي ـش ـه ــده الـ ـع ــال ــم بـ ــأسـ ــره مــن
تنامي ظــاهــرة اإلره ــاب الــذي
ام ـ ـتـ ــد وبـ ـ ـ ـ ــاؤه ف ـ ـطـ ــال ال ـ ـ ــدول
وامل ـج ـت ـم ـعــات ت ـحــت مختلف
امل ـ ـ ـس ـ ـ ـم ـ ـ ـيـ ـ ــات وال ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــارات
املـ ـتـ ـط ــرف ــة ف ـ ــي ظ ـ ــاه ـ ــرة غ ـيــر
مسبوقة ،فأصبح يهدد أمنها
واسـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــراره ـ ــا واس ـ ـت ـ ـهـ ــداف
أرواح األب ـ ـ ــري ـ ـ ــاء اآلم ـ ـ ـنـ ـ ــني..
ودولـ ـ ـ ــة الـ ـك ــوي ــت الـ ـت ــي تـعــي
خـ ـط ــورة اإلرهـ ـ ـ ــاب ودوافـ ـع ــه
الـ ـش ــري ــرة فــإن ـهــا ت ـقــف صفا
واحدا متضامنة مع املجتمع
الدولي ملحاربته بكل أشكاله
وصوره والعمل على تجفيف
م ـنــاب ـعــه ل ـل ـق ـضــاء ع ـل ــى ه ــذه
الظاهرة الخطيرة ،ليعم األمن
واالسـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــرار ج ـم ـي ــع الـ ـ ــدول
والشعوب وإن ما أشرنا إليه
من مخاوف ومخاطر يتطلب
منا املزيد من الحيطة والحذر
والتكاتف والتاحم للحفاظ
على أمن وطننا وسامته.
إخواني وأبنائي
إنـ ـن ــا ن ـت ـط ـلــع ب ـك ــل ال ــرج ــاء
واألمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل فـ ـ ـ ــي ه ـ ـ ـ ـ ــذا ال ـ ـش ـ ـهـ ــر
ال ـ ـ ـف ـ ـ ـض ـ ـ ـيـ ـ ــل وف ـ ـ ـ ـ ـ ــي ل ـ ـيـ ــال ـ ـيـ ــه
امل ـب ــارك ــة ل ـت ـجــاوز ال ـت ـطــورات
األخ ـيــرة فــي بيتنا الخليجي
ومعالجتها وتهيئة األجــواء
لحل الخافات املؤسفة ،ورأب
ال ـصــدع بــال ـحــوار والـتــواصــل
في ظل ما يجمع دول مجلس
التعاون وشعوبها من روابط
تــاري ـخ ـيــة راسـ ـخ ــة وع ــاق ــات
أسرية حميمة ومصير واحد
ومـ ـص ــال ــح مـ ـشـ ـت ــرك ــة ،تـحـتــم
ع ـل ـي ـنــا ال ـع ـم ــل وبـ ـك ــل الـجـهــد
ل ـل ـح ـف ــاظ عـ ـل ــى هـ ـ ــذا ال ـك ـي ــان
الـخـلـيـجــي لـيـبـقــى متماسكا
ومـ ـحـ ـقـ ـق ــا آلمـ ـ ـ ــال وت ـط ـل ـع ــات
أب ـنــائــه ،مـبـتـهـلــني إل ــى املــولــى
ّ
ج ــل وع ــا أن تـكـلــل املـســاعــي
امل ـبــذولــة وال ـج ـهــود املخلصة
للوصول إلى كل ما من شأنه
الحفاظ على دولنا الخليجية
وش ـع ــوب ـه ــا ،وت ـج ـن ــب ك ــل مــا
يعكر صفو عاقاتها الوطيدة
ويهدد أمنها وسامتها.
إخواني وأبنائي
حـ ـقـ ـق ــت ال ــديـ ـبـ ـل ــوم ــاسـ ـي ــة
ال ـكــوي ـت ـيــة ن ـج ــاح ــا وإنـ ـج ــازا

م ـت ـم ـي ــزا هـ ــو مـ ـح ــل ال ـت ـق ــدي ــر
وال ـث ـن ــاء بـنـيــل دولـ ــة الـكــويــت
ث ـقــة املـجـتـمــع ال ــدول ــي ،وذل ــك
بـ ــان ـ ـت ـ ـخـ ــاب ـ ـهـ ــا ع ـ ـ ـضـ ـ ــوا غ ـي ــر
دائـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم فـ ـ ـ ــي مـ ـ ـجـ ـ ـل ـ ــس األمـ ـ ـ ــن
لعامي  2018و  2019تقديرا
للمكانة املــرمــوقــة واالح ـتــرام
الـكـبـيــر ال ــذي تحظى بــه على
املستويني الدولي واإلقليمي
وللسياسة املعتدلة واملتزنة
التي تنتهجها دولــة الكويت
فـ ــي س ـي ــاس ــات ـه ــا ال ـخ ــارج ـي ــة
واملرتكزة على االلتزام بميثاق
األمـ ـ ـ ـ ــم املـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــدة والـ ـ ـق ـ ــان ـ ــون
ال ــدول ــي ول ــدوره ــا اإلنـســانــي
امل ـ ـش ـ ـهـ ــود ومـ ـش ــاركـ ـتـ ـه ــا فــي
الـ ـجـ ـه ــود الـ ــدول ـ ـيـ ــة ل ـل ـح ـفــاظ
عـلــى األم ــن والـسـلــم الــدولـيــني
وت ـخ ـف ـي ــف حـ ـ ــدة الـ ـت ــوت ــر فــي
مـ ـ ـن ـ ــاط ـ ــق ال ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــراع وإنـ ـ ـن ـ ــي
ألجـ ـ ـ ــدهـ ـ ـ ــا ف ـ ـ ــرص ـ ـ ــة ألتـ ـ ــوجـ ـ ــه
بــالـتـقــديــر ل ـلــدور املـمـيــز الــذي
ق ــام ــت بـ ــه وزارة ال ـخــارج ـيــة
لتحقيق ه ــذا الـنـجــاح مهنئا
شعبنا الـكــريــم بـهــذا االنـجــاز
الـ ـت ــاريـ ـخ ــي امل ـس ـت ـح ــق الـ ــذي
يـ ـ ـ ـض ـ ـ ــاف إل ـ ـ ـ ـ ــى االنـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ــازات
الوطنية لوطننا الغالي.
إخواني وأبنائي
ي ـ ـ ـحـ ـ ــدونـ ـ ــا األمـ ـ ـ ـ ـ ــل ف ـ ـ ــي أن
نـ ـ ـ ــرى املـ ـ ــزيـ ـ ــد مـ ـ ــن ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون
امل ـث ـمــر وال ـب ـن ــاء الـ ــذي ملـسـنــاه
ب ــني ال ـس ـل ـط ـتــني الـتـشــريـعـيــة
وال ـ ـ ـت ـ ـ ـن ـ ـ ـف ـ ـ ـيـ ـ ــذيـ ـ ــة ،م ـ ـ ـ ــن أجـ ـ ــل
ت ــوج ـي ــه ال ـج ـه ــود وال ـط ــاق ــات
ل ـل ـن ـه ــوض ب ــال ــوط ــن ال ـع ــزي ــز
وتنميته وتحقيق التطلعات
االقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي ـ ــة والـ ـتـ ـنـ ـم ــوي ــة
ال ـ ـتـ ــي يـ ـنـ ـش ــده ــا املـ ــواط ـ ـنـ ــون
ومـ ـ ـع ـ ــالـ ـ ـج ـ ــة كـ ـ ـ ــل ال ـ ـق ـ ـضـ ــايـ ــا
املطروحة بما يخدم مصالح
ال ــوط ــن وامل ــواط ـن ــني ،مـعــربــني
ع ـ ـ ــن سـ ـ ـ ــرورنـ ـ ـ ــا بـ ـ ـم ـ ــا شـ ـه ــده
وي ـش ـهــده وط ـن ـنــا ال ـعــزيــز من
ـاح للعديد من
تــدشــني واف ـت ـتـ ٍ
املشاريع الحيوية والتنموية
ال ـ ـتـ ــي تـ ـ ــم تـ ـنـ ـفـ ـي ــذه ــا والـ ـت ــي
ستسهم بــاالرتـقــاء بمستوى
ال ـخــدمــات ال ـعــامــة فــي الــدولــة
وت ـقــديــم ال ـخــدمــات املـنـشــودة
للمواطنني وتخفيف األعباء
عنهم.
إخواني وأبنائي
كـمــا أسـلـفـنــا وأك ــدن ــا م ــرارا
وتـ ـ ـ ـك ـ ـ ــرارا ب ـ ـ ــأن شـ ـب ــابـ ـن ــا هــم
ث ــروة الــوطــن الحقيقية ،فهم
عــدتــه وأم ـلــه ومستقبله وهم
ي ـ ـح ـ ـظـ ــون م ـ ـنـ ــا دائـ ـ ـ ـم ـ ـ ــا ب ـك ــل

اهتمامنا ،بـهــم يبنى ويعلو
الـ ــوطـ ــن وبـ ـس ــواع ــده ــم يـنـمــو
ويـ ـ ـ ــزدهـ ـ ـ ــر ،وإنـ ـ ـ ـ ــه ل ـي ـت ــوج ــب
عـ ـلـ ـيـ ـن ــا أن نـ ـحـ ـصـ ـنـ ـه ــم م ــن
األفـ ـ ـك ـ ــار الـ ـض ــال ــة والـ ـسـ ـل ــوك
املنحرف والنأي بهم عن امليل
واالن ـجــراف وراء مــن يتربص
بـهــم وبــالــوطــن ش ــرا ،والـعـمــل
على غرس روح الوالء والوفاء
لـلــوطــن فــي نفوسهم وحثهم
على التسلح بالعمل والتزود
م ــن مـ ـع ــارف وعـ ـل ــوم الـعـصــر
واستغال طاقاتهم في خدمة
ال ـ ــوط ـ ــن وت ـن ـم ـي ـت ــه م ــؤم ـن ــني
بـ ـ ـق ـ ــدراتـ ـ ـه ـ ــم الـ ـ ـخ ـ ــاق ـ ــة الـ ـت ــي
حـقـقــوا مــن خــالـهــا إن ـجــازات
ومـ ــراكـ ــز م ـت ـقــدمــة بــامل ـيــاديــن
العلمية والطبية والرياضية
واالخ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــراعـ ـ ـ ــات ،وي ـك ـف ـي ـك ــم
ش ـبــاب ـنــا ف ـخ ــرا بـ ــأن اخـتـيــرت
دولة الكويت عاصمة للشباب
العربي.
إن ـ ـ ـنـ ـ ــي أدعـ ـ ـ ــوكـ ـ ـ ــم أب ـ ـنـ ــائـ ــي
وبـ ـ ـن ـ ــات ـ ــي ل ـ ــاسـ ـ ـتـ ـ ـف ـ ــادة م ـمــا
وفــرتــه ال ــدول ــة مــن تسهيات
 ،ودع ـ ٍـم للمشاريع الصغيرة
وامل ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــوس ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــة م ـ ـ ـ ـ ــن خ ـ ـ ــال
الـ ـصـ ـن ــدوق ال ــوط ـن ــي لــرعــايــة
وتـنـمـيــة امل ـشــاريــع الـصـغـيــرة
واملـتــوسـطــة إلقــامــة املـشــاريــع
ال ـ ـتـ ــي ت ـ ـعـ ــود ع ـل ـي ـك ــم وع ـل ــى
وطنكم بالخير والنفع.
إخواني وأبنائي
إننا نستذكر بكل التقدير
واإلجـ ـ ـ ـ ـ ــال أم ـ ـيـ ــرنـ ــا ال ـ ــراح ـ ــل
الشيخ جــابــر األحـمــد الجابر
ال ـ ـص ـ ـب ــاح وأم ـ ـيـ ــرنـ ــا الـ ــراحـ ــل
الــوالــد الشيخ سعدالعبدالله
ال ـس ــال ــم ال ـص ـب ــاح ،ط ـيــب الـلــه
ثراهما ،مبتهلني إلــى الباري
ّ
ج ــل وع ــا أن يـسـبــغ عليهما
واس ـ ـ ـ ـ ــع رح ـ ـم ـ ـتـ ــه ومـ ـغـ ـف ــرت ــه
وي ـس ـك ـن ـه ـم ــا ف ـس ـي ــح ج ـنــاتــه
ويجزيهما خير الـجــزاء على
م ـ ــا ق ـ ــدم ـ ــاه لـ ـل ــوط ــن الـ ـع ــزي ــز
م ــن أعـ ـم ــال م ـشــرفــة وجـلـيـلــة،
وأن ي ـح ـفــظ وط ـن ـن ــا ال ـغــالــي
ويـ ـ ــديـ ـ ــم عـ ـلـ ـي ــه نـ ـعـ ـم ــة األمـ ـ ــن
والـ ـ ـ ــرخـ ـ ـ ــاء واالزده ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار وأن
يتقبل شهداءنا األبرار الذين
ضحوا بدمائهم الزكية دفاعا
عــن الــوطــن ال ـعــزيــز ،وينزلهم
منازل الشهداء ويرحم جميع
موتانا ويتغمدهم بمغفرته
ورضـ ــوانـ ــه وأن ي ـح ـقــن دم ــاء
امل ـس ـل ـم ــني ويـ ـجـ ـم ــع كـلـمـتـهــم
على الحق.
والسام عليكم ورحمة الله
وبركاته.

ما يجمع دول مجلس التعاون وشعوبها يحتم علينا
العمل وبكل الجهد للحفاظ على هذا الكيان الخليجي
علينا التمسك بوحدتنا الوطنية التي هي السور الحصني
للوطن وبدستورنا الذي ارتضيناه محل فخرنا واعتزازنا
الكويت تعي خطورة اإلرهاب ودوافعه الشريرة
وتقف صفًا واحدًا مع املجتمع الدولي ملحاربته
املخاوف واملخاطر تتطلب منا املزيد من الحيطة
والحذر والتكاتف والتالحم للحفاظ على أمن وطننا
ما حققته الديبلوماسية الكويتية من نجاح يعبر
عن املكانة املرموقة التي تحظى بها الكويت
يحدونا األمل في أن نرى املزيد من التعاون املثمر
الذي ملسناه بني السلطتني التشريعية والتنفيذية
شبابنا هم ثروة الوطن الحقيقية فهم عدته وأمله
ومستقبله ويحظون منا دائمًا بكل اهتمامنا
واجب علينا تحصني الشباب من األفكار الضالة والسلوك
املنحرف والنأي بهم عن امليل واالنجراف
وراء من يتربص بهم وبالوطن شرًا
أدعو الشباب لالستفادة مما وفرته الدولة من تسهيالت
ودعم للمشاريع الصغيرة واملتوسطة
نستذكر بكل التقدير واإلجالل
أميرنا الراحل الشيخ جابر األحمد
وأميرنا الراحل الوالد الشيخ سعدالعبدالله

