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صناع املستقبل



إن العني لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك 
عنه  والسالم.....احلديث  اإلنسانية  أمير  يا  حملزونون 
ال يــكــفــيــه بــضــعــة ســطــور  ومـــا كـــرس حــيــاتــه مــن أجــلــه 
ال ميــكــن اخــتــصــاره يف بــضــع نــقــاط لــقــد كـــان صــاحــب 
الــســمــو أمــيــر الـــبـــالد الـــراحـــل الــشــيــخ صــبــاح األحــمــد 
للعطاء حكيما  رمـــزا  ثـــراه  اهلل  الــصــبــاح طــيــب  اجلــابــر 
والتقدم  التنمية  نحو  دومــا  صائبة  رؤيــتــه  قــراراتــه  يف 
ســـار عــلــى نــهــج مــن ســبــقــوه يف احلــكــم لــدولــة الــكــويــت 
ومواطنيه،  الــوطــن  هــذا  بحماية  العهد  على  وحــافــظ 
قدم الكثير لرفعة شأن بلده بني احملافل الدولية، كان  
بني  الــعــالقــات   يف  لــلــتــوازن  وخالقا  حكيمًا يف حديثه 
به  قام  ما  ننسى  ، فكيف  املنطقة اخلليجية  أخوته يف 
على  املختلفة  اخلليجية  العواصم  إلــى  سافر  عندما 
الرغم من كبر سنه أمال منه يف ردع الصدع اخلليجي، 
فال ننسى كلمته يف املؤمتر الصحفي الذي جمعه مع 
له  املغفور  قــال  2017 حــني  عــام  األمــريــكــي يف  الرئيس 
بإذن اهلل خالل خطابه: “أننا أوقفنا العمل العسكري”. 
نــعــم فــقــد كــان رحــمــه اهلل أمــيــرا لــلــســالم يــســعــى دائــمــا 
ال  كثيرة  والــشــواهــد  الصفوف  وتوحيد  الشمل  جلمع 

السطور. هذه  حتصيها 
وعــنــد احلــديــث عــن دوره اإلنــســانــي فــســيــطــول بنا 
املـــقـــام ونـــحـــن نــتــذكــر هــــذا الــــــدور الــعــظــيــم، فــأيــاديــه 
البيضاء امتدت إلى جميع أنحاء العالم، والذي كانت 
اإلنسانية  واملبادرات  اإلغاثة  حمالت  هي  صورها  أبرز 
التي  ومبادرته  املنكوبة،  الشعوب  لنصرة  أطلقها  التي 
احلياة  صندوق  بإنشاء  الكويت  دولــة  قيام  يف  أطلقها 
دوالر  مليون   100 مببلغ  فيه  ساهمت  والــتــي  الكرمية 
الكثير  وغيرها  اإلسالمي،  االقتصادي  املنتدى  خالل 

اإلنسانية.. املبادرات  من 

اهلل  بشعبه فقد جسد طيب  ونستذكر هنا عالقته 
اآلثمة  بأياديه  اإلرهــاب  دق  عندما  األبــوة  معنى  ثــراه 
ــادق والـــذي  الــكــويــت مـــن خـــالل تــفــجــيــر مــســجــد الـــصـ
لم  فحينها  الــوطــن،  شــهــداء  مــن  الــعــديــد  راح ضحيته 
ميــر عــلــى الــتــفــجــيــر ســـوى دقــائــق إال وشــاهــدنــا ســمــوه 
حياته  ويعرض  واملصابني  اجلموع  يتوسط  اهلل  رحمه 
مــا جــرى ألبنائه  األبــويــة على  دمــوعــه  ورأيــنــا  للخطر، 
الكويتيني، حيث قال كلمته يف وقتها “هذوال عيالي..” 
حاكما،  يــكــون  أن  قبل  شعبه  على  حنونا  أبــا  كــان  نعم 
شــارك جميع أهــل الــكــويــت أفــراحــهــم وأحــزانــهــم فكان 

كأحدنا..   منا 
ونـــحـــن يف الــهــيــئــة الـــعـــامـــة لــلــتــعــلــيــم الــتــطــبــيــقــي 
الــذي حظى  الكبير  قــد ملسنا األثــر األبــوي  والــتــدريــب 
بــه جميع أهــل الــكــويــت، مــن خــالل حــرص ســمــوه على 
للشباب  الدائم  حثه  و  دراسيا  املتفوقني  الطلبة  دعــم 
حيث  التقدم،  و  التعلم  ومواصلة  العلم  اكتساب  على 
عام  كل  يف  املتفوقني  حفل  رعاية  على  اهلل  رحمه  دأب 
تــشــجــيــعــا لــهــم ملــواصــلــة مــســيــرة الــتــفــوق يف حــيــاتــهــم 
املستقبلية و العملية التي من شأنها رفع اسم الكويت 

يف شتى املجاالت.
نعم.. فقدك يا صاحب السمو آملنا وأحزننا وترك 
فراغا كبيرا يف أنفسنا، وال نقول إال ما يرضي اهلل عز 
وجل إنا هلل وإنا اليه راجعون.. وما يهّون علينا فراقك 
وعزاؤنا من بعدك يف عضيدك حضرة صاحب السمو 
ــواف األحـــمـــد اجلـــابـــر الــصــبــاح  أمــيــر الـــبـــالد الــشــيــخ نــ
ــاه وولــــي عـــهـــده ســمــو الــشــيــخ مشعل  ــ حــفــظــه اهلل ورعـ
فهم خير خلف خلير سلف  الــصــبــاح  اجلــابــر  األحــمــد 
جاهدين  والطاعة  السمع  على  نكون  بــأن  ونعاهدهم 
خلــدمــة دولــتــنــا الــكــويــت وجــعــلــهــا بــلــدا آمــنــا مــزدهــرا 

املجاالت. بكافة  والتقدم  والتنمية  واملعرفة  بالعلم 

صناع املستقبل

ستبقى في قلوب الكويتيين يا أمير اإلنسانية والسالمستبقى في قلوب الكويتيين يا أمير اإلنسانية والسالم

االفتتـــاحيــــةاالفتتـــاحيــــة
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غابت شمس صباحنا ..غابت شمس صباحنا ..
و لكن كلماته توسدت أذهانناو لكن كلماته توسدت أذهاننا

اهتمام الشيخ صباح األحمد اجلابر الصباح طيب اهلل ثراه بالعلم والشباب
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إن االهتمام الذي أواله حضرة صاحب 
الشيخ صباح  الــراحــل  الــبــاد  أمير  السمو 
األحـــمـــد اجلـــابـــر الــصــبــاح طــيــب اهلل ثـــراه 
لــلــعــلــم واملــتــعــلــمــن مـــن لــلــشــبــاب الــكــويــتــي 
غير محدود، فهذا االهتمام أكد أن الكويت 
ــاتـــه يف مــقــدمــة  تـــضـــع الــتــعــلــيــم ومـــخـــرجـ
حتقق  التي  أولوياتها  رأس  وعلى  أعمالها 
مـــن خــالــهــا الــتــقــدم واالزدهــــــــار لــصــنــاعــة 
والتي  القادمة،  لألجيال  مشرق  مستقبل 
كانت بفضل توجيهات سمو األمير املغفور 
له بإذن اهلل تعالى الدائمة والتي جتلت من 
خال أقواله وأفعاله يف املناسبات املختلفة، 
حيث شاهدنا حرص سموه يف كل عام على 
اســتــقــبــال أبــنــائــه الــطــلــبــة والــطــالــبــات من 
الدراسية  املراحل  واملتفوقات يف  املتفوقن 
املتوسطة  أو  االبــتــدائــيــة  ســــواًء  املــخــتــلــفــة 
أو الـــثـــانـــويـــة لـــاحـــتـــفـــاء بـــهـــم وتــكــرميــهــم 
وتشجيعهم على مواصلة مسيرة تفوقهم، 
كـــمـــا حـــــرص ســـمـــوه عـــلـــى تـــقـــدمي الـــدعـــم 
والهيئة  الــكــويــت  جــامــعــة  لطلبة  املــعــنــوي 
الـــعـــامـــة لــلــتــعــلــيــم الــتــطــبــيــقــي والـــتـــدريـــب 
ــايــــة وحــــضــــور حـــفـــل تــكــرمي  ــــال رعــ مــــن خـ
اخلريجن املتفوقن التي تقام سنوًيا،  كان 
ســمــوه يعبر فيها عــن مــدى فــخــره بشباب 
الكويت الناجح الــذي يسعى دائــمــًا  لرفع 
اسم الكويت عاليًا مؤكدًا بكلماتها األبوية  
الــتــي يقولها ألبــنــائــه عــلــى فــرحــتــه بــرؤيــة 

الكويت  متتلكها  التي  الشبابية  الطاقات 
فهي كنز املستقبل وساحه. 

الراحل  الــذي قدمه سموه  الدعم  إن 
لم يقتصر على أبنائه الطلبة ولطالبات 
التعليمية  العملية  رواد  على  اشتمل  بل 
وهم املعلمن واملعلمات من خال تكرمي 
املــمــيــزيــن مــنــهــم والـــذيـــن لــهــم بــصــمــة يف 
يوم  يومهم  وتــطــويــره يف  التعليم  مــجــال 
املعلم العاملي تأكيدًا منه على أهمية دور 
املعلم الذي يغرس حب العلم والوطن يف 

نفوس أبنائه الطلبة.
إلى  الراحل  األمير  أيضًا سعى سمو 
احــتــضــان الــشــبــاب الكويتي املــوهــوب من 

 من أقواله رحمه اهلل للشباب :  من أقواله رحمه اهلل للشباب : 
من  أمام  المنيع  السد  وكونوا  وطنكم  وحدة  على  من »حافظوا  أمام  المنيع  السد  وكونوا  وطنكم  وحدة  على  »حافظوا 

يحاول التفريق بيننا.«يحاول التفريق بيننا.«

مهاراتهم  تنمية  استثمار  وأفضل  أبناؤنا  هى  ثرواتنا  »أغلى  مهاراتهم   تنمية  استثمار  وأفضل  أبناؤنا  هى  ثرواتنا  »أغلى   
لتحقيق غاية الوطن التنموية .«لتحقيق غاية الوطن التنموية .«
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خـــال مــبــادرتــه الــســامــيــة بــإنــشــاء مــركــز 
الذي  واإلبـــداع،  للموهبة  األحمد  صباح 
كــانــت الــغــايــة مـــن إنــشــائــه هـــي اكــتــشــاف 
املــوهــوبــن واملــمــيــزيــن مــن أبــنــاء الكويت، 
ــاخ املــائــمــن  ــنــ وتـــوفـــيـــر لــهــم الــبــيــئــة واملــ
لــتــنــمــيــة مـــواهـــبـــهـــم وصـــقـــلـــهـــا، وحتـــويـــل 
أفــكــارهــم إلبـــداعـــات ملموسة مــن خــال 
فتح قنوات تواصل مع الشركات احمللية 

والعاملية التي ترعى املوهوبن.
لــطــاملــا كـــانـــت الـــكـــويـــت وأبـــنـــاؤهـــا يف 
قلب سموه الذي حمل على عاتقه أمانة 
مــشــرق وحياة  وبــنــاء مستقبل  ازدهـــارهـــا 

كرمية ألبنائها،
ــوابـــه  ــان دائــــمــــا والــــــــدًا لــلــجــمــيــع أبـ ــ كـ
مفتوحة ويــده ممــدودة لهم، رحــل سموه 
أذهان  عنا ولكن كلماته باتت راسخة يف 

الشباب الكويتي.
ونستعرض لكم فيض من كلمات سموه 
اخلـــالـــدة رســــاالت قــدمــهــا لــلــعــلــم  والــشــبــاب 
ــم الــقــيــادة  يف مــنــاســبــات عــــدة، أكـــد فــيــهــا دعـ

يحتاجه  ومــا  الكويتي  بالشباب  السياسية 
لــيــكــون صـــاحـــب إســـهـــامـــات فــعــالــة يــقــدمــهــا 
لــلــمــجــتــمــع، ومـــن أقـــــوال ســمــو أمــيــر الــبــاد 
الراحل الشيخ صباح األحمد اجلابر الصباح 
طيب اهلل ثراه خال رعايته وحضوره حلفل 
خــتــام املـــشـــروع الــوطــنــي لــلــشــبــاب )الــكــويــت 
تــفــخــر( الـــذي أقــيــم بقصر بــيــان عــــام2019: 
يف  االســــتــــمــــرار  ــى  ــلـ عـ بـــالـــعـــمـــل  “أوصيكم 
تكونوا  وأن  الــوطــن  مسيرة  ببناء  املساهمة 
يف طليعة هــذه املسيرة، وذلــك ببذل اجلهد 
وأن  اإلبداعية،  طاقاتكم  وتسخير  والعطاء 

حتــافــظــوا عــلــى وحـــدة وطــنــكــم، وأن تكونوا 
السد املنيع أمام من يحاول أن يفرق بيننا، 
وأعدكم بأنني سأكون دائمًا الداعم واملساند 
والراعي لكم لتكونوا يف الطليعة لقيادة هذه 
املسيرة املباركة، فأنتم مازلتم مبعث الرجاء 

ومعقد األمل.” 
أما كلماته يف يوم املعلم الذي حرص 
سموه رحمه اهلل على حضور االحتفالية 
سنويًا قال فيها : “ يسعدني أن أشارككم 
وأن  للمعلم،  الــعــاملــي  بــالــيــوم  االحــتــفــال 
أبنائي وبناتي يف هــذا اليوم  أكــون بينكم 
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وهـــو يــومــكــم يـــوم املــعــلــم الــكــويــتــي الـــذي 
ــر وإجـــــال  ــديـ ــقـ ــل احــــتــــرام وتـ ــه كــ نـــكـــن لــ
وأحــفــادي  أبــنــائــي  الـــذي علم  املعلم  فهو 
عظيمة  علينا  وأفضاله  وبناتنا  وأبناءنا 
ال تــنــســى والـــتـــي ســتــظــل مــعــنــا مستمرة 
ثقة  لعلى  وأنــنــي  طــوال حياتنا،  تازمنا 
بأنكم أهل لتحمل هذه املسئولية الكبيرة 
للمضي  قصارى جهدكم  تبذلون  وبأنكم 
والــنــهــوض  التعلمية  مسيرتنا  يف  قــدمــا 
بها، ومتابعة كل ما هو جديد يف ميادين 
عصر  يف  ونحن  السيما  العلمي  التطور 

التكنولوجيا والعوملة.
التركيز  مــن  مــزيــد  إلـــى  نتطلع  إنــنــا 
واالهـــتـــمـــام بــنــوعــيــة الــتــعــلــيــم وأن تــكــون 
ملتطلبات  واستجابة  انعكاسًا  مخرجاته 
ســــوق الــعــمــل واحــتــيــاجــاتــه، وأنـــتـــم أيــهــا 
ــدور الـــبـــارز  ــ املــعــلــمــون واملــعــلــمــات لــكــم الــ
يف إثـــــراء هــــذه املـــخـــرجـــات لــتــتــواكــب مع 

متطلبات التنمية وطموحاتها مبا يسهم 
وطننا  يف  املستدامة  التنمية  حتقيق  يف 
ــذا الــيــوم  ــه ال يــســرنــي يف هــ ــ الـــعـــزيـــز، وأنـ
ومعلماتنا  ملعلمينا  التكرمي  هــذا  ألجــدد 
ممن استحقوا ذلك عن جدارة ملا قدموه 

من عطاء مقدر يف احلقل التربوي.” 
ــر الــــراحــــل أن  ــيــ كـــمـــا بــــن ســـمـــو األمــ
الشباب هم اللبنة األولى لبناء املجتمع 
وهم الرافد الرئيسي الذي يغذيه بعمله 
وأفكاره املميزة التي ميكن االعتماد عليها 
بشتى املجاالت لذا أنشئت وزارة الشباب 
بــدعــم مــنــه بــهــدف تبني قــضــايــا الشباب 
الــكــويــتــي ســـــواًء احلــالــيــة أو عــلــى املـــدى 
البعيد فقال سموه: “ إن علينا العمل على 
قدراتهم وصقل مهاراتهم وحثهم  تنمية 
على التحصيل العلمي املواكب متطلبات 
ــن كل  الــعــصــر احلــــديــــث، وحتــصــيــنــهــم مـ
وبث  املنحرف،  والسلوك  الضالة  األفكار 

روح الوالء والوفاء للوطن فيهم.”

و جـــرت الــعــادة أن يــوجــه ســمــو األمــيــر 

األواخـــر  الــعــشــر  كلمة للشعب يف  الــراحــل 

مــن شهر رمــضــان املــبــارك ، فــكــان يحرص 

كلماته يذكر  أن يخصص جــزء من  سموه 

إن كلمات وأقوال سمو األمير الراحل باتت خالدة في ذاكرة أبناء الوطن ونبراس نور إن كلمات وأقوال سمو األمير الراحل باتت خالدة في ذاكرة أبناء الوطن ونبراس نور 
يضيء لهم طريقهم نحو تحقيق مزيد من التطور واالزدهار في شتى الميادين.يضيء لهم طريقهم نحو تحقيق مزيد من التطور واالزدهار في شتى الميادين.
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بناء  يف  وأهميتهم  الكويتي  الشباب  فيها 
كويت املستقبل حيث قال :” يحظى شبابنا 
بجل اهتمامنا واهتمام احلكومة على حد 
أغــلــى ما  فــهــم  ــرارا  مــ ســــواء، فكما أسلفنا 
وعلينا  استثمار،  وأفــضــل  ثــروة  مــن  منلك 
تنمية قدراتهم ومهاراتهم وصقل مواهبهم 
وحثهم على التزود بالعلم ومناهل املعرفة 
لــيــكــونــوا أكـــثـــر نــضــجــا ووعـــيـــا وحتــصــيــنــا 
مـــن األفـــكـــار الــضــالــة والــســلــوك املــنــحــرف 
ــن الـــعـــطـــاء  ــ ــد مـ ــ ــزيـ ــ وحتـــفـــيـــزهـــم عـــلـــى املـ
ولعله  ورقــيــه،  تنمية وطنهم  واملــشــاركــة يف 
لرعاية  الوطني  الــصــنــدوق  بــدء  ممــا يسر 
واملتوسطة  الــصــغــيــرة  املــشــروعــات  وتنمية 
لنشاطه آملن تسهيل اإلجراءات اخلاصة 

به لاستفادة منه “
“ إن أغلى ثرواتنا هم أبناؤنا و أفضل 
اســتــثــمــار يف تنمية قــدراتــهــم و مــهــاراتــهــم  
وسيلتها  و  غايتها  و  التنمية  مــحــور  فهم 
ــي الـــتـــي تــتــخــذ مــن  ،الـــتـــنـــمـــيـــة احلـــقـــة هــ
العلم سبيًا و من  اإلنــســان مــحــورًا ومــن 
ــر أمــنــيــاتــي بــنــاء  ــبــ ــًا ،وأكــ ــعــ اإلخــــــاص دافــ
الكويتي  اإلنــســان  بــنــاء  الكويتي  اإلنــســان 
و تــنــمــيــة قـــدراتـــه لــيــكــون قـــــادرًا عــلــى بــنــاء 
لــتــقــوم  األوان  آن  لــقــد   ، وطـــنـــه  تــنــمــيــة  و 
نظامها  بــتــطــويــر  التعليمية  مــؤســســاتــنــا 
التعليمي ليتماشى مع متطلبات العصر ، 
و أملنا كبير يف أن تتحول الطاقات الشابة 
الـــتـــي يـــزخـــر بــهــا املــجــتــمــع الــكــويــتــي إلــى 

طاقات و إجنــاز و حتد حــضــاري  تستفيد 
من البحث و التحصيل العلمي لبناء الغد 
بعقول مبدعة قادرة على العطاء مؤمنة أن 
ما ينفع الناس ميكث باألرض ، و تسخير  
عملها و قدراتها خلير الوطن و أبنائه يف 

ظل وطن عزيز األركان شامخ البنيان .” 
اخلــالــدة مبناسبة  كلمات ســمــوه  ومــن 
توليه مقاليد احلكم  عــامــًا على   14 مــرور 
ــدرات  ــد فــيــهــا أهــمــيــة اســتــثــمــار قــ الـــتـــي أكــ
الشباب ألنهم هم الثروة احلقيقية للوطن 
تــكــمــن يف  الــكــويــت  ــروة  ــ ثـ إن  حــيــث قال:” 
أبنائها وهي ثروة ال تعادلها ثروة فهم عماد 
سواعدهم  وعــلــى  الــوطــن  وأمـــل  املستقبل، 

تبنى احلضارات.” 
ــراحــــل بكلمته  الــ وقـــــال ســمــو األمـــيـــر 
خال حفل افتتاح املؤمتر الوطني للتعليم 

نقلة  ــداث  إحــ هــو  ننشد حتقيقه  مــا  إن   “
النموذج  من  التعليمي،  نظامنا  يف  نوعية 
والتذكير  احلفظ  على  القائم  التقليدي 
مبني  ومتميز،  نشط  تعليمي  منــوذج  إلــى 
على التفكير واإلبــداع والتفاعل واكتساب 
ــرات، ممـــا يــســهــم يف جعل  ــبــ املـــهـــارات واخلــ
وطــنــنــا الــكــويــت، مــواكــبــًا لــلــتــطــور العلمي 
العصر  نهضة  يف  فعااًل  ومشاركًا  ولتقني، 
احلديث عصر االقتصاد القائم على العلم 

واملعرفة.

“إن ما نصبو إليه أيضًا هو وضع آلية 
تطوير مستمرة لنظامنا التعليمي ، متتد 
من مراحل ريــاض األطــفــال إلــى اجلامعة 
 ، ، مرتبطة مبا يستجد من علوم حديثة 
لتعمل على تطوير املناهج و رفع كفاءة أداء 
املعلمن و املعلمات و حتسن بيئة التعلم 
املتاحة ألبنائنا ، كما أن علينا أن ننمي يف 
البحث  مهارات  طالباتنا  و  طابنا  نفوس 
اكتساب  و  األكــادميــي  التحليل  و  العلمي 
ــقــــدرات مـــن الــصــغــر، إن هــــذه األهــــداف  الــ
املشتركة  اجلــهــود  بتضافر  إال  تتحقق  لــن 
التعليم ال يقتصر على مسئولي  فتطوير 
و  نتاج عمل  هــو  ،بــل  احلكومة  أو  التعليم 
جهد مشترك لكافة األطراف يف املجتمع.”
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شهدت دولة الكويت يف عهد سمو األمير الراحل 
الشيخ صباح األحمد اجلابر الصباح تطورًا وقفزة 
تنموية كبيرة، جتسد ذلك يف مشاريع ضخمة من 
يعد  الــذي  البحرية  أبــرزهــا مدينة صباح األحمد 
أول وأكــبــر مــشــروع بــالــكــويــت يــشــيــد بــالــكــامــل من 
األحمد  جــابــر  ومستشفى  اخلـــاص،  الــقــطــاع  قبل 
أكبر  الوسط وســادس  بالشرق  األكبر  يعتبر  الــذي 
مستشفى بالعالم، إضافة إلى مستشفى اجلهراء 

اجلديد، مركز صباح األحمد للكلى واملسالك.
الــراحــل مشروع  األمــيــر  بعهد سمو  أطلق  كما 
إنشاء مدينة احلرير، وميناء مبارك الكبير والذي 
إلــى مركز  الــكــويــت  أن يساعد بتحويل  مــن شــأنــه 
جتاري ومالي عاملي، إضافة إلى جسر الشيخ جابر 
يتجاوز  بطول  بحري  وهــو جسر  الصباح  األحمد 
37 كليو متر يربط مدينة الكويت مبدينة الصبية 

اجلديدة.

إنجازات سمو األمير الراحل
الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح طيب اهلل ثراه
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 كما أطــلــق مــشــروع الــوقــود البيئي الـــذي يهدف 
لــوضــع الــكــويــت مبــكــانــة مــتــقــدمــة مـــن خـــال توفير 

أحدث املصايف العاملية يف صناعة تكرير البترول.
كانت حقبة األمير الراحل ثرية باإلجنازات    
الثقافية، ففي عهد الشيخ صباح األحمد رحمه اهلل 
مت افتتاح مركز الشيخ عبد اهلل السالم الثقايف الذي 
يــعــد مــن أكــبــر مــنــاطــق الــعــرض املــتــحــفــي يف الــوطــن 
الشيخ جابر األحمد  وافتتاح مركز  والعالم،  العربي 
إلى مشروع "حديقة  باإلضافة  األوبــرا،  ودار  الثقايف 
الشهيد " مبنطقة شرق والذي افتتحه بنفسه حيث 
الــذي يجسد ما قدم  الشهيد  الستار عن نصب  أزاح 

شهداء الكويت من تضحيات وبطوالت.
كما مت يف عهد الشيخ صباح رحمه اهلل إنشاء 
ــاد جــابــر الــريــاضــي  ــتـ مــبــنــى املـــطـــار اجلـــديـــد، وإسـ
والذي يتسع لـ 60000 ألف متفرج محتا املرتبة 
من  عــاملــيــًا  والعشرين  واخلــامــس  عــربــيــًا  السابعة 
اإلسكانية  املــدن  تنفيذ  إلــى  إضافة  السعة،  حيث 

“مستشفى جــــابر “
 األكبر بالشرق األوسط وسادس أكبر مستشفى بالعالم
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ــا مــديــنــة  ــرزهــ اجلــــديــــدة ومــــن أبــ

املطاع التي تعتبر أكبر مشروع 

إســكــانــي يف تــاريــخ الــكــويــت كما 

مت تــطــويــر الــعــديــد مــن الــطــرق 

الــرئــيــســيــة وإنــــشــــاء شــبــكــة مــن 

ــور مــنــهــا مـــشـــروع تــطــويــر  اجلـــسـ

ــراء ضـــمـــن خــطــة  ــ ــهـ ــ طـــريـــق اجلـ

ــة الـــتـــحـــتـــيـــة يف  ــيـ ــنـ ــبـ تـــطـــويـــر الـ

الكويت، ومشروع مصفاة الزور.

وتــــعــــد خـــصـــخـــصـــة الـــبـــورصـــة 

ــــن أبـــــــرز اإلجنـــــــــازات  الـــكـــويـــتـــيـــة مـ

األمير  االقتصادية يف عصر سمو 

سوق  أول  أصبحت  حيث  الــراحــل 

ــاٍل خــلــيــجــي مــخــصــص بــنــســبــة  ــ مــ

يـــعـــزز  ممـــــا  وهــــــو   %100 تـــــقـــــارب 

مـــن مــكــانــة الــكــويــت كــمــركــز مــالــي 

إقليمي.

لقد تبنى سمو األمير الراحل 

ــبــــاح األحــــمــــد اجلـــابـــر  الـــشـــيـــخ صــ

وهي   2035 الكويت  رؤيـــة  الصباح 

التي  احلكومية  التنموية  اخلطة 

أعلنت عنها احلكومة الكويتية يف 

إلى  تهدف  والــتــي   2017 يناير   30

حتــويــل الــكــويــت إلـــى مــركــز مــالــي 

ــاذٍب  وجتــــاري وثــقــايف وإقــلــيــمــي جـ

لـــاســـتـــثـــمـــار وذلــــــك بـــحـــلـــول عـــام 

.2035
• المصدر جريدة القبس.
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أالوسمة التي حصل عليها سمو أالمير الراحلأالوسمة التي حصل عليها سمو أالمير الراحل

خالل مسيرته املليئة باالجنازات تقلد صاحب السمو أمير البالد الراحل الشيخ صباح األحمد اجلابر الصباح طيب اهلل ثراه 
العديد من األوسمة التي حصل عليها من مختلف دول العالم وذلك نظيرا لدعمه املتواصل للعالم أجمع يف شتى املجاالت اإلنسانية 

واخليرية والعلمية، وسعيه الدائم إلحالل السالم العاملي.. وهذه مجموعة من األوسمة واألوشحة التي حصل عليها رحمه اهلل:

 وشاح امللك عبدالعزيز من الطبقة األولى من اململكة العربية السعودية يف 2 يوليو 2000	 
وسام االستحقاق من الدرجة األولى من جمهورية كولومبيا يف 10 يوليو 2002	 
قالدة الشرف من جمهورية مالطا يف 14 مارس 2004	 
شهادة الدكتوراه الفخرية يف القانون من جامعة جورج واشنطن يف 30 يونيو 2005	 
قالدة امللك عبد العزيز من اململكة العربية السعودية يف 11 مارس 2006	 
وسام عيسى بن سلمان آل خليفة من الدرجة املمتازة من مملكة البحرين يف 12 مارس 2006	 
قالدة االستقالل من دولة قطر يف 12 مارس 2006	 
وسام الشيخ زايد من دولة اإلمارات العربية املتحدة يف 13 مارس 2006	 
الوسام احملمدي من اململكة املغربية يف 11 نوفمبر 2007	 
وسام جوقة الشرف األكبر من اجلمهورية الفرنسية يف 1 ديسمبر2006	 
وســــام االســتــحــقــاق الــلــبــنــانــي مــن الـــدرجـــة االســتــثــنــائــيــة بــرتــبــة وشــــاح أكــبــر من 	 

اجلمهورية اللبنانية يف 20 يناير 2009. 
وسام االستحقاق من الدرجة األولى جلمهوريات القوقاز يف 24 يونيو 2009	 
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وسام عمان املدني من الدرجة األولى من سلطنة عمان يف 28 ديسمبر 2009	 

وسام االستحقاق الرئاسي جلمهورية إيطاليا يف 26 أبريل 2010	 

وسام االستحقاق الرئاسي جلمهورية أملانيا يف 27 أبريل 2010	 

وسام أمية ذو الوشاح األكبر من اجلمهورية العربية السورية يف 16 مايو 2010	 

قالدة احلسني بن علي من اململكة األردنية الهاشمية يف 17 مايو 2010	 

قالدة األرز الوطني من الرتبة االستثنائية من اجلمهورية اللبنانية يف 18 مايو 2010	 

قالدة احملرر سان مارتني من األرجنتني يف 16 يناير 2011	 

قالدة كريسا نثموم االمبراطورية من اليابان يف 21 مارس 2012	 

قالدة االستحقاق لكاندوال من الفلبني يف 23 مارس 2012	 

وسام جيرج كاستريوت اسكندر بك من ألبانيا يف 26 مايو 2012	 

الثانية يف 	  إليزابيث  الوسام األعظم من طبقة باث من ملكة اململكة املتحدة 

27 نوفمبر 2012.

لقب قائد للعمل اإلنساني وتسمية دولة الكويت مركزا للعمل اإلنساني« األمم 	 

املتحدة يف 9 سبتمبر 2014

وسام آل سعيد من سلطنة عمان يف 20 فبراير 2017	 

الدكتوراه الفخرية من جامعة الكويت يف 6 مارس 2017	 

وسام الدولة من جمهورية تركيا يف 21 مارس 2017	 

وسام االستحقاق العسكري برتبة قائد أعلى يف 18 سبتمبر 2020، من 	 

قبل الرئيس األمريكي دونالد ترامب، تسلمه نيابة عن األمير، الشيخ 

ناصر صباح األحمد الصباح.
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نعى مدير عام الهيئة العامة للتعليم 
عــلــي فهد  الــدكــتــور  والــتــدريــب  التطبيقي 
المضف بقلوب مؤمنة بقضاء اهلل وقدره 
ــاة حــضــرة صــاحــب الــســمــو أمــيــر الــبــاد  وفـ
الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح الذي 
الموافق  الثاثاء  يوم  المنية عصر  وافته 
د.الــمــضــف  وتـــقـــدم   ،2020 ســبــتــمــبــر   29
إلى سمو أمير  العزاء والمواساة  بخالص 
الباد الشيخ نواف األحمد الجابر الصباح 
وإلىسمو ولي العهد الشيخ مشعل الجابر 
الصباح، وإلى سمو رئيس مجلس الوزراء 
أسرة  وإلــى  الصباح  الخالد  الشيخ صباح 
الصباح الكرام وإلى الشعب الكويتي بوفاة 

فقيد األمتين العربية واإلسامية.
ــح د. الــمــضــف أن ســمــوه رحــمــه  ــ وأوضـ
اهلل كـــانـــت لـــه بــصــمــات مــضــيــئــة ومـــؤثـــرة 
دولة  في  عــام  بشكل  التعليم  على مسيرة 
الكبير  االهتمام  لــه  يولي  كــان  إذ  الكويت 
والـــدعـــم الــقــوي بــكــافــة مــجــاالتــه والــرؤيــة 
والمعرفة  التعليم  لتنمية  المستقبلية 
وتــســخــيــر كـــل مـــا يــســاهــم فـــي دفـــع عجلة 
الدولة.  مستوى  على  واالقتصاد  التنمية 
مضيفا أن ســمــوه رحــمــه اهلل كــان الــداعــم 
الرئيسي للعلم والتعليم حيث كان مؤمنا 

إيمانا تاما أن بناء اإلنسان الكويتي الذي 
على  يعتمد  الحقيقية  الــوطــن  ــروة  ثـ هــو 
كــان ســمــوه يحرص  والــمــعــرفــة كما  العلم 
ــود كــــوادر وطــنــيــة مؤهلة  عــلــى أهــمــيــة وجــ
لــلــعــمــل الــفــنــي والــمــهــنــي وهــــذا مـــا سعت 
وستسعى لتحقيقه الهيئة العامة للتعليم 
رؤية  وتحويل  دائما  والتدريب  التطبيقي 
ــع يــفــتــخــر فيه  ســمــوه رحــمــه اهلل إلـــى واقــ
وإدارة  قــيــادة  الــقــادر عــلــى  الــوطــن بشبابه 

البلد اجتماعيا واقتصاديا.
أن  ــل  ــ عــــز وجـ الـــمـــضـــف اهلل  د.  ــأل  ــ وســ
يــتــغــمــد فـــقـــيـــد الـــكـــويـــت والـــــــد الــجــمــيــع 
يغفر  وأن  رحمته  بواسع  اإلنسانية  وقائد 
لـــه ويــســكــنــه فــســيــح جــنــاتــه مـــع الــشــهــداء 
والصديقين.  وستظل ذكراه باقية وخالدة 
كما ستبقى  الجميع  أذهـــان  فــي  تنسى  ال 
ــه الـــمـــأثـــورة وتــوجــيــهــاتــه الــســامــيــة  ــوالــ أقــ
دائما  سباقة  الكويت  دولــة  لتكون  نبراسا 
رحمه  سموه  وتطلعات  أماني  تحقيق  في 
اهلل فــي تــحــويــل الــكــويــت إلـــى مــركــز مالي 
وإنــا هلل وإنا  تجاري عالمي في المنطقة، 

إليه راجعون.

دعم سمو األمير الراحل للتطبيقي 
يدفعنا إلكمال مسيرة العلم والتطور

د. علي فهد المضف
مدير عام الهيئة العامة

للتعليم التطبيقي والتدريب

كلمة رثاء
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وأهلها  الكويت  ونعزي  أنفسنا  نعزي   
وقيادتها ممثلة بسمو األمير الشيخ نواف 
األحـــمـــد الــجــابــر الــصــبــاح ونـــعـــزي األمـــة 
الــعــربــيــة واإلســـامـــيـــة بـــل ونـــعـــزي الــعــالــم 
أجــمــع بــرحــيــل أمــيــر اإلنــســانــيــة وقــائــدهــا 
الــشــيــخ صــبــاح األحــمــد الــجــابــر الــصــبــاح. 
لطالما  وعلما  رمـــزا  الــكــويــت  فــقــدت  لقد 
كــــرس حــيــاتــه لــخــدمــتــهــا وخـــدمـــة أهــلــهــا 
وفــقــدت األمــــة الــعــربــيــة زعــيــمــا فـــذا أفنى 
عمره دفاعا عن قضاياها المصيرية وفي 
مقدمتها قضية فلسطين وحقوق شعبها 
ــة اإلســامــيــة قـــائـــدا حكيما  وفـــقـــدت األمــ
ســيــاســيــا مــحــنــكــا لــطــالــمــا ســـعـــى لــجــمــع 
الــكــلــمــة ووحـــــدة الــصــف ونــبــذ الــخــافــات 
وفقدت  الحميدة  بمساعيه  األشــقــاء  بين 
سخيا  أميرا  جمعاء  والبشرية  اإلنسانية 
ذو أيــــــادي بــيــضــاء يــســعــي دائـــمـــا لــنــجــدة 
المستغيث وإطعام البائس الفقير وإغاثة 

الملهوف أينما كانوا وحيثما حلوا. 
إن مناقب الفقيد والدنا الشيخ صباح 
أكــثــر مــن أن تــحــصــى فــي ســطــور مــعــدودة 
فــحــيــاتــه رحـــمـــه اهلل حـــافـــلـــة بــالــمــواقــف 
ــل الــمــحــافــل  الــنــبــيــلــة والـــشـــجـــاعـــة فــــي كــ

الدولية واإلقليمية. 
كـــان رحــمــه اهلل حــريــص كـــل الــحــرص 
شخصيا  وحــضــوره  السنوية  رعايته  على 

لحفل الخريجين بالهيئة العامة للتعليم 
الــتــطــبــيــقــي والـــتـــدريـــب - رغـــم ارتــبــاطــاتــه 
ومـــشـــاغـــلـــه وظــــروفــــه الــصــحــيــة - وذلــــك 
لتكريم الفائقين من أبناءه وبناته الطلبة 
البالغة  بسعادته  أشعر  وكنت  والطالبات 
خاصة عندما يلتفت لهم ويحدثهم )بعد 
الــتــذكــاريــة( حــديــث األب ألبنائه  الــصــورة 
بــكــل تـــواضـــع وعـــفـــويـــة نــاصــحــا ومــوجــهــا 
العلم  من  وبمزيد  الكويت  لخدمة  إياهم 
والــمــعــرفــة مــع الــجــد واالجــتــهــاد بالعمل 

رحمه اهلل رحمة واسعة.
القلب  وإن  لتدمع  العين  إن  وخــتــامــا 
ليحزن وإنا على فراقك يا والدنا وقائدنا 
لمحزنون وال نقول إال ما يرضي ربنا )إنا 
هلل وإنا إليه راجعون(. وإن عزاؤنا بعده في 
عضيده وسنده صاحب السمو أمير الباد 
الشيخ نواف األحمد الجابر الصباح فهو 
خــيــر خــلــف لــخــيــر ســلــف ســـائـــا الــمــولــي 
عـــز وجـــل أن يــعــيــيــنــه عــلــى حــمــل األمــانــة 
أهــل لهما وأن  بــا شــك  والمسئولية وهــو 
علي  تدله  التي  الصالحة  البطانة  يرزقه 

الخير وتعيينه عليه.
كما أن عزاؤنا بفقيدنا الغالي هو حب 
شعبه الكبير له ودعواتهم له والتي تلهج 

بها حناجرهم في كل وقت وحين. 

لن ننسى حديث األب ألبنائه 
مبتسما في حفالت تكريم الفائقين

قال اهلل تعالى في محكم التنزيل مخاطبا نبيه صَل اهلل عليه وسلم
 )إنك ميت وإنهم ميتون( صدق اهلل العظيم.

رحم اهلل والدنا وقائدنا الشيخ صباح األحمد وأسكنه الفردوس األعلى من الجنة 
مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وإنا هلل وإنا إليه 

راجعون وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين.

م. حجرف الحجرف
نائب المدير العام للشئون 

اإلدارية والمالية

كلمة رثاء
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تعددت كلمات الرثاء لفقدان سمو األمير الراحل الشيخ صباح األحمد اجلابر الصباح طّيب 
اهلل ثراه، و التي حملت يف معظمها احلزن على فراقه، و إظهار دوره البارز يف تطوير العملية التعليمية 

يف دولة الكويت و دوره اإلنساني الكبير يف جميع أنحاء العالم..
رغم ألم فقد األمير الراحل طّيب اهلل ثراه، فجميع الكويتيون يستبشرون كل اخلير بأخيه وعضده قائد مسيرتنا صاحب 
السمو الشيخ نواف األحمد اجلابر الصباح حفظه اهلل ورعاه إلكمال مسيرة اخلير يف هذا البلد املعطاء ورفع اسم الكويت 

عالًيا يف مصاف دول العالم فهو خير خلف خلير سلف.
وتخليدا لذكراه الطيبة عّبر عدد من قياديي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب من خالل كلمات رثاء لألمير 

الراحل وسطروا يف كلمات إجنازات وعطاءات األمير الراحل.

كلمات رثاء عبَّر فيها قياديو التطبيقي عن حزنهمكلمات رثاء عبَّر فيها قياديو التطبيقي عن حزنهم

قالت نائب املدير العام للتخطيط والتنمية أ.د فاطمة الكندري لقد انتقل الشيخ صباح األحمد اجلابر الصباح إلى جوار 

ربه والدنا وقائدنا وأميرنا رحمة اهلل عليه رحمة واسعة وأسكنه الفردوس األعلى من اجلنة وأنزله منازل الشهداء والصديقني 

وحسن أولئك رفيقًا فقد كان حكيمًا رحمة اهلل عليه سكنت بني حروف كلماته حكمته و كان للكويت نورًا وضياًء وقائدًا قبل 

أن يكون أميرًا وكان والدًا قبل أن يكون حاكمًا، فقد كانت سيرته مليئة باخلير والعطاء ليس فقط ألبنائه وإمنا للعالم أجمع، 

مضيفًة أن األمير الراحل ترك بصمات واضحة يف جميع املجاالت وعلى جميع األصعدة وبذل كل جهد خالل سنوات عمله 

 يقف التاريخ لسيرة األمير الراحل إجالاًل وتقديرًا واحترامًاأ.د فاطمة الكندري:
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والعالم أجمع يف  التعازي للكويت  أ.د جاسم األنصاري أحر  التطبيقي والبحوث  العام للتعليم  املدير  وبــدوره قدم نائب 

بــإذن اهلل تعالى حضرة صاحب السمو الشيخ صباح األحمد الصباح طيب اهلل ثــراه وجعل  رحيل قائد اإلنسانية املغفور له 

اجلنة مستقره ومأواه، قائال "إن العيون لتدمع والقلوب تدمي برحيل قائد العمل اإلنساني وأمير اإلنسانية ورسول السالم 

وحكيم العرب الذي جسد تاريخه احلافل باإلجنازات التنموية واإلنسانية واخليرية على كافة األصعدة، والتي ستظل أعماله 

واجنازاته شامخة وراسخة على مر العصور". 

وأضــاف أ.د األنــصــاري إن الشيخ صباح رحمه اهلل لم ميت ولــن يغيب عن قلوبنا وعقولنا ما حيينا فقد كــان مدرسة يف 

احلكمة والتواضع والتسامح وكرس حياته من أجل توحيد األمة العربية واإلسالمية على حد سواء، مشيرا إلى مناقبه التي 

ال تعد وال حتصى إذ تعجز األلسن عن احلديث عنها والقلم يعجز عن الكتابة، فقد كان األخ واألب والقائد واملعلم للجميع  

ونبراسا نسير على نهجه الذي جعل الكويت منارة للخير والعطاء للعالم أجمع، مستذكًرا صورته وابتسامته وحديثه األبوي 

الذي لن يغيب عن أبنائه خريجي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب يف احلفل السنوي لتكرمي متفوقي الهيئة الذي 

حظي بحضوره ورعايته الكرمية طيب اهلل ثراه  وجعل اجلنة مستقره ومأواه، إضافة إلى رعايته للعلم والعلماء والباحثني يف 

كافة التخصصات واملجاالت.

الــرأي مع احترام حقوق  الطويلة من أجل سالمة وأمــن الشعب الكويتي و حرص على إرســاء مبادئ الدميوقراطية وحرية 

اآلخرين. 

وأضافت أ.د الكندري أن األمير الراحل كان يوصي دائمًا بتمسكنا وتوثيق مبدأ اإليثار واملواطنة احلّقه واإلخاء مبا يصب 

يف مصلحة الكويت وكل من يقيم على أرضها، و حافظ على الكويت و أبعدها عن الدمار وما يجري يف العالم من حولنا 

التي أصقلتها  الــدول بحكمته وقيادته احلكيمة ودبلوماسيته  العربي الذي عصفت بالكثير من  الربيع  وخصوصًا عواصف 

سنوات اخلبرة فقد استطاع أن يبعد الكويت عن التيارات العاصفة باملنطقة والعالم وجتاوزنا احملن بهدوء وسالم، كما أوصانا 

مرارًا يف كلماته املعبرة أن نكون درعًا حصينًا للكويت وأن نحميها كما حماها آباؤنا وأجدادنا، مؤكدًة على أن الشيخ صباح كان 

للكويت نورها وبهجتها فعند سيرته العطرة يقف التاريخ له إجالاًل وتقديرًا واحترامًا، فقد رحل بجسده عنا ولكن يبقى حبه 

ساكنًا يف قلوبنا، داعيًة اهلل أن يجازيه عنا وعن األمة العربية واإلسالمية والعالم أجمع خير اجلزاء و أن يسكنه جنات اخللد 

بالفردوس األعلى عند رب كرمي وإنا هلل وإنا إليه راجعون.

كان مدرسة في الحكمة والتواضع والتسامح أ.د جاسم األنصاري:
ولن يغيب عنا
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وبدوره وجه نائب املدير العام لشئون التدريب م. طارق العميري كلمة نعى بها سمو األمير الراحل قائد العمل اإلنساني 
الشيخ صباح األحمد اجلابر الصباح رحمه اهلل، مبينا بأنه كان قائدا محنكا يعلم ويناقش بأدق التفاصيل وقد أرسى فينا 

قواعد العطاء والبذل واالجتهاد.
للطلبة  واملهارية  الفنية  باجلوانب  االهتمام  حــول  الراحل  األمير  قدمها  التي  التوجيهات  بعض  العميري  م.  واستذكر   
لتحقيق جيل يخدم الوطن ويبنيه بسواعده. مضيفا أن سموه رحمه اهلل كان شديد احلرص على أبنائه الطلبة ومؤمنا بقدرات 

الشباب الكويتي يف حتمل املسؤوليات وخدمة الوطن. 

من جانبه قال نائب املدير العام للخدمات األكادميية املساندة د. جاسم األستاد أن العالم فقد أمير اإلنسانية وفقد العرب 
حكيم وعميد الدبلوماسية ورائد املبادرات والوساطات من أجل الوحدة والسالم، وفقدت الكويت األب احلنون والذخر والسند 
والقائد العظيم، مؤكدًا أن الشيخ صباح رحمه اهلل رجال استثنائيا فريدا من نوعه، اجتمعت فيه العظمة واحلكمة واخلير 
ونفاذ البصيرة فقد برهن عن إنسانيته يف كل حلظة من حلظات حياته، وكل خطوة من خطواته التي سار بها ليحقق يف 
عهده الكثير من اإلجنازات اإلنسانية والعلمية والعملية ورفع اسم الكويت عاليا يف احملافل الدولية والعاملية مبواقفه املشرفة 

والصامدة. 
التي جتسدت يف اإلجنــازات  و  التي حتققت يف عهده  الكبيرة  العلمية  التنموية والنهضة  أكد د. األستاد على الطفرة  و 
كــان رحمه اهلل، خير مــؤازر للشباب صناع املستقبل، وأكبر داعــم للعلم  التي شهدناها خــالل سنوات حكمه،  حيث  الثقافية 
والتعليم، برؤيته التي انبثقت عنها قرارات وقوانني ساهمت يف توحيد اجلهود لكافة األطراف املعنية لتحقيق حتول نوعي 
يف النظام التعليمي يواكب التطورات التكنولوجية والتقنية العاملية احلديثة، كما  أنه رحمه اهلل لم يترك فرصة أو مناسبة 
إال وحث فيها أبناءنا على التسلح بالعلم واملعرفة وتوجيه طاقاتهم ومهاراتهم وخبراتهم الفكرية واإلبداعية إلى سوق العمل 
جــاذب  إقليمي  وثــقــايف  وجتـــاري  مالي  مركز  إلــى  بتحويلها   2035 لعام  للكويت  رؤيــتــه  األساسية يف حتقيق  الركيزة  ليكونوا 
لالستثمار، مضيفا أن الشيخ صباح األحمد اجلابر الصباح رحل عن دنيانا، ولكن ستظل ذكراه العطرة ومحبته راسخة يف 
قلوبنا، ويف إخالصنا وتقوية عزائمنا ودفع سواعدنا وعقولنا، ووحدتنا وحلمتنا وتضافر جهودنا وطاقاتنا للمحافظة على 

الوطن الذي تركه أمانة يف أعناقنا.  
والتدريبية  التعليمية  املسيرة  إكمال  والتدريب أخذت على عاتقها  التطبيقي  العامة للتعليم  الهيئة  أن  د. األستاد  وذكر 
الناجحة على نفس النهج الذي اختطه وأكد عليه الراحل رحمه اهلل، برعايته السامية ألبنائنا وبناتنا اخلريجني واخلريجات 
التعليمية  أو من خالل تشريفه ودعمه ومساندته لكافة فعالياتنا ومؤمتراتنا  التخرج  ســواء بتكرميه لهم ولهن يف حفالت 

والعلمية.

  كان رجال فريدا من نوعه، اجتمعت فيه د. جاسم األستاد:
العظمة والحكمة والخير ونفاذ البصيرة

كان مؤمنا بقدرات الشباب الكويتي في م. طارق العميري:
تحمل المسؤوليات وخدمة الوطن.
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ومن جهته قدم نائب املدير العام للشئون اإلدارية واملالية باإلنابة ومدير إدارة الشئون اإلدارية وشئون أعضاد هيئة التدريس 
والتدريب د. حسن الفجام أحر التعازي للشعب الكويتي واألمتني العربية واإلسالمية والدول الصديقة واحلليفة بوفاة أمير 
اإلنسانية وقائد نهضتنا سمو الشيخ صباح األحمد اجلابر الصباح رحمه اهلل و أسكنه الفردوس األعلى، حيث قال أننا ال 
نستطيع أن نستذكر أفعال أمير اإلنسانية بسطور قليلة فهو على املستوى الداخلي راعي النهضة احلديثة يف الكويت متابع 
لكل صغيرة وكبيرة كما كان مؤمنا بأن العنصر البشري هو األهم وذلك ملحوظ بجميع كلماته التي نستهل ونستمد منها 
عزمنا يف احملافظة على الكويت والعمل على رفعتها، و أفاد د.الفجام أن األمير الراحل كان حريصا على ارتقاء الهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب يف مصاف املؤسسات التعليمية املتقدمة كما كان داعما لها من خالل مشاركة الهيئة أفراحها 
بتخرج أبنائها، أما على مستوى اخلارجي فهو أمير الدبلوماسية خدم البالد منذ نشأتها. وقد ترك خلفه أكبر األثر يف عالم 
السياسة والدبلوماسية واإلدارة ورصيدا زاخرًا وسمعًة طيبة يف كل احملافل  ونسأل اهلل له املغفرة والرحمة وخير اجلزاء على 

كل ما قدمه للكويت.

قال عميد كلية التربية األساسية د.فريح العنزي أن الكويت فقدت ربان سفينتها وقائدها الذي استطاع بتأثيره على املستوى العاملي 

أن يضع دولة الكويت على خريطة العمل اإلنساني و ذلك من خالل مسيرته الدبلوماسية وعطاءه اخليري ومساهمة دولة الكويت يف 

مشاركة املجتمعات التي واجهت كوارث وظروف إنسانية جند سمو األمير صباح األحمد رحمه اهلل يف مقدمة الداعمني يف كل أصقاع 

األرض من مشرقها إلى مغربها وعليه استحق تسميته قائدا للعمل اإلنساني من قبل منظمة األمم املتحدة وأظهر دور الكويت اإلنساني 

على مستوى العالم. 

1954حيث ُعنيٍّ عضوا يف اللجنة العليا يف ذلك  و بهذا السياق أشاد د.العنزي مبسيرة الراحل  الدبلوماسية التي بدأت منذ عام 

الوقت وتولى بعدها مناصب متعددة أهمها وزارة اخلارجية حيث أمضى أكثر من ثالثني عاما استطاع أن يساعد يف حلحلة الكثير من 

اخلالفات ما بني الدول ، وقد لقب سموه رحمة اهلل عليه بشيخ الدبلوماسيني على مستوى العالم نظرا ملا ما قدمه من مسيرة عطرة 

عامرة بالعطاء اإلنساني ونظرا ملا يتصف فيه من صفات شخصية منها حكمته ونظرته الثاقبة يف موازنة األمور وأعمال العقل يف تهدئة 

اخلالفات على مستوى الدول ، وال يخفى علينا احلركة التنموية يف الكويت من خالل تنفيذ مشاريع الطرق واإلسكان وبناء املستشفيات 

ذات الطاقة االستيعابية العالية، مشيرا إلى أن يف غياب األمير الراحل  فقدت الكويت رمزا عامليا عرفت دولة الكويت من خالل اجنازاته 

على كافة األصعدة، نسأل اهلل له الرحمة و املغفرة وألسرة الصباح والشعب الكويتي الصبر والسلوان.

سيبقى أثره الكبير في عالم السياسة د. حسن الفجام:
والدبلوماسية واإلدارة راسخا في المحافل الدولية

 “شيخ الدبلوماسيين” صاحب مسيرة د. فريح العنزي:
عامرة بالعطاء اإلنساني
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الكويت وقيادتها الكرمية املمثلة بسمو  التعازي وأصدقها ألهل  املزروعي بأحر  التكنولوجية د.عبداهلل  الدراسات  تقدم عميد كلية 

األمير الشيخ نواف األحمد اجلابر الصباح حفظه اهلل ورعاه، ولألمة العربية واإلسالمية والعالم أجمع بوفاة املغفور له بإذن اهلل أمير 

اإلنسانية وقائدها الشيخ صباح األحمد اجلابر الصباح طيب اهلل ثراه، والذي قضى ما يربو عن الستني عاًما يدافع ويرفع اسم الكويت 

الشمل لألسرة اخلليجية  الصف وجمع  لتوحيد  ويسعى  قاطبة،  العالم  دول  املظلوم يف  وينصر  والعاملية،  اإلقليمية  عاليا يف احملافل 

بدبلوماسية منقطعة النظير وذلك حتى آخر حلظات حياته رحمه اهلل وغفر له.

واستذكر د. املزروعي دور األمير الراحل األبوي يف رعاية حفل الفائقني اخلريجني السنوي وقربه من أبنائه وبناته الطلبة ونصحه 

الدائم لهم، وحرصه اخلاص واملتواصل مع منتسبي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب و خريجيها ومتابعتهم يف سوق العمل 

والتأكد من دورهم وانخراطهم فيه رغم كل انشغاالته وظروفه الصحية.

قال عميد كلية الدراسات التجارية د.أحمد احلنيان أن الكويت واألمتني العربية واإلسالمية فقدوا قائدا فذا سيشهد له التاريخ 

والعربية  اخلليجية  القضايا  من  العديد  يف  الشمل  ِللم  عديدة  مساعي  له  كانت  حيث  العربية  للدبلوماسية  أميًرا  وجوالته  صوالته 

والدولية، وفضال عن كونه والًدا جلميع الكويتيني فقد استحق بإجماع األمم املتحدة لقب قائد اإلنسانية تكرميا لدوره البارز يف العمل 

التطوعي ومد أياديه البيضاء لكل محتاج يف مشارق األرض ومغاربها وإرسال املعونات العاجلة ألي شعوب متضررة من الكوارث، إضافة 

ملشاريع اخلير التي دشنها يف العديد من دول العالم سواء بناء املساجد أو املؤسسات التعليمية أو آبار املياه وغيرها من املشروعات التي 

كانت تفتقر لها هذه البلدان.

و أضاف د.احلنيان إن رحيل أمير اإلنسانية الشيخ صباح األحمد اجلابر الصباح أوضح بجالء مدى احلب الذي يتمتع به من القريب 

والبعيد، ونسأل اهلل تعالى أن يجعل ما قدمه لوطنه وألمته اإلسالمية والعربية يف ميزان حسناته وأن يغفر له ويرحمه ويسكنه اجلنة 

مع األبرار.

قضى ما يربو عن الـ60 عاما يدافع لرفع د.عبداهلل المزروعي:
اسم الكويت عاليا

لدوره البارز في معونة كل محتاج د. أحمد الحنيان:
استحق لقب قائد اإلنسانية
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الكويت"  ُأعلن عن رحيل "عاشق  الغالي عندما  بالوطن  ألم  الذي  الشديد  التمريض د.على احلجرف عن احلزن  عبر عميد كلية 
حضرة صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد اجلابر الصباح طيب اهلل ثراه، حيث  اجتمعت يف تلك اللحظات كل مشاعر احلزن 
واألسى  على فراق صباح الرابع،  مؤكدًا أن األمير الراحل  يحمل يف قلبه وعقله كل كويتي و كويتية وهو يف أشد أوقات صراعه مع املرض 
فيتسامى على آالمه ويوصي بوجه بشوش بالسالم، و  خضم هذه املشاعر القاسية على النفس البشرية نتذكر قول اهلل تعالى: "كل من 

عليها فان"  فنردد إنا هلل وإنا إليه راجعون.

و قال د.احلجرف أنه كان خطبا جلال على أهل الكويت وهم يودعون قائدهم الهمام الذي قاد سفينتهم يف أصعب الظروف ، و كان 
خطبا جلال على أهل العلم بفقدهم حاضن العلم والعلماء الذي يأبى إال أن يشاركهم يف كافة مناسباتهم العلمية ويزودهم بإرشاداته 
السديدة ويحثهم على بذل املزيد يف طلب العلم ورعايته، و كان خطبا جلال على السياسة الدولية التي فقدت سياسيا حكيما قل أن يجود 
الزمان مبثله ولطاملا سخر حكمته وبعد نظره لصنع السالم وللتوفيق بني الفرقاء أينما كانوا، و كان خطبا جلال على اإلنسانية جمعاء 

إذ فقدت قائدها اإلنساني الذي لم يذخر جهدا لرعاية ضحايا الفقر واألمراض واحلروب والكوارث الطبيعية يف شتى بقاع األرض.

أعرب عميد كلية العلوم الصحية د.عبداحلكيم الصغير عن خالص التعازي للشعب الكويتي ولألمتني العربية واإلسالمية وللدول 

الصديقة مبصاب الكويت اجللل بوفاة راعي نهضتها  األمير الراحل الشيخ صباح األحمد اجلابر الصباح، مضيًفا أن األمير الراحل 

حكيم هذه األمة وقائدها للعمل اإلنساني وصمام أمن املنطقة الذي احتوى كل اخلالفات وعمل على منع التصعيد بني الدول، والعمل 

على مصاحلة األشقاء ودعم جهود التنمية للشعوب الصديقة يف آسيا وأفريقيا.

عاشق الكويت حمل في قلبه وعقله د.علي الحجرف:
الكويت والكويتيين

 األمير الراحل امتلك رؤية ثاقبة د.عبد الحكيم الصغير:
لبناء الوطن

كان قائدا وزعيما كرس حياته م. محمد الطويل:
لخدمة الوطن واألمة

وبهذا السياق أكد مدير املعهد الصناعي-صباح السالم م. محمد الطويل أن الشيخ صباح األحمد الصباح كان قائدا عظيمًا وزعيما 

س حياته وجهده خلدمة وطنه وأمته، والدعوة إلى احلوار والتضامن ووحدة  اتسم باحلكمة واالعتدال وبعد النظر والرأي السديد كرَّ

الصف العربي والدفاع عن قضايا أمته العادلة ونبذ العنف والتطرف، وكان بحق أميرا لإلنسانية، داعيا اهلل تعالى أن يتغمد الراحل 

الكبير بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته مع الصديقني واألبرار ويجزيه خير اجلزاء عما قدم لوطنه وأمته، وأن يلهمنا كشعب 

كويتي واألمتني العربية واإلسالمية الصبر والسلوان.
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وبدوره قدم مدير املعهد العالي للخدمات اإلدارية د. أحمد العازمي العزاء للشعب الكويتي لوفاة أمير املبادرات اإلنسانية الشيخ 

صباح األحمد اجلابر الصباح طيب اهلل ثراه وتغمده بواسع رحمته واسكنه فسيح جناته، مشيرا إلى الدعم الالمحدود الذي قدمه سمو 

األمير الراحل الشيخ صباح األحمد اجلابر الصباح لتطوير العلم والتعليم ومواكبة التطور و حرصه على تكرمي املعلمني املتميزين يف 

كل عام ، و تواجده يف حفالت التخرج لتكرمي وتشجيع املتفوقني وحثهم على االستمرار بالتفوق والتميز األمر الذي كان له األثر الكبير 

يف نفوس أبنائنا اخلريجني و اخلريجات، و ذلك يأتي من شدة حرصه على رفع اسم دولة الكويت من خالل سواعدها الوطنية املتميزة.

وبهذا السياق عبر مدير معهد التدريب املهني م. فاضل بوشهري عن حزنه  على وفاة املغفور له بإذن اهلل تعالى الشيخ صباح األحمد 

اجلابر الصباح رحمه اهلل الذي كان أبا حانيا وزعيما حكيما وقائدا استثنائيا وأميرا لإلنسانية، مؤكدا على أن الشيخ صباح رحمه اهلل 

كرس حياته خلدمة الوطن واملواطنني وأمتيه العربية واإلسالمية ولم يتوانى يف مساعيه اخليرة عن بذل كل جهد يف املجال الدبلوماسي 

والسياسي واإلنساني، األمر الذي بعث الفخر و االعتزاز يف قلوب جميع أفراد املجتمع مبا شاهدناه من محبة العالم بأسره وإشادته 

مبآثر القائد الكبير. 

مشيدا مبآثر الشيخ صباح األحمد اجلابر الصباح رحمه اهلل التي ال حتصر؛ منها بناء تسع مستشفيات كبيرة حرصا منه على 

توفير رعاية صحية مميزة ألبنائه املواطنني باإلضافة إلى حرصه على التعليم والتدريب وهذا ما ملسناه من سموه خالل تكرميه السنوي 

خلريجي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، كما شهدنا بعهده نهضة عمرانية مميزة مثل جسر جابر ومدينة صباح األحمد 

و مدينة املطالع مما يؤكد على اهتمامه الدائم على جعل الكويت يف مقدمة الدول، أما اجلانب السياسي فكان رحمه اهلل حريص كل 

احلرص على حل اخلالفات بني الدول الشقيقة والصديقة ملا له من سمعة وحكمة وقبول من جميع األطراف، كما كان األب احلاني على 

رعيته وصاحب االبتسامة اجلميلة. واختتم م. بوشهري قائاًل: "ستبقى يا صباح اخلير ذكراك وصورتك محفورة بالوجدان، رحمك اهلل 

يا أب اجلميع وطيب اهلل ثراك".

من بصمات سموه رحمه اهلل دعمه الالمحدود د.أحمد العازمي:
لتطوير العلم والتعليم ومواكبة التطور

 ستبقى يا صباح الخير ذكراك محفورة بالوجدانم.  فاضل بوشهري:
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أشاد مدير املعهد الصناعي - الشويخ م. محمد بوحمدي بكلمات املغفور له الشيخ صباح األحمد اجلابر الصباح اخلالدة التي جتعل 

للكويت عهدا صناعيا جديدا ، كما عبر عن حجم األلم بفقد صباح اإلنسانية و معزيًا الوطن وأبناءه بفقد املغفور له بإذن اهلل قائد العمل 

اإلنساني الشيخ صباح األحمد اجلابر الصباح .

وأكد م.بوحمدي على أن األمير كرس حياته السياسية و الشخصية خلدمة قضايا املنطقة و خلدمة ورفعة أبناء شعبه، و حرصه 

الدائم على تبنى العمل احلريف و املهني فكلماته خالدة وستبقى منارة نسترشد فيها كلما جن الظالم.

وأشار م. بوحمدي إلى كلمات سمو األمير الراحل التي يعتبرها شخصيا منارة له خالل مسيرته يف العمل اإلداري التعليمي منها  

"الذي كنت أمتناه يف حياتي … رؤية املصانع تعمل وتنتج بأيدي أبناء الوطن "  "أين خريجو التطبيقي … يجب أن يدخلوا يف دورة العمل… 

نريد زيادة نسبة الكويتيني يف هذه املصانع " ، "  شدو حيلكم الكويت محتاجتكم ".

م من جديد خططنا املستقبلية ورسم سياسة  وأضاف م.بوحمدي بأن اهتمام املغفور له بإذن اهلل كان أمرا نقف عنده لنسترشد ونقيِّ

التعليم املهني والتعليم احلر، فكان الناصح بكل لقاء مع أبناءه املتفوقون من خريجي التطبيقي، وبكل املناسبات الوطنية يكون كالمه موجه 

للشباب ودعمه لهم وللعمل املهني احلر من خالل كلماته اخلالدة التي جتعل للكويت عهدا صناعيا جديدا، ومبادراته بشأن رفعة العلم 

واملعلم ودعمه املؤثر للعمل احلريف و املهني، و قلبه املفتوح للشباب و الدعم املستمر لهم هو أكبر حافز ملواكبة العجلة التنموية يف املنطقة.

من جانبه عبر مدير املعهد العالي للطاقة م. فيصل ضاحي عن حزنه قائاًل عظم اهلل أجركم أهل الكويت،  سموه رحمة اهلل عليه 

وهب نفسه وكرس كل وقته وجهده ملا فيه خير للكويت ورفعة شأنها وتعظيم مصاحلها الوطنية على جميع املستويات احمللية والدولية 

مبسيرة اجنازات تعتمد على رؤية صائبة وبصيرة نافذة، كما اتسم سموه بقيم الوطنية والبذل والعطاء واحملبة والتسامح واإلنسانية 

ورسخها ببصمات واضحة.

ودور  مرموقة  ودولية  إقليمية  احلكيمة مبكانة  قيادة سموه  نعمت يف ظل  ومواطنني  وطنا  الكويت  أن  إلى  م. ضاحي  وأشار    

الكويت  داخل  السياسية  األزمات  وقدرته على جتاوز  بحكمته  اشتهر  بارز  فكان سموه صاحب مسار سياسي  ريادي،  وإنساني  حضاري 

وخارجها ومنح لقب قائد للعمل اإلنساني وتسمية الكويت مركزا للعمل اإلنساني يف تكرمي أممي غير مسبوق من منظمة األمم املتحدة، 

كما أن العالم أجمع على حكمة وحنكة سموه وتفرده يف العمل من أجل نشر السالم وحتقيق االستقرار يف مختلف املجاالت وسيبقى 

له ذخرا ورصيدا تذكره به األجيال القادمة، رحم اهلل سمو أمير الكويت وأسكنه فسيح جناته كان زعيمًا وإنسانًا كان محبًا كان معطاءًا 

لم يختلف اثنني على حبه. وداعا أمير الكويت وأدعو اهلل أن يتغمده برحمته الواسعة وأن يجزيه على ما قدم للكويت ولألمة العربية 

واإلسالمية خير اجلزاء.

 كلمات سمو األمير الراحل منارة م. محمد بوحمدي:
للعلم والتطوير

حصدت الكويت مكانة إقليمية مرموقة م. فيصل ضاحي:
في ظل المغفور له بإذن اهلل
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محطات وعطاءات كثيرة ميزت مسيرة 
الفقيد الراحل سمو الشيخ صباح ال يسع 
أي قــلــم ذكـــرهـــا أو حــصــرهــا، كــلــهــا ســـارت 
فــي الــخــيــر وصــّبــت فــي مصلحة الــكــويــت 
والمنطقة العربية واإلسالمية والعالمية.

فقدت الكويت كبيرها وقائد مسيرتها 
ــراحــــل سمو  أمـــيـــر اإلنـــســـانـــيـــة، األمـــيـــر الــ
ــاح الــــذي  ــبـ ــد الـــصـ ــمــ الـــشـــيـــخ صـــبـــاح األحــ
اســتــطــاع أن يــقــود سفينة الــكــويــت إلــى بر 
التي  وحكمته  السياسية  بحنكته  األمــان 
الالمحدود  اإلنــســانــي  وعطائه  بها،  تميز 
ــــذي جــعــل مـــن الــكــويــت مـــركـــزًا للعمل  الـ
اإلنــســانــي، ومـــن ســمــوه أمــيــرًا لإلنسانية، 
العالم وحب  الــدول  رؤســاء  فكسب تقدير 

الشعوب األرض.
محطات وعطاءات كثيرة ميزت مسيرة 
الفقيد الراحل سمو الشيخ صباح ال يسع 
أي قــلــم ذكـــرهـــا أو حــصــرهــا، كــلــهــا ســـارت 
فــي الــخــيــر وصــّبــت فــي مصلحة الــكــويــت 
والمنطقة العربية واإلسالمية والعالمية.

ــرز تــلــك الــمــحــطــات الــتــاريــخــيــة  مــن أبــ
الــتــي مــيــزت مسيرة الــراحــل حــرصــه على 
تــجــنــيــب دولـــــة الـــكـــويـــت أعـــاصـــيـــر الــربــيــع 
الـــعـــربـــي، ووقــــوفــــه إلـــــى جـــانـــب الــشــعــوب 
وترسيخ  عنها،  الضرر  ودفــع  واستقرارها، 
العقل  لغة  إلى  واالستماع  الحوار،  مبادئ 

وترجيح مصالحها.
الــكــويــت وهـــي تــــودع قــائــدهــا تستذكر 
ــه ســـمـــوه  ــ ــا وجــــــه بـ ــ بـــعـــظـــيـــم االمــــتــــنــــان مـ
الحكومة عند ظهور جائحة كورونا بإجالء 
ــرف رواتـــب  الــمــواطــنــيــن فـــي الـــخـــارج، وصــ
وتستذكر  األزمــــة،  تلك  خــالل  الكويتيين 
ــنــــاء تــفــجــيــر مــســجــد  دمــــوعــــه الـــغـــالـــيـــة أثــ
الصادق، وكلمته التي وصل صداها إلى كل 
بقاع األرض »هذوال عيالي«، وتستذكر دوره 
وتحمله  الخليجي  البيت  لــّم  فــي  الكبير 

مشقة السفر رغم حالته الصحية.

كيف لنا أن ننسى كمواطنين قيادتك 
وقلب  الحكيم،  السياسي  بعقل  للكويت 
ننسى  أن  لنا  كيف  ألبــنــائــه،  المحب  األب 
تلك االبتسامة التي تعلو محياك، وكيف 
لنا أن ننسى توجيهاتك الكريمة للحفاظ 

على أمن الكويت واستقرارها؟
خلف  فــي  المواطنين-  نحن  عــزاؤنــا- 
أميرنا الراحل سمو الشيخ نواف األحمد 
ــذي شــــارك  ــ ــ ــتــــواضــــع الـ الـــصـــبـــاح أمــــيــــر الــ
وتقاسم مع الراحل الفقيد الشيخ صباح 
هموم الوطن وآماله، ذلك الشخص عرف 

عنه حبه وإخالصه للكويت.
ــة الــكــبــيــرة وفــــي ظـــل هــذه  ــانـ هــــذه األمـ
األوضاع التاريخية التي تمر بها المنطقة 
والــتــي تــحــمــل فــي طــيــاتــهــا مــلــفــات ثقيلة 
وتطلعات محلية في غاية األهمية، والتي 
نؤمن نحن، أبناءك، أنك قادر على تحملها 
عــز وجل  المولى  لها، سائلين  أهــٌل  وأنــت 
التوفيق، وأن يسدد خطاك على  لسموك 
يحبه  لما  مسعاك  ويحقق  الحق،  طريق 
ويرضاه، وييسر لك أمره، ويرزقك البطانة 
الصالحة التي تعينك على الخير وتدلك 
عــلــيــه، وأن يــوفــقــك لــمــا فــيــه خــيــر الــبــالد 

والعباد.
دعـــواتـــنـــا لــلــفــقــيــد الـــراحـــل بــالــمــغــفــرة 
ــمـــن، لــمــا قــدمــه  ــوان وجـــنـــة الـــرحـ ــ ــرضـ ــ والـ
ألهل الكويت من عمل يرضي اهلل ويرضي 
ــّر بـــه قـــلـــوب وضــمــائــر شــعــبــه،  ــ رســـولـــه، وسـ

فجزاه اهلل عنا كل خير.
إلى جنات الخلد يا أبا ناصر فقد كنت 

الناصر والقائد واألب.
إلـــى جــنــات الــخــلــد يــا أمــيــر اإلنسانية 
وصاحب القلب الكبير واأليادي البيضاء.

ســنــظــل نــســتــذكــرك وســتــظــل األجــيــال 
تتذكرك لما بذلته للكويت وأهلها وستظل 
شعوب العالم ترفع أياديها لك بالدعاء يا 

أمير اإلنسانية.
ودمتم سالمين.

وداعًا يا أمير اإلنسانية
كلمة رثاء

فيصل الشريفي
عضو هيئة التدريس
كلية العلوم الصحية
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أن  وقـــدره عليه  مــن يؤمن بقضاء اهلل 
يــدرك أن لكل أجــل كتابًا، وأن الكل راحل 
عن هذه الدنيا إلى دار اآلخرة، والحمد هلل 

على كل حال.
نعم يا سادة، رحل الشيخ صباح األحمد 
أمــيــر دولــــة الــكــويــت عـــن دنــيــانــا الــفــانــيــة، 
وتــرك لنا إرًثــا عظيمًا وسجاًل ناصعًا من 
اإلنــســانــيــة، فلقد اســتــطــاع رحــمــه اهلل أن 
يضم بلدًا صغيرًا اسمه الكويت إلى خانة 
لإلنسانية«  »مــركــزًا  الكويت  ولقب  الكبار، 
خير  لإلنسانية«  »قــائــدًا  الــراحــل  وأميرها 

دليل على ذلك.
رحل من توسط بالخير ومنع الحروب 
مــن شعوب  كثير  بــيــن  الفتنة  نـــار  وأخــمــد 
العالم، رحل من أقام المؤتمر تلو المؤتمر 
لــكــي يــخــفــف عــلــى أيــتــام ســوريــة وعــجــائــز 
ــل مـــن آمــن  الـــعـــراق وجـــرحـــى الــيــمــن، رحــ
أخــرى  بدبابة  يكون  الدبابة ال  إســكــات  أن 
الــحــل  وأن  تــنــتــهــي،  ال  دامـــيـــة  دورة  ألنـــهـــا 
يــأتــي بــإســكــات الــدبــابــة بــواســطــة التنمية 
البشرية وخلق دورة اقتصادية لكي تعمل 
اقتصاداتها  لــبــنــاء  والــشــعــوب  الــحــكــومــات 
بالعمران البشري والحجري وخلق فرص 
وإيجاد  ومتوسطة  ومشاريع صغيرة  عمل 
ضـــوء فــي آخـــر الــنــفــق لكثير مــن الشباب 

العربي والمسلم.
رحل من لم يقم وزنًا ألمنه الشخصي 
عندما قام بتفقد مسجد اإلمــام الصادق 

آبه  غير  بــدقــائــق  اإلرهــابــي  التفجير  بعد 
بقناص متمركز أو تفجير ارتــدادي مرددًا 
ــر بـــإرجـــاع  ــل مـــن أمــ »هـــذولـــه عـــيـــالـــي«، رحــ
جميع من يرغب ممن كانوا خارج الكويت 
فـــي شــهــر أبـــريـــل الــمــاضــي لــكــي يــصــومــوا 
ــويـــت غـــيـــر آبـــه  ــكـ ــي الـ الـــشـــهـــر الــفــضــيــل فــ
لــلــمــوضــوع،  اإلداريـــــة  أو  الــمــالــيــة  بالكلفة 
ــي حــيــن كــانــت معظم  ــه وفـ وكــلــنــا يــذكــر أنـ
ــإن قلة  الــطــائــرات جــاثــمــة عــلــى األرض فـ
اآلالف  إلرجــاع عشرات  تحلق  كانت  منها 
مـــن الــكــويــتــيــيــن لــبــلــدهــم، بـــل إن مـــا أثـــار 
إعــجــاب الــعــالــم أن بــعــض هـــذه الــطــائــرات 
حــلــقــت إلرجـــــاع مـــواطـــن واحــــد عــالــق في 

إحدى الدول.
رحـــل مــن رضـــي الــحــوثــيــون بوساطته 
مــع أنـــه جـــزء مــن عــاصــفــة الـــحـــزم، ألنهم 
النزيه ال يمكن  الخصم  أن  كانوا يدركون 
أن يفجر بخصومه وإن كانت حربًا، رحل 
من اتبع سياسة خارجية معتدلة ال تعتمد 
على استنهاض الطائفية لتعزيز حكم أو 
قبلية إلحكام قبضة، وأنه بذلك أمن شعبه 

من اإلرهاب.
رحــل الشيخ صــبــاح األحــمــد، وعــزاؤنــا 
نــواف  الــشــيــخ  أن مــن سيخلفه هــو أخــــوه 
األحمد الجابر الصباح، عظم اهلل أجركم 
يا أهل الكويت، و»إنا هلل وإنا إليه راجعون«.

سمو األمير )الشيخ صباح األحمد 
الجابر الصباح )طيب اهلل ثراه(

قيس األسطى
مدير نادي العاملين السابق
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والــدنــا الشيخ صــبــاح األحــمــد الجابر 
الصباح، الــذى رحــل عنا في يــوم الثالثاء 
وراءه  مخلًفا   2020 سبتمبر   92 الموافق 
خــســارة كــبــرى شــعــر بــهــا الــشــعــب الكويتي 
بصفة خاصة وبقلوب شعوب العالم بصفة 
ــة من  عــامــة بــاإلضــافــة إلـــى أنـــه رجـــل دولــ
الطراز األول وسياسي محنك قام بالعديد 
من اإلنجازات واإلصالحات في عهده، إال 
إنساني ظهر بشكل جلي  دور  لــه  كــان  أنــه 
الخيري  العمل  في  من خــالل مساهماته 
كــرمــتــه األمـــم  والـــتـــي بسببها  واإلنـــســـانـــي 
ولقبته   2014 ســبــتــمــبــر   9 فـــي  الــمــتــحــدة 
وسميت  اإلنــســانــي"  للعمل  "قــائــد  بــلــقــب 
تقديرا  اإلنساني"  للعمل  "مــركــًزا  الكويت 
من المنظمة الدولية للجهود الذي بذلها 
لإلنسانية  الكويت خدمة  وبذلتها  األمير 
ــا لـــقـــضـــايـــا الــــســــالم فــي  ــمــ الـــعـــالـــمـــيـــة دعــ
الصفحات  هذه  وأن  العالم  بقاع  مختلف 
الناصحة ستظل وتبقى في ذاكرة التاريخ 

مدى الدهر.
أبـــونـــا وراعــــي  الــحــديــث عـــن  أردت  إن   
نــهــضــتــنــا الــشــيــخ صـــبـــاح طــيــب اهلل ثـــراه 
ــدى حــزنــي  ــ ــه عــــن مـ ــر بــ ــبـ ــا أعـ ــد مــ ــ فــــال أجـ
عــلــى فــقــدانــه فلقد كـــرس حــيــاتــه وجــهــده 
الحوار  إلــى  ودعوته  وأمته،  وطنه  لخدمة 
والــتــمــاســك والـــثـــبـــات عــلــى وحــــدة الــبــيــت 
الخليجي من الخالف والتضامن ووحدة 
األمة  قضايا  عن  والــدفــاع  العربي  الصف 
بنبذ  نــادى  ودائًما ما  العربية واإلسالمية 
كانت  فبينما  والــتــطــرف  والــصــراع  العنف 

والمذهبية  الطائفية  الفتن  ونيران  ريــاح 
األخــرى،  تلو  واحـــدة  المنطقة  دول  تلفح 
وقــفــت الــكــويــت بــحــكــمــة أمــيــرهــا الــراحــل 
الــشــيــخ صــبــاح األحـــمـــد الــجــابــر الــصــبــاح 
ــه هـــذه الــفــتــن ، فمن  ــًدا مــنــيــًعــا فــي وجـ ســ
منا نسى الــحــادث اإلرهــابــي األلــيــم الــذي 
وقـــع فــي " مــســجــد اإلمــــام الـــصـــادق " كــان 
ــيـــر صـــبـــاح رحـــمـــة اهلل عليه  لــمــوقــف األمـ
مــوقــفــا ال يــنــســى عــنــدمــا هـــرع إلـــى مــكــان 
الحادث بعد دقائق قليلة عفوًيا بدون أي 
ترتيبات أمنية باكًيا قائاًل عبارته الشهيرة 
" هذوال عيالي " ولقد تركت تلك العبارة 
فــي قــلــب كــل كــويــتــي وكــويــتــيــة تــأثــيــر بالغ 
األثر فأحبوا والدهم وأميرهم وزاد الوالء 
للوطن الغالي " الكويت " أنه ليس أميًرا 
لدولة الكويت فحسب، ولكنه كان أًبا لكل 
األرض  هــذه  على  يعيش  وكويتية  كويتي 
الطيبة، لقد فــقــدنــاه ولــكــن لــن نــقــول إال 
ما يرضي ربنا )إنــا هلل وإنــا إليه راجعون( 
لمحزونون.   األمير  سمو  يا  لفراقك  وإنــا 
السمو  أن صاحب  هــو  الوحيد  عــزاؤنــا  إن 
األحمد حفظه  نــواف  الشيخ  البالد  أمير 
اهلل ورعــاه هو ربان السفينة وقائدها اآلن 
ووجـــوده كــان لــه أطيب األثــر فــي تخفيف 
يتغمد  أن  العزيز  المولى  سائاًل  المصاب 
ونتمنى  الواسعة  برحمته  الكبير  الفقيد 
أن يــعــيــن اهلل أمــيــرنــا عــلــى حــمــل األمــانــة 
فهو " خير خلف لخير سلف "و "عظم اهلل 

أجرك يا كويت " 

سمو األمير )الشيخ صباح األحمد 
الجابر الصباح )طيب اهلل ثراه(

كلمة رثاءكلمة رثاء

تهاني مهدي
المدير اإلداري والمالي
معهد التدريب اإلنشائي
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صاحب السمو أمير البالدصاحب السمو أمير البالد
 الشيخ نواف األحمد الجابر الصباح حفظه اهلل ورعاه الشيخ نواف األحمد الجابر الصباح حفظه اهلل ورعاه

خير خلف لخير سلفخير خلف لخير سلف
صدر بيان عن مجلس الوزراء عقب اجتماعه اإلستثنائي يوم الثالثاء املوافق 2020/9/29  يف قصر السيف برئاسة الشيخ صباح 
اخلالد احلمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، والذي نادى باإلجماع بولي العهد حضرة صاحب السمو الشيخ نواف األحمد اجلابر 
الصباح أميرا لدولة الكويت عماًل بأحكام الدستور واملادة الرابعة من قانون رقم 4 لسنة 1964 يف شأن أحكام توارث اإلمارة سائلني 
املولى جلت قدرته أن يحفظه وميده بالصحة والعافية ويلهمه النجاح والتوفيق لرفعة الكويت ليكون لنا جميًعا خير خلف خلير 

سلف. 

اليمين الدستورية في مجلس األمة
يف الثالثني من سبتمبر2020 بدأ يوم جديد على دولة الكويت حيث أدى حضرة صاحب السمو أمير البالد الشيخ نواف األحمد 

اجلابر الصباح حفظه اهلل ورعاه اليمني الدستورية يف جلسة خاصة عقدها مجلس األمة لتأدية سموه رعاه اهلل القسم مبناداة على 

مبايعته أميًرا على دولة الكويت. 

    وقد قال سموه حفظه اهلل يف نطق القسم: " أقسم باهلل العظيم أن احترم الدستور وقوانني الدولة وأذود عن حريات الشعب 

ومصاحله وأمواله وأصون استقالل الوطن وسالمة أراضيه."

بعدها ألقى سموه كلمة أعرب فيها عن مدى حزنه لفقدانه أخيه الشيخ صباح األحمد اجلابر الصباح رحمه اهلل وقد قال سموه 

يف نص النطق السامي:  



2020العدد األول )إصدار خاص( - سبتمبر

29 

" بسم اهلل الرحمن الرحيم )ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمني( صدق اهلل العظيم. احلمد هلل والصالة والسالم على رسول 

اهلل، اإلخوة رئيس وأعضاء مجلس األمة احملترمني السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته إنه قضاء اهلل وقدره وإنه وحده سبحانه الذي ال 

يحمد على مكروه سواه، نحمده تعالى ونشكره يف احملنة والبالء كما نحمده يف الفضل والرخاء، فقد رحل إلى دار اآلخرة رمًزا شامخًا 

من رموزنا اخلالدين قدم الكثير لوطنه ولشعبه وألمته وترك 

بــاإلجنــازات واألعمال املشهودة محلًيا وعربًيا  إرًثــا غنًيا زاخــًرا 

وإسالمًيا ودولًيا.

ــا ونــهــجــنــا  ــورنـ ــتـ ــا بـــدسـ ــزازنــ ــتــ " مـــضـــيـــًفـــا )فـــإنـــنـــا نـــؤكـــد اعــ

وحرصا  ومؤسسات  قانون  دولــة  بكويتنا  ونفتخر  الدميقراطي 

عــلــى جتسيد روح األســــرة الـــواحـــدة الــتــي عـــرف بــهــا مجتمعنا 

الكويتي والتزامنا بثوابتنا املبدئية الراسخة وإنني إذ أتصدى 

حلمل املسؤولية بروح األمل والطموح ألعاهد اهلل وأعاهد شعب 

الكويت وأعاهدكم أن أبذل غاية جهدي وكل ما يف وسعي حفاظًا 

وضماًنا  واستقرارها  أمنها  وحماية  وعزتها  الكويت  رفعة  على 

ــل الــكــويــت  ــاه شعبها مــتــســلــًحــا بــدعــم ومــســانــدة أهـ لــكــرامــة رفــ

عليك  )ربنا  والتوفيق."  والسداد  العون  اهلل  املخلصني سائلني 

توكلنا وإليك املصير(.
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تولى سمو األمير الشيخ نواف األحمد والية العهد حني أصدر 
األمــيــر الــراحــل الشيخ صــبــاح األحــمــد رحــمــه اهلل مــرســوم أميري 
بتزكية األمــيــر الشيخ نـــواف األحــمــد ولــيــًا للعهد وقــد صــدر هذا 
املرسوم يف قصر السيف يف عام 2006  واستمر ملدة 14 عاًما، وكان 
الشيخ نــواف يقوم مبهام األمير طــوال فترة عالج األمير الراحل 
املتحدة األمريكية  الواليات  إلى  الشيخ صباح األحمد رحمه اهلل 
الكويتي  الدستور  من  الرابعة  للمادة  طبقًا  وذلــك  العالج  لتلقي 
"أنه إذا خلى منصب األمير نودي بولي العهد أميًرا"، وبعدها تولى 
احلكم بعد وفاة أخية الشيخ صباح األحمد اجلابر الصباح و تسلم 
مقاليد احلكم رسميًا يف يوم الثالثاء املوافق الـ 29 سبتمبر 2020.

     سمو الشيخ نواف األحمد اجلابر الصباح حفظه اهلل ورعاه أمير دولة الكويت السادس عشر، هو اإلبن السادس من أبناء الشيخ 
أحمد اجلابر الصباح من زوجته اليمامة، وقد تربى سموه يف بيت احلكم قصر دسمان يف دولة الكويت، وقد عرف الشيخ نواف حبه 
للعلم وحرصه على التعليم مؤمنًا بأن التعليم هو الوسيلة التي يرتقي بها اإلنسان إلى أعلى املناصب، فقد تلقى مراحل تعليمه 
املختلفة باملدارس منها حمادة، شرق، النقرة، ثم يف املدرسة الشرقية و يف املدرسة املباركية وهي أول مدرسة يف تاريخ الكويت وواصل 

تعليمه يف أماكن مختلفة يف الكويت.

صاحب السمو أمير البالد الشيخ
نواف األحمد الجابر الصباح حفظه اهلل ورعاه
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تولى الشيخ نواف األحمد اجلابد الصباح العديد من املناصب الوزارية والسياسية املهمة يف الدولة وترك فيها بصمات واضحة 

فبدأت رحلته بتوليه منصب محافظ حملافظة حولي بتعيني من الشيخ عبد اهلل السالم الصباح يف تاريخ 12 فبراير عام 1962 ملدة ستة 

عشر عاما، وعمل على تطوير احملافظة من قرية إلى مركز جتاري وسكني ونشاط اقتصادي، ومن ثم تدرج سموه يف وزارة الداخلية يف 

مارس سنة 1978 يف عهد األمير الراحل الشيخ جابر األحمد الصباح رحمه اهلل. 

متكاملة،  أمنية  ملنظومة  استراتيجية  تطوير  على  قــام  لها، حيث  الروحي  واألب  الداخلية  لــوزارة  املؤسس  نــواف  الشيخ  ويعتبر 

وحتديث القطاعات األمنية، وتطوير العمل الشرطي حرًصا على األمن واالستقرار لدولة الكويت وشعبها.

    ويف يناير سنة 1988 ُعني وزيرًا للدفاع وعمل على حتديث املنظومة الدفاعية وتطويرها من خالل مسارين، املسار األول حرصه 

وكافة  األسلحة،  واستعمال مختلف  العسكرية،  الطائرات  قيادة  للتدريب على  وذلــك  اخلــارج  إلى  الكويتني  العسكريني  إرســال  على 

املدرعات،  واملسار الثاني حتديث املعسكرات ومدها باألسلحة احلديثة للدفاع عن دولة الكويت برًا وجوا ًوبحرًا.

    وبعد حرب حترير الكويت عام 1991 ُكلف الشيخ نواف بحقيبة وزارة الشؤون اإلجتماعية والعمل واستمر يف هذا املنصب حتى 

17 أكتوبر 1992. حيث أصدر قرارات لرعاية األرامل واملسنني وجتديد مستشفى خاص لنزالء دور الرعاية. 

    ثم تولى سموه منصب نائب رئيس احلرس الوطني يف 16 أكتوبر 1994 واستمر فيه حتى 13 يوليو 2003 ومن أهم اجنازاته خالل 

توليه هذا املنصب إرسال عدد من منتسبني احلرس الوطني للخارج يف بعثات ودورات عسكرية متطورة وعمل على تشجيع الشباب 

الكويتي يف اإللتحاق يف سلك احلرس الوطني. 

 ويف عام 2003 عاد الشيخ نواف وزيرا لوزارة الداخلية ثم صدر مرسوم أميري يف نفس العام بتعيني سموه نائًبا أول لرئيس مجلس 

الوزراء ووزيرا للداخلية.

     ويعتبر سموه حفظه اهلل أحد مؤسسي الكويت احلديثة الذين ساهموا يف إرسال دعائم الدولة وشاركوا يف عمليات النهضة 

والبناء التي شهدتها عقب االستقالل.
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د.المضف هّنأ حضرة 
صاحب السمو أمير البالد 

بتوليه مقاليد الحكم

تقدم مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الدكتور 

علي فهد املضف بالتهنئة وأسمى آيات التبريكات ملقام حضرة صاحب 

اهلل  حفظه  الصباح  اجلابر  األحمد  نواف  الشيخ  البالد  أمير  السمو 

ورعاه مبناسبة تولي سموه مسند اإلمارة ومقاليد احلكم، داعيا املولى 

عز وجل أن يدمي على سموه موفور الصحة والعافية والتوفيق والنجاح 

يف مواصلة مسيرة العطاء والبناء ونهضة البالد.

اجلابر  األحمد  نواف  الشيخ  البالد  أمير  سمو  أن  د.املضف  وقال 

الصباح حفظه اهلل ورعاه له سجل مسيرة حافلة بالعطاء واالهتمام مبا 

يخدم الوطن واملواطنني وله بصمات ثابتة يف التنمية والتقدم بكافة 

الدول  مصاف  يف  لتكون  الكويت  دولة  رقي  يف  ساهمت  التي  املجاالت 

املتقدمة.

للتعليم  العامة  الهيئة  منتسبي  كافة  وبإسم  بإسمه  د.املضف  وأكد 

رؤية  على حتقيق  العمل  يف  معاهدة سموه  على  والتدريب  التطبيقي 

التي  العطائية  للمسيرة  استكماال  واالزدهار  التنمية  يف  الكويت  دولة 

الصباح  اجلابر  األحمد  الشيخ صباح  الراحل  البالد  أمير  بدأها سمو 

رحمه اهلل وطيب ثراه.



2020العدد األول )إصدار خاص( - سبتمبر

33 

في رسائل تهنئة لتولي حضرة صاحب السمو أمير البالد الشيخ نواف األحمد الجابر الصباح 
مقاليد الحكم َعبَّر عدد من قياديي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب عن تبريكاتهم 
لسموه متمنين له دوام الصحة والعافية وأعانه اهلل على حمل األمانة والسير قدما نحو 

رفعة الوطن دولة الكويت...

هنأت أ.د فاطمة الكندري نائب املدير العام للتخطيط والتنمية صاحب السمو أمير   
البالد الشيخ نواف األحمد اجلابر الصباح حفظه اهلل ورعاه مبناسبة تولي سموه مسند اإلمارة 
له  أن يوفقه ويسدد على دروب اخلير خطاه وأن يسخر  القدير  املولى  ومقاليد احلكم داعية 
البطانة الصاحلة التي تعينه على أداء مهامه ومسئولياته العظيمة. فهو بإذن اهلل تعالى خير 
خلف خلير سلف ونحن نعاهد اهلل ونعاهد سموه على أن نكون طوع أمره ويف خدمة بلدنا احلبيب وندعو اهلل عز وجل أن 
يدمي على الشيخ نواف موفور الصحة والعافية ملزيد من اإلجنــازات لتزدهر الكويت وتظل درة اخلليج وواحة أمن وأمان 
العمل  ومقومات  وأســس  احلقة  الدميوقراطية  مبادئ  إلــى  املباركة، مشيرة  أرضها  على  يقيم  من  ولكل  الكويتي  للشعب 
السياسي واإلنساني التي أرساها والدنا الشيخ صباح األحمد رحمة اهلل عليه والتي ستكون امتدادا يحذو نحوه والدنا 
الشيخ نواف األحمد اجلابر الصباح حفظه اهلل و رعاه على جميع األصعدة، فبإذن اهلل ستستمر مسيرة العمل التي بدأت 

مع الشيخ صباح وتزدهر مع والدنا وأميرنا الشيخ نواف.

كما تقدم أ.د جاسم األنصاري نائب املدير العام للتعليم التطبيقي والبحوث بالتهنئة إلى 
املفدى حفظه  البالد  أمير  الصباح  نــواف األحمد اجلابر  الشيخ  السمو  مقام حضرة صاحب 
اهلل ورعاه لتوليه مقاليد احلكم وهو خير خلف خلير سلف سائال اهلل العلي القدير أن يسدد 
على اخلير والرقي واإلزدهــار خطاه، مضيفا أن الشعب الكويتي يعاهد سموه على اإلخالص 

والتفاني يف العمل لرفع راية الوطن خفاقة عالية يف جميع احملافل، حفظ اهلل الكويت وشعبها وأميرها من كل مكروه.

كما هنأ د. جاسم األستاد نائب املدير العام للخدمات األكادميية املساندة صاحب السمو 
أمير البالد الشيخ نواف األحمد اجلابر الصباح حفظه اهلل ورعاه مبناسبة توليه مقاليد احلكم 
قائال: هو خير خلف خلير سلف واألمني الويف على قيمنا ومبادئنا والسائر على نهج شقيقه 
وآبائه وأجداده، وخير من يحمل األمانة ملواصلة مسيرة اخلير والعطاء والنمو واإلزدهار لبلدنا 
احلبيب الكويت، داعيًا اهلل عز وجل الرحمة لوالدنا الغالي سمو الشيخ صباح األحمد اجلابر الصباح وأسكنه فسيح جناته 

وأن يحفظ الكويت وأمـــيرنا الشيخ نواف األحمد اجلابر الصباح وشعبها من كل مكروه.  
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وبارك املهندس طارق العميري نائب املدير العام لشئون التدريب ملقام حضرة صاحب السمو 
أمير البالد الشيخ نواف األحمد اجلابر الصباح مبناسبة تولي سموه مقاليد احلكم مؤكدا على 
معاهدة سموه على السمع والطاعة وبذل الغالي والنفيس والعمل على حتقيق رؤية الكويت 
اإلقتصادية واستكمال مسيرة اخلير والعطاء التي بدأها سمو األمير الراحل طيب اهلل ثراه يف 
تنمية وازدهار الكويت وإيجاد جيل شباب كويتي يثبت وجوده بكل امليادين وكافة املجاالت، داعيا اهلل جل وعال أن يدمي على 

سموه موفور الصحة والعافية و لكويت العز واالزدهار.

من جانبه قال د.عبداهلل املزروعي عميد كلية الدراسات التكنولوجية أن مناقب سمو األمير 
الراحل طيب اهلل ثراه وصفاته وحياته ال توفيها السطور فهي مليئة بالعطاء والبذل وعزاؤنا 
الصباح  اجلابر  األحمد  نــواف  الشيخ  األمير  السمو  صاحب  حضرة  عضيده  يف  بعده  جميعا 
حفظه اهلل ورعاه وهو خير خلف خلير سلف، سائلني املولى عز وجل أن ميده بالصحة والعافية 
وأن يعينه على حمل األمانة التي هو أهال لها، وسنكون بإذن اهلل كما عهدنا حريصني على كل ما فيه مصلحة العباد والبالد 
والسعي الدؤوب لرفعة الكويت يف كل احملافل ويف كل املجاالت، سائلني املولى عز وجل أن يحفظ الكويت ويوفق أميرها لكل 

خير ورفعة، ويغفر لألمير الراحل وأن يسكنه فسيح اجلنان.

وقال د. حسن الفجام نائب املدير العام للشئون اإلدارية واملالية باإلنابة مدير إدارة الشئون 
اإلدارية ومدير إدارة شئون أعضاء هيئة التدريس والتدريب أن ما يخفف عنا املصاب اجللل هو 
أمير التواضع صاحب السمو الشيخ نواف األحمد اجلابر الصباح حفظه اهلل ورعاه فهو خير 
خلف خلير سلف ُعرف بحنكته وتواضعه وأخالقه السامية ونظرته الصائبة ورأيه احلكيم ملا 
فيه خير الكويت والكويتيني، سائال اهلل أن يعني سموه ويرزقه البطانة الصاحلة التي تعينه على السير قدمًا بالبالد إلى 

ما فيه خير العباد، آخذين نصب أعينهم مخافة اهلل عز وجل يف السر والعلن، وأن يضعوا مصلحة الكويت فوق كل اعتبار.

قيادة  أمل يف  كلنا  قائال:  التربية األساسية عن فرحته  كلية  العنزي عميد  د. فريح  وعبر 
صاحب السمو الشيخ نواف األحمد الصباح حفظه اهلل ورعاه إلكمال مسيرة اخلير يف هذا البلد 
املعطاء ورفع اسم الكويت عالًيا يف مصاف دول العالم بشتى املجاالت ونسأل اهلل العلي القدير 

أن ييسر له كل أمر وأن تشهد الكويت يف عهده امليمون التقدم والرقي واالزدهار.
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وتقدم د.أحمد احلنيان  عميد كلية الدراسات التجارية بخالص التهاني والتبريكات لسمو 

أمير البالد الشيخ نواف األحمد اجلابر الصباح حفظه اهلل ورعــاه بتوليه مسند اإلمــارة وبدأ 

حقبة جديدة من تاريخ دولة الكويت، فهو خير خلف خلير سلف. مشيرا إلى أن انتقال مسند 

اإلمــارة لسمو أمير البالد الشيخ نواف األحمد اجلابر الصباح حفظه اهلل ورعاه بعد توديعنا 

لألمير الراحل الشيخ صباح األحمد طيب اهلل ثراه وحسبما نص الدستور والقانون ليكون بذلك احلاكم السادس عشر 

للكويت بعد مسيرة عطاء مشرفة قضى منها سموه حفظه اهلل فترة أربعة عشر عاما مالزما لألمير الراحل وليا أمينا 

للعهد، ولم يأت اختياره لهذا املنصب من فراغ، وإمنا مت اختياره لوالية العهد آنذاك ملا عهد يف سموه من صالح وجدارة 

العمل  وأثبت فيها كفاءته خالل مشواره يف  الوزارية  املناصب  العديد من  املنصب بعدما تقلد  وكفاءة تؤهله لتولي هذا 

السياسي الناجح الذي بدأه محافظا حلولي يف العام 1962، فأصبح بعد اختياره وليا للعهد مشاركا باتخاذ القرار يف شئون 

احلكم وسنًدا وعضًدا ألخيه األمير الراحل، وقد أتى دوره اآلن يف حتمل مسئولية احلكم وهو أهال لها بإذن اهلل مبا ُعرف 

عن سموه من تقوى وتواضع وحرصه على أداء األمانة.

و أكد د.احلنيان بأن الشعب الكويتي لديه أمل وتفاؤل بعهد جديد ميمون يسوده العدل واملساواة وحتقيق طموحاته 

وتخطي كل العقبات واستكمال مسيرة العطاء مبا ُعرف عن سموه من حكمة وعفة وإخالص وتفان لكل ما من شأنه رفعة 

الكويت، واحلفاظ على مصاحلها وأمنها و ازدهارها، سائلني اهلل تعالى أن يوفق سموه ملا يحب ويرضى وأن يرزقه البطانة 

الصاحلة التي تعينه على قضاء مصالح البالد والعباد.

وأكــد د.علي احلجرف عميد كلية التمريض أن حضرة صاحب السمو أمير البالد الشيخ 

نواف األحمد اجلابر الصباح حفظه اهلل ورعاه قائدًا يكّمل املسيرة الوطنية، قائال: يا صاحب 

السمو حفظك اهلل ورعاك نبايعك على السمع والطاعة فسر ِبنا على بركة اهلل إلكمال املسيرة 

العطرة إلبقاء الكويت الغالية دولة عزيزة ، مرفوعة الراية ترفل بأثواب السؤدد واالزدهار كما 

أراد لها الرواد املؤسسون ويتطلع ملستقبلها الباهر األجيال احلاضرة، رحم اهلل حضرة صاحب السمو األمير الراحل الشيخ 

صباح األحمد اجلابر الصباح وجــزاه خير ما جزى حاكما على رعيته، وحفظ اهلل الكويت وشعبها يف ظل قيادة حضرة 

صاحب السمو الشيخ نواف األحمد اجلابر الصباح وفقه اهلل وسدد على دروب اخلير خطاه.
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وهنأ د.عبداحلكيم الصغير عميد كلية العلوم الصحية صاحب السمو أمير البالد الشيخ 
نواف األحمد اجلابر الصباح حفظه اهلل و رعاه  ومتنى له التوفيق والسداد، مؤكدًا أن صاحب 
الراحل وحتقيق  الكويت اجلديدة والسير على خطى األمير  السمو ميتلك رؤية ثاقبة لبناء 
رؤيته نحو ازدهار الكويت، كما أننا على ثقة كاملة بقدرة سموه على متابعة مسيرة املغفور له 
بإذن اهلل، ونسأل اهلل تعالى أن يعينه على حمل األمانة ومواصلة مسيرة اخلير والنماء لهذا البلد، و أن يوفقه ويسدد خطاه 
وأن يكون خير خلف خلير سلف و تشهد الكويت الغالية بعصره النمو والتطور واإلزدهار كما نتمنى له البطانة الصاحلة 

التي تعينه على احلق والعمل به يف أمن البالد وتنميته واستقراره.

واملباركة  بالتهنئة  السالم  صباح  الصناعي  املعهد  مدير  الطويل  محمد  املهندس  وتقدم 
نــواف األحمد اجلابر الصباح على توليه مسند اإلمــارة،  البالد صاحب السمو الشيخ  ألمير 
املــديــد ومــوفــور الصحة والعافية  املــولــى عــز وجــل أن يحفظ سموه وأن ميتعه بالعمر  ســائــاًل 
إلكمال مسيرة البناء والنهضة وأن يعني سموه على حمل هذه األمانة وأن يسدد خطاه ويوفقه 

ملا فيه كل خير وأن يرزقه البطانة الصاحلة الناصحة الدالة على اخلير.

كما تقدم د. أحمد العازمي مدير املعهد العالي للخدمات اإلدارية بأسمى التبريكات لصاحب 
السمو الشيخ نواف األحمد اجلابر الصباح حفظه اهلل ورعــاه مبناسبة توليه مقاليد احلكم، 

آمال من املولى عز وجل أن يوفقه ويعينه على تلك املسؤولية.

وهنأ املهندس فاضل بوشهري مدير املعهد املهني صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد 
اجلابر الصباح حفظه اهلل ورعاه مبناسبة توليه مقاليد احلكم يف البالد لتكملة مسيرة اخلير 
والعطاء، داعًيا املولى عز وجل أن يسدد خطاه وأن يوفقه يف قيادة الكويت ملا فيه كل اخلير 
وعلى  باقون  العهد  على  املواطنني  أن  لسموه  مؤكدا  األمــانــة،  وعلى حمل  واملواطنني  للوطن 

السمع والطاعة مستمرون.
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آيات  وأسمى  بالتهنئة  الرويح  .عبدالعزيز  املهندس  اإلنشائي  التدريب  وتقدم مدير معهد 
الصباح  نــواف األحمد اجلابر  الشيخ  البالد  أمير  السمو  إلى مقام حضرة صاحب  التبريكات 
على توليه مقاليد احلكم ومسند اإلمــارة، متمنيا لسموه دوام الصحة و العافية والتوفيق يف 
تكملة مسيرة اإلزدهار والتنمية التي أسسها عظماء هذا الوطن املعطاء فهو خير خلف خلير 
سلف، مستلهمًا يف ذلك مسيرة الدعم الدائم للمغفور له بإذن اهلل الشيخ صباح األحمد اجلابر الصباح جلميع املؤسسات 
التعليمية واالهتمام بها وجعلها من أولويات رؤية الكويت اجلديدة كنبراس يضيئ لنا الطريق واالهتمام بالعنصر البشري 

كأحد ركائز التنمية املجتمعية لهذا الوطن الغالي.

من جانبه تقدم املهندس محمد بوحمدي مدير املعهد الصناعي الشويخ بأصدق مشاعر 
التهنئة والتبريكات مبناسبة تولي صاحب السمو الشيخ نواف األحمد اجلابر الصباح حفظه 
اهلل ورعاه مقاليد احلكم حيث قال: نعاهدك على السمع والطاعة وبذل الغالي و النفيس من 

أجل رفعة الوطن و بناء عهد صناعي جديد.

وعبر املهندس فيصل ضاحي مدير املعهد العالي للطاقة عن شعور أبناء الكويت على ثقة 
وقــدرة سمو األمير الشيخ نــواف األحمد الصباح على مواصلة املسيرة املباركة ملن سبقوه من 
حكام آل الصباح الكرام واستكمال خطط التنمية اجلديدة التي أرسى دعائمها املغفور له بإذن 
اهلل أميرنا الراحل الشيخ صباح األحمد اجلابر الصباح طيب اهلل ثراه، وذلك أن سموه يتمتع 
بخبرات متراكمة اكتسبها على مدى سنوات عمله الطويلة يف خدمة الكويت وشعبها، كما يتمتع بصفات قيادية وإنسانية 
حتظى بتقدير واعتزاز ومحبة اجلميع، معاهدين سموه على السير خلف قيادته احلكيمة وتنفيذا لتوجيهاته وإرشاداته 

وأداء واجبنا على أكمل وجه اجتاه مجتمعنا ووطنا الغالي .  
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ــدر حــضــرة صــاحــب الــســمــو أمــيــر الــبــاد الــشــيــخ نــواف  أصـ
األحمد اجلابر الصباح حفظه اهلل ورعاه، أمًرا أميرًيا بتاريخ 
اجلابر  األحــمــد  مشعل  الشيخ  سمو  بتزكية   2020 أكتوبر   7
الصباح وليًا للعهد وذلك ملا يتمتع به سموه من حكمة وبعد 
نظر وخبرة طويلة سخرها يف خدمة الشعب واحملافظة على 
أمن واستقرار الباد، وعليه بايعه مجلس األمة باإلجماع وليًا 
للعهد بتاريخ 8 أكتوبر 2020، وأدى سموه اليمني الدستورية 
أمــام األمير ومجلس األمــة يف ذلك اليوم، حيث قــال:" أقسم 
بــاهلل العظيم أن احــتــرم الــدســتــور وقــوانــني الــدولــة وأذود عن 
وسامة  الوطن  استقال  وأصــون  ومصاحله  الشعب  حريات 

أراضيه وأن أكون مخلصا لألمير"
ولد سمو الشيخ مشعل األحمد اجلابر الصباح يف الكويت 
عام 1940 و تلقى تعليمه يف املدرسة املباركية ومن ثم انتقل 
البريطانية  املــتــحــدة  املــمــلــكــة  يف  لــلــشــرطــة   " هــنــدن   " لكلية 
الفخري جلمعية  الرئيس  1973 أصبح  عــام  ، ويف   1960 عــام 

الطيارين الكويتية واجلمعية الكويتية لهواة الاسلكي وكان 
أحد مؤسسيها، ُعني من قبل سمو أمير الباد الراحل الشيخ 
جابر األحــمــد اجلــابــر الصباح -طيب اهلل ثــراه يف عــام 1977 
رقم  املرسوم  النبط كما ُعني مبوجب  لديوانية شعراء  رئيسًا 
)12/ 2004( الصادر يف 13 إبريل 2004 نائبًا لرئيس احلرس 

الوطني بدرجة وزير.
وحتــفــل مــســيــرة ســمــوه بــالــعــطــاء واإلجنـــــازات الــعــديــدة يف 
املجال  الواسعة يف هذا  والعسكرية خلبرته  املجاالت األمنية 
وسعيه الدائم إلصاح أي خلل يف اجلهات التي ُأسندت إليه 
رئيس  نائب  تولي سموه منصب  لها، فمنذ  احلــازمــة  ــه  وإدارتـ
احلـــرس الــوطــنــي خــلــفــًا ألخــيــه حــضــرة صــاحــب الــســمــو أمير 
الباد حفظه اهلل ورعاه الشيخ نواف األحمد اجلابر الصباح 
وهـــو يعمل جــاهــدًا بــجــانــب أخــيــه ســمــو الــشــيــخ ســالــم العلي 
املؤسسة  بهذه  االرتــقــاء  الوطني على  رئيس احلــرس  الصباح 
املـــجـــاالت العسكرية  الــعــريــقــة وتــطــويــرهــا يف شــتــى  األمــنــيــة 

سمو ولي العهد
 الشيخ مشعل األحمد الجابر الصباح » خير عضيد وسند«
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واإلداريــة والفنية لتنهض بدورها يف الدفاع واألمن عن 
الوطن بالتعاون مع وزارتي الدفاع والداخلية.

فقد   ، احلثيثة  متابعته  و  سموه  توجيهات  وبفضل 
شهد احلرس الوطني طفرة هائلة واكبت متطلبات العصر 
وحتدياته متثلت بالعديد من اإلجنازات منها على سبيل 
املثال ال احلصر اعتماد نظام القرعة لالتحاق باحلرس 
الوطني ووضع قواعد علمية وموضوعية لتولي املناصب 
الــفــرص،  املـــواســـاة والـــعـــدل وتــكــافــؤ  يتحقق معها مــبــدأ 
وتــوطــيــد أواصـــــر الــتــعــاون مـــع مــخــتــلــف أجـــهـــزة الــدولــة 
العسكرية واملدنية ومساندتها يف أوقات األزمات والطوارئ 
بروتوكوالت  توقيع  إلى  باإلضافة  لها  العون  يد  وتقدمي 
تعاون مع العديد من الوزارات والهيئات احلكومية بهدف 
العامة  اإلدارة  مثل  املختلفة  اخلــبــرات  وتــبــادل  التنسيق 
لــإطــفــاء ومــؤســســة املــوانــئ الــكــويــتــيــة وجــامــعــة الكويت 
واجلامعة  والتدريب  التطبيقي  للتعليم  العامة  والهيئة 
العربية املفتوحة ووزارة التجارة والصناعة ووزارة الشؤون 
النفط  ناقات  وأيضًا شركة  الصحة  ووزارة  االجتماعية 
وغيرها من اجلهات، فضًا عن تعزيز التعاون العسكري 

داخل الكويت وخارجها .
كما اهتم سمو الشيخ مشعل األحمد اجلابر الصباح 
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بالعنصر  الوطني  احلــرس  رئيس  نائب  منصب  توليه  خــال 
الــبــشــري بــاعــتــبــاره االســتــثــمــار احلــقــيــقــي لــعــمــلــيــة التنمية 
واملــســاهــمــة يف حـــل مــشــكــلــة الــبــطــالــة يف الـــكـــويـــت وحتــســني 
ووقته  بــاذاًل جل جهده  واألفـــراد،  للضباط  املعيشي  املستوى 
يف تــطــويــر مــنــظــومــة الــتــأهــيــل الــعــلــمــي وحتـــديـــث وتــطــويــر 

طبقًا  وجتهيزها  املختلفة  للمعسكرات  التحتية  البنية 
كما  التقنيات،  بــأحــدث  وتــزويــدهــا  العاملية  للمواصفات 
اتبع سموه سياسة التخطيط بعيد املدى لتطوير احلرس 
األولــى  الوطني من خــال إطــاق اخلطة االستراتيجية 
األمـــن   " شــعــار  حتـــت   )2015-2010( الــوطــنــي  لــلــحــرس 
الوطني  للحرس  االستراتيجية  األهـــداف  ووثيقة   " أواًل 
املشاريع متثلت  من  العديد  عنهما  انبثقت  والتي   2020
بإدخال الطيران العمودي ضمن منظومة تسليح احلرس 
با  مكتب  ومشروع  األمنية،  املنظومة  ومشروع  الوطني، 
التي حتققت على  أوراق وغيرها من األهــداف واملشاريع 

أرض الواقع .
إن اختيار سمو الشيخ مشعل األحمد اجلابر الصباح 
صاحب  وحنكة  حكمة  يعكس  العهد  لــواليــة  اهلل  حفظه 

السمو أمير الباد الشيخ نواف األحمد اجلابر الصباح حفظه 
اهلل ورعاه ورؤيته الثاقبة وبصيرته النافذة، ويأتي تأكيدًا على 
أن سمو ولــي العهد أحــد رمــوز وأعــمــدة النهج الــراســخ، رجــًا 
مخلصًا محبًا لوطنه وشعبه، ملتزمًا بالقانون وحريصًا على 
سيادته، له خبرة كبيرة عبر املواقع التي تقلدها، ومعه ستشهد 

الباد نهضة تنموية شاملة.

• مقتبس من: وكالة األنباء الكويتية كـونا - املوقع الرسمي احلرس الوطني اإللكتروني




