
يصادف اليوم األربعاء الذكرى الـ 
13 لتولي سمو الشيخ نواف األحمد 
واليــة العهد بعد أن اختاره صاحب 
السمو أمــيــر الــبــاد الشيخ صباح 
األحمد عضيدا وسندا في استكمال 

مسيرة البناء والنهضة.
ويعتبر سمو ولــي العهد الشيخ 
نــواف األحمد أحد مؤسسي الكويت 
احلديثة الــذيــن ساهموا فــي إرســاء 
دعائم الدولة وشاركوا في عمليات 
النهضة والبناء التي شهدتها عقب 

االستقال.
ـــ 20 مــن فبراير عام  ــم يكن ال ول
2006 يوما عاديا في تاريخ الكويت 
إذ بايع مجلس األمــة الكويتي سمو 
ــواف األحمد باإلجماع في  الشيخ ن
جلسة خــاصــة بعد أن أدى سموه 
اليمني الدستورية وليا للعهد أمام 

املجلس.
وكــان سمو أمير الباد قد أصدر 
أمرا أميريا في السابع من الشهر ذاته 
ــواف األحمد  بتزكية سمو الشيخ ن
لــواليــة العهد نظرا إلــى مــا عهد في 
ـــدارة وكفاءة  ــاح وج سموه مــن ص
تؤهله لتولي هذا املنصب فضا عن 
ــروط املــنــصــوص عليها  ــش تــوافــر ال
في الدستور وأحكام قانون توارث 

اإلمارة لدى سموه.
ويــعــكــس اخــتــيــار ســمــو الشيخ 
نـــواف األحــمــد لــواليــة العهد حكمة 
وحنكة صاحب السمو أمير الباد 
ورؤيته الثاقبة وبصيرته النافذة 
إذ إن بصمات سمو الشيخ نــواف 
األحمد الواضحة في وزارات الدفاع 
ــة والـــشـــؤون واحلـــرس  ــي ــل ــداخ وال
الوطني وإجنازاته الكثيرة أهلته ألن 

يكون مسؤوال ناجحا وقائدا بارزا.
ولعل اإلجماع الشعبي والبرملاني 
والسياسي على مبايعة سمو الشيخ 
ــاء من  نـــواف األحــمــد ولــيــا للعهد ج
معرفة أبناء الكويت بشخص سموه 
ومــعــايــشــتــه لــهــم بجميع أمــورهــم 
واهتمامه البالغ مبشاكلهم وأضــاء 
ذلــك مسيرته بنور احلــب والــوفــاء 

والوالء من أهل الكويت.
كما كــان إجماعهم على مبايعة 
سموه وليا للعهد تتويجا حلب سموه 
لكل أهل الكويت وحبهم لسموه وذاته 
التي تتصف بصفات إنسانية متيزها 
الرحمة والتواضع والعدل بني الناس 

وعمل اخلير داخل الكويت وخارجها.
فسموه يضع أهل الكويت في قلبه 
وينزلهم منزلة عالية في نفسه لهذا 
يحرص على أن تكون جهوده رافدا 
من روافــد مصاحلهم وال يتوانى في 
دعــم تطلعاتهم وطموحاتهم نحو 

املستقبل الزاهر.
ويزخر التاريخ السياسي والعملي 
لسمو الشيخ نــواف األحمد واملمتد 
أكثر من نصف قرن من الزمن بجهود 
واضــحــة جلعل مكانة الكويت بني 
الدول املتقدمة واملتطورة وقد أضحى 
عــطــاؤه وخبرته فــي املــجــاالت التي 
تولى قيادتها محل احترام وتقدير من 
اجلميع.ومنذ استقال الباد مطلع 
الستينيات كــان لسموه بصمة في 
العمل السياسي ففي 21 فبراير عام 
1961 عينه األمير الــراحــل الشيخ 
عبدالله السالم “رحمه الله” محافظا 
حلولي وظــل فــي هــذا املنصب حتى 
ــام 1978 عندما عني  19 مـــارس ع
وزيرا للداخلية في عهد األمير الراحل 
الشيخ جابر األحمد “رحمه الله” 
حتى 26 فبراير 1988 عندما تولى 

وزارة الدفاع.
وبعد حترير الكويت من الغزو 
العراقي عام 1991 تولى سمو الشيخ 
نواف األحمد حقيبة وزارة الشؤون 
االجتماعية والعمل ابــتــداء مــن 20 

أبريل 1991 حتى 17 أكتوبر 1992.
وفـــي 16 أكــتــوبــر 1994 تولى 
سموه منصب نائب رئيس احلرس 
الوطني واستمر في هذا املنصب حتى 
13 يوليو 2003 عندما تولى وزارة 
ــدر مــرســوم أميري  الداخلية ثــم ص
ــه بتعيني  فــي 16 أكتوبر الــعــام ذات
ســمــوه نــائــبــا أول لــرئــيــس مجلس 
ــوزراء ووزيــرا للداخلية وبقي في  ال
هذا املنصب حتى تعيينه وليا للعهد 

في عام 2006.
ومــن أبــرز إجنـــازات سمو الشيخ 
نواف األحمد قبل توليه والية العهد 
حتويل منطقة حولي التي كانت عبارة 
عن قرية إلى مركز حضاري وسكني 
يعج بالنشاط التجاري واالقتصادي 
وأصبح العمران احلديث ينمو في 

أرجائها وبقية مناطق احملافظة.
وحــني أسندت إلــى سموه حقيبة 
وزارة الداخلية كان الهاجس الرئيسي 
له هو حفظ األمن واالستقرار للوطن 
واملــواطــنــني وحـــرص على مــجــاراة 
الــعــصــر ومــواكــبــة الــتــقــدم العاملي 
في مجال األمــن إذ عمل على تطوير 
وحتــديــث كــافــة القطاعات األمنية 
والشرطية وتوفير اإلمكانات املادية 
للنهوض باملستوى األمني وإدخــال 
ــم  ــزة األمــنــيــة احلــديــثــة ورس ــه األج
استراتيجية منظومة أمنية متكاملة 
ملكافحة اجلرمية وضرب أوكارها في 

مختلف مناطق وحدود الكويت.
وحـــرص ســمــوه على االستفادة 
من الثورة املعلوماتية في العالم من 
خال توظيف تطبيقاتها التكنولوجية 
املتقدمة فــي عمل األجــهــزة األمنية 
املختلفة مثلما فعل بكل الوزارات التي 

تولى مسؤوليتها.
ــواف  كــمــا وضـــع ســمــو الــشــيــخ ن

األحــمــد استراتيجية أمنية دقيقة 
ملنظومة شاملة حتمي احلـــدود برا 
ــة  وبحرا اذ ترصد املنظومة اإلداري
كل شبر من أرض الوطن فيما تغطي 
الــقــواعــد البحرية املــيــاه اإلقليمية 
واجلزر أما املراكز احلدودية فتغلق 
الطرق أمام املتسللني وضبط كل من 
تسول له نفسه العبث بأمن واستقرار 

الباد.
وخال توليه وزارة الدفاع حقق 
سمو الشيخ نواف األحمد نقلة نوعية 
فيها من خال تطوير العمل بشقيه 
الــعــســكــري واملـــدنـــي ومت حتديث 
وتطوير معسكرات الــوزارة ومدها 
بــكــل األســلــحــة واآللـــيـــات احلديثة 
لتقوم بواجبها الوطني في الدفاع 
عن الكويت وحمايتها من املخاطر 

اخلارجية.
وتـــرك ســمــوه بصمات إنسانية 
واضــحــة حــني تــولــى حقيبة وزارة 
ــارع إلى  الــشــؤون االجتماعية إذ س
اتخاذ قرارات انسانية لرعاية األرامل 
واأليتام واملسنني كما برهنت أعماله 
ــرأة  على أنــه خير نصير للطفل وامل

واألرملة واملسن والعامل.
وعندما تعرضت الباد إلى محنة 
الغزو عام 1990 ساهم سمو الشيخ 
نواف األحمد في القرارات احلاسمة 
ملواجهة االحتال وجند كل الطاقات 
العسكرية واملدنية من أجل حترير 
دولــة الكويت وأدى دورا في قيادة 
املقاومة وتــأمــني وصــول الشرعية 
للمملكة العربية السعودية الشقيقة 

إلى جانب قيادته للجيش.  
 وحققت الــرؤيــة األمنية الثاقبة 
لسموه ثمارها وخصوصا في التعامل 
مــع احلـــوادث اإلرهــابــيــة فــي الباد 
كالتي حدثت في يناير عــام 2005 
حيث قاد سموه بنفسه املواجهة ضد 
اإلرهابيني وكان موجودا في مواقع 
تلك األحداث الستئصال آفة اإلرهاب 

في الباد من جذورها.  
 وعــلــى الصعيد اإلقليمي أولــى 
سمو الشيخ نـــواف األحــمــد أهمية 
كبرى ألمن دول اخلليج العربي فمن 
خال مشاركته في اجتماعات وزراء 
الداخلية للدول األعضاء في مجلس 
التعاون اخلليجي مت حتقيق قدر كبير 
من التنسيق األمني بني أجهزة األمن 
فــي الـــدول الشقيقة بهدف مجابهة 
املخاطر التي تهدد املنطقة ودولها 

وعلى رأسها اإلرهاب. 
  وأكد سموه أن األمن العربي وحدة 
واحدة وكل ال يتجزأ وانطاقا من هذه 
الرؤية االستراتيجية كانت مشاركات 
سموه في اجتماعات وزراء الداخلية 
العرب التي أسفرت عن إجماع عربي 
على محاربة اإلرهـــاب ودعــم جهود 
العمل األمني املشترك وأهمية تبني 
احلــلــول العلمية الشاملة ملواجهة 
مخاطر اإلرهــاب واملخدرات وغسيل 
ـــوال والــفــســاد وســائــر القضايا  االم

االمنية األخرى. 
ــــان ســمــوه خــيــر العضيد    وك
واملساند ألخيه صاحب السمو أمير 
الباد الشيخ صباح األحمد في جهود 
املصاحلة اخلليجية وجهود املصاحلة 
اليمنية.ويرى سمو ولي العهد الشيخ 
نـــواف األحــمــد أن الــقــوة واملنصب 
يجب أن يسخرا لنصرة الضعيف 
واملظلوم وان الناس سواسية حتت 
القانون ودائما ما يشدد على أن البلد 

مسؤولية اجلميع.
وتخللت عام 2018 أحداث بارزة 
أبرزها منح سموه قادة الكنعانيني 

الــكــبــرى مــن الــرئــيــس الفلسطيني 
محمود عباس خال زيارته الرسمية 

للكويت.
ــخ نـــواف  ــي ــش ــو ال ــم ويــتــمــيــز س
األحمد باحلرص الشديد على تعزيز 
الفضائل والقيم واإلميـــان بأهمية 
وحدة وتكاتف أبناء الكويت جميعا 
ــوة الكويت فــي وحــدة  ــأن ق إميــانــا ب
أبنائها وأن تقدمها وتطورها مرهون 
بتآزرهم وتاحمهم وإخاصهم في 

العمل.

مشعل األحمد: ولي العهد استثمر حبه 
لوطنه في حتقيق الكثير من اإلجنازات 

واألعمال اخلالدة

وصــــف نـــائـــب رئـــيـــس احلـــرس 
الوطني الشيخ مشعل األحمد سمو 
ولي العهد الشيخ نواف األحمد بأنه 
ميثل حالة استثنائية في حب الكويت 
وابنائها واالرتباط بأرضها التي ال 

يطيق فراقها أو البعد عنها.
وقـــال الشيخ مشعل لـــ )كــونــا( 
أمــس مبناسبة الــذكــرى ال13 ألداء 
سمو ولي العهد القسم أمــام مجلس 
األمــة التي تصادف اليوم األربعاء 
إن سموه استثمر حبه لوطنه في 
حتقيق الكثير من اإلجنازات واالعمال 
ــدة خــاصــة دوره الــفــاعــل في  ــال اخل
مسيرة النهضة التي شهدتها الكويت 

في منتصف القرن املاضي.
وأوضح أن سمو ولي العهد حفظه 

الله قدم خال رحلته املمتدة الكثير 
من اإلجنـــازات وكــان وال يــزال مثاال 
للبذل والعطاء واإلخاص والتفاني 
فــي الــعــمــل مــن أجـــل حتقيق اخلير 
لوطنه وأبناء شعبه الذين يبادلونه 

احلب والوفاء. 
  وقــال إن سمو ولي العهد ضحى 
بــالــوقــت واجلــهــد مــن اجــل احلفاظ 
على استقرار الكويت وحتقيق االمن 
واألمـــان ألبنائها الــذيــن ميتلك في 
قلب كل منهم رصيدا كبيرا من احملبة 

والتقدير واالعتزاز.
وأوضــح الشيخ مشعل أن سموه 
متيز على طــول الــدوام بنقاء القلب 
وكــرم اخللق والتواضع والتسامح 
والتواصل مع أبناء وطنه والوقوف 
على احوالهم واالطاع على شؤونهم 
وشجونهم ومشاركتهم افراحهم 
ومناسباتهم فترك في كل بيت موقفا 

انسانيا يعكس حبه ألبناء الكويت.   
وقال: إن سموه قائد ماهر صقلته 
املواقف والتجارب اكتسب اخلبرة 
واستمد احلكمة واحلنكة من قربه إلى 
حكماء الكويت وقادتها الذين غرسوا 
في نفسه كل مقومات النجاح التي 
استثمرها في كافة املواقع التي عمل 

بها واملناصب التي تبوأها.   
ــل أبناء  ــزازه وك ــت وأعـــرب عــن اع
الكويت مبسيرة سمو الشيخ نواف 
األحــمــد احلافلة بــاألعــمــال اخلــالــدة 
وجــهــوده املخلصة ومساهماته في 
احداث النقلة احلضارية الكبيرة التي 

حققتها الكويت بعد االستقال.  
 وقـــال الشيخ مشعل إن تاريخ 
الكويت سيذكر بكل فخر وعرفان 
اجلهود التي بذلها سمو ولى العهد 
ـــــاب وحتقيق  لــلــقــضــاء عــلــى اإلره
االستقرار للكويت ابان تسلمه مهام 
وزارة الداخلية فــي الثمانينيات 
إضافة إلــى دوره الكبير في تطوير 

األجهزة األمنية. 
ـــدا فــي الكويت    وأضــــاف أن أح
ال ينكر حــرص سمو الشيخ نــواف 
األحمد على استقرار الكويت وتعزيز 
الــوحــدة الــوطــنــيــة واحلــفــاظ على 
متاسك النسيج االجتماعي إميانا 
من سموه بأن قوة الكويت في وحدة 
أبنائها وصابة مواقفهم وتاحمهم 

وتكاتفهم. 
ـــح نــائــب رئــيــس احلــرس    وأوض
الوطني بــأن الــذكــرى ال13 لتولي 
سمو الشيخ نواف األحمد منصب ولي 
العهد متثل مناسبة عزيزة وغالية 
ــاء الــكــويــت حــيــث تــواكــب  ــن عــلــى أب
احتفاالتنا بأعيادنا الوطنية املجيدة 

)العيد الوطني وعيد التحرير(.  
ـــد الــشــيــخ مشعل فــي ختام   وأك
ــو ولــــى الــعــهــد  ــم تــصــريــحــه ان س
حفظه الله يواصل عطاءه املشهود 
في استكمال املسيرة املباركة التي 
بدأها قائدنا وراعي نهضتنا حضرة 
صاحب السمو أمير الــبــاد الشيخ 
صباح األحمد من اجل حتقيق اخلير 
واالزدهــار والتقدم لكويتنا احلبيبة 

وأبنائها االوفياء.

اجلبري: نهر ال ينضب من العطاء 
الوطني ومنوذج للحكمة والتواضع

ــر الدولة  ــام ووزي قــال وزيــر اإلع
لشؤون الشباب محمد  اجلبري إن 
احتفال الكويت مبرور 13 عاما على 
ـــواف األحــمــد  تــولــي ســمــو الــشــيــخ ن
منصب والية العهد هو احتفال بقيم 
الوطنية والــبــذل والعطاء واحملبة 

والتسامح الــتــي يتسم بها سموه 
ورسخها ببصمات واضحة في كل 
موقع شغله وفــي عقل وفكر كل من 
عمل معه أو اقترب منه على امتداد 
مسيرة سموه منذ ستينيات القرن 

املاضي.
وأضاف اجلبري في بيان صحفي 
ــس أن  تلقت )كــونــا( نسخة منه أم
إجماع نواب األمة في ال20 من شهر 
فبراير قبل 13 عــامــا على مبايعة 
سموه وليا للعهد إمنا يؤكد النظرة 
الثاقبة والثقة الكاملة التي متثلت 
في تزكية صاحب السمو أمير الباد 

الشيخ صباح األحمد لسموه .
ــك يــؤكــد أيــضــا ما  ـــاف أن ذل وأض
يجمع عليه الشعب الكويتي من محبة 
ــي العهد  وإعـــزاز وتقدير لسمو ول
ملا يتسم به من الوطنية اخلالصة 
واحلــكــمــة والشخصية اإلنسانية 
واملـــبـــادئ واملـــواقـــف واإلجنـــــازات 
الوطنية الكبيرة التي حافظت على 
وحدة واستقرار وتقدم الوطن التي 
ـــة من  ــن ســمــوه رجـــل دول جعلت م
الطراز األول ومثاال حيا للمسؤول 

احملب املعطاء واملتواضع.
وأكــد أن القيم واملــبــادئ السامية 
ــــى جـــانـــب الـــرؤيـــة  ــة إل ــل ــي ــب ــن وال
اإلستشرافية التي يتمتع بها سمو 
ولي العهد ترتكز على مفهوم ترسيخ 
الــدور احلضاري واإلنساني لدولة 
الكويت واستقرار وتطور املجتمع 
الكويتي وهو ما أكدته مسيرة سموه 
الوطنية محافظا ووزيــــرا ونائبا 
لرئيس احلـــرس الــوطــنــي ثــم وليا 
للعهد على مدى أكثر من خمسني عاما 
من العمل الوطني املخلص والدؤوب 
ــان ســمــوه خالها وال يــزال  حيث ك
سخيا في عطائه إنسانا في تعامله 
ونهرا ال ينضب من احلــب والعطاء 
ــا يحتذى بــه في  ــوذج الــوطــنــي ومن

العطاء والتواضع واإلنسانية.
وأشــار اجلبري إلى أن سمو ولي 
العهد يؤمن كامل اإلميـــان بقدرات 
ــكــويــت عــلــى الــنــهــوض  ــاب ال الــشــب
ــواله فكان  بالكويت فــي كــل موقع ت
سموه لهم داعــمــا مــن أجــل متكينهم 
وتطوير قدراتهم وصقل مهاراتهم 
فــي كــل املــجــاالت لبناء الشخصية 
الكويتية الـــقـــادرة عــلــى النهوض 
بالوطن وحماية مقدراته واستقراره 
وتعزيز حلمته الوطنية على أسس 

وطنية خالصة.
ولفت إلــى أن سمو ولــي العهد لم 
يتوان حلظة واحــدة أو قيد أمنلة في 
دعم تطلعات وطموحات أهل الكويت 
جميعا نحو حــاضــر مستقر وآمــن 
ومستقبل زاهــر تستذكرها األجيال 
جيا بعد جيل إعــزازا وتقديرا وحبا 
لسموه مبــا يتصف بــه مــن صفات 
إنسانية متيزها الــرحــمــة والــعــدل 
بني الناس واإلنفاق للخير ومن أجل 

اخلير داخل الكويت وخارجها.
وبهذه املناسبة الغالية على قلوب 
أهــل الكويت تقدم الــوزيــر اجلبري 
بخالص آيــات التهنئة والتبريكات 
لسمو ولــي العهد األمــني مــؤكــدا أن 
الشعب الكويتي لن ينسى ما قدمه 
سموه للكويت وأهلها األوفــيــاء من 
ـــاء لــقــواعــد النهضة والتطور  إرس
واألمن واالستقرار وسيادة القانون 
داعيا املولى تعالى أن ميتع سموه 
بالصحة والعافية وطول العمر وأن 
يسدد على طريق اخلير خطى سموه 
سندا وعضدا ألخيه صاحب السمو 

أمير الباد الشيخ صباح األحمد.

الدعيج: ولي العهد رمز من رموز 
الكويت وركن أساسي في نهضتها 

قال رئيس مجلس اإلدارة واملدير 
العام لوكالة األنباء الكويتية )كونا( 
الشيخ مبارك الدعيج إن سمو ولي 
العهد الشيخ نواف األحمد يعتبر رمزا 
بارزا من رموز الكويت الكبيرة وركنا 
ــان نهضتها ورقيها  أساسيا من أرك
واحملافظة على استقرارها وامنها 
وراعــيــا لوحدتها الوطنية وإعــاء 

مصلحتها.
وأضاف الشيخ مبارك الدعيج في 
بيان صحفي أمس مبناسبة الذكرى 
ال13 ألداء سمو ولــي العهد القسم 
أمام مجلس األمة في ال20 من فبراير 
عام 2006 أن التاريخ يذكر بالفخر 
والتقدير لسموه أنه صانع سياسة 
الكويت فــي مجالي األمــن والــدفــاع 
مشيرا إلى دوره الرائد في مكافحة 
اإلرهاب الذي حاول زعزعة استقرار 
الباد في الثمانينيات والقضاء عليه 

قضاء تاما.
وأكد أن سمو الشيخ نواف األحمد 
حــرص منذ عمله بالشأن العام في 
ريعان شبابه على أن تكون الكويت 
واحـــة لــأمــن واألمــــان واالســتــقــرار 
معتمدا على وحدة نسيجها وعزمية 
ــن يعتبرهم الــثــروة  ــذي أبــنــائــهــا ال

احلقيقية والدائمة للكويت.
وأوضـــح أن سموه عندما تسلم 
مهام وزارة الداخلية استطاع أن 
يحقق نقلة نوعية في أداء األجهزة 
األمنية وتعزيز قدرات الكويت األمنية 
والدفاعية ورفــع كفاءتها البشرية 
ــى اهتماما كبيرا  واملــاديــة حيث أول
بعمليات تدريب منتسبيها وتطوير 
األدوات واإلدارات حتى يكون على 
مستوى التحديات التي كانت حتيط 
بالباد في مرحلة مفصلية وهامة من 

مراحل بناء الدولة احلديثة.

سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد أثناء أداء اليمني الدستورية
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الكويت حتتفل اليوم بذكرى تولي سموه والية العهد

نواف األحمد..  أحد مؤسسي الكويت احلديثة 
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سمو أمير الباد وسمو ولي العهد في جولة مبحمية صباح األحمد مبنطقة الصبية
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واملتطورة املتقدمة  ال��دول  بني  الكويت  مكانة  جلعل  واضحة  بجهود  يزخر  والعملي  السياسي  تاريخه 

ولي العهد يتلقى
رسالة تهنئة من رئيس 

مجلس األمة 
تلقى سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد رسالة 
تهنئة من رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن وذلك 
مبناسبة الذكرى الثالثة عشرة لتولي سموه والية 
العهد. أعــرب فيها باسمه وإخوانه أعضاء مجلس 
األمــة عن فخره واعــتــزازه بهذه املناسبة السعيدة 
على قلوب أهــل الكويت قاطبة وتهنئة نابعة من 
أعماق الفؤاد محفوفة بالضراعة الى الله جلت قدرته 
ان يحفظ سموه بعني عنايته ورعايته لهذا الوطن 
املعطاء وأن يفيء على بلدنا العزيز من فيض أالئه 
وكرم عطائه أمنا وأمانا وسؤددا ورخاء ال يتبدد وال 
يزول وأن يجعل أيامنا جميعها أعيادا تتوالى في 
رحاب صاحب السمو أمير الباد ومبــؤازرة سموه 
وأدام عزهما وأعا رايتهما وأبقاهما للكويت وشعبها 
عونا ومــاذا ومنارة إشعاع تضيء طريق الهدى 

امامه ويزيده عزا ورفاهية وشموخا.
وقد بعث سمو ولي العهد الشيخ نــواف األحمد 
رسالة شكر جوابية إلى رئيس مجلس األمة مرزوق 
الغامن والى أعضاء مجلس األمة املوقر أعرب فيها 
سموه عن بالغ شكره وامتنانه على ما تضمنته 
ــوات وخــالــص التمنيات  ــدع تهنئته مــن أطــيــب ال
سائا املولى عز وجل ان يدمي عليه موفور الصحة 
والعافية وأن يوفقنا جميعا ملا فيه اخلير ألجل خدمة 
وطننا الغالي وأن يدمي علينا نعمة األمن واألمان 
ــار والرخاء  واالستقرار واملزيد من التقدم واالزده
لكويتنا احلبيبة وأهلها االوفــيــاء في ظل القيادة 
احلكيمة لصاحب السمو أمير الباد الشيخ صباح 

األحمد ذخرا للباد وقائدا للعمل اإلنساني.

األمير يهنئ الشيخ نواف األحمد
بالذكرى ال�13 لتوليه والية العهد

بعث صاحب السمو أمير الباد الشيخ صباح األحمد 
برسالة تهنئة إلى أخيه سمو ولي العهد الشيخ نواف 
األحمد مبناسبة الذكرى الثالثة عشرة لتولي سموه والية 
العهد هذا نصها:”سمو ولي العهد أخي العزيز الشيخ 
ــرب عن  ــواف األحــمــد اجلــابــر الصباح يطيب لــي أن أع ن
خالص التهاني وصادق التمنيات لسموكم مبوفور الصحة 
والعافية مبناسبة الذكرى الثالثة عشرة لتولي سموكم 
واليــة العهد.منتهزا هذه املناسبة العزيزة على قلوبنا 
جميعا لاشادة مبسيرة سموكم احلافلة بالتفاني املطلق 
والعطاء الذي ال ينضب في خدمة وطننا العزيز وشعبنا 
الكرمي مؤكدين أنها محل الفخر واالعتزاز وحتظى بتقديرنا 
وثناء أهل الكويت جميعا.سائلني الباري جل وعا التوفيق 
للجميع وأن يبارك كافة اجلهود لارتقاء مبقومات وطننا 
الغالي والنهوض به لتحقيق املزيد مما ننشده له من تقدم 
ومنو وازدهار وأن يحفظه ويدمي عليه نعمة االمن واألمان 

والرخاء. وتقبلوا سموكم خالص التقدير.
وقــد تلقى صاحب السمو أمير الباد الشيخ صباح 
األحمد رسالة شكر جوابية من أخيه سمو ولــي العهد 

ــد هـــذا نصها:”حضرة صاحب  ــم الــشــيــخ نـــواف األح
السموالشيخ صباح األحمد اجلابر الصباح حفظه الله 
ورعــاه أمير الباد املفدى بعميق الشكر وعظيم االمتنان 
تلقيت أغلى التهاني من لدن مقام سموكم السامي مبناسبة 
الذكرى الثالثة عشرة لتوليتي واليــة العهد وتشريفي 

بثقتكم الغالية التي أعتز بها كثيرا.
وإذ يطيب لي أن أتقدم لسموكم رعاكم الله بأجزل آيات 
الشكر والعرفان فإنني اغتنم هذه الفرصة ألعــرب بكل 
إجال وتقدير عن اعتزازي بنهج سموكم وآرائكم السديدة 
وخطاكم الثابتة ألجل حتقيق نهضة تنموية شاملة لوطننا 

الغالي الكويت.
وفي هذا املقام فإنني أتوجه إلى املولى عز وجل رافعا 
أكف الضراعة بأن يكأ سموكم بحفظه وكرمي عنايته رمزا 
وفخرا للكويت وأنتم تتمتعون مبوفورالصحة والعافية 
كما نسأله جل شأنه أن يدمي على وطننا احلبيب األمن 
واالستقرار واملزيد من التقدم واالزدهـــار في ظل قيادة 
سموكم احلكيمة حفظكم الله ورعاكم ذخرا للباد وقائدا 

للعمل اإلنسانيوكل عام وسموكم بخير.

سموه تلقى رسائل تهنئة من سالم 
العلي ومشعل األحمد وناصر احملمد 

وجابر املبارك وناصر الصباح
تلقى سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد اجلابر 
رسائل تهنئة من رئيس احلرس الوطني سمو الشيخ 
سالم العلي ونائب رئيس احلرس الوطني الشيخ 
مشعل األحمد وسمو الشيخ ناصر احملمد و سمو 
الشيخ جابر املبارك رئيس مجلس الوزراء و النائب 
األول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ 
ناصر صباح األحمد  وذلك مبناسبة الذكرى الثالثة 
عشرة لتولي سموه واليــة العهد. أعربوا فيها عن 
أسمى آيات التهاني وأصدق التبريكات بهذه املناسبة 
سائلني املولى العلي القدير أن يحفظ سموه عضدا 
متينا لصاحب السمو أمير الباد، وأن يدمي عليه 
موفور الصحة ومتــام العافية وأن يحفظ كويتنا 

الغالية بنعمتي األمن واألمان.
مشيدين بكل فخر واعــتــزاز ما تشهده الكويت 
العزيزة في هذه األعوام من إجنازات عديدة في شتى 
املجاالت عمت أرجاء الباد وجعلت الكويت منوذجا 

يحتذى ومنارة لإلنسانية.
وقد بعث سمو ولي العهد الشيخ نــواف األحمد 
برسائل شكر جوابية أعرب فيهما سموه عن جزيل 
شكره وامتنانه على ما تضمنته تهنئتهم من أطيب 
الدعوات وخالص التمنيات سائا املولى عز وجل 
أن يدمي عليهم موفور الصحة والعافية وأن يوفقنا 
جميعا ملا فيه اخلير ألجل وطننا الغالي وأن يدمي 
ــن واالســتــقــرار واملــزيــد مــن التقدم  عليه نعمة األم
والــرفــاه لكويتنا احلبيبة وأهلها األوفــيــاء في ظل 
القيادة احلكيمة لصاحب السمو أمير الباد الشيخ 

صباح األحمد ذخرا للباد وقائدا للعمل اإلنساني.


