
شخصية قيادية
تدرج سمو أمير البالد الشيخ نواف 
األحمد، في مواقع املسؤولية منذ وقت 
مبكر، وهو من الرجال املخضرمني الذين 
عايشوا حقبة االستقالل وعمل قريباً 
إلى جانب أمراء الكويت جميعاً، وتدرج 
في مواقع املسؤولية كرجل يعتمد عليه 
في الظروف واألوقات الصعبة، وتولى 
العديد من امللفات األمنية والدفاعية في 
مرحلة بناء وتوسيع الدولة. وكان مثاالً 
في طبيعته املقلة من الكالم، والكثيرة 
العمل واإلجن���از حتى أصبحت هذه 

سمته التي ُيعرف بها بني الكويتيني. 
وم����ن ش��م��ائ��ل��ه أي���ض���اً ب��س��اط��ت��ه 
ف��ي التعامل م��ع ال��ن��اس، وإحساسه 
احلقيقي بشعور املواطن، األم��ر الذي 
جعل مسؤولياته دائ��م��اً تنطلق من 
ه��اج��س س���ع���ادة امل���واط���ن، وتلبية 
احتياجاته، والسهر عليها كل الوقت، 
وهو ما نقله ألبنائه وغيرهم من أبناء 
األس��رة في تعاليم وتوجيهات سديدة 
من التبسط مع الناس ومبادلتهم احملبة 
والتقدير، وإزال��ة أي حاجز قد يسببه 
موقع املسؤولية بني احلاكم واحملكوم، 
انطالقاً من روح كويتية جتعل شيخ 
احلكم احلقيقي قريباً من الناس في 
أفراحهم وأتراحهم.  ومن خالل مواقع 
ومسؤوليات ومهام وعضوية سموه 
في مجلس ال��وزراء حلكومات كثيرة، 
وفي مدد زمنية طويلة، واملشاركة في 
صنع القرار داخ��ل احلكومة، اكتسب 
س��م��و األم��ي��ر ال��ش��ي��خ ن���واف األح��م��د، 
املعرفة األكيدة املطلوبة برجل الدولة، 
وكان قريباً من كافة املراحل التي مرت 
بها الدولة الكويتية في أوق��ات الشدة 
والرخاء، وكان له دوره الذي ال ُينسى 

في معركة التحريرمن الغزو الغاشم.
وم��ا حتقق خ��الل مسيرته احلافلة 
بالعطاء، ليس إال امتداداً حلقبة أثراها 
سموه باإلجنازات امتدت لعقود عامرة 
بالعطاء والتضحيات، زاخرة بالعمل 
اجل���اد املثمر واجل��ه��د ال����دؤوب، فهو 
صاحب اخلبرة املتراكمة والتجربة 
ال��ن��اض��ج��ة، واالن��ف��ت��اح وال��ت��س��ام��ح 

واالرتقاء اإلنساني.

أمن الكويت وتعزيز استقرارها

فقد أك��د سموه خ��الل أدائ���ه اليمني 

الدستورية، أميراً للبالد، أمام مجلس 
األم��ة في جلسته اخلاصة التي عقدها 
في 30 نوفمبر الفائت، أن وطننا العزيز 
يواجه ظروفاً دقيقة وحتديات خطيرة 
ال سبيل لتجاوزها والنجاة من عواقبها، 
إال ب��وح��دة الصف وتضافر جهودنا 
جميعاً، مخلصني العمل اجل��اد خلير 
ورفعة الكويت وأهلها األوفياء. وشّدد 
سموه، على االعتزاز بدستورنا ونهجنا 
الدميقراطي ونفتخر بكويتنا دول��ة 

القانون.
كما أكد سمو األمير في كلمة وجهها 
إلى إخوانه وأبنائه املواطنني، في 23 
أغسطس امل��اض��ي، حينما ك��ان نائباً 
لألمير وول��ي��اً للعهد، ب��أن احملافظة 
على أمن الكويت وتعزيز استقراراها 
مسؤولية اجلميع وهي هدفنا األعلى 
وهي قمة األول��وي��ات، وقد أكد الشعب 
الكويتي حرصه على كيان الوطن وقدم 
أغلى التضحيات وب��ذل ال��روح وال��دم 
والغالي والنفيس فداء له وحفاظاً على 
سيادته وجسد أروع ص��ور الوحدة 
الوطنية والتالحم مع قيادته في جتاوز 
كافة التحديات واملخاطر التي تزخر بها 
صفحات تاريخ الكويت الناصع حرة 

أبية عزيزة اجلانب عالية الراية.
مؤكداً سموع أن أمامنا العديد من 
امللفات والقضايا املهمة وه��ي نتيجة 
ت��راك��م��ات طويلة حت��ت��اج ملعاجلتها 
إلى اجلدية واحلكمة والفكر اخلالق، 
ك��م��ا حت��ت��اج إل���ى ال��ت��ع��اون ال��ب��ن��اء 
واإلي��ج��اب��ي��ة وروح ال��ف��ري��ق.  فهناك 
قضايا التعليم والشباب واإلص��الح 
اإلداري والتركيبة السكانية واخلدمات 
واإلص��الح االقتصادي ال��ذي يجب أن 
ينطلق من إص��الح األجهزة احلكومية 
ومعاجلة الهدر في املصروفات وضبط 
وجتفيف منابع الفساد وأدوات���ه إلى 
جانب القضايا األخرى املهمة. فالوطن 
كما يؤكد سمو األمير دائماً يستحق، 
واملواطنون يتطلعون إلى إجناز حقيقي 
ملموس يلبي طموحاتهم في حاضر آمن 

ومستقبل واعد.

الوحدة الوطنية 

ي��ح��رص سمو أم��ي��ر ال��ب��الد الشيخ 
ن��واف األحمد، على تأصيل وتكريس 
التجربة الدميقراطية الكويتية وترشيد 

مفاهيمها الصحيحة ومم��ارس��ت��ه��ا 
ال���راش���دة ف��ي ع��ق��ول أب��ن��اء ال��ك��وي��ت 
وضمائرهم. فقد عمل على تكريس القيم 
والتقاليد وامل��ب��ادئ التي يقوم عليها 
املجتمع الكويتي، فكانت الدميقراطية 
في البالد، كويتية املنبت، تتفاعل فيها 
املكونات والقيم الثقافية واالجتماعية 

والتاريخية لشعب الكويت.
فتواصل سموه مع مختلف قطاعات 
املجتمع، وسداد رأيه ومصداقية حجته 
ورؤيته الثاقبة التي ترنو دائماً إلى 
مد جسور التعاون بني سلطات الدولة 
خلدمة امل��واط��ن��ني ورف��ع��ة ال��وط��ن، إذ 
تظهر عقالنية س��م��وه ب��وض��وح في 
جميع املواقف، ومن خالل توجيهاته 
بتقنية املمارسة البرملانية الفريدة 
لدولة الكويت من أي شائبة حتول دون 
تقدم أو تأخر اإلجنازات املأمولة منها، 
مبا يعزز نظامنا الدميقراطي العتيد. 
وإس��ه��ام��ات س��م��وه أدت إل���ى تعزيز 
التعاون والتكاتف اللذين تشهدهما 
الكويت بني شعبها وقيادتها. فسموه 
يؤكد دائماً على ض��رورة التعاون بني 
السلطتني التنفيذية والتشريعية ملا فيه 
خير البالد، مشدداً على أن الكويت أمانة 
بأعناقنا ويجب أن نضع مصلحتها فوق 
كل اعتبار، متسلحني بوحدتنا الوطنية 
م��ع االب��ت��ع��اد ع��ن جميع ال��ص��راع��ات 

نابذين للفتنة والتشكيك.
وق��ال سموه في كلمة حفل افتتاح 
املبنى اجل��دي��د ل���وزارة الداخلية في 
ال��ث��ال��ث م��ن ف��ب��راي��ر 2014 مبنطقة 
صبحان: يطيب لنا بهذه املناسبة، أن 
نهيب باإلخوة واألبناء الكرام، منتسبي 
وزارة الداخلية عسكريني ومدنيني، أن 
يظلوا في رباط دائم مع إخوانهم الكرام 
في القوات املسلحة واحلرس الوطني، 
يصلون الليل بالنهار للذود عن أمن 
البالد وتأمني جبهتها الداخلية والتفاني 
من أج��ل حماية أرواح وممتلكات من 

يعيشون فوق أرضها الطيبة، 
فالوحدة الوطنية متثل سياجاً يحمي 
الكويت في مواجهة من يعاديه، وحصناً 
يلوذ به في مجابهة الشدائد والتحديات 

على مر العصور واألزمان .

املواطن الكويتي 

ويعتبر سمو أمير ال��ب��الد، أن 

اإلن���س���ان ه��و احمل���رك احلقيقي 
لالقتصاد وأداة التنمية األساسية، 
م��اي��ؤك��د اه��ت��م��ام س��م��وه ببناء 
اإلنسان وتسخير الثروة النفطية 
من أجل تنمية القدرات البشرية 
وحت��س��ني األوض�����اع املعيشية 

للشعب الكويتي.
لقد متيز سموه برؤية ثاقبة 
وشاملة للحياة جتلت في أعمال 
وإجن����ازات ال حصر ل��ه��ا، أهمها 
االه��ت��م��ام ب��اإلن��س��ان واملجتمع 
ال��ك��وي��ت��ي ك��ث��روة وط��ن��ي��ة يجب 
تنميتها ورعايتها علمياً وعملياً 
مبا يتناسب والتطورات احلديثة 
إمياناً منه مبواكبتها ومسيرته. 
إذ أسس في عمقه ألهم ث��روة في 
احلياة، وهي اإلنسان احلر الكرمي، 
الذي يحب بلده ويفخر بانتمائه 
إليه، ويشعر مبسؤولية املواطنة 
جتاهه. إنسان غير مهمش، ميكنه 
بالتأكيد أن ينتج الكثير لنفسه 

ولبلده وخلير اآلخرين. 
لقد سعى سموه إل��ى االرتقاء 
مبستوى احلياة في الكويت على 
ك��اف��ة األص���ع���دة، وه��دف��ه األول 
هو اإلن��س��ان الكويتي ألن��ه أصل 
التنمية. ونستذكر ق��ول��ه: إنني 
أفخر وأعتز بأنني ولدت ونشأت 
على هذه األرض الطيبة وأعايش 
أهلها األوفياء، أشاركهم أفراحهم 
وأت��راح��ه��م، وأمل���س مشاعرهم 
وأحاسيسهم، وم��ن ث��م فإنه من 
الطبيعي أن أحمل هموم املواطن 

دائماً في قلبي وعقلي.
وف��ض��الً ع��ن ذل��ك فإننا نسعى 
دائ��م��اً لتوفير ال��ظ��روف املالئمة 
لتحقيق راحة املواطنني وأسرهم 
مع األخذ في االعتبار التغييرات 
احملتملة في الظروف ويحمل سمو 
أمير البالد الشيخ نواف األحمد، 
في قلبه كل احملبة والعطف ألهل 
الكويت جميعاً، ويعيش معهم 
أفراحهم وأحزانهم، وال يتوانى عن 
متابعة مشاكلهم ووضع احللول 
الناجعة لها، ويعمل سموه على أن 
يرى أهل الكويت بأفضل األحوال 

ويتمتعون باملعيشة الكرمية. 
وألجل هذا حتول ديوان سموه، 
عندما ك��ان ولياً للعهد إل��ى بيت 
للكويتيني وم��الذه��م وحصنهم 
احل��ص��ني ف��ي م��واج��ه��ة صعاب 
احل��ي��اة وتعقيداتها، مل��ا يعرفه 
أه��ل ال��ك��وي��ت م��ن طيبة ورحمة 
وتواضع سموه منذ نشأته، وهو 
يحمل ه��ذه الصفات اإلنسانية 
وك��ب��ر معها، حتى أص��ب��ح رم��زاً 
للخير والتواضع ونصرة املظلوم 
على الظالم. وقد أصدر سموه منذ 
استالمه والي��ة العهد تعليماته 
وتوجيهاته لكافة القائمني على 
الديوان ملتابعة هموم املواطنني 
ومشاكلهم، وعرض كل ما يخصهم 
عليه لتقدمي املساعدة والعون لهم.
وم��ن ه��ذا املنطلق ق��ام الديوان 
بدعم اآلالف م��ن األس��ر املتعففة 
ودع��م أب��ن��اء الكويت م��ن الطلبة 
ال��دارس��ني ف��ي اخل���ارج ومتابعة 
أح��وال��ه��م وحتصيلهم العلمي 
حرصاً من سموه على دعم العملية 
التربوية والعلمية، ومواكبة 
جميع التطورات التكنولوجية 
املتقدمة ألن��ه��م رج���ال املستقبل 

وأمل الكويت.

الناضجة  وجتاربه  املتراكمة  بخبراته  متيز 

بالعطاء  حافلة  مسيرة  األحمد..  نواف 
باإلجنازات وزاخرة  والتضحيات 

ُع��������رف ب���ب���س���اط���ت���ه ف�����ي ال���ت���ع���ام���ل م�����ع ال�����ن�����اس وإح����س����اس����ه احل���ق���ي���ق���ي ب���ش���ع���ور امل����واط����ن
ي���ع���ت���ز ب���دس���ت���ور ال����ب����اد ون���ه���ج���ه���ا ال����دمي����ق����راط����ي.. وي���ف���ت���خ���ر ب���ال���ك���وي���ت ك����دول����ة ق���ان���ون
لصحيحة ا هيمها  مفا شيد  تر و يتية  لكو ا طية  ا ميقر لد ا بة  لتجر ا يس  تكر و صيل  تأ على  ص  يحر

يعد سمو أمير البالد الشيخ نواف األحمد، أحد 
خريجي مدرسة احلكماء الكبار الراحلني الذين 
قادوا البالد سنني طويلة باحلكمة والرؤية الثاقبة، 

فكان خير م��ن عاونهم وساندهم واستفاد من 
خبراتهم الطويلة.

وهو دائماً مايضع الوطن وامل��واط��ن، في أولى 

اهتماماته، إذ يركز باستمرار على رفعة الوطن، 
وأم��ن امل��واط��ن. وه��و مايتضح ف��ي كلماته التي 

يوجهها ألبنائه في مناسبات عدة. 
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سمو األمير الوالد الشيخ سعد العبدالله وسمو األمير الشيخ نواف األحمد - حفظه الله

سمو األمير الشيخ نواف األحمد وسمو الشيخ سالم العلي - حفظهما الله


