
ق���ام ص��اح��ب ال��س��م��و أم��ي��ر 
ال��ب��اد الشيخ ص��ب��اح األحمد 
مساء أم��س األول وف��ي معيته 
سمو ول��ي العهد الشيخ نواف 
األحمد بزيارة إلى مبنى وزارة 
اخلارجية. وقد كان في استقبال 
س��م��وه ن��ائ��ب رئ��ي��س مجلس 
الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ 
ص��ب��اح اخل��ال��د ون��ائ��ب وزي��ر 
اخلارجية خالد اجلارالله وكبار 

املسؤولني بوزارة اخلارجية.
وق���د ح��ض��ر ال��ل��ق��اء رئيس 
مجلس األم���ة م���رزوق الغامن 
وأصحاب السمو واملعالي كبار 
الشيوخ وسمو الشيخ جابر 
املبارك رئيس مجلس ال��وزراء 

وكبار املسؤولني بالدولة.
وق��د ألقى سموه كلمة بهذه 
املناسبة جاء فيها: »يسرني أن 
أهنئكم بشهر رمضان املبارك 
أع��اده الله علينا جميعا وعلى 
وطننا العزيز واألمتني العربية 
واإلس��ام��ي��ة ب��اخل��ي��ر واليمن 

والبركات.
كما يسرني وأخي سمو ولي 
العهد الشيخ نواف األحمد وأخي 
نائب رئيس احل��رس الوطني 
الشيخ مشعل األح��م��د وأخ��ي 
سمو رئ��ي��س مجلس ال���وزراء 
الشيخ ج��اب��ر امل��ب��ارك وال��وف��د 
املرافق أن نشارككم احتفالكم 
باستكمال تطوير وتوسعة مقر 

ديوان الوزارة.
ونحن نحتفل معكم اليوم 
نستذكر بالتقدير ال��دور البناء 
الذي قام به هذا الكيان عبر ستة 
عقود مضت ساهم في رفعة اسم 
بلدنا الغالي الكويت والعمل 
على تبوئها مكانة مرموقة بني 
دول العالم عبر جهد دبلوماسي 
مميز استطعنا م��ن خ��ال��ه أن 
من��ارس دورا مؤثرا في العديد 
من أحداث العالم وأن ننال تقدير 
وإع��ج��اب األس��رة الدولية لهذا 

الدور املميز.
ولقد كنتم في ممارستكم لهذا 
الدور تنطلقون من قواعد راسخة 
سعينا إلى إرسائها منذ البداية 
لتمثل عقيدة آمنا بها وعملنا 
بهديها ترتكز على احلرص مبد 
جسور السام وإرساء التعاون 
بني دول وشعوب العالم خللق 
م��ص��ال��ح مشتركة ب��ع��ي��دا عن 
ال��ت��دخ��ل ف��ي ش���ؤون اآلخ��ري��ن 
واحل��ف��اظ على حسن اجل��وار 
والتمسك ب��ق��رارات الشرعية 
الدولية وقواعد القانون الدولي 
كما عملنا ومن منطلق إنساني 
بحت على مد يد العون وتقدمي 
امل���س���اع���دات اإلن��س��ان��ي��ة لكل 
محتاج في مختلف بقاع األرض 
با قيد أو شرط ولعل ما يقوم 
به الصندوق الكويتي للتنمية 
االقتصادية العربية واملؤسسات 
اخليرية الكويتية خير مثال على 
هذا النهج الذي نستمده دائما من 
مبادئ ديننا اإلسامي احلنيف 
وإرث ال ينضب ألجيال سابقة 

في فعل اخلير من أهل الكويت.
ل��ق��د م��ض��ى ع��ل��ى ع��ض��وي��ة 
دول����ة ال��ك��وي��ت غ��ي��ر ال��دائ��م��ة 
ف��ي مجلس األم���ن ق��راب��ة ع��ام 
ونصف استطاعت من خالها 
ال��دب��ل��وم��اس��ي��ة ال��ك��وي��ت��ي��ة 
أن مت���ارس دورا مم��ي��زا اتسم 
بالواقعية وال��ت��وازن حيال ما 

ي��ط��رح م��ن قضايا للبحث في 
مجلس األمن ولقد استحق ذلك 
اس��ت��ح��س��ان وإع��ج��اب العديد 
من دول العالم رغ��م حساسية 
وأه��م��ي��ة القضايا ال��ت��ي كانت 
محل بحث في مجلس األمن وقد 
متكنت الدبلوماسية الكويتية 
وبنجاح باهر أن متثل املجموعة 
العربية واإلسامية خير متثيل 
وأن تكون مدافعا ع��ن قضايا 

أمتينا العربية واإلسامية.
وأود أن أؤك���د هنا ب��أن كل 
ذل��ك م��ا ك��ان ليتحقق ل��وال تلك 
ال��ك��وك��ب��ة م��ن الدبلوماسيني 
والدبلوماسيات ال��ذي��ن كانوا 
يضعون الكويت ومصلحتها 
ن��ص��ب أع��ي��ن��ه��م وع��ل��ى رأس 
أولوياتهمكما أن��ه��م م��دع��وون 
دائما لتوفير الرعاية واالهتمام 
ألب��ن��ائ��ن��ا ف���ي اخل������ارج حلل 
م��ش��ك��ات��ه��م واحل����ف����اظ على 

مصاحلهم.

ي���درك جميعنا أن��ن��ا نعيش 
ف����ي ظ������روف ب���ال���غ���ة ال���دق���ة 
واخل����ط����ورة وي������درك أي��ض��ا 
وتيرة التصعيد املتسارعة في 
منطقتنا والتي نرجو معها أن 
يعود ال��ه��دوء إل��ى املنطقة وأن 
ت��س��ود احل��ك��م��ة وال��ع��ق��ل في 
التعامل مع األح��داث من حولنا 
وال ش���ك ب���أن ه���ذه ال��ظ��روف 
وال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي نواجهها 
تضاعف من مسؤوليتكم ومن 
ض��رورة مواصلتكم جلهودكم 
الدبلوماسية لتحقيق املصالح 

العليا لوطنكم.
وختاما نبتهل في هذه األيام 
املباركة إل��ى امل��ول��ى تعالى أن 
يحفظ وطننا الغالي ويدمي عليه 
نعمة األمن واألم��ان وأن يتغمد 
ب��واس��ع م��غ��ف��رت��ه ورض��وان��ه 
شهداء الوطن األبرار من اخواننا 
الدبلوماسيني ويسكنهم فسيح 
جناته راجيا لكم دوام التوفيق 

والنجاح في خدمة بلدكم ورفعة 
اسمها وحتقيق مصاحلها.

كما ألقى نائب رئيس مجلس 
ال��وزراء وزي��ر اخلارجية كلمة 
ق��ال فيها :«إن���ه ل��ش��رف عظيم 
ي��ا ص��اح��ب ال��س��م��و أن نحظى 
بلقائكم في هذه الليالي املباركة 
وك��م يسعد أبناؤكم في وزارة 
اخلارجية أن تكون سنة حميدة 

للقاء سموكم ف��ي ه��ذه األي��ام 
امل��ب��ارك��ة م��ن ال��ش��ه��ر الفضيل 
م��ن ك��ل ع��ام لنؤكد م��ن خالها 
لسموكم الكرمي جتديدنا للوالء 
وعزمنا على مواصلة العطاء 
وبذل اجلهد في ظل توجيهاتكم 
السديدة خدمة للمصالح العليا 

لكويتنا احلبيبة.
صاحب السموكنا في لقاء 

س��م��وك��م ق��ب��ل ع���ام م��ض��ى في 
الشهور األولى لعضويتنا غير 
الدائمة في مجلس األم��ن حيث 
بدأناها متسلحني بتوجيهاتكم 
ورعايتكم لنا ليتسم دورنا في 
مجلس األم��ن بالدور املتوازن 
م��ع��ب��را ع��ن ن��ه��ج دبلوماسي 
راق ومتوازن يضع مصاحلنا 
العليا في املقدمة ويستجيب 

لهموم ومشاغل أمتينا العربية 
واإلس��ام��ي��ة وال��ي��وم نعاهد 
سموكم على مواصلة هذا النهج 
لنكمل مسيرة عضوية ناجحة 
محل تقدير وإع��ج��اب املجتمع 

الدولي.
ون��ح��ن نحتفل ال��ي��وم مع 
س��م��وك��م ب��اس��ت��ك��م��ال تطوير 
وت��وس��ع��ة ه��ذا ال��ص��رح فإننا 

ن��ؤك��د أن ه��ذا املبنى وإذ كنا 
ق��د جنحنا ف��ي تغيير معامله 
ف��إن توجيهاتكم السامية ال 
زال يتردد صداها في أرجائه 
وهي التي كانت وال زالت متثل 
نبراسا لنا وه��دي��ا ف��ي عملنا 
وجهدنا الدبلوماسي وسيبقى 
ك���ل ج����زء م��ن��ه ش���اه���دا على 
عطائكم وحرصكم وأن��ت��م يا 
صاحب السمو ترسون قواعد 
الدبلوماسية الكويتية لعقود 

عديدة مضت.
ندرك أننا نعيش في منطقة 
ملتهبة ومشهد سياسي قامت 
ففي جانب منه يؤملنا تدهور 
أوض����اع أش��ق��اء ل��ن��ا وخ��اف 
استمر طويا عكر صفو سمائنا 
وفي جانب آخر من ذلك املشهد 
نعيش تصعيدا ألوضاعنا ينبئ 
عن تداعيات خطيرة تستوجب 
م��ن��ا ال��ت��ع��ام��ل ب��ك��ل احليطة 
واحل�����ذر وال���دف���ع ب��اجل��ه��ود 
الهادفة إلى النأي مبنطقتنا عن 

التوتر والصدام.
يا صاحب السمو يعاهدكم 
أب��ن��اؤك��م بأنهم سيواصلون 
املسيرة بهدٍي من توجيهاتكم 
السامية وسيضيفون املزيد 
م��ن اإلجن����ازات الدبلوماسية 
الكويتية التي استطاعوا من 
خالها إضفاء املصداقية على 
دورن����ا ف��ي احمل��اف��ل ال��دول��ي��ة 
وع��ل��ى ك���ل امل��س��ت��وي��ات ذل��ك 
ال��دور ال��ذي استند إل��ى مبادئ 
وقواعد وجهتمونا يا صاحب 
السمو إلى االلتزام بها دائما في 
عاقاتنا الدولية وهي احترام 
س��ي��ادة ال���دول واحل��ف��اظ على 
حسن اجلوار والتمسك بقواعد 
القانون ال��دول��ي والعمل على 
تعزيز األم��ن والسلم الدوليني 
وإعطاء األولوية لدعم األوضاع 

اإلنسانية الصعبة.
كما نعاهد سموكم أننا في 
إط��ار هذا ال��دور سوف نواصل 
إياء أبناء وطننا الغالي أهمية 
قصوى من الرعاية واالهتمام 
واملساعدة في حل ما يعترضهم 
م��ن م��ش��ك��ات واحل��ف��اظ على 

مصاحلهم في اخلارج.
وف���ي اخل��ت��ام ن��ت��ض��رع إل��ى 
الباري عز وجل أن ميتع سموكم 
مبوفور الصحة والعافية وأن 
يحفظكم برعايته وعنايته وأن 
ي��ص��ون لوطننا ال��غ��ال��ي أمنه 
واستقراره وازده���اره في ظل 

قيادتكم احلكيمة.
وق���د ق���ام ص��اح��ب السمو 
أمير الباد وسمو ول��ي العهد 
بالتوقيع على سجل الشرف. 
ومت خ��ال ه��ذه ال��زي��ارة إه��داء 
سموه وسمو ولي العهد هدايا 

تذكارية بهذه املناسبة.
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سمو األمير يقيم مأدبة إفطار على شرف وزير 
الدفاع ورئيس األركان وكبار قادة اجليش

استقبل صاحب السمو أمير الباد الشيخ صباح 
األحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد بقصر 
دسمان مساء أمس األول النائب األول لرئيس مجلس 

ال���وزراء ووزي��ر الدفاع الشيخ ناصر صباح األحمد 
ورئيس األرك��ان العامة للجيش الفريق الركن محمد 
خالد اخلضر وكبار القادة في اجليش الكويتي حيث 

أقام سموه رعاه الله مأدبة إفطار على شرفهم. وحضر 
اللقاء نائب رئيس احل��رس الوطني الشيخ مشعل 

األحمد.

سموه زار مبنى وزارة اخلارجية

األمير: الدبلوماسية الكويتية متارس الواقعية والتوازن في مجلس األمن

سمو األمير وسمو ولي العهد خال زيارة مبنى وزارة اخلارجية

سمو الشيخ جابر املبارك والشيخ مشعل األحمد

حتية من سمو األمير للحضور
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سمو األمير وسمو ولي العهد والشيخ مشعل األحمد خال مأدبة اإلفطار

أمير الباد يلقي كلمة خال اللقاء

تقدمي هدية تذكارية لسمو األميرالشيخ صباح اخلالد مرحباً بحضور سمو األمير وسمو ولي العهد
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