
افتتحت الهيئة اخليرية اإلسالمية 
العاملية صباح، أم��س األح��د، مجمع 
هاريبور التعليمي لرعاية األيتام في 
جمهورية باكستان بدعم من احملسن 
سلمان محمد احلميدان وأهل اخلير في 
الكويت، وبالتعاون مع هيئة اإلغاثة 
اإلنسانية التركية ( IHH(  ومؤسسة 
ُخبيب الباكستانية، بحضور الوزير 
الفيدرالي للطاقة بجمهورية باكستان 
اإلس��الم��ي��ة عمر أي���وب خ��ان ووزي��ر 
االتصاالت واألشغال االحتادي األسبق 

يوسف أيوب خان.
وج����رت وق��ائ��ع اف��ت��ت��اح املجمع 
التعليمي ع��ب��ر آل��ي��ة ال��ب��ث املباشر 
امل��ش��ت��رك ب��ن ال��ك��وي��ت وب��اك��س��ت��ان 
بحضور لفيف من املسؤولن وقيادات 
العمل اخليري من البلدين، واشتمل 
امل��ش��روع على مجموعة م��ن املرافق 
اإلي��وائ��ي��ة والتعليمية والتدريبية 
والسكنية والصحية واخلدمية التي 
تقدم رعاية مجانية شاملة لأليتام 
واألطفال الفقراء الذين فقدوا آباءهم 
جراء زلزال باكستان في 2005 وفق 

منهج تربوي موحد على أسس علمية.
رسالة تأهيلية

 وق����ال رئ��ي��س ال��ه��ي��ئ��ة اخل��ي��ري��ة 
واملستشار بالديوان األميري د. عبد 
الله املعتوق ف��ي كلمته خ��الل حفل 
االف��ت��ت��اح: إن رس��ال��ة ه��ذا امل��ش��روع 
التعليمي النوعي تأهيلية وتعليمية 
وصحية ومعيشية ألي��ت��ام منطقة 
ه��اري��ب��ور الباكستانية وأطفالها 
الفقراء، الفًتا إلى أنه يتكون من سكن 
ل� 190 يتيًما، ومعهد تدريب مهني ل� 
1000 متدرب، ومدرسة تسع 576 
طالًبا وطالبة، ووحدة صحية ومخبز 
آل��ي وبئر ارت��وازي��ة، ومحطة طاقة 
الشمسية وخ��زان مياه خلدمة 1128 
مستفيداص. وأضاف أن هذا املشروع 
يأتي في إط��ار التوجه اإلستراتيجي 
للهيئة ن��ح��و امل��ش��اري��ع التنموية 
والتعليمية ال��ت��ي تسهم ف��ي بناء 
اإلنسان، مشيًرا إلى إن استراتيجية 
الهيئة التي متتد من )2024-2020(، 
تسعى إل��ى تعظيم امل��س��ار الوقفي 
والتنموي للهيئة، ورسالتها تتمحور 
حول متكن اإلنسان َتْعلِيِمياً َوَثَقاِفياً 
َواْقِتَصاِدياً، ليكون قادراً على إحداث 
التأثير اإليجابي في مجتمعه، عبر 
برامج نوعية عالية اجلودة، وشراكات 

فعالة.
وتابع قائالً: إن طموحنا في الهيئة 
اخليرية يكمن في إحداث األثر األكبر 
في مجال متكن اإلنسان بنطاق عمل 
الهيئة اجلغرافي من خالل مجموعة من 
األهداف االستراتيجية التي تركز على 
التعريف بالثقافة اإلسالمية الوسطية 
، وال��ت��م��ك��ن االق��ت��ص��ادي ألص��ح��اب 
احل��اج��ة، وت��وف��ي��ر ف���رص تعليمية 
وتأهيلية حتقق مخرجات نوعية، 
وبناء القدرات الداخلية للمؤسسات 
امليدانية الشريكة، وتعظيم امل��وارد 
املالية اخليرية واستدامتها ، وتنمية 

األص�����ول االس��ت��ث��م��اري��ة وتعظيم 
عوائدها. وأش��ار إلى أن خطة الهيئة 
تشتمل على مجموعة م��ن األه���داف 
التمكينية، الرامية إلى رفع الكفاءة 
ال��ت��ش��غ��ي��ل��ي��ة وت��ط��وي��ر ش���راك���ات 
إستراتيجية فعالة، وصناعة خدمات 
ومنتجات نوعية مبتكرة، وحتقيق 
ال��ت��واص��ل ال��ف��ع��ال حت��ق��ي��ًق��ا لرضا 
املتبرعن واملستفيدين وتعظيماً لألثر، 
موضحاً أن هذه األه��داف ترجمت إلى 
أكثر م��ن 30 م��ب��ادرة إستراتيجية، 
بهدف حتقيق األث��ر املطلوب ورف��ع 

مستوى أداء الهيئة.
ووج��ه د.امل��ع��ت��وق خالص الشكر 
وعظيم االمتنان والتقدير إلى صاحب 
السمو لتوجيهاته السامية الداعمة 
للعمل اخليري، سائاًل املولى عز وجل 
أن مين عليه بالشفاء العاجل، وأن 
يعود بسالمة الله وحفظه إلى وطنه 
وش��ع��ب��ه مل��واص��ل��ة م��س��ي��رة العطاء 

الوطني واخليري.
وأردف قائالً: إن سعادتنا بافتتاح 
هذا املشروع ال تقل عن سعادة أبناء 
منطقة هاريبور املستفيدين من هذا 
امل��ش��روع، موجًها الشكر جلميع من 
أس��ه��م ف��ي ه���ذا اإلجن����از الكبير من 
متبرعن ومتطوعن وعاملن ، وعلي 
رأسهم رجل البر والعطاء العم سلمان 
محمد احلميدان ، لدعمه السخي لهذا 
امل��ش��روع ال��ذي أدخ��ل السعادة على 
ق��ل��وب اآلالف م��ن ال��ف��ق��راء واألي��ت��ام 

والطلبة.
ك��م��ا وج����ه ال��ش��ك��ر أله����ل اخل��ي��ر 
واإلحسان في الكويت الذين كان لهم 
الفضل بعد الله تعالى في تدشن هذا 
امل��ش��روع التعليمي النوعي وغيره 
م��ن امل��ش��اري��ع اإلغ��اث��ي��ة والصحية 

والتنموية للهيئة اخليرية.
وأعرب د.املعتوق عن تقديره ألركان 
سفارتنا ف��ي باكستان حلضورهم 
ال���دائ���م ف���ي م��ث��ل ه����ذه امل��ن��اس��ب��ات 
اإلنسانية ودوره��م الرائد في تذليل 
الصعاب وتقدمي التسهيالت لوفودنا 
اإلغاثية، مثمًنا جهود شركاء الهيئة 
ممثلن ف��ي هيئة اإلغ��اث��ة اإلنسانية 
التركية )IHH ( ومؤسسة ُخبيب 
الباكستانية لدورهما االحترافي في 

تنفيذ هذا املشروع.

تعزيز العالقات املشتركة
م��ن جهته ق��ال ممثل سفير دول��ة 
ال��ك��وي��ت ف��ي باكستان السفير فهد 
املزعل في كلمته: إن مثل هذه املشاريع 
اخل��ي��ري��ة تعكس م��ت��ان��ة ال��ع��الق��ات 
الكويتية � الباكستانية املشتركة 
وقوتها، وتعزز مسيرتها التاريخية، 
مؤكًدا أن ما يجمع الشعبن الكويتي 
والباكستاني يتجاوز حدود العالقات 
البروتوكولية إل��ى أواص���ر األخ��وة 

اإلسالمية وروابط الصداقة املخلصة.
وتابع قائاًل: ال ننسى جلمهورية 
باكستان وقفتها الشجاعة ومناصرتها 
للحق الكويتي إبان فترة الغزو الغاشم 
على ال��ك��وي��ت ف��ي أغسطس 1990، 
ولهذا سيبقى اس��م باكستان عنواًنا 
للصداقة واألخ��وة احلقة في قلب كل 

كويتي لوقوفها مع أشقائها في أنبل 
مهمة، وهي رفض الظلم والغدر الذي 
تعرضت له، وكان من نتيجة مثل هذه 
امل��واق��ف املنصفة ع��ودة الكويت إلى 
شعبها واستعادتها دوره��ا اخليري 

الريادي في العالم.
وف���ي م��ع��رض إش���ادت���ه باملجمع 
التعليمي النوعي لرعاية األيتام، قال 
إن التشريع اإلسالمي شدد على أهمية 
كفالة األي��ت��ام وإحاطتها بالرعاية 
واملودة والرحمة، وأقر لها من احلقوق 
ما يكفل لها حياة كرمية، م��ؤك��ًدا أن 
إقامة ه��ذا املجمع التعليمي هو جزء 
يسير من حقوق هذه الشريحة التي 
حتتاج إلى الرعاية الصحية املستمرة، 
وال��ت��وج��ي��ه امل��س��ت��دام، واإلح��س��اس 

بالدفء املجتمعي، والتكوين العلمي.
وأش�����ار إل����ى اح��ت��ف��ال املجتمع 

اإلن��س��ان��ي ال��ع��امل��ي ف��ي 9 سبتمبر 
ب��ال��ذك��رى ال��س��ادس��ة لتتويج سمو 
األمير قائداً للعمل اإلنساني، وتسمية 
الكويت مركًزا للعمل اإلنساني، تقديًرا 
للمواقف اإلنسانية الدولية لسمو 
األم��ي��ر، ودع��م��ه امل��ت��واص��ل ملسيرة 
العمل اإلن��س��ان��ي، وإرس��ائ��ه مفهوم 
الدبلوماسية اإلنسانية ليصبح ركيزة 
أساسية من ركائز السياسة اخلارجية 

الكويتية.
ووجه الشكر ألهل اخلير والعطاء 
الذين جادوا بأموالهم إلسعاد األيتام 
والفقراء وإدخال الفرحة على قلوبهم، 
ورس���م االب��ت��س��ام��ة ع��ل��ى وج��وه��ه��م، 
مثمًنا جهود اجلهات التي أسهمت في 
إقامة هذا املشروع الرائد، وعلي رأسها 

الهيئة اخليرية اإلسالمية العاملية.
مشروع متكامل

وب����دوره ق��ال ن��ائ��ب رئ��ي��س هيئة 
اإلغاثة اإلنسانية التركية للعالقات 
اخلارجية حسن إيناجي: إن املشروع 
التعليمي التنموي ال��رائ��د سيقدم 
خدمات نوعية لشريحة األيتام التي 
أمر اإلس��الم احلنيف باإلحسان إليها 
والعناية بها، وسيكون له عظيم األثر 
وال��ف��ائ��دة على احملتاجن م��ن شعب 
املنطقة. وأض���اف ان ه��ذا امل��ش��روع 
ال��ن��وع��ي امل��ت��ك��ام��ل ي��ق��دم ال��رع��اي��ة 
االجتماعية والصحية والتعليمية 
والتنموية املتميزة ألطفالنا األيتام 
والطلبة ال��ف��ق��راء، وي��ع��د أمن��وذج��اً 
للمشروعات الناجحة ال��ت��ي حتقق 
األثر اإليجابي األكبر ألنها تستهدف 
بناء اإلنسان والنهوض باملجتمعات 

بتمكن أبنائه وتنمية قدراتهم.
ولفت ايناجي إلى أن هذا املشروع 
يجسد بوضوح النجاح ال��ذي حتققه 
الشراكة اإلستراتيجية الفعالة بن 
املؤسسات اإلنسانية ويعبر عن مكانة 
العالقات األخوية الصادقة بن الدول 

واملؤسسات والشعوب.
وأك��د أن��ه أح��د ال���دالالت الواضحة 
على املسار اإلنساني اخليري املتميز 

الذي
تنتهجه ال��ك��وي��ت حتى أصبحت 
مركزاً إنسانياً عامَلِياً وأميرها قائداً 

للعمل اإلنساني.

متكن فريق بحثي طبي كويتي 
م��ك��ون م��ن علماء ومختصن من 
معهد دسمان للسكري وجامعة 
الكويت، في إجن��از غير مسبوق،  
من نشر بحث يتناول نتائج مهمة 
ح���ول م��ض��اع��ف��ات “كوفيد 19” 
ل��دى م��رض��ى ال��س��ك��ري ف��ي مجلة 
“Diabetes Care” األمريكية 
املرموقة واملصنفة كثاني أفضل 
م��ج��ل��ة ب��ح��ث��ي��ة ل��ل��غ��دد ال��ص��م��اء 
وال��س��ك��ري على مستوى العالم 
بعامل تأثير يتجاوز ال�16. وتصدر 
ه��ذه املجلة م��ن راب��ط��ة السكري 
األمريكية وهي واح��دة من أفضل 
املجالت العاملية املتعلقة بأبحاث 

السكري.
وق���ال األس��ت��اذ املساعد بكلية 
العلوم الطبية املساعدة والباحث 
املنتدب مبعهد دس��م��ان للسكري 
ورئ��ي��س الفريق البحثي د. حمد 
ي��اس��ن: إن م��خ��اط��ر املضاعفات 
والوفاة تزداد بن مرضى “كوفيد 
19” في ح��ال إصابتهم بأمراض 
مزمنة أخ��رى كالسمنة وأم��راض 
ال��ق��ل��ب وم����رض ال��س��ك��ري، وق��د 
يعطي هذا األم��ر انطباع بأن عدم 
وج��ود م��رض مزمن عند املصاب 
كفيل بحمايته من تلك األع��راض 
ومضاعفاتها، “ولكن بعد حتليل 
ب��ي��ان��ات مجموعة م��ن مرضى” 
كوفيد 19” بالكويت تبن لنا أن 
هذا املفهوم غير دقيق حيث اكتشفنا 
أن اخل��ط��ورة تتناسب م��ع زي��ادة 
مستوى السكر بالدم بشكل غير 
مألوف على عكس الفكر التقليدي 
ذو النظرة الثنائية والذي يصنف 
امل��رض��ى على أن��ه��م إم��ا مصابن 

بالسكري أو غير مصابن.
وأش���ار إل��ى أن الفريق الطبي 
ل��م ي��ق��م بتصنيف امل��رض��ى إل��ى 
مجموعة مصابة بالسكر وأخرى 
غير مصابة، بل مت ترتيبهم بشكل 
يتناسب تدريجيا م��ع مستوى 
السكر ب��ال��دم وم��ن ث��م مت دراس��ة 
عالقة خطورة املضاعفات والوفاة 
ال��ن��اجت��ة م��ن كوفيد19- بهذا 

التدرج.
وأضاف د. حمد ياسن أنه وبعد 
النظر إلى البيانات من هذه الزاوية 
اكتشفنا أن درجة اخلطورة تزداد 
بشكل كبير مع كل زي��ادة بسيطة 
مبستوى سكر ال��دم حتى وإن لم 
يكن املصاب ب�”كوفيد 19” مريض 
ب��ال��س��ك��ري. ب��اإلض��اف��ة إل���ى ذل��ك 
اكتشفنا أن وتيرة ارتفاع اخلطورة 
م��ع زي���ادة مستوى السكر تكون 
أقل عند مرضى السكر وأكثر عند 

اآلخرين.
وأشار إلى أن هذا االكتشاف له 
دالالت تخفى عن النظرة التقليدية 
الثنائية فهو يوضح أن خطورة 

مرض “كوفيد 19” تزداد مع زيادة 
مستوى السكر بالدم وبشكل كبير 
عند غير املصابن مبرض السكري 

بعالقة  ذو شكل “الخطي”.
وأض��اف أن هذه النظرة تسمح 
ب��ت��ح��ل��ي��ل أدق وأش���م���ل ل��ع��الق��ة 
مضاعفات “كوفيد 19” مبرض 
السكري وكذلك مبستوى السكر 
بالدم. وقد يشير هذا اإلكتشاف إلى 
أن هناك عالقة بن عدوى فيروس 
كورونا املستجد للجسم وبن كمية 
السكر ب��ال��دم س��واء ك��ان املريض 

مصاب بالسكري أم ال.
وثمن د. ياسن التعاون املثمر 
بن وزارة الصحة ومعهد دسمان 
للسكري وج��ام��ع��ة ال��ك��وي��ت في 
مواجهة جائحة “كورونا” منذ 
اليوم األول. وأشاد بتظافر اجلهود 
ب��ن األط��ب��اء وال��ب��اح��ث��ن وال���ذي 
ساهم بتعزيز االستجابة للوباء 

من خالل البحث العلمي النشط. 
وي��أت��ي ه���ذا ال��ب��ح��ث كنتيجة 
ل��الس��ت��ج��اب��ة البحثية جلائحة 
كورونا في معهد دسمان للسكري، 
وال��ذي أنشأته مؤسسة الكويت 
للتقدم العلمي، وال��ذي شكل فرق 
بحثية متخصصة عملت دون 
ت��وق��ف منذ ب��داي��ة اجلائحة على 
دراس��ة وباء كورونا ومضاعفاته 
ب��ال��ت��ع��اون م��ع وزارة الصحة 

وباحثن من جامعة الكويت.
وض���م ال��ف��ري��ق ال��ع��ل��م��ي ال��ى 
ج��ان��ب د. حمد ي��اس��ن ك��ال م��ن د. 
ب��راك األحمد عضو معيد البعثة 
في كلية الصحة العامة بجامعة 
الكويت وطالب الدكتوراه بجامعة 
ه��ارف��ارد، ود. عبدالله الشمري 
األستاذ املساعد بقسم الرياضيات 
بكلية العلوم بجامعة الكويت 
ود. عبدالله بن نخي استشاري 
السكري وال��غ��دد الصماء مبعهد 
دس��م��ان للسكري والبروفيسور 
فهد املال الرئيس التنفيذي لقطاع 

األبحاث مبعهد دسمان للسكري.
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هنأووا سموه بوسام االستحقاق العسكري األمريكي برتبة قائد أعلى

وزير اخلارجية القطري: أمير الكويت له مكانة عظيمة في قلب كل مواطن قطري
أكد نائب رئيس مجلس ال��وزراء وزير 
اخل��ارج��ي��ة ال��ق��ط��ري ال��ش��ي��خ محمد بن 
عبدالرحمن آل ثاني، أن لصاحب السمو 
أمير البالد الشيخ صباح األحمد مكانة 

عظيمة في قلب كل مواطن قطري.
وبارك الشيخ محمد بن عبدالرحمن في 
مداخلة عبر برنامج )ماذا بعد( بتلفزيون 
الكويت، أول أم��س، لصاحب السمو أمير 
ال��ب��الد تكرمي سموه ب��وس��ام االستحقاق 
العسكري األمريكي برتبة قائد أعلى مهنئا 
“الشعب الكويتي والقطري واخلليجي” 

بهذا التكرمي.
وق����ال: إن س��م��و أم��ي��ر ال��ب��الد “عميد 
للدبلوماسية العربية وقائد ملسيرتها وهذا 
التكرمي ليس بغريب على سموه وهو في 
نظرنا وأعيننا رفع التكرمي وليس التكرمي 

من رفعه”.
وأضاف: “نحن نرى أن التكرمي مستحق 
وتتويج لسلسلة حافلة من اإلجنازات بعد 
تتويج سموه قائدا للعمل اإلنساني في عام 

.”2014
وأش���ار إل��ى أن سمو أمير ال��ب��الد عرف 
بالسياسة العقالنية التي أدار بها دفة 
السياسة اخلارجية الكويتية ثم احلكم 
في دولة الكويت، مؤكداً أن لدولة الكويت 
مكانة كبيرة ومرموقة بن األمم بفضل 

أياديها البيضاء املمتدة لدول العالم كافة.
وذك���ر أن دول���ة ال��ك��وي��ت دول���ة رائ��دة 
ف��ي تأسيس العمل التنموي بتأسيسها 
الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية 
العربية في ع��ام 1961، مشيراً إل��ى أنها 
كانت سباقة في العمل التنموي وامتدت 

مشاريعها وعطاياها لدول العالم كافة.
ولفت إل��ى أن مساهمات دول��ة الكويت 
خ��الل عضويتها مبجلس األم��ن في عامي 
2018 و2019 كانت “بناءة وإيجابية”، 
موضحاً أنها دافعت عن حقوق اإلنسان 
والقضايا التي تخفف من معاناة الشعوب 
العربية والعاملية ولعبت دورا بناء في 

احلفاظ على السلم واألمن العاملين.
وق���ال: “كمواطن قطري وليس وزي��ر 
خارجية دولة قطر فقط فإن لصاحب السمو 
أمير الكويت مكانة كبيرة ج��داً وعظيمة 

في قلب كل مواطن قطري خصوصا عندما 
وجدنا سموه في بداية األزم��ة اخلليجية 
في 2017 يسافر من دول��ة إلى أخ��رى في 
محاولة لرأب الصدع واستمر التزامه بهذه 
اجلهود حتى اليوم من أج��ل رأب الصدع 

وإعادة اللحمة إلى البيت اخلليجي”.
وأكد أن قطر حكومة وشعباً تثمن جهود 
صاحب السمو أمير دول��ة الكويت وتثمن 
جهود دولة الكويت ليس في املساهمة في 
حل األزم��ة اخلليجية فقط بل في األزم��ات 
األخ����رى وامل��س��اه��م��ات اإلن��س��ان��ي��ة التي 
تقدمها س��واء ف��ي اليمن أو ال��ع��راق بعد 
احلرب وإعادة اإلعمار وغيرها من القضايا 

اإلنسانية التي تهم الشعوب العربية.
ولفت إلى أن دول��ة الكويت لها مواقف 
مشرفة جتاه القضية الفلسطينية ودعم 
ال��ش��ع��ب الفلسطيني الشقيق م��ن أج��ل 
احلصول على دولته من خالل احلل العادل. 
من جانبه، أك��د وزي��ر الدولة للشؤون 

اخل��ارج��ي��ة ال��س��ع��ودي ع��ادل اجلبير، أن 
صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح 
األحمد، شخصية عظيمة تتمتع باحلكمة 
والتواضع وبعد النظر، مؤكداً قيادة سموه 
البالد بشكل مميز وتعاونه مع أشقائه 

قادة مجلس التعاون لدول اخلليج العربية 
بشكل مميز.

وأضاف الوزير اجلبير في اتصال هاتفي 
مع تلفزيون الكويت، أول أمس، أن التاريخ 
يشهد باهتمام سموه بالتنمية واملساعدات 

اإلنسانية للدول األخ��رى وتعزيز مكانة 
مجلس التعاون اخلليجي وأعماله.

وذكر أن بن اململكة العربية السعودية 
ودول��ة الكويت عالقات أخوية وتاريخاً 
ومستقبالً واح��داً “ونحن في اململكة دائماً 
حريصون على التواصل وال��ت��ش��اور مع 
سموه”، متطلعن الس��ت��م��رار سموه في 
مسيرته ال��ت��ي ق��اد بها ال��ب��الد على مدى 
سنوات طويلة ومتمنن له الصحة والعافية 
وللشعب ال��ك��وي��ت��ي األم���ن واالس��ت��ق��رار 

والتقدم.
وأك���د اجلبير أن منح س��م��وه )وس��ام 
االستحقاق العسكري األم��ري��ك��ي برتبة 
ق��ائ��د أع��ل��ى( م��ن قبل ال��رئ��ي��س األمريكي 
دونالد ترامب يعبر عن املركز واالحترام 
الذي يناله سموه من املجتمع الدولي ومن 
الواليات املتحدة األمريكية بشكل خاص 
“وهو وسام ال مينح إال نادراً جداً” وهو ما 

يعبر عن مكانة سموه في العالم أجمع.

من جانبه، هنأ وزير اخلارجية البحريني 
الدكتور عبداللطيف الزياني صاحب السمو 
أمير البالد الشيخ صباح األحمد، مبناسبة 
منح سموه )وس��ام االستحقاق العسكري 

األمريكي برتبة قائد أعلى(.
وقال الوزير الزياني في اتصال هاتفي 
م��ع تلفزيون ال��ك��وي��ت: إن “هذا التكرمي 
ي��ع��ك��س أوال م��ت��ان��ة وق����وة ال��ع��الق��ات 
اإلستراتيجية والصداقة بن دولة الكويت 
والواليات املتحدة االمريكية”، مؤكداً أنه 
تكرمي عاملي مستحق لسموه يأتي تقديراً 
واعترافاً جلهود سموه الكرمي السياسية 

والدبلوماسية.
ك��م��ا رف���ع ال��زي��ان��ي خ��ال��ص التهاني 
والتبريكات ملقام سمو أمير البالد والشعب 
الكويتي، مبناسبة جناح العملية اجلراحية 
التي أجريت لسموه مؤخراً، داعياً املولى 
ع��ز وج��ل أن ينعم على س��م��وه مبوفور 
الصحة والعافية والعمر املديد وأن يعيده 
لنا ولوطنه ساملا معافى “ليواصل قيادة 
املسيرة املباركة.. مسيرة اإلجنازات اخليرة 

لدولة الكويت وشعبها العزيز”.
وأضاف أن، اجلميع يشهد على ما يقوم 
به سمو أمير البالد “من جهود لترسيخ 
التضامن والتكامل اخلليجي وإعادة اللحمة 
اخلليجية في رحالته املكوكية ويعزز ذلك 
ما يحظى به سموه من تقدير واحترام من 
إخوانه قادة دول مجلس )التعاون لدول 
اخلليج العربية( وما يتحلى به من حكمة 
ورؤية بالغة وخبرة دبلوماسية وسياسية 

طويلة نالت احترام إخوانه جميعاً”.
وأوضح أن العالم يقدر املواقف الكويتية 
النبيلة وال��دور ال��ذي يقوم به سمو أمير 
ال��ب��الد لتقدمي ال��ع��ون وامل��س��اع��دة للدول 
النامية على حتقيق وتنفيذ مشاريعها 
وخططها التنموية واجلهود اخليرة التي 
تقوم بها دول��ة الكويت على املستوين 
الرسمي واأله��ل��ي ف��ي م��ج��ال دع��م العمل 
اإلنساني حتى نال سموه بكل ج��دار لقب 
)ق��ائ��د للعمل اإلن��س��ان��ي( وه���و “شرف 
كبير نعتز ب��ه كلنا لقائد مخلص بذل 
ج��ه��داً م��ت��واص��الً وسخياً م��ن أج��ل خدمة 

اإلنسانية”.

د. عبداللطيف الزياني
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