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«راهنلا» استطلعت آراءهم حول العهد الجديد

ناشطون :سمو ولي العهد يسعى دائمًا إلى اإلصالح
د .علي البلو�شي

مناير العنزي

�شعود النجادة

حوراء د�شتي

البلوشي :رجل حكيم ويتمتع
برؤية إصالحية وعشق للتطوير
الغريب :سمو ولي العهد حازم في
قيادته وارتقى بالحرس الوطني
إلى مكانة عاملية
املفيدي :نأمل من سموه أن
يدعم الشباب في تحقيق أفكارهم
وطموحاتهم
املياح :الحرس الوطني بقيادة
ٔ
سموه اثبت وجوده خالل أزمة
«كورونا »
تقي :ثقتنا كبيرة بما سوف يقدمه
سموه في املرحلة املقبلة
الشراح :ولي العهد مشهود
له بالعدالة ويهتم بالكفاءات
الوطنية
أشواق العنزي :عاصر الحياة
السياسية واالقتصادية
واالجتماعية في الكويت
منذ صغره
دشتي :تزكيته لوالية العهد
استحقها بجدارة من خالل
مسيرته الحافلة باإلنجازات
الخباز :رجل من طراز رفيع يملك
القوة والشموخ
الخياط :اعتاد سموه مرافقة الكبار
من أسرة الحكم فاكتسب
فكرًا ومعرفة
مناير العنزي :متفائلة بدعم
وتشجيع سمو ولي العهد للعمل
التطوعي

�شمو ويل العهد ال�شيخ م�شعل الأحمد
كتب عبداهلل جاسم

ع�ل��ى ال��رغ��م م�م��ا ت�م��ر ب��ه ال �ب��اد م��ن ت��داع �ي��ات ازم ��ة ال�ك��ورون��ا
«كوفيد  »19والمشاكل والتجاذبات السياسية وق��رب انتهاء
الفصل التشريعي االخير واالستعداد لانتخابات البرلمانية
 ،وعلى وق��ع الصدمة الكبيرة وال�ح��زن ال��ذي خيم على الباد
بفقد امير دول��ة الكويت ال��راح��ل سمو الشيخ صباح االحمد
 ،ت��ول��ى ش��ؤون ال�ب��اد سمو االم�ي��ر الشيخ ن��واف االح�م��د وتم
تزكية ول��ي العهد الجديد سمو الشيخ مشعل االحمد وهما
خير خلف لخير سلف االم��ر ال��ذي آذن ب��دخ��ول حقبة جديدة
استبشر فيها المواطنون بعهد جديد يتميز بالتغيير ودعم
طموحات الشباب واالصاح في البلد.
«ال �ن �ه��ار» استطلعت اراء ع��دد م��ن ال�ن��اش�ط�ي��ن االجتماعيين
وال �ت��رب��وي �ي��ن واالع ��ام �ي �ي ��ن ح� ��ول ن �ظ��رت �ه��م ل �ل �ع �ه��د ال �ج��دي��د
وط �م��وح��ات �ه��م ف �ي��ه  ،وق ��د اك � ��دوا ث�ق�ت�ه��م ب �ن��زاه��ة وح� ��زم سمو
ول��ي العهد المشهود له وانصافه للطاقات الشبابية ،آملين
ان تشهد ال�س�ن��وات ال�ق��ادم��ة اص��اح��ا ج��ذري��ا وح��ا للمشاكل
العالقة وازدهارا في اقتصاد البلد واوضاعه المعيشية .
م��ن جانبه ق��ال الناشط االجتماعي د .علي البلوشي :بوفاة
ف�ق�ي��د ال �ك��وي��ت واالم � ��ة ال �ع��رب �ي��ة واالس��ام �ي��ة وال �ع��ال��م وف�ق�ي��د
الحكمة واالن�س��ان�ي��ة ورح�ي��ل ق��ائ��د الدبلوماسية المغفور له
سمو الشيخ ص�ب��اح االح�م��د ال��ى ال��رف�ي��ق االع�ل��ى بعد مسيرة
س�ي��اس�ي��ة وان �س��ان �ي��ة م�ش��رف��ة ت�ن�ح�ن��ي ل�ه��ا ال � ��رؤوس اح�ت��رام��ا
وفخرا  ،تقلد امير التواضع والحكمة سيدي صاحب السمو
الشيخ نواف االحمد الصباح حفظه الله ورعاه مسند االمارة
ومن ثم تزكيته السامية لسيدي سمو الشيخ مشعل االحمد
ل��والي��ة ال�ع�ه��د ب�ك��ل ان�س�ي��اب�ي��ة ون �ظ��رة ث��اق�ب��ة ل�ي�ك��ون ع��ون��ا له
وع �ض��ده ،رغ ��م م��ا يحمله ان �ت �ق��ال ال�س�ل�ط��ة م��ن ص �ع��وب��ات في
اغلب دول العالم اال اننا بفضل من الله اوال وثم بفضل حكمة
صاحب السمو امير ال�ب��اد وت��واف��ق أس��رة ال الصباح الكرام
ووعي الشعب الكويتي الوفي .
وتابع البلوشي :وقد بارك الجميع وأثنى على هذا االختيار
السامي واستبشر الجميع بالخير لما يحمله سمو الشيخ
م�ش�ع��ل م ��ن ن �ض��ج ب��ال�ف�ك��ر وح �ك �م��ة وم ��ا ي�ت�م�ت��ع ب ��ه م ��ن رؤي ��ة
اص��اح �ي��ة وع �ش ��ق ل �ل �ت �ط��وي��ر الف �ت ��ا ال� ��ى ان س �م ��وه ي �ع��د م��ن
ال�ف��اع�ل�ي��ن ف��ي االس ��رة ال�ح��اك�م��ة ول��م ي�ك��ن ب�ع�ي��دا ع��ن االح ��داث
وال�م�ل�ف��ات المهمة ب��ال�ش��أن ال�ك��وي�ت��ي ،وخ�ي��ر ش��اه��د على هذه
الكلمات ما لمسه الحرس الوطني من تقدم وازده��ار وتطور
حيث اهتم سموه بتشجيع وتحفيز منتسبي المؤسسة على
االل�ت�ح��اق ب��ال��دورات وورش ال�ع�م��ل ودع �م��ه للحاصلين على
الشهادات العليا واهتمامه بالتحصيل االكاديمي والمهني.
واضاف  :ويقوم سموه باستقبال المميزين ويشجعهم بشكل
فوري ولمسنا دور الحرس الوطني جليا وقت االزم��ات حيث
يقوم رجال الحرس الوطني بسد النقص في اي قطاع وتشارك
المؤسسة بفاعلية باالنشطة المجتمعية المختلفة  ،أي أن
سموه اهتم باالنسان والبنيان وجودة العمل واالنجاز  ،وله
اس�ه��ام��ات فعالة ب ��وزارة ال��داخ�ل�ي��ة سابقا ك��ذل��ك وت��م تكريمه
ب��وس��ام ج��وق��ة ال �ش��رف م��ن ج�م�ه��وري��ة ف��رن�س��ا نظير ع�ط��اءات��ه
ال �م �م �ي��زة ،ه� ��ذا ب �ف �ض��ل اه �ت �م��ام س �م��و ول� ��ي ال �ع �ه��د ال�ح�ث�ي��ث
ومتابعته ورغبته في االبداع والتطوير.
واض � ��اف :وم �ع ��روف ع��ن س �م��وه االه �ت �م��ام ب��ال�ع�م��ل واالن �ج��از
اك�ث��ر م��ن اهتمامه بالظهور االع��ام��ي  ،ويمتلك خ�ب��رة امنية
ك�ب�ي��رة ،فهنيئا للكويت ب�ه��ذا االخ�ت�ي��ار ون�ح��ن ع�ل��ى ث�ق��ة ب��أن
ق �ط��ار االص� ��اح وال�ت�ط��وي��ر ل��ن ي�ت��وق��ف ب��ل سيستمر وبشكل
متميز ونرجوا من الله عز وجل أن يمد سيدي صاحب السمو
امير الباد وسيدي سمو ولي العهد حفظهما الله ورعاهما
ب��ال�ص�ح��ة وال�ع��اف�ي��ة وأن ي�ن�ف��ع ب�ه�م��ا ال �ب��اد وال �ع �ب��اد ون�س��أل
ال �ل��ه ل�ه�م��ا ال�ت��وف�ي��ق وال� �س ��داد ل�م��ا ف�ي��ه خ�ي��ر ورف �ع��ة للكويت
وشعبها ال��وف��ي واع��ان�ه�م��ا ال�ل��ه ع�ل��ى م��واج�ه��ة م�ص��اع��ب ه��ذه
المرحلة الحرجة التي يواجهها العالم من الناحية الصحية
واالقتصادية وغيرها من ملفات الشأن الداخلي الهامة وأن
تتجاوز الكويت بقيادتها الحكيمة كل المعوقات حتى نلحق
بركب التقدم واالزدهار وتستكمل المسيرة العطرة بشكل أكثر
اشعاعا وتميزا وأن نتبوأ المكانة المرموقة بين دول العالم

اإميان ال�رشاح

حورية تقي

ونبايع ونعاهد نحن كشعب ال�ق�ي��ادة على السمع والطاعة،
وحفظ الله الكويت وقيادتها وشعبها من كل مكروه.

العهد الجديد
نايب ٔ
ومن جانبه قال ٔ
رييس االتحاد العربي للتنمية البشرية
ّ
واالس�ت�ث�م��ار س��ام��ه ال �غ��ري��ب :ارف ��ع اس�م��ى اي ��ات التهنئة ال��ى
سمو الشيخ مشعل االحمد الصباح لنيله ثقة حضرة صاحب
السمو امير الباد الشيخ نواف االحمد بتنصيبه وليا للعهد
وم��ا عرفناه ع��ن الشيخ مشعل ال�ح��زم وال�ق�ي��ادة الحكيمة فقد
ارتقى بالحرس الوطني الصبح من افضل ٔ
الموسسات ليس
فقط على المستوى المحلي وانما العالمي وكلنا ثقة بسموه
ع �ض �ي��دا ل �ص��اح��ب ال �س �م��و االم �ي��ر ل��اب �ح��ار ب�س�ف�ي�ن��ة ال�ك��وي��ت
ونقلها الى العهد الجديد لتعود عروس الخليج .
وب � ��دوره ق ��ال ال �م �ح��ام��ي س �ع��ود ال �ن �ج��ادة :ن��رف��ع ل �م �ق��ام سمو
ول��ي ال�ع�ه��د ال�ش�ي��خ مشعل االح �م��د ال�ل��ه اس�م��ى اي ��ات التهنئة
والتبريكات بمناسبة نيله الثقة الغالية وتزكية سمو امير
الباد المفدى الشيخ نواف االحمد له كولي للعهد ،داعين الله
عزوجل ان يكون عونا لسموه في استكمال مسيرة التمنية
وال�خ�ي��ر واالزده� ��ار لدولتنا الحبيبة ال�ك��وي��ت وان ي��دي��م على
وطننا الغالي نعمة االمن واالمان.

الحرس الوطني
اما الناشط االجتماعي فالح المياح فقال في مشاركته :نبارك
ٔ
ل�س�م��و ال�ش�ي��خ م�ش�ع��ل االح �م ��د ع�ل��ى اخ �ت �ي��ار ص��اح��ب السمو
ٔ
ٔ
الشيخ نواف االحمد له ونيله ثقة مجلس االمة ،وسمو الشيخ
ٔ
مشعل االحمد طور الحرس الوطني في كل المجاالت وخال
ٔ
ٔ
ازمة فيروس كورونا اثبتوا وجودهم وهذا دليل على القيادة
ٔ
الحكيمة لسمو ولي العهد الشيخ مشعل االحمد ونسال الله
له التوفيق والنجاح.
وم��ن جانبها ق��ال��ت االع��ام�ي��ة اب ��رار المفيدي ن�ب��ارك النفسنا
بتولي صاحب الحكمة ونصير الشباب الشيخ مشعل األحمد
منصب ولي عهد الباد ونبايعه على السمع والطاعة داعية
ال �ل��ه ان ي �س��دد خ �ط��اه وان يعينه وي �ق��دره ع�ل��ى ح�م��ل االم��ان��ة
العظيمة.
وت��اب�ع��ت ال�م�ف�ي��دي :فسمو ول��ي العهد الشيخ مشعل االحمد
ً
باذن الله خير سندا لسمو االمير فهو رجل االمن القوي وكان
خير قائد بالجهاز العسكري وبكل منصب تواله وفقه الله في
ٔ
خدمة بادنا الحبيبة الكويت وحمايتها ونسال الله تعالى ان
ٔ
يكون خير عون للشباب الكويتي وان ياخد بيدنا ويساندنا
في تحقيق طموحنا لنعمر بادنا بطاقاتنا وافكارنا البناءة.

ربان السفينة
وم��ن جانبها ق��ال ال�ن��اش�ط��ة االج�ت�م��اع�ي��ة ح��وري��ة ت�ق��ي :أب��ارك
ل��وال��دن��ا وأم �ي��رن��ا س �م��و ال �ش �ي��خ ن� ��واف األح �م��د ال� ��ذي ع��اص��ر
الكثير من المواقف التي عاشتها دولتنا الحبيبه فكان نعم
م��ن يستشار وأخ��ذ ف��ي زم��ام األم��ور ف��ي ال��دول��ة لفترة بسيطه
قبل تولية اإلم��ارة والتمسنا حب الكويت في كلماته واليوم
يتوج أميرا  .أسأل الله العلي القدير أن يجعل الخير والصاح
ف��ي طريقه فإنها أم��ان��ة ومسؤولية وه��و أه��ل ل��ذل��ك وواجبنا
كشعب محب أن نكون كالبنيان المرصوص نشد يدنا بيده
فالمسؤولية مشتركة لنكون مساهمين للمحافظة على ما
قدمه المغفور ل��ه الشيخ .صباح األح�م��د الصباح رحمة الله
من انجازات جعلت لدولتنا الحبيبة اسما المعا في كل بقاع
العالم.
واض��اف��ت ت�ق��ي :وه��ا ه��و رب��ان سفينتنا ينطلق ف��ي رح�ل��ة من
العطاء وال ��والء وال�ق�ض��اء على الفساد وع��دم االس�ت�م��اع لتلك
اإلش ��اع ��ات ال �ت��ي ت��دم��ر ال�م�ج�ت�م��ع .ف �ن��رف��ع أف �ض��ل ال�ت�ب��ري�ك��ات
وال��والء والتقدير لولي العهد الشيخ مشعل األحمد الصباح
ح�ف�ظ��ه ال �ل��ه ورع � ��اه ل��والي��ة ال �ع �ه��د ف �ب��إذن ال �ل��ه ه��و أه ��ل ل��ذل��ك
وثقتنا بما سوف يقدمه في مسيرته .فلتسير سفينة الكويت
م�ج��ددا بربانها أميرنا صاحب السمو الشيخ ن��واف األحمد
وول��ي عهده الشيخ مشعل األحمد نحو التخطيط والتنمية
واالزدهار كما عهدنا من آل الصباح الكرام.
ومن جانبها قالت رئيس فريق الطيبين  Q8للتراث الناشطة

فرح اخلياط

اأ�شواق العنزي

اأبرار املفيدي

فالح املياح

�شالمة الغريب

د .اإميان اخلباز

االجتماعية ايمان الشراح :اتقدم بخالص التهنئة والتبريكات
ال��ى سمو ول��ي العهد الشيخ مشعل االحمد على ثقة حضرة
صاحب السمو أمير الباد الشيخ نواف االحمد وان هذه الثقة
جاءت ألن الشيخ مشعل الصباح مشهود له بالعدالة ويهتم
بالكفاءات الوطنية ونتمنى لسمو ولي العهد ان يسدد خطاه
وان يعينه على ه��ذه المسؤولية وان الكويت التلد اال رجاال
أوفياء يشهد لهم سلكهم خال فترات المناصب التي يكلفون
بها فحفظ الله كويتنا وشعبها وجعلها دار أمن وأمان وتبقى
كويت اإلنسانيه دوما.

سمعًا وطاعة
اما الناشطة التربوية االستاذة اشواق العنزي فقالت :تم في
صباح ي��وم األرب�ع��اء الموافق  7أكتوبر ۲۰۲۰م  ،تزكية سمو
أمير الباد الشيخ
نواف األحمد ألخيه الشيخ مشعل األحمد وليا للعهد  ،ليتولى
بذلك حمل هذه األمانة ويكون خير سند ومعين لسمو أمير
ال�ب��اد ف��ي مسيرة ال�ب�ن��اء وال�ع�ط��اء لدولتنا الحبيبة الكويت
ولقد نال سموه بهذه التزكية السامية مباركة األسرة الحاكمة
بناء على تصريح سابق الوزير شؤون الديوان األميري الشيخ
ع�ل��ي ال �ج��راح ،متمنين ل��ه دوام ال�ت��وف�ي��ق وال �س��داد وال�خ��دم��ة
الباد.
وت��اب �ع��ت :ك�م��ا أن س�م��و ال�ش�ي��خ م�ش�ع��ل األح �م��د ق��د أدى ي��وم
الخميس الموافق  8أكتوبر اليمين الدستورية وليا للعهد بعد
مبايعته باإلجماع في مجلس األمة عما بالمواد  4و 6و 63من
الدستور والمادة  7من قانون توارث اإلمارة  ،متمنين له الخير
والنجاح لرفعة الباد و تقدمها.
واضافت العنزي  :الشيخ مشعل األحمد من أبرز وجوه أسرة
آل الصباح وهو االبن السابع للشيخ أحمد الجابر  ،من مواليد
1940م  ،عاصر الحياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية
في الكويت منذ صغره وله عاقات طيبة مع سائر المواطنين.
وإن الكويت وشعبها لتفرح في ه��ذا اليوم وبالعهد الجديد
م�ت�م�ن�ي��ن ل �س �م��وه ع �ه��دة م�ل�ي�ئ��ة ب ��اإلزده ��ار وال �ت �ق��دم ل �م��ا فيه
مصلحة الباد .

رجال صدقوا
ومن جانبها قالت االختصاصية النفسية والناشطة حوراء
دشتي :ألن من المؤمنين رج��ال صدقوا ما عاهدوا الله عليه
 ..وألن للحزم ولين القلب وجهان لعملة واح��دة  ..ولألمانات
أه �ل �ه��ا  ..ول �ل �م �س��ؤول �ي��ات م �ك��ام��ن ف �ي �م��ن اج �ت �م �ع��ت ب ��ه طيب
ال�خ�ص��ال ورب��اط��ة ال�ج��أش  ..ن�ج��ده س�م��وه ن��ال ش��رف تزكيته
لوالية العهد كما استحقها بجدارة من خال مسيرته الحافلة
باإلنجازات على مستوى الدولة والخدمات والمناصب التي
ت��واله��ا ب��ال�ت�ت��اب��ع ف��أح�س��ن ق �ي��ادة ال��دف��ة وت �ق��دم ب��إخ��اص في
ال�ع�ل��م وال�ع�م��ل وت�ق��دي��ر األزم �ن��ة واألم �ك �ن��ة ف��ي ص�ي��اغ��ة ت��اري��خ
ح��اف��ل لمسيرته على المستوى الشخصي ولمسيرة بادنا
الكويت في ظل كل ما ممرنا به من تحديات توالت واستطعنا
ب�ف�ض��ل م��ن ال �ل��ه أن ن�ت�خ�ط��اه��ا آم �ل �ي��ن م��ن ال �م��ول��ى أن ي�م��دن��ا
ب��ال�م��زي��د م��ن االس �ت �ق��رار واألم � ��ان ف��ي ظ��ل ق�ي��ادت�ه��م الحكيمة
ورعايتهم الميمونة  ..ونحن نأمل ونتطلع كشباب يمتلك من
الطاقات وال�م��ؤه��ات الكثير لتقديمه فيما يصب ف��ي نهضة
ورف �ع��ة ب�ل��دن��ا ال�ك��وي��ت ومستقبل أج�ي��ال�ن��ا وأم��ان �ه��م النفسي
والمجتمعي  ..أن يكون لنا ال��دور ال�م��وازي المشرف ي��دا بيد
لما يصبو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد لانطاق به من
خطط للتنمية والتطوير واالستثمار بالكوادر الوطنية من
أبناءنا المنتجبين ..ونسأل الله لسموه المزيد من التوفيق
والعلو والسؤدد وأن يبارك الله لهم هذه الخطوات نحو كويت
المستقبل الواعد.
وم��ن ج��ان�ب�ه��ا ق��ال��ت ال�ن��اش�ط��ة االج�ت�م��اع�ي��ة د.اي �م��ان ال�خ�ب��از :
الشيخ مشعل االحمد الجابرالصباح رجل من طراز رفيع يملك
ال �ق��وه وال�ش�م��وخ بمهابه والن ال �ق��ادة ه��م ال�ن�م��وذج وال�خ�ب��ره
نبارك حصول الثقه االميرية السامية بتزكيه الشيخ مشعل
االحمد وليا للعهد داعين الله عز وج��ل ات يسدد خطاه لما
فيه خير ومصلحة الوطن في ظل قياده حضرة صاحب السمو
أمير الباد المفدي.
وب��دوره��ا ق��ال��ت الناشطة ف��رح ال�خ�ي��اط :ن�ب��ارك لسمو الشيخ
مشعل االحمد بتوليه والية العهد الرجل المناسب في المكان
ال �م �ن��اس��ب ف �ه��و اع �ت��اد م��راف �ق��ة ال �ك �ب��ار م��ن اس� ��رة ال �ح �ك��م فهو
ص��اح��ب فكر ومعرفة وحسن تصرف السيما حينما ارتبط
اسمه بالمؤسسة العسكرية ف��ي ال�ح��رس الوطني وبالتأكيد
لمشوار سموه سيحفل بالنجاح والتوفيق ونأمل له الخير
والسداد.
وختاما اع��رب��ت رئيس فريق كويتي بالقمة الناشطة مناير
العنزي عن تفاؤلها في المرحلة الجديدة لما عرف عن سمو
ولي العهد الجديد من طموح وارادة وحزم في االش��راف على
المشاريع واالفكار ودعم للجهود التطوعية  ،وقالت العنزي :
اب��ارك للكويت والس��رة الصباح لتزكية صاحب السمو الخيه
الشيخ مشعل االحمد وليا للعهد اسال الله له بالتوفيق ورفعة
الكويت وحفظ الله الكويت وشعبها واميرها من كل مكروه.

