سمو الشيخ صباح األحمد القائد األكثر
تأثيرا في العالم العربي
اختارت م�ؤ�س�س ��ة دار العروبة للن�ش ��ر والتوزيع �سمو �أمري البالد ال�شيخ
�صب ��اح الأحمد اجلاب ��ر ال�صباح ليكون القائد االك�ث�ر ت�أثريا يف العامل
العربي لعام .2014
ج ��اء ذل ��ك خ�ل�ال احلفل ال ��ذي �أقامت ��ه امل�ؤ�س�س ��ة الط�ل�اق تقريرها
الأول (�أه ��م  10عربي ��ا  )2014ع ��ن تقييم �أداء اهم ع�ش ��ر م�ؤ�س�سات
و�شخ�صيات �سيا�سية واقت�صادية عربية لعام  2014والذي اعدته جلنة
ا�ست�شاري ��ة ت�ضم نخبة من الباحثني الع ��رب من ذوي االخت�صا�ص من
بينهم وزراء �سابقون و�سيا�سيون واكادمييون واعالميون.
و�أو�ض ��ح التقري ��ر �أن اختي ��ار �سمو ال�شي ��خ �صباح االحمد ج ��اء نتيجة
االجن ��ازات الداخلية واخلارجية التي حققتها دولة الكويت خالل عام
 2014و�أبرزه ��ا جهوده ��ا يف امل�صاحلة العربية والدع ��م الذي قدمته
لل�شع ��وب املنكوبة من خالل امل�ساعدات االن�ساني ��ة وكذلك العديد من
امل�شروعات الداخلية التي مت تد�شينها لتحقيق تقدم ونه�ضة البالد.
وجاء يف املرتبة الثانية الرئي�س امل�صري عبدالفتاح ال�سي�سي يليه خادم
احلرمني ال�شريفني الراحل عبداهلل بن عبدالعزيز ملك اململكة العربية
ال�سعودية ثم العاه ��ل الأردين امللك عبداهلل بن احل�سني وملك املغرب
حممد ال�ساد�س و�أمري دولة قطر االمري متيم بن حمد بن خليفة وملك
البحري ��ن حمد بن عي�س ��ى و�سلطان عمان قابو�س ب ��ن �سعيد والرئي�س
اجلزائري عبدالعزيز بوتفليقة والرئي�س ال�سوري ب�شار الأ�سد.
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واحلالية مب�ؤ�س�سة البرتول الكويتية و�شركاتها التابعة.
و�أعرب املطريي يف كلمته بهذه املنا�سبة عن اعتزازه بتواجد
عدد من القامات ال�شاخمة والقيادات ذات التاريخ الطويل،
ممن �أ�س�سوا وخلدوا لهم تاريخ ًا يف القطاع النفطي ،وكذلك
القيادات احلالية الذين حملوا الراية و�ساروا على الدرب ونف�س
النهج ملوا�صلة اجلهد وا�ستكمال امل�شوار وتغلبوا على ال�صعاب
العديدة حتى الو�صول �إىل مرحلة البدء يف تنفيذ هذا امل�شروع
اال�سرتاتيجي الهام.
و�أ�ضاف املطريي �أن م�شروع م�صفاة الزور يعترب من �أكرب و�أهم
امل�شاريع اال�سرتاتيجية مل�ؤ�س�سة البرتول الكويتية والأ�ضخم
يف تاريخ الكويت ،م�شريا �إىل �أنه يف ظل التقلبات الكبرية التي
ت�شهدها �أ�سواق النفط العاملية ي�أتي احلر�ص على امل�ضي قدم ًا
يف تنفيذ امل�شروع �إميان ًا ب�أنه مينح ال�شركة دفعة تناف�سية قوية،
ومن ثم فان التوقيع على امل�شروع يعك�س قراءة امل�ؤ�س�سة والبرتول
الوطنية للم�ستقبل واال�ستعداد لتلبية احتياجاته حملي ًا وعاملي ًا.

وعل ��ى م�ستوى ر�ؤ�ساء ال ��وزراء جاء �سمو ال�شي ��خ جابر مبارك احلمد
ال�صب ��اح رئي� ��س جمل� ��س ال ��وزراء يف املرتب ��ة الرابع ��ة بينم ��ا ت�صدر
الت�صنيف نائب رئي�س دولة االمارات ورئي�س الوزراء حاكم دبي ال�شيخ
حمم ��د بن را�ش ��د �آل مكتوم يلي ��ه ويل العهد ال�سع ��ودي ونائب رئي�س
الوزراء (قبل رحيل املل ��ك عبداهلل) االمري �سلمان بن عبدالعزيز �آل
�سعود يليه رئي�س وزراء البحرين الأمري خليفة بن �سلمان.
وعل ��ى م�ست ��وى ر�ؤ�س ��اء الربملانات العربي ��ة جاء رئي� ��س جمل�س االمة
الكويت ��ي م ��رزوق علي الغامن يف املرتب ��ة الثانية م ��ن الت�صنيف بينما
ت�ص ��در الت�صني ��ف رئي� ��س جمل� ��س الن ��واب الأردين عاط ��ف يو�سف
الطراونة.
وعل ��ى امل�ستوى االقت�صادي جاءت دول ��ة الكويت يف املرتبة الرابعة يف
�أف�ض ��ل  10اقت�صاديات عربية يف م�ؤ�شر التناف�سية العاملية واخلام�سة
يف م�ؤ�ش ��ر التنمي ��ة الب�شرية والثاني ��ة يف م�ؤ�شر الرخ ��اء االقت�صادي
والثامن ��ة يف م�ؤ�شرات ممار�سة �أن�شطة الأعم ��ال وتدفقات اال�ستثمار
االجنب ��ي املبا�ش ��ر ومتكني التج ��ارة وال�سابع ��ة وفقا مل�ؤ�ش ��ر مدركات
الف�ساد.
وعلى امل�ستوى االعالمي ج ��اءت دولة الكويت يف املرتبة الثانية وذلك
ملا تتمتع به من حريات اعالمية.

