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سمو األمير 11 ..عاما من األمن واالستقرار

العامــل

 29م���ن يناي���ر من الع���ام  2006ي���وم حمفور يف
تاري���خ الكويت وذاك���رة وقل���وب الكويتيني ،حني
وق���ف �ص���احب ال�س���مو ال�ش���يخ �ص���باح الأحمد
اجلابر ال�صباح ،حتت قبة الربملان لي�ؤدي اليمني
الد�س���تورية حاكم���ا للب�ل�اد ،حي���ث تولى �س���موه
م�س���ند الإمارة و�سط ت�أييد �شعبي ور�سمي كبري،
بعد مبايعته بالإجماع من قبل �أع�ضاء ال�سلطتني
التنفيذية والت�شريعية �أمرياً للبالد.
وعلى مدى  11عاما من تويل �سمو ال�شيخ �صباح
الأحم���د مقالي���د احلك���م �شهدت الب�ل�اد نه�ضة
تنموية �شاملة مرتكزة على جمموعة من امل�شاريع
ال�ضخم���ة م���ن �أبرزه���ا مدين���ة (�صب���اح الأحمد
البحري���ة) الت���ي تعد �أول مدين���ة ينفذها القطاع
اخلا����ص كامال ما يدل عل���ى ت�شجيع �سموه على
�إعط���اء القطاع اخلا����ص دورا �أكرب يف امل�ساهمة
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يف تنمية الكويت وتن�شيط عجلة االقت�صاد.
بناء املجتمع
ومل يغف���ل �سموه ع���ن �إدراك �أهمية بناء املجتمع
الكويت���ي م���ن الداخ���ل واحلف���اظ عل���ى وحدته
ومتا�سك���ه يف ظ���ل الأخط���ار والتقلب���ات الت���ي
تع�ص���ف باملنطقة من ح�ي�ن لآخر ،فكان التفجري
الإرهابي الذي تعر�ض له م�سجد الإمام ال�صادق
يف  26يونيو � 2015أكرب دليل على تالحم القيادة
وال�شع���ب يف الكويت يف م�شه���د مهيب ،وقف له
الع���امل �إكب���ارا وتقدي���را فبعد ف�ت�رة ق�صرية من
وقوع حادث التفجري الإرهابي الذي �أودى بحياة
� 26شهي���دا وع�ش���رات اجلرحى� ،س���ارع �صاحب
ال�سم���و �أم�ي�ر الب�ل�اد ال���ى احل�ض���ور �شخ�صي���ا
ال���ى موق���ع احلادث غ�ي�ر عابئ بالأخط���ار التي
ق���د حتي���ط به �أو ته���دد �سالمته ليطل���ق عبارته

الإن�سانية ال�شهرية «هذوال عيايل».
نه�ضة تنموية
و�شه���دت البالد خالل ال�سن���وات الإحدى ع�شرة
من ت���ويل �سم���و االم�ي�ر ال�شيخ �صب���اح االحمد
اجلاب���ر ال�صب���اح احلكم نه�ض���ة تنموي���ة �شاملة
ترتكز على جمموعة م���ن امل�شاريع ال�ضخمة من
�أبرزه���ا مدين���ة «�صباح الأحم���د البحرية» ،التي
تع���د �أول مدين���ة ينفذها القط���اع اخلا�ص كاملة
م���ا يدل على ت�شجيع �سم���وه على �إعطاء القطاع
اخلا�ص دورا �أكرب يف امل�ساهمة يف تنمية الكويت
وتن�شيط عجلة االقت�صاد وفق ر�ؤية �سموه 2035
والتي تر�سم م�ستقبل الكويت وتزخر بالكثري من
امل�شروعات اال�سرتاتيجية التنموية ،التي �شارف
عدد منه���ا على االنتهاء والزال���ت عجلة التنمية
ت�سري ال�ستكمال اجناز بقية امل�شاريع التي �ستعود

