بالنفع على الوطن واملواطن.
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العامــل

م�شاريع عمالقة
ونف���ذت احلكومة حتت قيادة �سموه ووفق���ا لتوجيهاته ال�سامية العديد من
امل�شاريع العمالقة التي ترتبط مبختلف القطاعات اخلدمية يف البالد مثل
م�شروع م�ست�شفى جابر وميناء مبارك وج�سر جابر الذي يربط بني ال�صبية
ومدينة الكويت.
ومت �أي�ض���ا تطوي���ر العديد من الطرق الرئي�سية و�إن�ش���اء �شبكة من اجل�سور
وم�شروع م�صفاة الزور ومبنى املطار اجلديد وا�ستاد جابر الريا�ضي �إ�ضافة
�إل���ى تنفيذ امل���دن الإ�سكانية اجلديدة ومن �أبرزه���ا مدينة املطالع ال�سكنية
العمالقة.
ال�صعيد اخلارجي
وعل���ى ال�صعيد اخلارج���ي فقد تب���و�أت الكويت نتيج���ة ل�سيا�سات �صاحب
ال�سمو ور�ؤيته احلكيمة القائمة على تويل زمام املبادرات يف العمل اخلريي
الإن�س���اين مركزا مرموقا ب�ي�ن دول العامل خالل ال�سن���وات الع�شر املا�ضية
ا�ستحق���ت تك���رمي الأمم املتحدة ل�سم���و �أمري البالد بت�سمي���ة �سموه (قائدا
للعم���ل الإن�س���اين) ودولة الكوي���ت (مركزا للعمل الإن�س���اين) خ�صو�صا بعد
�أن ا�ست�ضاف���ت الكوي���ت امل�ؤمتر ال���دويل للمانحني لدع���م الو�ضع الإن�ساين
يف �سوري���ة لث�ل�اث دورات متتالية على �أر�ضها معلنة تربعها ال�سخي مبئات
املاليني لإغاثة الالجئني ال�سوريني يف دول اجلوار ل�سوريا.
وا�ست�ضاف���ت الكويت يف عه���د �صاحب ال�سمو ال�شيخ �صباح الأحمد اجلابر
ال�صب���اح القم���ة االقت�صادي���ة والتنموي���ة واالجتماعي���ة العربي���ة الأولى يف
يناي���ر  2009الت���ي �شه���دت �أول مب���ادرة تنموية عربية طرحه���ا �سمو �أمري
الب�ل�اد متمثلة يف �إن�شاء �صندوق لدع���م ومتويل امل�شاريع التنموية ال�صغرية
واملتو�سط���ة يف ال���دول العربية بر�أ�سمال قدره ملي���ارا دوالر ت�ساهم الكويت
فيه بح�صة تبلغ  500مليون دوالر.
كما ا�ست�ضافت البالد يف دي�سمرب  2013قمة جمل�س التعاون لدول اخلليج

العربي���ة يف دورته���ا ال 34ومنتدى حوار التعاون الآ�سي���وي الأول يف �أكتوبر
 2012ال���ذي �أعل���ن �صاح���ب ال�سمو خالل���ه تربع دولة الكوي���ت مببلغ 300
ملي���ون دوالر مل�صلح���ة برنامج متوي���ل م�شاريع �إمنائية يف ال���دول الآ�سيوية
غري العربية.
ويف نوفمرب  2013ا�ست�ضافت دولة الكويت القمة العربية الإفريقية الثالثة
الت���ي ح�ضره���ا ر�ؤ�س���اء وممثلو نحو  60دول���ة حيث �أعلن �سم���وه يف كلمته
ال�سامية بافتت���اح القمة عن توجيه امل�س�ؤولني يف ال�صندوق الكويتي للتنمية
االقت�صادي���ة بتقدمي قرو�ض مي�سرة للدول االفريقية مببلغ مليار دوالر على
مدى ال�سنوات اخلم�س املقبلة.
وحر����ص �سم���و الأمري خ�ل�ال عام  2016عل���ى موا�صلة ن�شاط���ه ال�سيا�سي
ولقاءاته بقادة العامل وح�ضور امل�ؤمترات والفعاليات العاملية �أبرزها ح�ضوره
وتر�ؤ�س���ه وف���د دولة الكويت يف امل�ؤمت���ر الدويل الراب���ع للمانحني مل�ساعدة
ال�شع���ب ال�سوري الذي عق���د يف العا�صمة الربيطانية لندن يف �شهر فرباير
املا�ضي.
ومل يغ���ب الو�ض���ع الإن�س���اين العاملي عن اهتم���ام �سموه فق���د حر�ص على
امل�شارك���ة يف القم���ة الإن�سانية العاملي���ة التي ا�ست�ضافته���ا مدينة �إ�سطنبول
الرتكي���ة خ�ل�ال �شه���ر مايو  2016و�أكد فيه���ا �أن القمة م�ؤ�ش���ر وا�ضح على
تفاعل املنظمة الدولية والعامل ب�أ�سره مع التحديات اخلطرية التي يواجهها
املجتمع الدويل.
ويف �أواخر العام املا�ضي كانت دولة الكويت و�أمريها على موعد مع الزيارة
التاريخية خلادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبد العزيز �آل �سعود
و�س���ط ترحيب ع���ارم ر�سميا و�شعبي���ا يف ت�أكيد جديد على ق���وة العالقات
العميق���ة بني البلدين وال�شعبني ال�شقيق�ي�ن وعلى حر�ص �أمري البالد وملك
ال�سعودي���ة عل���ى التوا�ص���ل الدائ���م بينهما لتعزي���ز العالق���ات الثنائية على
خمتلف ال�صعد.

