حضرة صاحب السمو أمير البالد  /الشيخ نواف األحمد الجابر الصباح
حفظه هللا ورعاه
تم تسمية حضرة صاحب السمو أمير البالد الشيخ  /نواف األحمد الجابر الصباح ،حفظه هللا ورعاه،
أميرا لدولة الكويت في  29سبتمبر  ،2020بعد وفاة األمير الراحل الشيخ صباح األحمد الجابر
ً
الصباح ،تغمده هللا بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته.
وعلى غرار سلفه ،تحظى شخصية صاحب السمو أمير البالد الشيخ  /نواف األحمد الجابر الصباح،
حفظه هللا ورعاه ،على االحترام إقليميا ً ودولياً ،حيث كان لسموه مسيرة ٌ سياسيةٌ واسعةٌ ،وشغل
مناصب هامة خالل اللحظات الحاسمة التي مرت بها البالد باعتباره أحد أبرز شخصيات دولة
الكويت في التاريخ الحديث حيث تجلى ذلك في خطابه الذي أكد على "اعتزازنا بدستورنا ونهجنا
الديمقراطي ونفتخر بكويتنا دولة القانون والمؤسسات وحرصنا على تجسيد روح األسرة الواحدة
التي عرف بها مجتمعنا الكويتي والتزامنا بثوابتنا المبدئية الراسخة" من خطاب القسم لحضرة
صاحب السمو أمير البالد أمام البرلمان في جلسته بتاريخ  30سبتمبر 2020م.
لعب حضرة صاحب السمو أمير البالد الشيخ  /نواف األحمد الجابر الصباح ،حفظه هللا ورعاه،
دورا ً رئيسيا ً في انشاء وزارة الداخلية في هيكلها التنظيمي الراهن ،وكان لسموه دورا ً أساسيا ً في
المساهمة بنهوض محافظة حولي عندما تولى مسؤولياتها ،كما كان لحضرة صاحب السمو أمير
البالد  /الشيخ نواف األحمد الجابر الصباح ،حفظه هللا ورعاه ،دورا ً رئيسيا ً في الحفاظ على استقرار
وأمن دولة الكويت خالل فترته كوزير للدفاع ،ومن ثم وزيرا ً للداخلية لدورتين األولى من مارس
 1978إلى يناير  ،1988والدورة الثانية عام  2003ولغاية فبراير  2006عند تولي سموه والية
العهد بتاريخ  7فبراير 2006م ،في عهد األمير الراحل سمو الشيخ  /صباح األحمد الجابر الصباح،
طيب هللا ثراه.
وعند تشكيل أول حكومة كويتية بعد حرب التحرير عام  ،1991أُسندت حقيبةُ وزارة الشؤون
االجتماعية والعمل إلى حضرة صاحب السمو أمير البالد الشيخ /نواف األحمد الجابر الصباح،
حفظه هللا ورعاه ،ثم تولى منصب نائب رئيس الحرس الوطني في  16أكتوبر .1994
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His Highness the Amir Sheikh Nawaf Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah
On the 29th of September 2020, His Highness Sheikh Nawaf Al-Ahmad Al-Jaber
Al-Sabah was named the Amir of the State of Kuwait after the passing of the late
Amir Sheikh Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah.
Like his predecessor, Sheikh Nawaf is a respected figure regionally and
internationally, having had an extensive political career and held positions of
importance during crucial moments for the country. Considered as one of the
most prominent figures in the modern history of the State of Kuwait, as His
Highness pledges in his speech during the swearing in ceremony, “We affirm our
pride in our constitution and our democratic approach and are proud of our state
of law and institutions, our keenness to embody the spirit of the one family that
our Kuwaiti society is well known for and our commitment to our steadfast
principles”.
His Highness had a fundamental role in establishing the Ministry of Interior in its
present system and contributing to the advancement of Hawalli Governorate
when he assumed its responsibilities. Sheikh Nawaf played a key role in
maintaining the stability and security of the State of Kuwait during his term as
Defence Minister and during his two terms as Minister of Interior, the first from
March 1978 to January 1988, and the second from 2003 to February 2006.
Upon the formation of the first Kuwaiti government after the 1991 liberation war,
Sheikh Nawaf was assigned the portfolio of the Ministry of Social Affairs and
Labour, and then assumed the position of Deputy Chief of the National Guard on
October 16, 1994.
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سمو ولي العهد  /الشيخ مشعل األحمد الجابر الصباح ،حفظه هللا
تم تزكية سمو الشيخ  /مشعل األحمد الجابر الصباح ،حفظه هللا ،وليًا للعهد لدولة الكويت بعد يوم
واحد من تسمية حضرة صاحب السمو أمير البالد الشيخ  /نواف األحمد الجابر الصباح ،حفظه هللا
ورعاه ،له لشغل هذا المنصب.
أصبح سمو ولي العهد الشيخ  /مشعل األحمد الجابر الصباح ،حفظه هللا ،شقيق األمير الراحل ومرافقه
الدائم في جوالته ،نائبا ً لرئيس الحرس الوطني الكويتي في عام  ،2004ويعود له الفضل في المساعدة
على إحداث إصالحات في الحرس الوطني ،كما شغل سمو ولي العهد الشيخ  /مشعل األحمد الجابر
الصباح ،حفظه هللا ،منصب رئيس أمن الدولة لمدة  13عاماً ،وأدت مساهماته إلى بناء أطر األمن
والدفاع لدولة الكويت.
ى صائبة ،تعهد سمو ولي العهد
وعلى غرار األمير الراحل ،الذي كان قائدا ً إنسانيًا عظيما ً ذا رؤ ً
الشيخ  /مشعل األحمد الجابر الصباح ،حفظه هللا ،في خطابه بعد أداءه للقسم "بالوفاء بالتزامات
الكويت اإلقليمية والدولية ،بما في ذلك طريقها نحو السالم واالستقرار والنهج الديمقراط ".من خطاب
القسم لسمو ولي العهد أمام البرلمان في جلسته بتاريخ  08أكتوبر 2020م.
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His Highness the Crown Prince
Sheikh Mishal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah

His Highness Sheikh Mishal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah was appointed
Crown Prince of the State of Kuwait a day after His Highness the Amir
Sheikh Nawaf Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah named him for the post.
His Highness Sheikh Mishal, brother of the late Amir and whom he
accompanied in all his rounds, became deputy head of the Kuwait National
Guard in 2004. He has been credited for helping create reforms to the
National Guard. His Highness also served as head of state security for 13
years. His contributions led to the building of the Gulf Arab State’s security
and defence frameworks.
Following the path of the late Amir, who was highly considered as a great
visionary and humanitarian leader, the Crown Prince pledges to uphold
Kuwait’s regional and international commitments, including its path of
peace, stability and democratic approach.
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