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فــي باریس یلقیھا نیابة عن فـي افتتاح مھرجـان ثقافة العالم العربيكلمة سمو رئیس مجلس الوزراء
سموه وزیر اإلعالم معالي الدكتور أنس الرشید

2006أبریل 28

بسم اهللا الرحمن الرحیم

األخوات واإلخوة

صباح حفظھ اهللا ، في افتتاح مھرجان ثقافة یسرني أن أنوب عن سمو رئیس مجلس الوزراء الشیخ ناصر المحمد األحمد ال
العالم العربي الذي تقیمھ لجنة شؤون المرأة الكویتیة بالتنسیق مع المجموعة العربیة لدى الیونسكو ، والذي یھدف إلى 

.إظھار الجانب الحضاري المشرق للمرأة العربیة

یر البالد الشیخ صباح األحمد الجابر الصباح، كما یشرفني أن أرحب بكم وأن أنقل إلیكم تحیات حضرة صاحب السمو أم
وسمو ، وسمو األمیر الوالد الشیخ سعد العبد اهللا السالم الصباح وسمو ولي العھد الشیخ نواف األحمد الجابر الصباح

رئیس مجلس الوزراء الشیخ ناصر المحمد األحمد الصباح حفظھم اهللا ، الذین یتمنون لھذا المھرجان تحقیق غایاتھ 
سامیة في إطالع العالم على تراثنا العربي وحضارتنا المتمیزة وثقافتنا الرائدة التي كانت منارة ھادیة لكثیر من ال

.الحضارات والثقافات العالمیة

وال یفوتني أن أوجھ الشكر والتقدیر للجنة شؤون المرأة الكویتیة وكافة الھیئات والجھات الخلیجیة والعربیة التي حملت 
إقامة ھذه التظاھرة النسائیة العربیة اإلنسانیة في العاصمة الفرنسیة باریس، عاصمة النور والعلم، من أجل على عاتقھا

التواصل والتقارب الثقافي بین الشعوب العربیة وغیرھا من شعوب العالم في الوقت الذي تتزاید فیھ التحدیات التي تواجھ 
.سنینثقافتنا العربیة وحضارتنا الممتدة منذ آالف ال

األخوات واإلخوة

إن تراثنا العربي غني بمحتواه و مصطلحاتھ، وقدرتھ على احتواء الجدید، وھو في نمو متصل بما یضیفھ إلیھ المختصون 
والمفكرون ، حتى یستطیع أن یقابل متغیرات الحیاة المعاصرة وفتوحاتھا العلمیة ، مع المحافظة على األصالة التي تربطھ 

.بجذوره، دون أن تكون قیدًا على انتشاره وتواصلھ مع الثقافات األخرى وتطلعھ إلى أفاق المستقبل الرحبة
فجمیع الحضارات كانت نتاج .. لھ أن یؤثر ویتأثر بما یجرى من حولھفاإلنسان ال یمكن أن یعیش بمعزل عن العالم، والبد

و ھا ھي المرأة الكویتیة التي كانت سباقة في كثیر من المجاالت والمیادین تقوم بھذه .. تالقي األفكار واندماج الثقافات
ارتھا وثقافتھا، ولمجتمعاتنا الحدیثة المبادرة الرائدة التي تبرز للعالم الصورة الحقیقیة لمجتمعاتنا العربیة القدیمة بحض

.بتطورھا وإبداعھا وحفاظھا على قیمھا ومبادئھا وتراثھا
سیكون بدایة موفقة لمزید )من أجل تواصل إنساني خالق(وإنني على ثقة تامة بأن ذلك المھرجان الذي یقام تحت شعار 
نمد ید التعایش الثقافي والسلمي ونؤكد على مبادئ المودة من الفعالیات العربیة الثقافیة المماثلة في مختلف دول العالم ل

.والرحمة والعدل في عالقاتنا مع اآلخرین

ولعلني ال أبالغ إذا قلت أن المرأة العربیة بكل ما تملك من طاقات وإمكانات أمامھا مسؤولیات كبیرة في الحاضر 
أبنائنا ومستقبلنا ، وتحویل طاقتھا إلى التحدي الحضاري لتكون والمستقبل یتوجب علیھا القیام بھا من أجل أوطاننا و

.شریكة في البناء والنھضة والتطور
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مرة أخرى أرحب بكم وأحمل إلیكم من الكویت أمیرًا وحكومة وشعبًا تحیة توازى ما لكم في نفوسنا جمیعًا من مكانة 
.وتقدیر متمنیًا لمھرجانكم النجاح

،،لیكم ورحمھ اهللا وبركاتھ ،والسالم ع


