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ٌّ الشٍخ ناصر الوحود األحود الجابر الصباح فً هأدبت  كلوت سو

ه على شرف سعادة السٍد ًلٍام ىنري  ٌّ العشاء التً أقاهيا سو

 غٍتس الثالث بوناسبت زٌارتو الرسوٍت إلى الكٌٌت
 5702 ز٠ؽّجط 70 فٟ اإلث١ٕٓ

 

 بسن هللا الرحون الرحٍن

 ًبو نستعٍن

 

  ،أطحبة اٌّعبٌٟ اٌش١ٛخ ٚاٌٛظضاء

 ،أطحبة اٌؽعبزح اٌؽفطاء

 ،اٌؽ١ساد ٚاٌؽبزح اٌحضٛض

اٌثبٌث، ض١ف طبحت اٌؽّٛ أ١ِط اٌى٠ٛذ اٌّفسٜ ٚلبئس  غ١زػاٌؽ١س ١ٌٚبَ ٕ٘طٞ 

إٌجبح، اٌّثبثطح ٚ اٌعًّ اإلٔؽبٟٔ، ٠ؽعسٟٔ أْ أٔمً ٌىُ رح١بد اٌّعجج١ٓ ثزجبضة

ٚاٌّعطفخ  ٚاٌّٙز١ّٓ ثأٔشطخ اٌعًّ اٌر١طٞ ٚاإلٔؽبٟٔ، ٚاٌّزبثع١ٓ ٌظٕبعخ اٌفىط

ج١ّع ٘صٖ اٌفئبد ث١ً رعزجط . ٚاٌثمبفخ، ٚاٌعب١ٍِٓ فٟ طٕبعخ اٌجطِجخ ٚأٔظّخ اٌىّج١ٛرط

فٟ وً ِٓ ٔشبطبرٙب عجط اٌزبض٠د، ٚذبطخ جٙٛزٖ  شرظ١خ رطوذ أثطاً ٍِّٛؼبً  غ١زػ

ثسذٛي اٌزبض٠د  ٌُ ٠ىزف   غ١زػغ١ط أْ ث١ً  .ٌّعطفخاٌزٟ اذزظطد ؼجً رحظ١ً ا

ِج وّج١ٛرط، ٚال وأثطظ ضجً عظبِٟ احزً اٌّطرجخ األٌٚٝ اإلٔؽبٟٔ وأُ٘ طبٔع ثطا

، ثً أطط عٍٝ أْ ٠سذً وزت اٌزبض٠د ِٓ ثبة اٌعًّ ٌعسح ؼٕٛادِجٍخ فٛضثع  ٌٜس

أوجط ِؤؼؽخ ذبطخ  لّذ ٠ب ؼ١ّس غ١زػ ثزأؼ١ػ ،5777ففٟ عبَ . اٌر١طٞ ٚاإلٔؽبٟٔ

ٍذ عبٌُ ع  ، ٚج  Bill & Melinda Gates Foundationٌٍعًّ اإلٔؽبٟٔ، ٟٚ٘ 

ٚوّب ٠مٛي ٔج١ٕب ِحّس طٍٝ هللا ع١ٍٗ . اٌفمطاء ٚاٌّحزبج١ٓ ِجبي ا٘زّبِه ٚرفى١طن

 ".ِب ٔمض ِبي ِٓ طسلخ"ٚؼٍُ 

 ،غ١زػاٌؽ١س 

 

 .األعّبي اٌزٟ ٠مَٛ ثٙب اٌّطء فٟ ٘صٖ اٌح١بح ٟ٘ اٌزٟ ررسَ اإلٔؽب١ٔخ جّعبء ً  إْ أج  

ً طعبة اٌح١بح أِبَ رٍه األعّبي اٌزٟ رحبضة اٌّطع، ٚرمضٟ عٍٝ اٌفمط، ٚرصٌ

٠رٍّس اٌزبض٠د أؼّبء األشربص اٌص٠ٓ ٠فعٍْٛ شٌه، ِثً ف١ثبغٛضغ ٚاثٓ ا١ٌٙثُ . ا٢ذط٠ٓ
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ذ١ّسغ ٚاٌرٛاضظِٟ ٚأضؼطٛ ٚال١ٍسغ ٚجبثط ثٓ ح١بْ ٚوٛخ ٚثبؼزٛض ٚاثٓ ضٚأ

إلٔؽبْ ّبٌُٙ وبٔذ ِٛجٙخ إٌٝ ا٘صٖ األؼّبء رجمٝ ذبٌسح ألْ أع. ؼ١ٕبء ٚفٌٛزب ٚأز٠ؽْٛ

ٚإشا وبْ . االذزالفبد اٌم١ِٛخ ٚاٌعطل١خ ٚاٌعٕظط٠خ ٚاٌؽ١بؼ١خٚظح ِزجب ،ٖٚحس

اٌىّج١ٛرط ٘ٛ أحس ِعجعاد ٘صا اٌعظط، ثبذزعاٌٗ عٕبء اٌجحث اٌعٍّٟ، ٚر١ؽ١طٖ 

األعّبي اٌحؽبث١خ اٌّط٘مخ، ٚرؽ١ًٙ حً اٌّعبزالد اٌط٠بض١خ اٌّعمسح، ٚرٛف١ط ططق 

ِبً، فئْ أعّبي اٌجطِجخ وبٔذ ٚاؼعخ ٌزسفك اٌّعٍِٛبد، ٚاذزظبض ٚؼبئً اٌزٛاطً عّٛ

وّجزىط ٌجطاِج ا١ٌّىطٚؼٛفذ، ٘ٛ  غ١زػٚث١ً . ٟ٘ األزاح اٌزٟ ٠ؽطد رٍه االٔجبظاد

ثّب أْ اٌعٍُ ٘ٛ رطاوُ ِعطفٟ رؽبُ٘ ف١ٗ األُِ  ،ٌٚىٓ. أحس أُ٘ اٌشرظ١بد فٟ اٌزبض٠د

، ٚاٌشعٛة ٚاألج١بي، ٠ٚجطظ ف١ٗ اٌّجسعْٛ اٌص٠ٓ ٠ض١فْٛ إٌٝ اٌّعطفخ ِؽبّ٘خ ِف١سح

٘ٛ اٌصٞ ٚضع ، األٌغٛض٠زُِحّس ثٓ ِٛؼٝ اٌرٛاضظِٟ، ِجزىط فال ثّس أْ ٔصوط أْ 

أؼزصوط  أ٠بَ زضاؼزه  ،غ١زػٕ٘ب ؼ١س ٚ. ٘صا اٌّجبي فٟ اٌمطْ اٌثبِٓ اٌعشط ػ  ؼ  أ  

األٌٚٝ فٟ ِسضؼخ ١ٌىؽب٠س، ح١ٓ لّذ ِع أضثعخ ِٓ ظِالئه ثزظ١ُّ ثطٔبِج وّج١ٛرط 

 .ٌّسضؼزىُ

 

 اٌؽ١س غ١زػ،

اٌى٠ٛذ، ٔحؽت أٔفؽٕب ِٓ اٌّٙز١ّٓ ثبٌعًّ اٌر١طٞ، ٚ٘صا اال٘زّبَ ٌُ ٠جسأ ثعس ٔحٓ فٟ 

. ٠حفً ربض٠رٕب االجزّبعٟ ثأِثٍخ وث١طح ِٓ اٌزىبفً االجزّبعٟإش . رسفك اٌثطٚح إٌفط١خ

ٚشٙس . ٚثعس رسفك إٌفظ، شٙسد اٌى٠ٛذ أٔشطخ ِس١ٔخ ِزٕٛعخ ِٓ اٌعًّ اٌر١طٞ

ٌه ٘ٛ ششزٙطٚا ثّؽبعسح اٌفمطاء، ٌٚعً أشٙطُ٘ ربض٠رٕب شرظ١بد عس٠سح ِٓ اٌص٠ٓ ا

رٗ فٟ ِمبٌزه، اٌّطحَٛ اٌسوزٛض عجس اٌطحّٓ حّٛز اٌؽ١ّظ، اٌصٞ ر١ّع عٓ ط  و  اٌص٠ٓ ش  

أوً ٠فمس أذزبض أْ ٠ص٘ت إ١ٌُٙ، ٠ٚع١ش فٟ لطاُ٘، ٚ. غ١طٖ ثزٛاجسٖ ث١ٓ اٌفمطاء

ٔفؽٗ ٌٍمبضح ط ِٕٙزٗ اٌطج١خ فٟ عالجُٙ ٚررف١ف آالُِٙ، ٚوّطغ ٌمس ؼرّ . طعبُِٙ

أٚز ٕ٘ب أْ أرٛجٗ . األفط٠م١خ، حزٝ ثبرذ ِعظُ اٌسٚي األفط٠م١خ رعطف جٙٛزٖ ا١ٌَٛ

فمس جبءد . عٍٝ اٌّمبٌخ اٌطائعخ اٌزٟ ذظظزٙب ٌٍسوزٛض اٌؽ١ّظ غ١زػثبٌشىط ٌه ؼ١ّس 

 أْ اإلٔؽب١ٔخ ٟ٘ ٘سفٌٍمبضا ط اٌثمبفبد ٚاٌس٠بٔبد ٚاٌم١ِٛبد، ٚرؤوس ج  ع  ز  وٍّبره ٌ  

٘صٖ فٟ ٠ؽعسٟٔ . ٚلس اؼزمجً اٌشعت اٌى٠ٛزٟ وٍّبره ثىث١ط ِٓ اٌزمس٠ط ٞ،اٌعًّ اٌر١ط

اٌطحّٓ اٌؽ١ّظ، اثٓ اٌّطحَٛ  ا١ٌٍٍخ أْ ٠ىْٛ ِٓ ث١ٓ ض١ٛفٕب اٌؽ١س ط١ٙت عجس

 .اٌسوزٛض اٌؽ١ّظ، ١ٌشبضوٕب االحزفبء ثصوطٜ ٚاٌسٖ
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  ،اٌؽ١س غ١زػ

. ثً ٘ٛ رٛجٗ ضؼّٟ وصٌه شعج١بً فحؽت، إْ اٌعًّ اٌر١طٞ فٟ اٌى٠ٛذ ١ٌػ رٛجٙبً 

، أٔشأد اٌى٠ٛذ اٌظٕسٚق اٌى٠ٛزٟ ٌٍز١ّٕخ االلزظبز٠خ اٌعطث١خ، ٚوبْ 0690ففٟ عبَ 

ِعظُ ٚرطوعد ". ِؽبعسح اٌفمطاء عٍٝ ِؽبعسح أٔفؽُٙ"شعبض ٘صا اٌظٕسٚق ٘ٛ 

ِؽبعساد اٌظٕسٚق عٍٝ لطبعبد اٌعضاعخ ٚاٌطٞ ٚإٌمً ٚاالرظبالد ٚاٌطبلخ 

ٚالحمبً، أض١فذ إ١ٌٙب اٌمطبعبد االجزّبع١خ . ف اٌظحٟٚاٌظٕبعخ ٚا١ٌّبٖ ٚاٌظط

وّب شٍّذ ِؽبعساد اٌظٕسٚق  وً اٌسٚي اٌّحزبجخ .ٌزشًّ األث١ٕخ اٌزع١ّ١ٍخ ٚاٌظح١خ

ٚوبْ اٌى٠ٛز١ْٛ فرٛض٠ٓ جساً عٕسِب لبِذ ١٘ئخ األُِ اٌّزحسح ثزمس٠ط . عجط اٌمبضاد

حت اٌؽّٛ أ١ِط اٌجالز اٌّفسٜ، اٌجٙٛز اإلٔؽب١ٔخ اٌزٟ رمَٛ ثٙب زٌٚخ اٌى٠ٛذ، ثم١بزح طب

ٟ  لبئساً ٌٍعًّ اإلٔؽبٟٔ فٟ اٌعبٌُ ّّ  .اٌصٞ ؼ 

 

، ٚأرّٕٝ أْ اٌثبٌث غ١زػ١ٌٚبَ ٕ٘طٞ س ٚفٟ اٌرزبَ أوطض رطح١جٟ ثبٌض١ف ا١ٌّّع اٌؽ١ّ 

 .ٌى٠ٛذ حبفعاً ٌّع٠س ِٓ اٌعًّ اإلٔؽبٟٔ ٚإٌشبط اٌر١طٞإٌٝ ارىْٛ ظ٠بضرٗ 

 


