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:   محمد جاسم الحمد الصقر                    االســـــــــــــــــــم 

 9/6/1951تـاريخ الميـــــــالد :  

الحالة االجتماعيــة :    متزوج                     

1975المؤھـالت العلمية  : بكالوريوس اقتصاد  من أمريكا  عام 

األعمــال والمناصب الحالية :

 2009 أغسطس 30رئيس مجلس العالقات العربية والدولية منذ. 

 2007ناشر كويتي ومؤسس جريدة الجريدة اليومية الكويتية  منذ. 

1992منذ  العالقات الخارجية في نيويورك  مجلسعضو مجلس أمناء .

       council on foreign relations )كز الدراسات واألبحاث السياسية ) .ا يعتبر من اكبر مر

 2001عضو مجلس األمناء بمؤسسة الدراسات الفلسطينية منذ. 

2001عضو برابطة البرلمانيين الدوليين المدافعين عن القضية الفلسطينية منذ

حتى تاريخه .
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األعمال والمناصب السابقة :

 2009  ابريل 26  حتى 2005  ديسمبر 27رئيس البرلمان العربي من: 

  ( كأول رئيس ألول برلمان عربي ) 2005 ديسمبر 27انتُخب رئيساً للبرلمان العربي االنتقالي في القاھرة في (  

  ولمدة ثالث سنوات لكنه استقال من عضوية2008-9-14       وأعيد انتخابه لوالية ثانية لرئاسة البرلمان العربي في 

 .2009 بسبب عزوفه عن الترشيح النتخابات مجلس األمة الكويتي 2009  ابريل 26ورئاسة البرلمان العربي في 

 2012 حتى يونيو2012  ومن فبراير 2009حتى 1999عضو مجلس األمة الكويتي منذ :

ويشھد له بنشاطه المعھود ومناصرته للقضايا التي تساھم في نمو وتقدم  الديمقراطية واالقتصاد ) 3/7/1999( انتخب في 

 :وقد تم انتخابه للمناصب التالية خالل فترة عضويته بالمجلس ، الكويتي وزيادة الحريات

2009 حتى 1999بمجلس األمة الكويتي منذ  رئيس لجنة الشئون الخارجية.

2001 حتى 1999منذ  واالقتصادية عضو باللجنة المالية . 

2001  حتى 1999منذ  عضو بلجنة حماية األموال العامة .

 ً2006  حتى مارس 2000الكويتية منذ  لشعبة البرلمانيةلانتخب باألغلبية وكيال.

2003  حتى 2001منذ  عضو بلجنة شئون التعليم والثقافة واإلرشاد. 

 2006 حتى 2005منذ  عضو بلجنة شئون المرأة. 

2005 وأغسطس 2004ويناير2000تولى رئاسة مجلس األمة باإلنابة خالل أشھر سبتمبر.

ترأس وشارك في  العديد من الوفود الخارجية التي مثلت الكويت في العديد من المحافل والمؤتمرات

العربية والدولية سواء بصفته رئيساً للجنة الشئون الخارجية أو وكيالً للشعبة البرلمانية  . 

. نظم وشارك في العديد من الندوات والمؤتمرات السياسية واالقتصادية والرياضية

2004  حتى 2000 منذ  الدولييلبرلمان لالتحاد اعضو اللجنة التنفيذية . 

لي )  بجاكرتا  وھو أول نائب كويتي يمثل المجموعة العربية بالبرلمان الدو20/10/2000      ( انتخب في
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األمناء لجائزة الشيخ / محمد بن راشد آل مكتوم للصحافة العربية منذ مجلس عضو
  حتى2006ومقرھا دبي . ثم نائب رئيس مجلس ادارة الجائزة منذ  2006حتى  1999
2009. 

 1999 حتى1983رئيس تحرير جريدة القبس من . 

 التي كانت تصدر في لندن وباريس.1990-1985رئيس تحرير القبس الدولي من 

 جائزة حرية الصحافة تقديرا لدفاعه العالميين منحته لجنة الدفاع عن الصحفيين
الثابت والقوي عن حرية الصحافة والديمقراطية في الكويت وقد تسلم الجائزة بتاريخ

     في احتفال جرى في مدينة نيويورك . 21/10/1992
وقد أجرى العديد من اللقاءات مع كبار  الشخصيات في( وتعتبر جريدة القبس من  كبرى الصحف بالعالم العربي )      

 ومنھم :العالم و ملوك ورؤساء الدول العربية واألجنبية

 الواليات المتحدة األمريكية الرئيس /  رونالد ريغن
الواليات المتحدة األمريكية)األب) الرئيس / جورج بوش 
الواليات المتحدة األمريكية الرئيس / بيل كلينتون

رئيسة الوزراء البريطانية السيدة / مارجريت تاتشر
 جمھورية فرنساالرئيس / فرانسوا ميتران

 جمھورية رومانياوالي شاوشيسكوكالرئيس/ ني
جمھورية النمساالرئيس / كورت ولدھايم
 جمھورية الصين الشعبيةالرئيس / يانج شانج كون
األرجنتين جمھورية  الرئيس /  كارلوس منعم
 بنماجمھورية الرئيس / دانيال أورتيغا
جمھورية مصر العربية  الرئيس / حسني مبارك

 المملكة العربية السعوديةالملك / فھد بن عبدالعزيز
 الجمھورية العربية السوريةالرئيس / حافظ األسد

 المملكة الھاشمية األردنية  بن طاللالملك / حسين
المملكة المغربيةالملك / الحسن الثاني
الجماھيرية الليبية  العقيد / معمر القذافي

رئيس  وزراء جمھورية السودان السيد / الصادق المھدي
 الجمھورية الموريتانيةالرئيس / أحمد ولد الطايع

الجمھورية العراقيةصدام حسينالرئيس / 
 الجمھورية اللبنانيةالرئيس / الياس الھراوي
 الجمھورية اللبنانية الرئيس / أمين الجميل
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 1972 حتى 1971عضو االتحاد الوطني لطلبة الكويت في بيروت عام.

 وصل لدرجة مدير ( 1980  حتى 1975عمل في بنك الكويت الصناعي من

) .االستثمار المباشر 

 1991 حتى 1989عضو مجلس إدارة جمعية الصحفيين الكويتية من .

 1989 حتى 1977عضو مجلس إدارة نادي الكويت الرياضي من.

 2000 حتى 1994رئيس مجلس إدارة نادي الكويت الرياضي من.

 1991 - 1980عضو بمجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية من .

 1998 حتى 1995نائب رئيس مجلس إدارة فرست ناشيونال بنك ( لبنان)  من .

1997 - 1980ن مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة الساحل لالستثمار م.

 2007 حتى 1997مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة المال لالستثمار من. 
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