
اثنى عدد من نواب مجلس االمة بخطاب 
حضرة صاحب السمو امير البالد حفظه 
الله ورع���اه  م��ؤخ��را وق��ال النائب أحمد 
الفضل: خطاب سمو األمير واضح املقاصد 
، ب���نّ االلفاظ ، جلي ال���دالالت.. فالكويت 
وال��ع��ال��م مابعد وب��اء ك��ورون��ا ليس كما 
قبله، والبنية االقتصادية املختلة احلالية 
لن تسعفنا باستكمال مسيرة هذا الوطن، 

مالم نستيقظ من غفلتنا ونترك مصاحلنا 
الشخصية واالنتخابية

ب��دوره ق��ال النائب د.حمود اخلضير: 
سمعا وطاعة يا سمو األمير ، سنكون عند 
حسن ظنكم..يدا واح��دة في جت��اوز وباء 
كورونا واستخالص العبر منه في رسم 
كويت املستقبل التي متنيتها في خطابكم 
وتوجيهاتكم احلكيمة بكل م��ا فيها من 

واقعية وقلق مل��ا ستكون عليه الكويت 
والعالم بعد اجلائحة. وقال النائب د.محمد 
احلويلة: كلمة سمو األمير اليوم كانت 
من أٍب حكيم يثق بأبنائه ويعول عليهم، 
واحتوت كلمته السامية على وصايا كثيرة 
تصب ف��ي مصلحة الكويت والكويتي� 
وترسم لنا الطريق ال��ذي يجب أن نسير 
عليه ، وب��إذن الله ستكون الكويت بعد 

انقضاء ه��ذه األزم��ة خيٌر مما كانت عليه 
قبلها. وق��ال النائب خليل الصالح: كلمة 
سمو األمير اليوم رسمت ح��دود مستقبل 
الكويت ، بالوعي واملسؤولية الوطنية 
والنهج اجلديد واستنهاض روح األمل 
والتفاؤل، فلنتكاتف جميعاً من أجل تقدمي 
من��وذج طيب يرقى إل��ى تطلعات سموه 

ملستقبل وطننا احلبيب
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ريا�ض عواد 

قال رئيس مجلس األمة مرزوق علي الغامن إن سمو 
أمير البالد وفي أقل من أسبوع� يجدد وبشكل جلي 
واضح أهمية النظر إلى املستقبل وآفاق الغد كمرحلة 

جديدة ال تشبه األمس.
وقال الغامن في تصريح صحفي إن كلمة حضرة 
صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد اجلابر 
الصباح - حفظه الله ورع��اه - مبناسبة عيد الفطر 
السعيد ركزت، وللمرة الثانية خالل أسبوع�، على 
ا  ا مهمنًّ أهمية النظرة إلى الغد باعتبارها حتدًيا وجودينًّ

للكويت.
وأض��اف الغامن » سمو األمير استخدم وبشكل 
غير موارب مصطلحات )النهج اجلديد( و)املراجعة( 
و)التصويب( و)االعتماد على النفس( وغيرها ليؤكد 
ما قاله قبل فترة بأن عالم البشرية بعد كورونا لن 

يكون كما قبله صحينًّا واقتصادينًّا واجتماعينًّا«.
وق��ال الغامن إن دع��وة سموه احلكومة ومجلس 
األمة ومؤسسات املجتمع املدني إلى النظر إلى الغد 
كتحدٍّ مفصلي هي دعوة جادة ومستحقة وملحة وإن 
علينا جميًعا النظر إلى تلك الدعوة كاستحقاق وطني 

ضروري. 

وأض��اف الغامن أن دع��وة سموه إل��ى نهج جديد 
يرسم مستقبل الكويت يتطلب عماًل وطنينًّا جماعينًّا 
وتعاوًنا مثمًرا، مؤكًدا أن الكويتي� لن يخيبوا رجاء 
سموه وأن الشعب الكويتي سينجح في اختبار الغد 

كما جنح في املاضي عبر الكثير من احملطات. 
واختتم الغامن تصريحه قائاًل » نسأل الله - جلت 
قدرته - أن يحفظ وطننا وأميرنا وشعبنا من كل شر 
ومكروه وأن يسدد خطى الكويت على درب التقدم 

واالزدهار إنه سميع مجيب

مرزوق الغامن 

الغامن: للمرة الثانية خالل أسبوعني 
سمو األمير يركز على حتديات الغد

نواب: سمعًا وطاعة ياصاحب السمو وسنكون عند حسن الظن

د. حمود اخلضير 

عسكر: خطاب سمو األمير حمل كلمات 
تشجيعية ليكون البلسم ألهل الكويت واملقيمني 

ت��ق��دم ال��ن��ائ��ب عسكر ال��ع��ن��زي ب���أرق التهاني 
والتبريكات إلى حضرة صاحب السمو أمير البالد 
الشيخ صباح األحمد اجلابر الصباح وسمو ولي 
عهده األم� الشيخ نواف األحمد اجلابر الصباح وإلى 
الشعب الكويتي واحلكومة ورئيس وأعضاء مجلس 

األمة مبناسبة عيد الفطر املبارك 
وقال عسكر : ونحن نعيش في رحاب عيد الفطر 
السعيد جاء خطاب سمو األمير وما حمل من كلمات 
تشجيعية ليكون البلسم أله��ل الكويت واملقيم� 
وباألخص ملن هم في الصفوف األول��ى في مواجهة 
الوباء الفتا إلى أن سموه حث على الوحدة الوطنية 
والتآلف واع���رب ع��ن أسفه مل��ا تبثه بعض وسائل 
اإلعالم من مغالطات ال تتفق وحرمة الشهر وخطورة 

الظروف مطالبا بااللتزام بسمو الرسالة اإلعالمية
ودع��ا عسكر : الله عز وج��ل أن يعيد عيد الفطر 

السعيد باخلير والبركة واألم��ان على وطننا الغالي 
وعلى األمت� العربية واإلسالمية، وأدع��و الله أن 
يحفظ الكويت وأميرها وولي عهده األم� وشعبها 

الكرمي من كل مكروه.

عسكر  العنزي 

محمد احلويله  خليل الصالح  احمد الفضل 

قدم النائب حمد سيف أرف��ع التهاني وأرقى 
التبريكات الى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ 
صباح األحمد اجلابر الصباح حفظه الله ورعاه 
والى سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد اجلابر 
الصباح حفظه الله ورع��اه وإل��ى سمو رئيس 
ال����وزراء الشيخ صباح اخل��ال��د وإل��ى مجلسي 
ال��وزراء واألم��ة وإلى الشعب الكويتي مبناسبة 
»عيد الفطر املبارك« أعاده الله علينا وعلى األمت� 

العربية واإلسالمية باخلير واليمن والبركات  .
واكد سيف في تصريح صحافي أنه يجب على 
اجلميع االلتزام مبا جاء في خطاب صاحب السمو 
بالتعاون وتغليب املصلحة الوطنية العامة 
والتحلي باملسئولية في ظل الوضع االقليمي 

امللتهب للخروج من االزمة احلالية .
وط��ال��ب س��ي��ف اجل��م��ي��ع ب��ال��ب��ع��د ع��ن الفنت 
واالشاعات والتأكد من املصادر الرسمية ولكن 
هناك البعض لألسف هدفهم على م��ر السن� 

التكسب وتغليب املصلحة الشخصية وع��دم 
استقرار البالد والتحريض على الدولة وضرب 
استقرارها وامنها والتهديد والوعيد والتشويش 
في ظل ه��ذه ال��ظ��روف الصعبة صباحاً ومساء 
ل��ذا يجب التصدي لهذا السلوك الدخيل علينا 
ونسلك نهج اباءنا واجدادنا الذين حافظوا على 
هذا البلد منذ مئات السن� في اصعب الظروف 
وان مثل هذه التصريحات لم تؤد الى اي فائدة 
بل تضر املجتمع واوضحت للجميع من الصادق 
ومن الكاذب واالص��الح ليس بهذا االسلوب ومن 
املفترض عندما يوجد اي طعن يجب الذهاب الى 
اجلهات املعنية وليس ملثل ه��ذه التصريحات 
ونطالب اخواننا واباءنا التكاتف والتعاضد وان 
نقف صفا واحدا ملواجهة هذه الظروف الصعبة 
التي من��ر بها نسأل الله ان ي��دمي علينا النعم 
واخليرات ويحفظ الكويت من كل مكروه ويدمي 

نعمة االستقرار والسالم .

حمد سيف: يجب على اجلميع 
التعاون وتغليب املصلحة الوطنية 

مبناسبة يوم القدس العاملي 

أبل: جندد رفضنا للتطبيع 
ومشاريع االستسالم

 للعدو الصهيوني 
قال النائب د.خليل ابل  : مبناسبة يوم القدس العاملي جندد 
رفضنا للتطبيع ومشاريع االستسالم للعدو الصهيوني ونؤكد 
على ضرورة مواصلة دعم كل مقاومة تسعى لتحرير كل شبر من 

فلسط� وحتى تعود القدس الى اهلها وأمتها االسالمية.
واضاف ابل : نستذكر بهذه املناسبة الشهيد الكويتي فوزي 
املجادي الذي استشهد في ارض فلسط� احلبيبة مناضال ثائرا 
ضد قوى االستعمار الصهيوني ورافعا اسم الكويت عاليا بكل 

فخر وكرامة وإباء
وقال ابل : الشعوب االسالمية والعربية ستقف بقوة ضد كل 
محاوالت التمهيد للتطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب سواء 
كان التطبيع سياسيا او اقتصاديا او عسكريا وحتى فنيا وثقافيا 

فكل تلك احملاوالت سيكون مصيرها الفشل بإذن الله.


