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د.محمد احلويلة

عبداهلل الرومي

احلويلة عن ذكرى الغزو: وحدتنا  سبيلنا ملواجهة التحديات

الرومي: أحوج ما نكون إليه اليوم موقف 
الشعب الكويتي أثناء الغزو

اعتبر النائب د.محمد احلويلة 
ان ذكرى الغزو الصدامي للكويت 
أليمة على نفس كل كويتي بل 
وكل عربي ومسلم شريف، ألنها 
مثلت غدر اجلار بجاره واألخ 

بأخيه.
وقال احلويلة في تصريح 
صحافي له انه كأي مواطن في 
الكويت ال ميكن أن ينس����ى ما 
حدث في الثاني من أغسطس 
1990 حينما داهمت قوات الغدر 
واخليانة أرض الكويت الطاهرة 
ودنستها واحتلتها لسبعة أشهر 
عصيبة عانى خاللها الكويتيون 
من أقسى حاالت الظلم والقهر 
حتى من اهلل عليهم بالتحرير 
الذي جاء بتكاتف دولي لم يسبق 
له مثيل إلجماع العالم كله على 
أن م����ا قامت به قوات االحتالل 
مخالف لكل األع����راف الدولية 

واملواثيق العاملية.
وأض����اف احلويلة انه ومع 
مرور الذكرى اخلامسة والعشرين 
للغزو العراقي الغاشم فإننا يجب 
أن نستذكر بكل اإلجالل واإلكبار 
ش����هداءنا األبرار الذين ضحوا 
بأرواحهم في سبيل بلدهم كي 
تبقى الكويت شامخة وعزيزة، 
كما ندين بالش����كر والعرفان 
مواقف كل من س����اعد الكويت 
على استعادة حريتها من األشقاء 

قال نائب رئيس مجلس األمة السابق عبداهلل 
الرومي انه مبناسبة الثاني من أغسطس هذه 
املناسبة األليمة نتذكر شهداءنا األبرار الذين 

قدموا أرواحهم فداء للوطن ونستذكر بطوالتهم 
بكل فخر. وأضاف الرومي في تصريح صحافي 

كما نستذكر بكل فخر واعتزاز موقف الشعب 
الكويتي بالداخل واخلارج واللحمة الوطنية 

والوحدة التي جمعت هذا الشعب بتآزره وتكاتفه 
وتعاونه والتفافه حول قيادته من أجل عودة 

الكويت احلبيبة، كما نتقدم بالشكر والتقدير لكل 

الشعوب الشقيقة والصديقة التي وقفت معنا في 
محنتنا ونستذكر ايضا مواقف قادة دول مجلس 

التعاون والدول الصديقة.
وقال ايضا ان مواقف الشعب الكويتي بالغزو 

أحوج ما نكون اليه اليوم من اجل وحدتنا كشعب 
ولنأخذ العبرة مما يجري حولنا من صراعات 
موضحا ان االختالف في الرأي مطلوب ولكن 

الفرقة ال شك تقود في الضعف خاصة في ظل ما 
تعيشه منطقتنا العربية اليوم من صراع، وحفظ 

اهلل الكويت وشعبها من كل مكروه.

واألصدقاء الشرفاء الذي رفضوا 
الظلم ووقفوا مع احلق خاصة 
اململكة العربية السعودية التي 
كانت في مقدمة األشقاء وسخرت 
كل إمكانياتها بال تردد لتحرير 
الكويت وكذلك فعلت البحرين 
وقطر واألمارات وعمان فنعم 
األشقاء هم.ودعا احلويلة إلى أخذ 
العبر والدروس من البطوالت 
التي جسدها أبناء هذا الوطن 
لتكون حاف����زا يع����زز الوالء 
والوطنية لدى الشباب والعمل 
على زيادة التالحم والتقارب بني 
أبناء الشعب مبختلف توجهاته 
وأن نستفيد جميعا من دروس 
الغ����زو ونتائج����ه وإفرازاته، 
خصوصا في ظل الظروف التي 
متر بها املنطقة وخاصة منطقة 
اخلليج التي متر بظروف غاية 
في الدقة واحلساسية وهو ما 
يدفعنا إلى احلذر واحليطة ألننا 
من دون ه����ذا التالحم ال ميكن 
لنا أن نتقدم الى األمام، كما أنه 
يجب أن تكون دافعا لنا ملتابعة 
مسيرتنا ملا فيه مصلحة وطننا 

الذي له حق علينا.
وأشار إلى أن الوحدة الوطنية 
يجب أن تكون هدفنا جميعا حتى 
نستطيع مواجهة التحديات بقوة 
وعزمية مثلما حدث خالل أزمة 
االحتالل الغاش����م، حينما كان 

الكويتيون في الداخل واخلارج 
يدا واحدة حتى حقق اهلل لهم 
النص����ر، مؤكدا ان الكويت هي 
بيتنا األول ومالذنا األخير في 
الشدة والرخاء، وقد أثبت الشعب 
الكويتي أكث����ر من مرة أصالة 

وطيب معدنه عند الشدائد.
واختتم احلويلة، مش����يدا 
بقدرة الديبلوماسية الكويتية 
على حشد اجلهود الدولية التي 
قادها سمو األمير الراحل الشيخ 
جابر األحمد، وسمو األمير الراحل 
الشيخ سعد العبداهلل، رحمهما 
اهلل، وصاحب الس����مو األمير 
الشيخ صباح األحمد، الذين بذلوا 
الكثير من أجل حترير الكويت 
وحشد العالم ملناصرة الكويت 
ومس����اندة شعبها، كذلك وقفة 
الشعب الكويتي املجيدة ووحدته 
والتي سطرت أروع املالحم في 
حب الوطن والتضحية من أجله، 
رحم اهلل شهداءنا األبرار، وندعو 
اهلل ان يعني صاحب الس����مو 
األمير الش����يخ صباح األحمد، 
ويس����دد خطاه لقي����ادة البلد، 
مشيدا بسياسة صاحب السمو 
االمير الشيخ صباح األحمد، في 
تعزيز أمن الكويت عبر سياسة 
خارجية متزنة وحكيمة مع الدول 
الشقيقة والصديقة واملنظمات 

الدولية.

مبارك اخلرينج

أش���اد رئيس مجلس 
األم���ة باإلناب���ة مب���ارك 
اخلرينج بجه���ود نائب 
الوزراء  رئيس مجل���س 
ووزير الداخلية الش���يخ 
محمد اخلالد ورجال وزارة 
الداخلية في القبض على 
عناصر الشبكة اإلرهابية 
املنتسبة الى تنظيم داعش 

اإلرهابي.
وأكد اخلرينج ان سرعة 
كش���ف اخللية اإلرهابية 
دليل على ان أمن الكويت 
أمين���ة، موضحا  أيد  في 
ان هذه اإلجراءات جتعل 
الكويت في مصاف الدول 
التي حتارب اإلرهاب جنبا 
الى جنب مع دول العالم.

اخلرين���ج  وش���دد 
عل���ى ض���رورة توفي���ر 
املادية  جميع اإلمكانيات 
واالحتياجات التي تتطلبها 
األجهزة األمني���ة للقيام 
بواجبها على أكمل وجه.

الى  كما دعا اخلرينج 
تكات���ف جمي���ع اجلهات 
والوزارات ومؤسس���ات 
املدني مع رجال  املجتمع 
الداخلي���ة لتحقي���ق أمن 

واستقرار الكويت.
ومتن���ى اخلرينج من 
اهلل العلي القدير ان يحفظ 
الكويت وقيادتها وشعبها 
من كل مكروه في ظل قيادة 
صاحب السمو األمير وسمو 
ولي عهده األمني حفظهما 

اهلل ورعاهما.
من جانب آخر، أعرب 
اخلرين���ج عن أمله الكبير 
للذك���رى األليمة التي مر 
بها الوطن العزيز واليوم 
األس���ود في تاريخ بلدنا 
الكوي���ت أال وهي ذكرى 
العراقي الصدامي  الغزو 
للكويت ف���ي 1990/8/2، 
معتب���را ان ذكرى الغزو 
العراقي الصدامي لكويتنا 
الغالية ماثلة أمامنا حتمل 
الذكري���ات األليمة  معها 
واآلالم الدائمة من شقيق 
غ���در بأش���قائه باحتالل 
بلده���م ونهب ممتلكاتهم 
وقت���ل آبائه���م وأبنائهم 
ونسائهم وحرق خيراتهم 
من أجل نزوة حاكم متهور 

وطاغية متجبر.
وقال اخلرينج ان في 
هذه الذك���رى األليمة البد 
لنا من اس���تذكار الوحدة 
الوطنية للشعب الكويتي 
التي جتلت بأبهى صورها 
وأروع قيمها والتي لفتت 
انتباه العالم لهذا الشعب 
الكبير  الصغير بع���دده 
وتضحيات���ه  بعطائ���ه 
بش���رعيته  ومتس���كه 
الكويتية الدستورية املمثلة 
باملغفور له بإذن اهلل تعالى 
األمير الراحل الشيخ جابر 
األحمد وولي عهده األمني 
آنذاك املغفور له بإذن اهلل 
تعالى األمير الراحل الشيخ 
سعد العبداهلل رحمهما اهلل 
تعالى وطيب اهلل ثراهما، 

واحلكومة الرشيدة.
وأشار اخلرينج الى اننا 
ككويتيني ال ميكن لنا ان 
ننسى الدور الكبير لصاحب 
السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد في حش���د التأييد 
العربي والدولي لقضية 
الكويت والرحالت املكوكية 
التي قام بها من أجل شرح 
الكويتية واحلق  القضية 
الكويتي ودحض افتراءات 
احملتل الغاشم وال ميكن في 
اليوم ان ننسى دور  هذا 
البطلة  الكويتية  املقاومة 
التي اثبتت قوة شكيمتها 
ورفضها للعدوان بجميع 
أشكاله سواء العسكري أو 
املدني متمسكني بتحرير 
بلدهم وطرد احملتل وعودة 
الشرعية الدستورية للبالد 
مقدمني أرواحهم رخيصة 
فداء للوطن ما بني أسير 
غائب وش���هيد عند ربه 

حاضر.
وأكد اخلرينج انه البد 
لنا ونح���ن نعيش ذكرى 
الغ���زو من وقف���ة إجالل 
وتقدير وعرفان باجلميل 
في هذه الذك���رى األليمة 
باستذكار الدور اخلليجي 
الكبي���ر واملتمي���ز لقادة 
وشعوب املنطقة والداعم 
بال ت���ردد للحق الكويتي 
م���ن فت���ح دول اخلليج 
بلدانه���م ألبن���اء الكويت 
وتقاس���مهم لقمة العيش 

معهم، مستذكرين بكل فخر 
دور قادة مجلس التعاون 
آنذاك وعلى رأسهم خادم 
احلرمني الشريفني املغفور 
ل���ه جاللة املل���ك فهد بن 
عبدالعزيز وولي عهده في 
ذلك الوقت خادم احلرمني 
الش���ريفني جالل���ة امللك 
آل  سلمان بن عبدالعزيز 
سعود، حفظه اهلل ورعاه، 
الرياض في  أمير منطقة 
ذلك الوقت، والذين قاموا 
بوض���ع كل امكانياته���م 
املالية والعسكرية من اجل 
الكويت وعودتها  حترير 
أبي���ة واحتضان  ح���رة 
شرعيتها الدستورية الى 

يوم التحرير.
وأكد اخلرينج اننا لن 
ننسى كشعب وفّي الدور 
املشرف لدول التحالف من 
الدول العربية والصديقة 
املش���اركة ف���ي التحالف 
الدول���ي لتحرير الكويت 
أبلوا بالء حس���نا  الذين 
مقدم���ني األرواح وامل���ال 
في سبيل حترير الكويت 
وطمأنة الشرعية الكويتية 
والشعب الكويتي بعودة 
الكويت ألهلها وطرد احملتل 
والذي حتقق بعون من اهلل 
الش���كر  تعالى، فلهم كل 
والتقدي���ر والوف���اء، وال 
ميكن ان ننس���ى ما قاموا 
به جتاهنا من دعم ورعاية 
إعادة اإلعمار وإعادة  في 
الكويت الى أهلها من براثن 

احملتل الغاشم.
وختم اخلرينج تصريحه 
بالتأكيد عل���ى ان وحدتنا 
الوطنية وتالحمنا وترابطنا 
كمجتمع كويتي متجانس 
هو السور احلقيقي احلامي 
ملجتمعن���ا م���ن األخط���ار 
الداخلي���ة واخلارجية وان 
نس���تفيد من جتربة الغزو 
الغاش���م لتحقيق مزيد من 
دعم الوحدة الوطنية والعمل 
على حماي���ة بلدنا من أي 
أخطار حتدق بنا، س���ائال 
اهلل العلي القدير ان يحفظ 
الكويت وأميرها وولي عهدها 
وشعبها من كل مكروه وان 
تنعم الكويت باألمن واألمان 

والرفاهية واالستقرار.

أكد أن ذكرى الغزو الصدامي يوم أسود في تاريخ وطننا العزيز

اخلرينج يشيد بجهود وزير الداخلية ورجال األمن

كامل العوضي

العوضي: لم يحدث أن احتلت دولة كبيرة 
شقيقتها الصغيرة وتنهزم الكبيرة بهذه السرعة

قال عضو مجلس األمة 
النائب كامل العوضي إن ما 
مر به الكويتيون أثناء فترة 
الغزو العراقي وما قاموا به 
قيادة وحكومة وشعبا أثار 
دهشة وإعجاب العالم بأسره، 
العراقي  الغ���زو  أن  مؤكدا 
للكويت عام 1990 كان وما 
زال واقعة تاريخية فريدة 
الفعل وردة  من نوعها في 
الفعل حيث أنه لم يحدث أن 
احتلت دولة شقيقة كبيرة 

دولة صغيرة مجاورة لها ولم 
يحدث أيضا أن استطاعت 
الدولة الصغي���رة هزيمة 
الدولة الكبيرة بهذه السرعة، 
بفضل اهلل وبفضل مقاومة 
الكويت جميعهم  مواطني 
وحنكة قيادة الكويت بكل 

مكوناتها.
واض���اف العوضي بأن 
م���ن س���مع ورأى وعاصر 
ما ج���رى في الكويت أثناء 
فترة الغزو العراقي يخرج 
بيقين بأن هذا البلد الصغير 
سيتحرر ألن فيه مواطنين 
مؤمنين بوطنهم مخلصين 
في الدفاع عنه، وهناك قيادة 
سياسية حكيمة تصل الليل 
بالنهار للخروج من األزمة، 
وهناك أصدق���اء كثيرون 
للكويت يعرفونها ويعرفون 
أهلها ويعرف���ون معدنهم 

األصيل.
كما بي���ن العوضي أن 
تالح���م الش���عب الكويتي 
والتفاف���ه ح���ول قيادت���ه 
المتمثل���ة حين���ذاك بأمير 
القلوب الراحل سمو الشيخ 
جابر األحمد الجابر الصباح 
رحمه اهلل م���ن مواطنين 
في الداخل والخارج أوصل 
الرسالة واضحة لكل العالم 
بأن هذا الش���عب ال يمكن 
أن يه���زم ألن اهلل ناصره 
وكان النص���ر بحم���د اهلل 

وتوفيقه.
كما شدد العوضي على 
أن التفاف الكويتيين حول 
الحالية وحبهم  قيادته���م 
لحضرة صاحب السمو أمير 
البالد الشيخ صباح األحمد 
الجابر الصباح حفظه اهلل 
ورعاه كان وسيبقى صمام 
األمان لكل بوادر أزمة يمكن 
الكويتيون من  أن يمر بها 
الخارج أو الداخل، مستشهدا 
الوطني الحاسم  بالموقف 
والسريع لسمو األمير وكل 
البررة في  الكوي���ت  أبناء 
حادثة تفجير مسجد اإلمام 
الصادق واستشهاد عشرات 
الكويتيين  المواطنين  من 
الش���رفاء واألبرياء وجرح 

وإصابة مئات آخرين.
وختم العوضي داعيا أن 
يحفظ اهلل الكويت وشعبها 
من كل مك���روه وأن يحمي 
أميرها وول���ي عهدها وكل 
أبنائه���ا ويحفظهم من كل 
ع���دوان ويدي���م المحب���ة 
واألخ���وة بينه���م لحماية 
أرضهم وأبنائهم ويعيشوا 

كرماء في وطن كريم.

ذكرى الغزو واقعة 
تاريخية فريدة

في الفعل وردة 
الفعل

لن ننسى كشعب 
وفّي الدور 

املشرف لدول 
التحالف من 
الدول العربية 

والصديقة الذين 
أبلوا بالء حسنًا 
مقدمني األرواح 

واملال في سبيل 
حترير الكويت


