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موسى أبوطفرة ـ ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ
هنأ عدد من اعضاء مجلس األمة صاحب 
الس���مو األمير بذكرى تولي الشيخ نواف 
األحمد الرابعة لوالية العهد، مشيدين بحكمة 
صاحب السمو األمير في اختياره داعني اهلل 
ان يدمي األمن واألم���ان على بلدنا الكويت 

حتت راية والة األمر.
وأشاد النواب بخصال ولي العهد الشيخ 
نواف األحمد وإس���هاماته ف���ي الدفاع عن 
املؤسسات الدس���تورية واحلريات العامة 
مؤكدين أن بصمات ول���ي العهد وتاريخه 
حافل وعريق وذلك في العديد من املناصب 
التي تقلدها سموه فكان مثاال ناصعا للعطاء، 
الفتني إلى أن الش���يخ نواف يواصل حمل 
االمانة والتي كان شعاره الرحمة واحلرص 
على ابناء شعبه متوجا هذا التاريخ بوالية 

العهد.
ومتنى النواب موفور الصحة والعافية 
لسموه رافعني اسمى آيات التهاني والتبريكات 
إلى مقام صاحب السمو األمير والى الشعب 
الكويتي بهذه املناسبة العزيزة على نفوس 
أهل الكويت وعلى كل مقيم على هذه األرض 

الطيبة.
فأكد النائب مسلم البراك أن ولي العهد 
الش���يخ نواف األحمد رج���ل يحمل الكثير 
من اإلنس���انية حلرصه الشديد على أبناء 
شعبه مبينا أن هذا الشعور هو من املعرفة 
املباش���رة لهذا الرجل وعن قرب معه كون 
ولي العهد اعطى الكثير للكويت من خالل 
املناصب املتعددة الت���ي تقلدها حيث كان 
شعاره الرحمة واحلرص على املواطنني وكل 

من يعيش على هذه األرض الطيبة.
وق���ال البراك في تصريح ل���� »األنباء« 
مبناس���بة الذكرى الرابعة الختيار الشيخ 
نواف األحمد وليا للعهد: ان هذه املناسبة 
غالية على أهل الكويت جميعا لكونها ترتبط 
برجل له من اإلسهامات املضيئة في التاريخ 
الكويتي ولرجل لديه احترام كبير للمؤسسات 
الدستورية ورفضه ألي تدخل من شأنه أن 
يعطلها واملواقف التي تعكس حرص سمو 
ولي العهد كثيرة وزاد بالقول: »بهذه املناسبة 
نبارك النفس���نا أوال قبل أن نبارك لسموه 
الذي عرف بالطيبة والرحمة واحلرص على 
هذا البلد«، موضحا ان ولي العهد الش���يخ 
نواف األحمد مبا يحمل من صفات قادر على 
ترجمة الكلمة السامية التي قالها صاحب 

السمو األمير عند اختياره وليا للعهد.
وقال البراك: إن الشعب الكويتي يا ولي 
العهد يبادلك احلب ونقول لصاحب السمو 
األمير »ج���زاك اهلل عنا كل خير الختيارك 
املوفق وليا للعهد ألن���ك اخترت مصلحة 

الكويت مما يدل على حكمة سموك«.
وعبر النائب حس���ني مزيد عن صادق 
تهانيه مبناسبة ذكرى تولي الشيخ نواف 
األحمد والية العهد موضحا ان س���موه له 
من البصمات الكثيرة الراس���خة في تاريخ 
الكويت وفي أذهان كل كويتي ملا ميلك من 
خصال حميدة نابع���ة من أخالقه الرفيعة 

وحنوه األبوي على الشعب.
وقال مزيد في تصريح خاص ل� »األنباء« 
ان اس���هامات ولي العهد ال تعد وال حتصى 
ف���ي العديد من املجاالت التي تنير تاريخه 
احلافل االيجابي على جميع املس���تويات، 
مشيرا الى اسهاماته في تعزيز املؤسسات 
الدس���تورية واحلريات ال تنسى حيث ان 
بصمات���ه واضحة للعي���ان وهذا يدل على 
ان اختيار صاحب الس���مو األمير للشيخ 
نواف االحمد وليا للعهد جاء ليؤكد حكمة 
صاحب السمو األمير الراسخة في كل املواقف 

واخلطوات.
ورفع النائب مزيد أسمى آيات التهاني 
والتبريكات الى مقام صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد وإلى ولي عهده األمني 
والى الش���عب الكويتي كافة بهذه املناسبة 
الغالية على نفوس أهل الكويت جميعا والتي 
تؤكد محبة املواطنني لقيادتهم ووالة أمرهم 
داعيا اهلل ان يرفل بثوب الصحة والعافية 

وان يعينه على حمل األمانة.

األب الرحيم

في البداية يتقدم أمني سر مجلس االمة 
دليهي الهاجري بأخلص التهاني 
لسمو ولي العهد الشيخ نواف 
األحمد ف���ي مناس���بة الذكرى 
الرابعة لتولي سموه مقاليد والية 
العهد حني اختاره صاحب السمو 
األمير حفظه اهلل ورعاه ليكون 
ساعده األمني ومعينه على قيادة 
دفة السفينة فكان نعم الساعد 

لنعم الربان.
انه قد  الهاج���ري  ويضيف 
شرف بالتعاون مع سمو ولي 
العهد خالل عضويته في جلنة 
الداخلية والدفاع وكان سموه 
وزيرا للداخلية فلم يشعر منه 
أبدا إال باألب الرحيم احلريص 
املواطنني وحل  على مصال���ح 
مشاكلهم وتذليل جميع العقبات 
التي تصادف عمل اللجنة والتفهم 

العميق لدورها.
ويؤكد ان هذا ليس مبستغرب 
على اخللق الرفيع الذي يتحلى به 
سمو ولي العهد واحملبة العارمة 
التي يكنها املواطنون لس���موه 
والتي هي ف���ي احلقيقة محبة 
متبادلة بني اس���رة آل الصباح 

األمير الشيخ صباح االحمد.
ويذكر ان س���مو الشيخ نواف االحمد 
رجل دمث اخللق بكل ما تعنيه الكلمة من 
معنى ولذلك فقد اكتسب محبة كل فئات 
الشعب الكويتي على اختالف مشاربهم 
ومهنئا صاحب الس���مو األمير والشعب 
الكويتي الكرمي س���ائال املولى عز وجل 
ان يدمي على الكويت نعمة االمن واالمان 
والرخاء واالستقرار في ظل القيادة احلكيمة 
لصاحب السمو األمير الشيخ صباح االحمد 
وسمو ولي عهده االمني الشيخ نواف االحمد 
حفظهما اهلل ورعاهما وأيد باحلق والنصر 
خطواتهما وحفظ بهما الكويت وشعبها 

من كل مكروه.

تاريخ مشرف

اما النائب خالد العدوة فيتمنى لسمو 
ولي العهد الشيخ نواف االحمد الصحة 
وطول العمر ومزيدا من التوفيق والسداد 
بهذه املناسبة العزيزة حتى يكون عضدا 
الخيه صاحب السمو األمير الشيخ صباح 

االحمد حفظه اهلل ورعاه.
ويعرب العدوة عن خالص تهانيه للكويت 
اميرا وحكومة وشعبا بهذه املناسبة التي 
نعتز ونفخر بها ونشكر اهلل العلي القدير 
ان وفق صاحب السمو األمير الختيار الشيخ 
نواف االحمد وليا للعهد وهو االختيار الذي 
اجمع عليه نواب االمة ملا يتمتع به سموه 
م���ن حب ألهل الكويت وتفان في خدمتهم 

طوال تاريخه املشرف.
وح���يا النائب جهود سمو ولي العهد 
وح���رصه ال���دائم على حل مشاكل املواطنني 
ورعاية مصاحلهم وعمل كل ما في وس���ع 

سموه لرفعة شأن الكويت وأهلها.

قدوة صالحة

من جانبه يقول النائب علي الدقباسي 
انها ملناس���بة عزيزة على قلوبنا جميعا 
حيث الذكرى الرابعة لتولي الشيخ نواف 
االحمد وهو الرجل صاحب التاريخ املشرف 
والعطاء الوطني السخي والقدوة الصاحلة 

واالخالق الرفيعة.
ويضيف الدقباسي انه يتمنى لسموه 
موفور الصحة والعافية ويدعو لس���موه 
بطول العمر حتى يكون الى جانب صاحب 

السمو األمير ذخرا ألبناء هذا الوطن.
معربا عن تهانيه للكويت أميرا وحكومة 
وشعبا بهذه املناس���بة التي تأتينا وسط 
مناسبات عزيزة ايضا على كل الكويتيني: 
ذكرى العيد الوطني وذكرى التحرير وكذلك 
الذكرى الرابعة لتولي صاحب السمو األمير 

مسند اإلمارة.

حلم وتواضع

ويع����رب النائب محمد هادي احلويلة 
مراقب املجلس عن اطيب تهانيه لس����مو 
ولي العهد مبناسبة الذكرى الرابعة لتوليه 
منصب والية العهد داعيا اهلل العلي القدير 
ان يدمي على سموه نعمة الصحة وموفور 
العافية ويطيل في عمره ليكون دائما الى 
جانب ربان الس����فينة صاحب الس����مو 
األمير الش����يخ صباح االحمد حفظه اهلل 

ورعاه.
ويشير الى ما يتمتع به سمو ولي العهد 
من دماثة خلق وحلم وتواضع وحنو على 
الكويتيني مشيدا مبساعدة سموه لكل صاحب 
حاجة او مشكلة، وقال ان سموه دائما يقف 
نصيرا للحق ومنصفا للمظلوم وهي صفات 

مألت قلوب الناس بحبه واحترامه.
ويضيف احلويلة اننا نهنئ انفسنا ونهنئ 
الشعب الكويتي الكرمي بهذه الذكرى العزيزة 
آملني ان يحفظ اهلل رجاالت الكويت العظام 
الذين عاشوا حياتهم بذال وتضحية وتفانيا 

في خدمة الشعب الكويتي.

مناسبات عزيزة

بدوره يثني النائب سعدون حماد على 
جهود س���مو ولي العهد وتاريخه الناصع 
في خدمة الكويت وتواضعه اجلم ومحبته 
الهل الكويت الذي���ن يبادلونه حبا بحب 
واعزازا واجالال واحتراما وسعادة ودعاء 
الى اهلل بأن يكون سموه متمتعا 
بالصحة والعافية وطول العمر 
مهنئا سمو ولي العهد بالذكرى 
الرابعة لتولي سموه هذا املكان 
الذي هو اهل له والذي كان محل 
اجماع نواب الشعب بعد اختيار 
صاحب الس���مو األمير لسموه 
ليكون نعم العضد في معاونته 

لقيادة دفة السفينة.
ويقول حماد اننا نهنئ انفسنا 
ونهنئ الشعب الكويتي الكرمي 
بهذه املناسبة العزيزة على قلوبنا 
جميعا والتي جتيء في اعقاب 
الذكرى الرابعة لتولي صاحب 
السمو األمير مسند االمارة حفظه 
اهلل ورعاه وس���دد على طريق 
احلق والنجاح خطاه، مضيفا انه 
يزيد من بهجة املناسبة احتفالنا 
بعيدنا الوطني وذكرى االستقالل 
وكذلك عيد التحرير، شاكرا اهلل 
على هذه النعم���ة وداعيا اهلل 
ان يحفظ الكويت وشعبها من 
كل مكروه في ظل هذه القيادة 
احلكيمة لصاحب السمو األمير 

وسمو ولي عهده االمني.

رأوا في المحبة العارمة التي يكنها المواطنون لسموه نموذجًا للمحبة المتبادلة بين األسرة والشعب

نواب: إسهامات ولي العهد بارزة في تعزيز المؤسسات الدستورية وصون الحريات

حسين مزيد:
صـاحــب  اختــيار 
للشـــيخ  السمــو 
نواف جــاء ليــؤكد 
األمــــير  حكمــة 
الراســخة في كــل 
والخطـوات المواقف 

سعد زنيفر:
الرجــل المـناسـب 
فـــي المـكــــان 
 . . ســـب لمــنــا ا
الســاعـد  فنعـــم 
ألخـــيه  والعضــد 
األمير السـمو  صاحب 

دليهي الهاجري: 
سـموه كــان دائـمًا 
الـرحـــيــم  األب 
مصـالح  على  الحريص 
وحـّل  المواطنيـــن 
مشاكلهـم وتــذليل 
العقــبات كــافــة

مسلم البراك:
ألنفــسـنا  نبــارك 
نبـارك  أن  قــبل  أواًل 
اهلل  وجـزى  لسـموه 
خيــر  كل  األميـــر 
الشيخ  اخــتيار  على 
نواف وليـــًا للـعهد

الذكرى الرابعة لتولي سموه مقاليد والية 
العهد متمنيا لس���موه مزيدا من الصحة 

وطول العمر.
ويش���يد النائب زنيفر مبا جبل عليه 
س���موه من حكمة وحنكة وحسن خلق 
ومحبة البناء الش���عب الكويتي واضاف 
انه الرجل املناسب في املكان املناسب فهو 
نعم الساعد والعضد الخيه صاحب السمو 

الرابعة لتولي صاحب السمو األمير مسند 
االمارة وكذلك الذكرى الرابعة لتولي سمو 
ولي العهد والية العهد متمنيا لس���موهما 

موفور الصحة وطول العمر.

دماثة الخلق

من جانبه يهنئ النائب سعد زنيفر سمو 
ولي العهد الشيخ نواف االحمد مبناسبة 

الغزاة. وشدد الهاجري على أننا احوج ما 
نكون الى روح التماسك والتالحم التي حتلى 
بها شعبنا ابان محنة الغزو واالحتالل ألن 
الظروف احمليطة بن���ا وباملنطقة وباألمة 
العربي���ة كلها ليس���ت مطمئنة وال عاصم 
لنا إال وحدتنا ومتاسكنا معربا عن تهانيه 
للكويت اميرا وحكومة وشعبا مبناسبة العيد 
الوطني وعيد التحرير اضافة إلى الذكرى 

الكرام والش���عب الكويتي الكرمي وهذا ما 
مييز الكويت عن غيرها من الدول الشقيقة 
والصديقة، مشيرا الى ان املجتمع الكويتي 
دائما مجتمع عاش طوال حياته متماس���كا 
ونقيا وأبيا حتى ظهر ذلك جليا في احملنة 
التي مرت بها الكويت فرغم شراسة الغزاة 
اال ان صمود الشعب الكويتي والتفافه حول 
شرعيته كان اقوى من بطش الطغاة وجبروت 

خالد العدوة:
اختيار ســموه أجــمع 
عليه نواب األمة لما يتمتع 
الكويت  ألهل  حب  من  به 
وتفاٍن في خدمتهم طوال 
المشـــرف تـاريخـه 

علي الدقباسي:
التـاريخ  صـاحـــب 
والعطـاء  المشــرف 
الســخي  الوطــني 
الصـالحة  والقــدوة 
الرفــيعة واألخـالق 

محمد الحويلة:
يقف  دائمـًا  سمــوه 
ومـنصفًا  للحـق  نصيرًا 
صفات  وهي  للمظـلوم 
الناس  قلــوب  مألت 
واحــترامه بحبـــه 

سعدون حماد:
واليـة العهـد هو أهل 
لها ليكـون نعم العضد 
أخيه  معــاونــة  في 
صاحـب السمو لقيادة 
البالد سفــينة  دفـة 

نواف األحمد: أحني هامتي إجالاًل وإكبارًا
لهذا الوطن العظيم

ألقى س���مو ولي العهد الش���يخ نواف األحمد كلمته األولى في 
اجللسة التاريخية التي ش���هدت مبايعته باالجماع وابرز ما جاء 

في تلك الكلمة.
انني ازاء هذه الثقة السامية، التي أوالني اياها سيدي حضرة 
صاحب السمو األمير حفظه اهلل ورعاه، وامام هذه املبايعة املباركة 
من جانبكم انتم نواب األمة، فإنني ال املك اال ان اسجد هلل واحمده 
حمد الش���اكرين، على نعمته وفضله علي، كم���ا اني بكل الفخر 
واالعتزاز احني هامتي إجالال وإكبارا لهذا الوطن العظيم بشعبه 
الوفي الكرمي في ظل القيادة الرشيدة لسموه، وفي هذا املقام فإنه 
يسعدنا حقا ونحن نشرف اليوم بوجودنا في بيت األمة، ان نتطلع 
الى حتقيق ما يصبو اليه اجلميع من مد جس���ور الثقة الوطيدة 
والتعاون البناء بني الس���لطة التشريعية كعهدنا بها دوما، وبني 
الس���لطة التنفيذية في العهد اجلديد للحكومة التي نأمل لها كل 

التوفيق والسداد، مما سيعود باخلير والتقدم والرفاه على ديرتنا 
الغالية وشعبها االصيل.

االخوة رئيس واعضاء مجلس األمة احملترمني.
يشهد تاريخ الكويت على ان هذه الدولة الصغيرة متكنت دائما 
من جتاوز احملن والعقب���ات مهما تعاظمت، وذلك بفضل من اهلل 

ووقوف شعبها صفا واحدا صلبا خلف قياداته املتعاقبة.
وسوف يسطر التاريخ صفحة جديدة مجيدة في سجل الكويت 
تشهد بشهادة العالم كله على رقي هذا البلد وارتفاعه فوق االحزان 
واالحداث، ليؤكد للدنيا بأسرها عمق واصالة جتربته الدميوقراطية 
الواعية، واميانه العميق بالثوابت الراس���خة، وبوحدته الوطنية 
الصلبة، التي متثل سياجا يحميه في مواجهة من يعاديه، وحصنا 
يلوذ به في مجابهة الشدائد والتحديات على مر العصور واالزمان 

مبشيئة اهلل تعالى.

الكويت تحتفل بمناسبة مرور 4 سنوات على تنصيب سمو الشيخ نواف األحمد وليًا للعهد بعد غد


