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الظفيري: الرؤية الثاقبة لصاحب السمو 

حفظت للوطن أمنه واستقراره
تقدم النائب د.منصور الظفيري بأسمى آيات التهاني والتبريكات 
ملقام صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مبناسبة الذكرى 
العاشرة لتولي سموه مسند اإلمارة مهنئا الشعب الكويتي بتلك 
املناسبة العزيزة التي يتجدد العهد بها هذا العام وقد حقق سموه 
األمن واالستقرار لوطنه واحلياة الكرمية للمواطن الكويتي في ظل 
حتديات اقتصادية وأمنية كبيرة 

تواجه بعض دول املنطقة.
الظفيري في  النائب  وقال 
تصري����ح صحاف����ي: إجنازات 
عظيمة لسموه على املستوى 
الديبلوماس����ي والسياس����ي 
واالنس����اني، حتقق����ت م����ن 
خالل حكمة وترس����يخ ملبادئ 
الدميوقراطي����ة ورؤية ثاقبة، 
وتوجيه����ات س����ديدة تعل����ي 
مصلحة الكويت فوق كل اعتبار 
وتضمن استدامة احلياة الكرمية 

للمواطنني.
النائب الظفيري:  وأضاف 
نستغل تلك املناسبة العزيزة علينا لنؤكد انه علينا أن ندرك جميعا 
ما يحيط مبنطقتنا من حتديات وظروف استثنائية تستدعي منا 
جميعا كما شدد صاحب السمو األمير على وحدة الصف والبعد عن 
اثارة النعرات والشحن الطائفي وتعزيز العمل اخلليجي املشترك 
والبدء باالصالحات االقتصادية وبرامج الترشيد ألجل استدامة 
احلياة الكرمية للمواطن الكويتي في ظل تداعيات انخفاض اسعار 

النفط على األوضاع االقتصادية.
واختتم النائب الظفيري حديثه متوجها بأسمى آيات التهاني 
والتبريكات ملقام صاحب الس����مو األمير املفدى مبناسبة الذكرى 
العاشرة لتولي سموه مقاليد احلكم، داعيا اهلل ان يدمي على سموه 
موفور الصحة والعافي����ة وان يحفظ اهلل للكويت أمنها وأمانها 

حتت راية سموه.

د.منصور الظفيري

امتدحوا دفاعه عن اململكة العربية السعودية

اخلرينج: سمو األمير نعم القائد في كل مواقع عمله الوطني

نواب يشيدون مبوقف الغامن وردّه على الريجاني

حفظ����ه اهلل ورع����اه، يحتل 
مكانة كبيرة في قلوب أبنائه 
الكويتيني الذين عرفوه دائما 
أبا حنونا وحاكما عادال وقائدا 
حكيما وراعيا لنهضة وطنه 
وتقدمه واس����تقراره وإعالء 

شأنه ومكانته.
وفي ختام تصريحه، قال 
اخلرينج: اننا نسأل اهلل عز 
وجل ان يدمي على سمو األمير، 
حفظه اهلل ورع����اه، موفور 
الصحة والعافية وعلى الكويت 
نعمة األمن واألمان، وجندد 
بهذه املناس����بة العزيزة على 
قلوبن����ا الوالء واحلب النابع 
من القلب لسمو األمير ولسمو 
ولي عهده األمني وإلى أسرة 

الصباح الكرمية.
من جانب آخر، اس����تقبل 
اخلرينج مبكتبه أمس عضو 
مجلس األمة الس����ابق طالل 

السعيد.

ض���د املهات���رات االيرانية، 
رافضا كلمة رئيس البرملان 
الت���ي تتدخل في  االيراني 
الداخلية للمملكة  الشؤون 
في مؤمتر االحتاد البرملاني 
االسالمي. وأكد اخلرينج ان 
موقف الرئيس الغامن ميثل 
الكويت قيادة وشعبا منطلقا 
بذلك من مبدأ املصير املشترك 
لدول اخلليج ومنسجما مع 
الدولية  القوانني واالعراف 
بعدم التدخل في الش���ؤون 
الداخلية للدول، مؤكدا على 
التدخل  ايران استمرأت  ان 
في الدول العربية دون رادع 
وما موق���ف الرئيس الغامن 
اال ردعا ودفاعا عن مصالح 
دول اخللي���ج ضد تدخالت 

ايران.
وتقدم اخلرينج بالشكر 
اجلزيل للرئيس الغامن على 
هذا املوق���ف املبدئي املعبر 
عن مشاعر الكويتيني جتاه 
اململكة ودول اخلليج، رافضا 

التدخالت االيرانية.

الى ان التاريخ سيسجل هذه 
الفترة املضيئ����ة من تاريخ 
الكويت بأح����رف من نور ملا 
ملس����وه من مواقف مش����رفة 
على املستويات كافة احمللية 
منها واالقليمي����ة والدولية، 
مس����تذكرين بفخ����ر احترام 
واعتزاز العالم بسموه، حفظه 
اهلل ورعاه، من خالل التكرمي 
األممي وإطالق لقب قائد للعمل 
اإلنساني على سموه وجعل 
الكويت مركزا للعمل اإلنساني.

وأكد اخلرينج ان سمو األمير 
أثبت في كل املواقف انه رجل 
دولة من الطراز األول والفريد 
من خالل حبه لشعبه وحرصه 
على مصالح وطنه ومتسكه 
بالدميوقراطية وحرية التعبير 
وإعالء الدستور وكلمة القانون 
واحملافظة على القيم األصيلة 
الت����ي يتمي����ز به����ا املجتمع 
الكويتي، الفتا الى ان سموه، 

البرملانات االسالمية ردا على 
تهجم الوف���د االيراني على 

الشقيقة السعودية.
الغامن  وأوضح ان كلمة 
اكدت على وح���دة املوقف 
الكويتي � السعودي ووحدة 
املصي���ر والكرامة وأخرس 
كل االفواه التي قد تش���كك 
في موقفنا اخلليجي الثابت 
االركان، كما ج���اء موقفنا 
التزام���ا  البرملان���ي ذل���ك 
الكويتية  مبوقف قيادتن���ا 
التي جس���دتها  احلكيم���ة 
كلمات قائد مسيرتنا صاحب 
الس���مو االمير بأن الكويت 
والسعودية وباقي مجلس 
ف���ي خندق واحد  التعاون 
دفاعا عن قضايانا االسالمية 

والعربية واخلليجية.
وحيا نائب رئيس مجلس 
االمة مبارك اخلرينج رئيس 
مجلس االمة مرزوق الغامن، 
مش���يدا مبوقف���ه املبدئي 
واحلاسم املدافع عن موقف 
العربية السعودية  اململكة 

في كل مكان في العالم، فقد كان 
خير خلف خلير سلف للكويت 
وشعبها. وقال اخلرينج في 
تصريح صحافي، وفي هذه 
املناس����بة الغالية نس����تذكر 
بكل اعت����زاز االجنازات التي 
حققتها الكويت في عهد سموه 
سواء على الصعيد احمللي أو 
اخلليجي، وكذلك على الصعيد 
الدولي، مشيرا الى ان مسيرة 
صاحب السمو األمير حافلة 
بالعط����اء واإلجن����ازات على 
املستويات احمللية والعربية 
والدولية كلها، ومكانته البارزة 
وسياس����ته املتوازنة جعلت 
للكويت ثوابت راس����خة في 
سياستها احمللية والدولية، 
الى حنكة س����موه  مش����يرا 
ونظرته الثاقبة وحكمته في 
التعامل مع الكثير من االحداث 
داخليا وخارجيا للحفاظ على 
أمن واستقرار البالد، مشيرا 

العربية السعودية  اململكة 
وال���ذي اس���تغل غيابه���ا 
الريجاني وحاول املس���اس 
الداخلية،  بها وبش���ؤونها 
املس���ؤولني  أن  مضيف���ا 
اإليرانيني وحتديدا الريجاني 
لم يتوقفوا عن التصريحات 
املستفزة لشعوب دول مجلس 
التعاون وسبق أن تدخل في 
الشأن البحريني واإلماراتي 
ولم يتوقف عن إثارة الفنت 
والقالقل ومحاولة زعزعة 
األمن في دول اخلليج، إال أن 
هذه املرة تصدى له الرئيس 
الغامن وكان ل���ه باملرصاد، 
متوجها بالش���كر إليه على 
موقفه الغيور والذي يؤكد 
على أن الدول اخلليجية جسد 
واحد. ورفض الهاجري هذه 
التجاوزات والسخافات من 

إيران ومسؤوليها.
كما اش���اد النائب حمود 
احلمدان بكلمة رئيس مجلس 
االمة م���رزوق الغ���امن في 
كلمته الرصينة امام مؤمتر 

املخلص والدفاع واحلرص على 
مصالح الكويت وأهلها سواء 
في الداخل أو اخلارج فقد كان 
نعم القائد في كل مواقع عمله 
الوطنية، باذال اجلهد واملال من 
اجل الكويت ورفعتها وحفظ 
مصاحلها، مذلال الصعوبات 
والعوائق أمام الشعب الكويتي 

إيران مستمرة في استفزاز 
دول اخلليج من خالل التدخل 
في شؤونها الداخلية، وما قاله 
الريجاني ميثل مساسا ليس 
فقط للمملكة وإمنا لكل دول 
اخلليج، مؤكدا ان منظومة 
دول مجلس التعاون كل ال 
يتجزأ واي مساس بإحدى 

دولها نرفضه وال نقبله.
وأكد الهاجري على عمق 
العالق���ات القوية بني دول 
التع���اون وخاصة  مجلس 

توجه نائب رئيس مجلس 
األمة مبارك اخلرينج بالتهاني 
والتبري����كات ال����ى القي����ادة 
السياسية وإلى عموم الشعب 
الكويتي مبناسبة حلول الذكرى 
العاشرة لتولي صاحب السمو 
األمير وقائد العمل اإلنساني 
صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد مقاليد احلكم في 
بالدنا الكويت الغالية، متمنيا 
لسموه دوام الصحة والعافية 
والعمر املديد ليواصل مسيرته 
في بناء نهضة الكويت وقيادة 
سفينتها الى بر األمان برعاية 
اهلل، ثم بفضل حكمة سموه 
في رعاية شؤون الدولة داخليا 
وخارجيا. وأكد اخلرينج ان 
ه����ذه الذك����رى الغالية على 
نفوس الش����عب الكويتي ما 
ه����ي اال محطة م����ن محطات 
الكثيرة والفاعلة في  سموه 
حب الكويت والعمل الوطني 

ثّمن النائب ماضي العايد 
الهاج���ري موق���ف رئيس 
مجلس االمة مرزوق الغامن 
الق���وي على رئيس  ورده 
مجلس الش���ورى االيراني 
علي الريجاني حينما تدخل 
في الشأن الداخلي للمملكة 
العربية السعودية، مؤكدا 
الغامن  الرئيس  أن موق���ف 
هو املوقف الرسمي للكويت 
وميثلنا، وفي الوقت نفسه 
الواضح  املوق���ف  أن ه���ذا 
والصريح ميثلنا ككويتيني 
محبني ل���كل دول املنظومة 
اخلليجية، وال ننسى مواقف 
الكبرى وعمقنا  الش���قيقة 
االستراتيجي اململكة العربية 
السعودية التي لم تبخل يوما 
من األيام عن الوقوف بجانب 
أشقائها دول اجلوار، فضال 
عن أن عالقة الكويت باململكة 
عالقة خاصة ومتجذرة عبر 

التاريخ.
الهاجري، في  وأض���اف 
تصريح صحافي أمس، ان 

مبارك اخلرينج مع طالل السعيد

حمود احلمدانماضي الهاجري


