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الغامن: خطاب سمو األمير مبناسبة العشر األواخر
شامل وجامع وحدد أولويات العمل الوطني واإلقليمي

نواب: كلمة سمو األمير هادفة مثلت خارطة طريق ألمن واستقرار دول املنطقة وشعوبها ونثّمن مضامني اخلطاب السامي 
في العشر األواخر من رمضان ونشدد على احلفاظ على الوحدة الوطنية وحل اخلالفات اخلليجية بالتواصل واحلوار

معاني سامية على الصعيدين 
احمللي واإلقليمي.

وأشــاد الكنــدري بكلمة 
سموه مبينا أن سمو األمير 
يبذل جهــودا كبيــرة لرأب 
الصــدع اخلليجــي من اجل 
احلفــاظ على هذه املنظومة 
وعــدم تفتتها، وكــذا دعوة 
ســموه حملاربــة اإلرهــاب 
والتنديد بكل صوره وأشكاله، 
ولم ينس سموه هموم الداخل 

والبيت الكويتي.
ونوه الكندري الى دعوة 
ســموه املســتمرة ملزيد من 
الســلطتني  التعــاون بــني 
والتشــريعية  التنفيذيــة 
وحتقيق النهضة االقتصادية 
التي ينشــدها  والتنمويــة 
املواطن واملشاريع التي حتقق 
االرتقاء مبستوى اخلدمات 
التي تفيد الوطن واملواطنني.
الباري  الكنــدري  ودعــا 
عز وجــل أن يبارك اجلهود 
التي يبذلها سمو األمير وأن 
تكلل مساعي سموه اخليرة 
بالنجاح ليعم اخلير والسالم 
في ربــوع وطننا وخليجنا 

وأمتنا اإلسالمية.
بدوره، قال النائب مبارك 
هيف احلجرف انه كما عودنا 
حضرة صاحب السمو، حفظه 
اهلل ورعــاه، فــي كل عــام 
مبناسبة العشر األواخر من 
رمضان جاءت كلمته جامعة 
مانعة وغطت جميع القضايا 

احمللية.
 واضــاف احلجــرف: كما 
حرص سموه رعاه اهلل في 
كلمتــه على الوحــدة ونبذ 
الفرقــة واخلالف بــني أبناء 
الوطــن اخلليجــي الواحــد 
وجتنب كل مــا يعكر صفو 
عالقاتها الوطيدة ويهدد أمنها 
وســالمتها إميانا من سموه 
التاريخيــة  الروابــط  بــأن 
الراسخة والعالقات األسرية 
احلميمة واملصير الواحد هي 
ما يجمع دول مجلس التعاون 
قائــال نســأل اهلل أن يحفظ 
دول اخلليج العربي وأن يدمي 

عليهم نعمة اآلمن واألمان.
ومن ناحيته، قال النائب 
اسامة الشاهني انني أسأل اهلل 
القدير أن يكلل نداءات وجهود 
سمو أمير البالد حفظه اهلل 
بالقبــول والتوفيق العاجل 

والكامل.
من جانبها، قالت النائبة 
صفاء الهاشم  ان كلمة صاحب 
السمو األمير  شاملة جامعة 
وهادفــة. هي موجهــة لكل 
مواطنــي مجلــس التعاون 
الــى ان محاربــة  مشــيرة 
اإلرهــاب وتوحيد صفوفنا 

هو مطلب.
وختمت الهاشم تصريحها 

بقولها »عشت يا حكيم«.
وبدوره، قال النائب فراج 
العربيــد  إن وحدتنا تتمثل 
في رمزنا الذي يذكرنا دائما 
بالتالحم واالستقرار واليقظة 
للمحافظة على كويتنا فدمت 
ذخرا لها يا صاحب الســمو 

األمير.
ان  العربيــد   واضــاف 
مسؤوليتنا أن نشد من أزرك 
والقيام بدورنا حلماية وطننا 
من مخاطر اإلرهاب ونقول 
لك ســمعا وطاعة فالكويت 

التــي ينتظرهــا  وغيرهــا 
الشعب الكويتي هو املخرج 
الوحيــد امــام أي حتديــات 
تواجه شعبنا، مثمنا تأكيد 
سموه لدور الشباب احلالي 
واملســتقبلي فــي صناعــة 

مستقبل الكويت.
ومتنى العتيبي في ختام 
تصريحــه ان تكــون هــذه 
املناسبة سببا في ان نبتعد 
جميعا عن األجواء املشحونة 
بالكراهية واحلقد واالزدراء 
ونعــود كما كنا متمســكني 
بوحدتنا الوطنية التي جبلنا 
عليها متجاوزين عن خالفاتنا 
من اجل الكويت وشــعبها، 
داعيــا ان يحفظ اهلل وطننا 
الغالي ويدمي عليه نعمة األمن 

واالمان.
بدوره، أكد النائب طالل 
اجلالل أن كلمة سمو األمير 
التي ألقاها جريا على عادة 
العشــر  ســموه مبناســبة 
األواخر خارطة طريق ملجلس 
االمــة واحلكومــة ونبراس 
الكويتي، وعبرت  للشــعب 

عن كل ما نتطلع اليه. 
وقال اجلالل في تصريح 
صحافي: ان الكلمات السامية 
لسموه جاءت موجزة ومجملة 
لألوضاع احمللية واإلقليمية 
تشــخيصا وعالجا، السيما 
فيما يتعلــق بـ »التطورات 
األخيرة في بيتنا اخلليجي«، 
حيث اكد سموه على ضرورة 
معاجلتهــا وتهيئة األجواء 
حلل اخلالفات املؤسفة ورأب 
الصدع باحلوار والتواصل، 
وهــو مــا يصبــو اليــه كل 
مواطن، وكلنا ثقة بأن تكلل 
جهود سموه بالنجاح في رأب 
الصدع بني الدول االشــقاء. 
وأضــاف اجلــالل ان دعوة 
ســموه للتمســك بالوحدة 
الوطنية وحديثه عن ضرورة 
توحيــد الصف في مواجهة 
اإلرهــاب والتطرف، خاصة 
أن وبــاء اإلرهــاب امتد إلى 
الــدول واملجتمعــات حتت 
مختلف املسميات والشعارات 
املتطرفــة في ظاهــرة غير 
مســبوقة، والتــي تأتي من 
قائــد وزعيــم محنك تطلب 
منا ترجمة حديث سموه الى 
واقع ملموس والوقوف صفا 
واحدا متضامنة مع املجتمع 
الدولي حملاربة هذا الوباء بكل 
أشكاله والعمل على جتفيف 

منابعه.
وقال اجلالل ان »حرص 
الســمو كعادتــه  صاحــب 
لتخصيص جزء من خطابه 
عن الشباب، يعكس اهتمام 
ســموه بابنائه فهم حقا كما 
قــال ســموه ثــروة الوطن 
احلقيقية فهــم عدته وأمله 
ومستقبله«، داعيا احلكومة 
الى العمل اجلــاد بالتعاون 
مع مؤسسات املجتمع املدني 
في استثمار اوقات الشباب 
واالستفادة منهم وحتصينهم 

من الفكر املتطرف.
وفــي ختــام تصريحه، 
اعــرب اجلالل عــن التقدير 
والشكر لسمو األمير وسمو 
ولــي العهــد علــى دعمهما 
املتواصل ملجلس االمة، رافعا 
اسمى ايات التبريكات لسمو 
األميــر وســمو ولــي العهد 

بقيادتك عصية على الفرقة 
بني أبنائها.

 وعن إعادة اللحمة للبيت 
اخلليجي، قال العربيد إنها 
ستكون بقدرة اهلل وترسمها 
بديبلوماســيتك وحكمتــك 
املعهــودة يــا ســمو األمير 
وأنت قــادر عليها بإذن اهلل 
قائال: ونبارك ألنفسنا بك يا 
ســمو األمير لتحقيق مقعد 
مجلس األمن الدولي، فأنت 
رمز للديبلوماسية الكويتية 
التي ســطرت هــذا اإلجناز 

للكويت. 
 وقــال العربيد ان ما جاء 
بخطــاب ســموكم بشــأن 
التنمية وافتتاح املشــاريع 
إمنــا هــي خطــوة لتحقيق 
طموحــك فــي جعــل بالدنا 
مركــزا ماليا وجتاريا عامليا 
الســلطتني   وواجــب علــى 
التشــريعية والتنفيذية أن 
تخطــان بحــروف من ذهب 
توجيهاتك السامية بالتعاون 
بينهما وتسخير اإلمكانيات 
خلدمــة الشــباب الكويتي، 
 وختــم العربيد وأخيرا فإن 
خطاب ســموكم مبناســبة 
العشر األواخر يجب أن يكون 
وثيقة تاريخية لالستنارة به 
للمســتقبل أطال اهلل عمرك 
وأسبغ عليك نعمة الصحة 

والعافية.
مــن جانبه، قــال النائب 
محمد هايف: ان كلمة سمو 
األميــر في العشــر األواخر 
هــي مــن أصــدق الكلمــات 
املعبرة التي متثل الشــعب 
اخلليجــي احملــب ألوطانه. 
واضــاف هايف: اننــا نأمل 
التطــورات األخيرة  جتاوز 
في بيتنــا اخلليجــي  وحل 

اخلالفات املؤسفة .
بدوره، قــال النائب علي 
الدقباســي:  يــا رب أحفــظ 
الكويت وسائر بالد املسلمني 

ومد أميرنا بالتوفيق.
من جانبه، اشــاد النائب 
خالد العتيبي بكلمة صاحب 
السمو األمير، والتي توجه 
بهــا الــى الشــعب الكويتي 
جريا على عادته املعهودة في 
تواصله الدائم ولقائه املتجدد 
مع ابناء شــعبه على اخلير 
واحملبة في العشــر األواخر 
من شهر رمضان الكرمي من 

كل عام.
ان  العتيبــي  واعتبــر 
الكلمة أكدت حرص ســموه 
على ضرورة تكاتف الشعب 
الكويتي ومتســكه بوحدته 
الوطنية، معتبرا ان وحدتنا 
الوطنيــة هي أعــز ما منلك 
الســيما فــي ظــل األحداث 
واملخاطــر التــي حتيط بنا 
ومبنطقتنا اإلقليمية امللتهبة.
وزاد العتيبي: ان سموه 
مبا ميتلكه من حكمة ورصيد 
كبير لدى االشقاء في مجلس 
التعاون اخلليجي قادر على 
إذابــة اخلالفات التي ظهرت 
موخــرا، مثمنا دور ســموه 
وحرصه علــى رأب الصدع 
باحلوار ودون تدخل ألطراف 

خارجية.
ان  العتيبــي  وأضــاف 
تأكيد صاحب السمو وحثه 
الســلطتني علــى التعــاون 
إلجناز امللفــات االقتصادية 

والشــعب الكويتــي الكرمي 
واملقيمــني واالمتني العربية 
واالسالمية مبناسبة العشر 
األواخر من الشهر الفضيل.

 وأشاد النائب د. حمود 
اخلضير باملضامني السامية 
الــواردة في خطاب صاحب 
السمو األمير الذي توجه به 
من قلبــه الكبير إلى قلوب 
شــعبه ومحبيه في العالم 
في إحدى الليالي املباركة من 

شهر رمضان املبارك.
وأضــاف اخلضيــر فــي 
تصريح صحافي أن من حق 
كل كويتــي أن يفخر بقائد 
اإلنسانية وأسرة اخلير من 
آل الصباح الكرام، مؤكدا أن 
القضايا التي تناولها خطاب 
ســموه غايــة فــي األهمية 
واخلطورة، وجتسد حرص 
والد اجلميــع على مصلحة 
شعبه بالدرجة األولى وعلى 
استتباب األمن والسالم في 
العالم ككل والذي يعاني من 

ويالت اإلرهاب.
إن  اخلضيــر  وقــال 
الكويتيني الذين بايعوا سمو 
األمير ويبايعونه على السمع 
والطاعة ليعاهدون ســموه 
علــى تنفيذ كل مــا تتطلبه 
الظروف الدقيقة التي متر بها 
املنطقة والعالم، مشددا في 
الوقت نفسه على استمرار 
تعاون السلطتني في حتقيق 

متطلبات املرحلة املقبلة.
وإذ أثنــى اخلضير على 
سعادته بتفاؤل سمو األمير 
في التوصل إلى حلول ألزمات 
املنطقة، فإنه أعرب عن أمله 
في أن تكلل جهود سموه وكل 
اجلهود املبذولة الرامية إلى 
حل األزمــة اخلليجية التي 
نتمنــى أن تكــون ســحابة 
مجلــس  ليعــود  صيــف 
التعاون إلى وضعه الطبيعي 
من التماســك والوحدة بني 
أبنائــه فالظروف اإلقليمية 
والدوليــة حتتم علينا أكثر 
من أي وقــت مضى تعزيز 
الوحــدة والبعــد عن كل ما 
يخدش وحدة األشــقاء في 

دول مجلس التعاون.
النائــب عســكر  وثمــن 
العنــزي املضامني واملعاني 
السامية التي وردت في كلمة 
ســمو األميــر - حفظه اهلل 
ورعاه - مبناســبة العشر 
األواخر من رمضان، مشيرا 
الى ان كلمة ســموه رسمت 
معالــم الطريــق لنهضــة 
واستقرار الكويت واحلفاظ 
على وحدة البيت اخلليجي، 

ومحاربة اإلرهاب.
وقــال عســكر ان كلمــة 
صاحب السمو جاءت جامعة 
ومانعة وكانت مبنزلة خطاب 
األب ألبنائه ملا تضمنته من 
توجيهات سامية وإرشادات 
حكيمــة ونصائــح عظيمة 
وتوجيهات قيمة أراد سموه 
إيصالهــا لشــعبه الكــرمي، 
فكانت كما البلسم الذي المس 
فيه ما يدور في خلجات كل 
مواطــن يعيــش علــى هذه 

األرض الكرمية.
وأشار عسكر الى بعض ما 
جاء من معان سامية في كلمة 
سمو األمير والتي شخصت 
األوضاع احمللية واخلليجية 
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أشاد عدد من نواب مجلس 
األمة بكلمة صاحب الســمو 
أمير البالد حفظه اهلل ورعاه 
في العشر األواخر من شهر 
رمضان املبارك مثمنني جهود 
ســموه التــي يبذلهــا لرأب 
الصدع في البيت اخلليجي 
وتهيئــة ســموه لألجــواء 
املناســبة حلــل اخلالفــات 
املؤسفة باحلوار والتواصل.
ومتنوا من اهلل جل وعال 
ان يكلل جهود سموه بالنجاح 
في مســاعيه اخليــرة التي 
تصب في صالح لم الشــمل 
ورأب الصدع فــي منظومة 

دول مجلس التعاون.
وقالوا ان ســموه لم يأل 
جهدا في بذل كل اجلهود من 
أجل استقرار دول وشعوب 
آمــال  لتحقيــق  املنطقــة 

وتطلعات الشعوب.
وأشاروا إلى أن سموه لم 
ينس هموم الشعب الكويتي 
وخاصة أهم شريحة به وهي 
شــريحة الشــباب، مثمنني 
اهتمام ســموه ودعمه لهذه 
الفئة التي بها تبنى وتعلو 
االوطــان، مشــيدين بدعوة 
سموه للشباب بأن ينشئوا 
مشاريع صغيرة ومتوسطة 
من خالل االستفادة مبا توفره 
الدولــة مــن تســهيالت في 
الصنــدوق الوطني لرعاية 
وتنمية املشروعات الصغيرة 

واملتوسطة.
وقالــوا إن ســموه حــث 
على مزيد مــن التعاون بني 
الســلطتني من اجل حتقيق 
آمــال وتطلعات الشــعوب، 
مرحبني بدعوة سموه القضاء 
علــى اإلرهــاب وجتفيــف 

منابعه.
وفــي هــذا اإلطــار، قال 
رئيس مجلس األمة مرزوق 
الغامن: ان خطاب سمو امير 
البالد، حفظــه اهلل ورعاه، 
الــذي ألقاه الليلــة املاضية 
مبناسبة العشر األواخر من 
رمضان كان شامال وجامعا 
وحدد أولويات العمل الوطني 

واإلقليمي.
وأضاف الغامن في تصريح 
صحافي: ان سمو امير البالد 
حدد ستة استحقاقات وطنية 
الى  وإقليمية ودعا اجلميع 
العمــل اجلــاد إزاءهــا وهي 
التالحــم اخلليجي  ملفــات 
واإلرهاب والوحدة الوطنية 
الديبلوماســية  وحتديــات 
الكويتيــة بعد نيل عضوية 
مجلس األمن الدولي والتعاون 
بني السلطتني، وأخيرا متكني 
العنصر البشــري وخاصة 
الشــباب كحجر الزاوية في 

عملية التنمية.
»كان  الغــامن  وأضــاف 
سموه حازما وحاسما فيما 
يتعلق بالعالقات اخلليجية 
ـ اخلليجية وضرورة العمل 
علــى رأب أي صدع يعتري 
العمل اخلليجي املشــترك، 
كما كان حاسما في ضرورة 
التصــدي لظاهــرة اإلرهاب 
ونتائجها الكارثية على دول 

املنطقة«.
وقال الغامن »ان ســموه 
ركز ايضــا على العالقة بني 
السلطتني وضرورة تعاونهما 
كبوابة لتحقيق االســتقرار 
السياســي، مركــزا في ذات 
الوقت على ضرورة صيانة 
هذا االستقرار بصون الوحدة 
الوطنية والتماسك والتعاضد 

املجتمعي الكويتي«.
وأضاف الغامن »لم يغفل 
ســموه وهــو يتحــدث عن 
التحديات السياسية واألمنية 
ان يركز على مسألة التنمية 
ودور الشــباب كشرط مهم 
لتحقيق االســتقرار والبناء 
كونه هدف احلكم الرشــيد 

في اي دولة ناجحة«.
ودعــا الغــامن فــي ختام 
تصريحه اجلميع الى االقتداء 
مبضامني كلمة صاحب السمو 
األميــر الشــاملة واجلامعة 
والعمــل علــى حتويلها الى 
برنامج عملي ملموس على 

ارض الواقع.
وفي هــذا الســياق، قال 
نائــب رئيــس مجلس األمة 
النائب عيســى الكندري إن 
كلمة ســمو األمير الشــيخ 
صباح األحمد مبناسبة العشر 
األواخر مــن رمضان حتمل 

والدوليــة، فعلــى الصعيد 
احمللي، اشاد عسكر بدعوة 
سمو األمير للتمسك بالوحدة 
الوطنية، وضرورة توحيد 
الصف في مواجهة اإلرهاب 
والتطرف، وضرورة الوقوف 
صفا واحدا داخليا وخارجيا 
لدعــم اجلهــود الدولية في 
محاربــة هــذا اخلطــر بكل 
أشكاله والعمل على جتفيف 
منابعه، وثمن عسكر اهتمام 
ســمو األمير بالشــباب في 
كلمته الســامية واعتبارهم 
ثروة الوطن احلقيقية وعدته 

وأمله ومستقبله.
وخليجيا، أشــاد عسكر 
بحرص سمو األمير، حفظه 
اهلل، علــى الوحــدة ونبــذ 
الفرقــة واخلالف بــني أبناء 
الوطــن اخلليجــي الواحــد 
وجتنب كل مــا يعكر صفو 
عالقاتها الوطيدة ويهدد أمنها 
وســالمتها إميانا منه رعاه 
اهلل بأن الروابط التاريخية 
الراسخة والعالقات األسرية 
احلميمــة واملصيــر الواحد 
هــي ما يجمــع دول مجلس 
التعاون، معربا عن ثقته بان 
تكلل جهود سمو األمير في 
الوساطة بني األشقاء بالنجاح 

نبذ الفرقة بينهم.
ومتنى عسكر من اجلميع 
قراءة كلمة سموه حفظه اهلل 
ورعاه بتمعــن واخذ العبر 
والدروس الوطنية منها في 
حب الكويت واهلها والعمل 
من اجلهــا، واحملافظة على 
البيت اخلليجي من التصدع 
ومحاولــة تقريــب وجهات 
النظر بني االشقاء اخلليجيني.

وأعرب عسكر عن تقديره 
وشكره العميق لسمو األمير 
وسمو ولي العهد على دعمهما 
للدميقراطيــة  املتواصــل 
التشــريعية،  وللمؤسســة 
وتوجه عسكر بأسمى آيات 
التبريــكات لســمو األميــر 
وسمو ولي العهد مبناسبة 
العشــر األواخر من الشــهر 

الفضيل.
ودعــا عســكر املولى عز 
وجل أن يحفظ الكويت واهلها 
واملقيمني على أرضها الطيبة 
وان يحفــظ دول اخلليــج 
العربي وأن يدمي عليهم نعمة 

األمن واألمان.
وفي الســياق ذاته أشاد 
النائب ثامر السويط بكلمة 
صاحب الســمو التي ألقاها 
العشــر األواخر  مبناســبة 
من شــهر رمضان، الفتا إلى 
انهــا حملــت برنامــج عمل 
للشــباب يدعــو لتمكينهم 
عمليا وحمايتهم فكريا وهذه 
نظرة شاملة ملفهوم التنمية 

واألمن.
الســويط فــي  واعتبــر 
تصريــح صحافــي ان كلمة 
ســموه عبرت عمــا يتطلع 
اليه الشعب الكويتي سواء 
فــي احلديــث عــن الشــأن 
الداخلي أو اخلارجي اخلاص 
بالتطــورات األخيــرة بــني 
األشــقاء اخلليجيني، مثمنا 
دور ســموه في السعي الى 
معاجلة اخلالف والعمل على 

رأب الصدع.
ودعــا الســويط اجلميع 
الــى العمــل مبــا جــاء فــي 
كلمة ســموه بشأن التمسك 
بالوحدة الوطنية والوقوف 
صفا واحدا في وجه اإلرهاب 
والتطرف، مطالبا احلكومة 
بتنفيــذ رؤية ســموه التي 
حتدث عنها بشأن استثمار 
أوقات الشباب وحتصينهم 

من الفكر املتطرف.
وبــني أن ســموه حــدد 
خارطة طريق لعمل احلكومة 
واملجلس مــن خالل حديثه 
عن ضرورة إجنــاز امللفات 
االقتصاديــة وغيرهــا التي 

ينتظرها الشعب الكويتي.

مرزوق الغامن

د. حمود اخلضيرفراج العربيد خالد العتيبيأسامة الشاهني

محمد هايف صفاء الهاشمعيسى الكندري

ثامر السويط

عسكر العنزي

مبارك احلجرف

طالل اجلالل علي الدقباسي

الكندري: كلمة سمو 
األمير حملت معاني 

سامية على الصعيدين 
احمللي واإلقليمي

احلجرف: خطاب 
سمو األمير جاء جامعًا 

مانعًا غطى جميع 
القضايا احمللية 

واإلقليمية

اجلالل: كلمة سمو 
األمير خارطة طريق 
للسلطتني ونبراس 

للشعب

العربيد: خطاب 
سمو األمير يجب أن 
يكون وثيقة تاريخية 

لالستنارة به في 
املستقبل 

اخلضير: سمعًا وطاعة 
يا صاحب السمو ومن 

حقنا أن نفخر بقائد 
اإلنسانية وصاحب 

القلب الكبير

الشاهني: أمتنى
من اهلل أن يكلل 

نداءات وجهود سمو 
أمير البالد بالقبول 
والتوفيق العاجل 

والكامل 

الهاشم: كلمة 
سمو أمير البالد 

موجهة لكل مواطني 
»التعاون« 

هايف: كلمة سمو 
األمير في العشر 

األواخر من أصدق 
الكلمات املعبرة 

التي متثل الشعب 
اخلليجي احملب 

ألوطانه 

الدقباسي: نتمنى
من اهلل أن يحفظ 
الكويت وسائر بالد 
املسلمني وأن ميد 

أميرنا بالتوفيق

العتيبي: خطاب 
سمو األمير أكد 
ضرورة تكاتف 

الشعب الكويتي 
ومتسكه بوحدته 

الوطنية 

 عسكر: كلمة سمو 
األمير في العشر 

األواخر رسمت معالم 
الطريق

لنهضة واستقرار 
الكويت واحلفاظ 
على وحدة البيت 
اخلليجي ومحاربة 

اإلرهاب

السويط: حديث 
صاحب السمو حمل 
برنامج عمل للشباب 
يدعو لتمكينهم عمليًا 

وحمايتهم فكريًا 
وهذه نظرة شاملة 

ملفهوم التنمية 
واألمن


