
نواب عبروا عن فرحتهم بتكرمي صاحب السمو أمير البالد 

الغامن: أشعر باعتزاز وفخر ال حدود لهما وأنا أرى 
نح وسام االستحقاق العسكري والدنا وقائدنا يمُ
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ريا�ض عواد 

عبر ع��دد م��ن ال��ن��واب ع��ن فرحتهم 
وت��ق��دي��ره��م ل��ت��ك��رمي ص��اح��ب السمو 
أم��ي��ر ال��ب��اد الشيخ ص��ب��اح األح��م��د، 
وق���ال رئ��ي��س مجلس األم���ة م��رزوق 
الغامن: »إنني كمواطن كويتي، أشعر 
باعتزاز وفخر ال حدود لهما، وأنا أرى 
وال��دن��ا وقائدنا صاحب السمو أمير 
ال��ب��اد الشيخ ص��ب��اح األح��م��د ، وهو 
يحظى بالتكرمي عالي املستوى من قبل 
الرئيس األميركي دونالد ترامب مبنح 
سموه وس��ام االستحقاق العسكري 
األميركي )بدرجة قائد أعلى( نظير 
ت��اري��خ ط��وي��ل وح��اف��ل م��ن العطاء 

السياسي واالنساني«.
وأضاف الغامن أن »كثيرا من القادة 
في العالم اشتهروا بالذكاء والتفاني 
واحلكمة والنضح وال��وق��ار واتساع 

االفق، لكن سمو أمير الباد اشتهر فوق 
كل ذلك بالنبل السياسي، بذلك املزيج 
االستثنائي ب��ن ان ت��ك��ون سياسيا 
ناجحا وبن ان تكون إنسانا نبيا في 

ذات الوقت«
وقال الغامن: أسأل الله جلت قدرته 
ان يسبغ عليك ي��ا س��ي��دي ووال���دي 
وأميري نعمة الصحة والعافية والعمر 
املديد وان تقر عيوننا بعودتك إلى بلدك 
الطيب وأرضك الطاهرة عاجا ال آجا، 

انه سميع مجيب.
وم���ن ج��ه��ت��ه ق���ال ال��ن��ائ��ب عسكر 
ال��ع��ن��زي: منح س��م��و األم��ي��ر وس��ام 
االستحقاق العسكري برتبة قائد أعلى 
م��ن الرئيس األميركي ت��رام��ب وس��ام 
ج��دي��د ي��ض��اف ل��أوس��م��ة ال��ت��ي نالها 
سموه وه��و ما يستحقه سموه الذي 
كانت حياته الدبلوماسية والسياسية 

معن من العطاء الذي ال ينضب ونسأل 
أن يلبس سمو ثوب الصحة والعافية .

وب���دوره ق��ال نائب رئيس مجلس 
األمة  عيسى الكندري: في الوقت الذي 
ندعو الله سبحانه أن يعافي أميرنا 
ويشافيه فإننا نفخر ونبارك لسموه 
منح ال��والي��ات املتحدة االمريكية له 
وس��ام االستحقاق العسكري برتبة 
قائد أعلى ولم يحصل على هذا الوسام 
الرفيع من القادة العرب إال القليل وهو 

ما يؤكد الدور الكبير لهذا القائد املميز.
ب���دوره ق��ال النائب د. عبدالكرمي 
الكندري : منح صاحب السمو أمير 
الباد الشيخ صباح األحمد الصباح 
أع�����اده ال��ل��ه س���امل���اً م��ع��اف��اً ل��وس��ام 
االستحقاق العسكري م��ن الرئيس 
األمريكي ترامب هو اعتراف بالدور 
احملوري الداعي للسام ونبذ الفروقات 

الذي لعبه سموه في منطقة تعد األكثر 
انقساماً وتوتراً في العالم.

وق��ال النائب خليل الصالح: منح 
ص��اح��ب السمو أم��ي��ر ال��ب��اد الشيخ 
ص��ب��اح األح��م��د  وس���ام االستحقاق 
العسكري من الرئيس األميركي ترامب 
ه��و تكرمي مستحق واع��ت��راف دول��ي 
جديد بالدور  احملوري لسمو األمير في 
قضايا األمن والسلم الدولين، نسأل 
الله أن يرد سموه ساملاً معافاً الى أرض 

الوطن.
كما هنأ ال��ن��ائ��ب حمد الهرشاني 
ص��اح��ب السمو أم��ي��ر ال��ب��اد الشيخ 
ص��ب��اح األح��م��د وس��م��و ن��ائ��ب األمير 
حفظهم الله ورعاهم والشعب الكويتي 
مبناسبة حصول سمو امير الباد على 
وس��ام االستحقاق العسكري برتبة 

قائد أعلى من الرئيس االمريكي .

وأك���د النائب حمد الهرشاني في 
تصريح صحفي أن ت��ك��رمي صاحب 
السمو أمير  الباد الشيخ صباح األحمد 
بوسام االستحقاق العسكري برتبة 
قائد أعلى من الرئيس االمريكي دونالد 
ترامب فخر واعتزاز وتكرمي مستحق 
لدور سموه في كافة القضايا احمللية 

واإلقليمية. 
وق���ال النائب حمد س��ي��ف: إن هذا 
الوسام الرفيع لم مينح منذ عام 1947 
ألي ق��ائ��د ع��رب��ي م��ا ي��دل على مكانة 
وال��دور املتميز ال��ذي يقوم به قائدنا 
واميرنا في احملافل الدولية  وندعو 
الله عز وج��ل ان يشفي والدنا وقائد 
مسيرتنا صاحب السمو الشيخ صباح 
األحمد وأن يعود إلينا في أقرب وقت 
عاجاً غير آجل ويدميه ذخ��راً وسنداً 

للكويت وأهلها .

حمد الهرشاني

الفضل يستغرب تسابق 
نواب على التوقيع على بيان 

استنكار ضد رئيس املجلس

أحمد نبيل الفضل 
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استغرب النائب أحمد الفضل تسابق بعض النواب على توقيع 
على بيان استنكار ضد رئيس مجلس األمة بسبب استخدامه 

ألفاظا ومصطلحات يرونها نابية.
وأكد الفضل أنه خال االربع سنوات التي قضيناها بالعضوية 
لم نتدخل يوماً ولم يكن لنا أي طرف باملناوشات والتصريحات 
املتبادلة والتي حت��دث باستمرار بن بعض النواب ورئيس 

مجلس األمة رغم عدم استحساننا لها.
وقال: لكن الغيظ يبلغ مداه عندما نرى تسابق بعض النواب 
على توقيع بيان استنكار ضد رئيس املجلس بسبب استخدامه 

ألفاظا ومصطلحات يرونها نابية.

خليل الصالح عبدالكرمي الكندري عيسى الكندري مرزوق الغامن


