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األمير: نواجه ظروفًا دقيقة سنتجاوزها 
بوحدة الصف وتضافر اجلهود 
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أدى صاحب السمو أمير البالد الشيخ نواف 
األحمد، صباح أم��س، اليمني الدستورية في 
اجللسة اخل��اص��ة التي عقدها مجلس األم��ة 

لتأدية سموه القسم.
 وق��ال سموه في نطق القسم : أقسم بالله 
العظيم أن أحترم الدستور وقوانني الدولة 
وأذود عن حريات الشعب ومصاحله وأمواله 

وأصون استقالل الوطن وسالمة أراضيه. 
 وقد ألقى صاحب السمو أمير البالد الشيخ 
ن���واف األح��م��د كلمة ه��ذا نصها: “بسم الله 
الرحمن ال��رح��ي��م.. )رب��ن��ا أف��رغ علينا صبراً 
وتوفنا مسلمني( صدق الله العظيم احلمدلله 
وال��ص��الة وال��س��الم على رس��ول الله اإلخ��وة 
رئيس وأعضاء مجلس األمة احملترمني السالم 
عليكم ورحمة الله وبركاته إن��ه قضاء الله 
وقدره وإنه وحده سبحانه الذي ال يحمد على 
مكروه سواه نحمده تعالى ونشكره في احملنة 

والبالء كما نحمده في الفضل والرخاء.
 فقد رحل عنا إلى دار اآلخرة رمز شامخ من 
رموزنا اخلالدين قدم الكثير لوطنه وشعبه 
وأمته ترك إرثاً غنياً زاخراً باإلجنازات واألعمال 
املشهودة محلّيًا وعربياً وإسالمياً ودولياً 
نستذكر بكل االع��ت��زاز واالهتمام توجيهاته 
السديدة ونصائحه األبوية التي تعكس عشقه 
لكويتنا الغالية وأه��ل الكويت الكرام والتي 

ستظل نبراًسا هادًيا لنا ونهًجا ثابًتا.

 اإلخوة رئيس وأعضاء املجلس احملترمني 
تعرضت الكويت خالل تاريخها الطويل إلى 
حتديات جادة ومحن قاسية جنحنا بتجاوزها 
متعاونني متكاتفني وعبرنا بسفينة الكويت 

إلى بر األمان.
 ويواجه وطننا العزيز اليوم ظروفاً دقيقة 
وحتديات خطيرة ال سبيل لتجاوزها والنجاة 
من عواقبها إال بوحدة الصف وتضافر جهودنا 
جميعاً مخلصني العمل اجل��اد خلير ورفعة 

الكويت وأهلها األوفياء.
 وإذ نشير إل��ى ه��ذه التحديات فإننا نؤكد 
اع��ت��زازن��ا بدستورنا ونهجنا الدميقراطي 
ونفتخر بكويتنا دول��ة القانون واملؤسسات 
وحرصنا على جتسيد روح األس��رة الواحدة 
التي ع��رف بها مجتمعنا الكويتي والتزامنا 

بثوابتنا املبدئية الراسخة.
 وإنني إذ أتصدى حلمل املسؤولية اجلسيمة 
بروح األمل والطموح ألعاهد الله وأعاهد شعب 
الكويت وأعاهدكم أن أبذل غاية جهدي وكل ما 
في وسعي حفاًظا على رفعة الكويت وعزتها 
وحماية ألمنها واستقرارها وضمانة لكرامة 
ورف��اه شعبها متسلًحا بدعم ومساندة أهل 
الكويت املخلصني سائاًل الله العون والسداد 

والتوفيق.
 )رب��ن��ا عليك توكلنا وإل��ي��ك أنبنا وإليك 

املصير( 

أشاد بسمو األمير الراحل

الغامن: سمو األمير خريج مدرسة احلكماء 
الكبار الراحلني الذين قادوا البالد

ريا�ض عواد 

أكد رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن، 
أن سمو أمير البالد الشيخ نواف األحمد، 
هو خريج مدرسة احلكماء الكبار الراحلني 
الذين ق��ادوا البالد سنني طويلة باحلكمة 
والرؤية الثاقبة، وك��ان خير من عاونهم 

وساندهم وارتوى من خبرتهم.
ووص���ف ال��غ��امن سمو األم��ي��ر ال��راح��ل 
الشيخ ص��ب��اح األح��م��د ب��ال��رب��ان املاهر 
لسفينة الكويت والقائد الذي حفظ لدولة 
الكويت توازنها واتزانها، وعزز مكانتها 
ووزن��ه��ا، غير متأثر بأعاصير السياسة 

العاتية وتقلباتها املتوالية.
جاء ذلك في كلمة الرئيس الغامن أمام 
جلسة مجلس األم��ة اخل��اص��ة التي أدى 
خاللها صاحب السمو أمير البالد الشيخ 
ن��واف األحمد، اليمني الدستورية كأمير 

لدولة الكويت. 
وق��ال ال��غ��امن ف��ي كلمته:  فجعنا أول 
أم��س، بنبأ وف��اة أميرنا ووال��دن��ا وقائد 
مسيرتنا وح���ارس دس��ت��ورن��ا، املغفور 
له ب��إذن الله تعالى، سمو األمير الراحل 
الشيخ ص��ب��اح األح��م��د اجل��اب��ر الصباح 
رحمه الله؛ لقد كان نبأ وفاته نبأ مزلزالً، 
وخطباً مجلجالً، أصاب الكويت في قلبها، 

واهتزت له أركانها.
وأضاف: إن فقدنا ألميرنا الراحل شعور 
يبعث على احلزن واألسى واللوعة، كيف ال 
؟ وهو من كانت صورته تنشر الطمأنينة، 
وكلماته تشعر باألمن والسكينة، وأفعاله 
ترسخ ك��ل م��ا م��ن شأنه حماية الكويت 

وحفظ مصاحلها ومصالح شعبها الوفي.
وقال الغامن: لقد كان فقيدنا الغالي قائداً 
حكيماً ملسيرتنا، ورباناً ماهراً لسفينتنا، 
حفظ لدولتنا توازنها وات��زان��ه��ا، وعزز 
مكانتها ووزن��ه��ا، غير متأثر بأعاصير 

السياسة العاتية وتقلباتها املتوالية.
وأض���اف: لقد رس��م الفقيد بسياساته 
احل��ك��ي��م��ة، ورؤاه امل��ت��زن��ة، وق���رارات���ه 
اإلستراتيجية املستشرفة طريق جناة 
وعبور آم��ن وس��ط النيران املستعرة من 
حولنا، فقاد بلدنا الصغير بحجمه، الكبير 

بشعبه، إلى ميناء السالم وبر األمان.
ووص���ف ال��غ��امن سمو األم��ي��ر ال��راح��ل 
بأنه قائد لم ينفعل وقت الفعل ولم يتسرع 
وق��ت التريث والصبر ول��م يتباطأ وقت 
احلسم واحل��زم، ف��داوى ج��روح األح��داث 
بالنضج واخل��ب��رة،وت��ع��اط��ى م��ع العلل 

الكبرى بالتروي واحلصافة، ومتاهى مع 
التطورات املتصاعدة بالهدوء والثقة.

وق���ال: إن ال��ع��ني ل��ت��دم��ع، وإن القلب 
ليحزن، وال نقول إال ما يرضى ربنا، وإنا 

لفراقك يا فقيدنا حملزونون.
وخاطب الرئيس الغامن صاحب السمو 
أمير البالد الشيخ ن��واف األحمد، قائاًل: 
أع���رف حجم األل���م ال���ذي يعتصر قلبك 
واألسى الذي ُيدمي كبدك على فراق معلمك 
وأخيك الكبير ومن كنت له طوال السنني، 
عضيدا وسندا ويدا مينى وأعرف كم تشعر 
بعد فراق فقيدنا الغالي بحجم املسؤولية 
التاريخية في قيادة بلدنا في هذا الظرف 

االستثنائي. 
واستدرك الغامن: قائالً: لكنك يا سمو 
األم��ي��ر ... سيف م��ج��رب ، وق��ائ��د مؤيد، 
وحكيم مسدد.. هكذا عرفك الكويتيون.. 
خليطاً بني احلزم والتواضع، ومزيجا بني 

احلسم والقلب الكبير. 
وق��ال: صاحب السمو أمير البالد، ها 
أن��ت��م، بعد أداء اليمني الدستورية أم��ام 
ممثلي الشعب، تدشنون عهدكم امليمون 
، وهو عهد ن��راه زاه��را ب��إذن الله تعالى، 
عهد تستكملون فيه مسيرة من سبقكم من 

العدل واحلكمة وس��داد ال��رأي، عهد ينعم 
فيه الكويتيون بالعدل واحلرية والرخاء 
واالزده���ار، عهد يطبق فيه القانون على 
الكبير والصغير، عهد ال ينعم فيه فاسد 
بفساده، وال مغامر مبغامراته، وال متكسب 

على حساب الوطن مبكاسبه. 
وقال رئيس مجلس األمة: إن نبرة الثقة 
التي أستخدمها في وصف عهدكم اجلديد، 
نابعة م��ن معرفة الكويتيني بكم، وهي 
معرفة عمرها عقود من التضحية والبذل 
والعطاء، كنت فيها متميًزا متألقاً، متسامياً 
محلقاً، ومنوذجاً رفيعاً في كل حالة من 

حاالتك، ومرحلة من مراحل حياتك. 
وق��ال ال��غ��امن: إنني ف��ي ه��ذه املناسبة 
وب��اس��م��ي ون��ي��اب��ة ع��ن ممثلي الشعب 
الكويتي أت��ق��دم إليكم بالتهنئة القلبية 
بتولي زمام األمر في وطننا الغالي واثقني 
كل الثقة بقدرتكم على صون األمانة وحمل 
املسؤولية وقيادة الكويت ألعلى مراتب 

التقدم واالزدهار. 
واختتم ال��غ��امن كلمته ق��ائ��اًل: رعاكم 
الله أيها األمير احلكيم ووفقكم ملا يحب 
ويرضى وسدد خطاكم ملا فيه خير البالد 

والعباد.

مرزرق الغامن 

صالح خورشيد: للكويت أن تفخر مبسيرة أميرنا الراحل 
قال النائب صالح خورشيد 
اليحق للكويت أن حتزن وإمنا 
يجب عليها أن تضع الفخر مكان 
احلزن وهي أهل لذلك وأقدر فبني 
وداع��ن��ا لقائدنا الشيخ صباح 
األح��م��د، غفر الله ل��ه وأسكنه 
ال���ف���ردوس األع���ل���ى وع��زائ��ن��ا 
ألنفسنا وألس����رة احل��ك��م “آل 

الصباح”.
 وأض��اف خورشيد: ها نحن 
ن��ف��خ��ر ب��االس��ت��م��رار احلكيم 
ون��ب��ارك لسمو اميرنا الشيخ 
نواف األحمد، والعهد قائم ودائم 
باالجتماع دون تفرق وبالعزم 
دون تخاذل وبالعمل الصادق 

لرفعة وسمو الكويت.
 نعم رح��ل قائدنا غفر الله 
ل���ه، ودع��ن��ا ن��ق��ي ال��ث��وب قليل 
العيب والدا في الوطن وحكيما 
في احمل��ن تعلمنا منه ال��دروس 
وتعلم منه العالم كيف تكون 
االنسانية وكيف ينصب اميرها 
، ك��ان حاضرا لكتابة التاريخ 
في كل يوم ويكتب له التاريخ 
عمال وليس قوال فقط واالمثلة 

والشواهد كثيرة باحلكمة وكأنه 
بلسما ل��دواء كل معضلة اينما 
ك��ان��ت ، فرحمة م��ن ال��ل��ه عليه 
ق��در م����اداوى وع��ال��ج واحسن 
وك��ان محضر خير وب��رك��ة في 
كل اصقاع العالم ، والنقول اال 
مايرضي الله سبحانه وتعالى 
فاحلمد لله ) ان��ا لله وان��ا اليه 

راجعون ( ، 

وليس بعيدا عنه في احلكمة 
وال��ق��ي��ادة ان ش��اء الله اميرنا 
الشيخ ن��واف االحمد ال��ذي نهل 
من ذات النبع احلكيم وفقه الله 
واع���زه وس���دد خ��ط��اه ملصالح 

البالد والعباد .
ويبقى على اهل الكويت الذين 
يجمعهم حب بالدهم مساندة 
هذا الرجل والوقوف الى جانبه 

وشد أزره ليتمكن من مواصلة 
امل��س��ي��رة وان ت��ب��ق��ى سفينة 
الكويت قوية في وجه االعاصير 
واالمواج التي تتالطم من حولها 
وتستمر رم��زا لألمن واألم��ان 
وسندا دائما لالصدقاء متد حبال 
اخل��ي��ر واحمل��ب��ة للجميع دون 
استثناء تدفعها رياح االنسانية 

وحتملها محبة اجلميع .
واليوم حني أقسم سمو األمير 
الشيخ ن��واف األح��م��د، تذكرت 
كعضو في مجلس األمة 2006 
قسم سمو األمير الراحل الشيخ 
صباح األح��م��د، الذين عرفتهم 
ع���ن ق���رب ب��أخ��الق��ه��م ال��دم��ث��ة 
وص��الح��ه��م، فقد زاملتهم في 
مجالس األمة  ومجلس الوزراء 
منذ ع��ام 1996 فنعم الرجال 
ون��ع��م األخ����الق ال��ت��ي تفيض 

تواضعا وحبا للكويت واهلها .
وباسمكم جميعا جندد البيعة 
ل��س��م��و األم��ي��ر ال��ش��ي��خ ن��واف 
األح��م��د، على السمع والطاعة 
وندعوا له بالتوفيق ملا فيه خير 

البالد والعباد.

صالح خورشيد 

Thursday 1st October 2020 - 14 th year - Issue No.3682اخلميس 14 صفر 1442 ه�/1 أكتوبر 2020 - السنة  الرابعة عشر - العدد 3682

سعدون حماد: نعزي سمو األمير  بوفاة والد اجلميع 
تقدم  النائب سعدون العتيبي 
بخالص العزاء واملواساة ألمير 
ال��ب��الد ص��اح��ب السمو الشيخ 
ن��واف األحمد وألس��رة الصباح 
وعموم الشعب الكويتي واألمة 
العربية واإلس��الم��ي��ة والعالم 
اجمع بوفاة املغفور له صاحب 
السمو األم��ي��ر ال��راح��ل الشيخ  
صباح األحمد، نسال الله العلي 
القدير أن يجزيه خير اجل��زاء 
وأن يتغمده بالرحمة الواسعة 
واملغفرة احلسنة وأن يسكنه 
فسيح جناته وأن يلهمنا جميعا 

الصبر والسلوان.
وأض��اف حماد: تلقينا ببالغ 
احلزن واألسى وبقلوب مؤمنة 
بقضاء ال��ل��ه وق���دره نبأ وف��اة 
املغفور له وال��د اجلميع األمير 
ال��راح��ل الشيخ صباح األحمد 
)رحمه الله(، بعد مسيرة حافلة 
بالبذل والعطاء واإلن�جازات 
والتضحيات وااللتزام باملبادئ 
والقيم واملثل العليا في حياته 
التي كرسها خلدمة وطنه وامتيه 

العربية واإلس��الم��ي��ة وحظى 
مبكانة مرموقة وتقدير مميز بني 

قادة وشعوب العالم .
وقال حماد: لقد فقدنا برحيله 
قائدا عظيما وزعيما ف��ذا اتسم 
باحلكمة واالعتدال وبعد النظر 
ونبذ العنف والتطرف وحمل 

لواء الوحدة الوطنية ، وارتبط 
اسمه دائماً مبسميات مثل رجل 
ال��س��الم وق��ائ��د اإلن��س��ان��ي��ة  ملا 
قدمه لألمة العربية واالنسانية 
ج��م��ع��اء م��ن م���ب���ادرات شملت 
أسمى معاني العفو والصلح 
واجلمع بني الفرقاء، وبفضل 

جهوده اإلنسانية عربياً وإقليمياً 
ودولياً مت اختيار دولة الكويت 
)م���رك���زاً للعمل اإلن��س��ان��ي(، 
وت��س��م��ي��ت��ه )ق����ائ����داً للعمل  
اإلن��س��ان��ي( ، ك��م��ا مت تكرميه 
وت��ق��ل��ي��ده ب��األوس��م��ة العاملية 
في العديد من احملافل الدولية 
ت��ق��دي��را جل��ه��وده اإلن��س��ان��ي��ة 
والتي اختتمت بتكرميه بوسام 
االستحقاق العسكري برتبة 
قائد أعلى وذل��ك اعترافاً دوليا 
وعاملياً ب��دورة الريادي في حل 
النزاعات وجت��اوز االنقسامات 
على املستوى العربي واإلقليمي 

والدولي.
 وزاد ح��م��اد: ع��ل��ى السمع 
والطاعة نبايع صاحب السمو 
الشيخ  ن��واف األحمد، مبتهلني 
إلى املولى جلت قدرته أن يكأل 
سموه بكرمي عنايته ورعايته، 
ومي�������ده مب����وف����ور ال��ص��ح��ة 
والعافية، وأن يعينه ويسدد 
على دروب اخلير خطاه ويلهمه 

النجاح والتوفيق.

سعدون حماد 

أمير البالد يحيي احلضور

سمو األمير الشيخ نواف األحمد يؤدي اليمني الدستورية في مجلس األمة

جانب من احلضور خالل جلسة أداء القسم


