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 طلبة الجامعات: المكرمة األميرية سيكون لها أثر إيجابي على تحصيلنا
 أكدوا أنها جاءت في وقت مناسب مع فترة االمتحانات وجعلت فرحتهم باألعياد الوطنية فرحتين

 فرج املهنا إبراهيم القطان

 فيصل العتيبي محمد العتيبي

 منيرة املسباح محمد احلمد

 بوستر لصاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد أعدته اللجنة العليا لالحتفاالت الوطنية بدر نشمي فيصل العنزي 

 آالء خليفة
ــة هبت رياحها بني املواطنني الكويتيني ومن بينهم طلبة     فرحة عارم
وطالبات جامعيون سعدوا كثيرا بخبر املكرمة األميرية، وأكدوا شكرهم 
اجلزيل لصاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد على رعايته األبوية 
الدائمة ألبنائه وبناته، مؤكدين ان ذلك ليس بغريب على صاحب املبادرات 
ــة وطالبات خالل حديثهم لـ «األنباء» عن عظيم  الوالد القائد. وعّبر طلب
ــة والعافية، وأكدوا ان  ــم لوالدنا وأميرنا، متمنني له دوام الصح امتنانه
ــة مع فترة  ــم خاصة انها متزامن ــر ايجابي عليه ــيكون لها أث املنحة س

االمتحانات. وفيما يلي التفاصيل: 

 من جهتــــه توجهت شــــيماء 
الكندري بجزيل الشكر لصاحب 
السمو األمير، مؤكدة ان مبادرته 
ليست بغريبة على حّكام الكويت 
الكرام، مشــــيرة الــــى ان الكويت 
حتتفل حاليا مبرور ٥٠ عاما على 
االستقالل و٢٠ عاما على التحرير 
و٥ ســــنوات على تولي صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
مســــند االمارة وأصبحت الفرحة 

فرحتني بسبب املنحة األميرية.
  وأوضحت الكندري انها لم تفكر 
حتى اآلن ماذا ستفعل مببلغ املنحة 

األميرية.
  من ناحيته قال سعد املطيري: 
اهللا يخلي لنا أبانا وحاكمنا وقائدنا 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد، ونشكره جزيل الشكر على 
شعوره الطيب جتاه ابنائه وبناته، 
وهذا ليس باألمر الغريب على آل 
الصباح الكرام الذين عّودونا على 
العطاء الدائــــم واألبوية احلانية 

منهم.
  وقال املطيري: سأســــافر بعد 
الــــى اي دولة  تأدية االختبارات 
لقضاء عطلة نصف العام الدراسي، 
خاصة ان مبلغ املنحة مغر، ويوفر 

لي سفرة ممتعة.
  ومتنى املطيري ان يدمي اهللا على 
اكويت نعمة األمن واألمان، مباركا 
للشعب الكويتي والقيادة السياسية 

مبناسبة األعياد الوطنية.
  ومــــن ناحيتهــــا، أثنت منيرة 
املسباح على املكرمة األميرية، قائلة: 
هذا ما اعتدنا عليه من آل الصباح 
رمز اجلود والكرم، وأمتنى أن تعم 
التآخي والتآلف  األفــــراح وروح 
بني أطيــــاف املجتمــــع الكويتي، 
وأن يجتمعوا علــــى بناء وإعمار 
الوطن والبعد عن الطائفية والفنت، 
وااللتزام بوصايا وتوجيهات ولي 
األمر املتمثل في صاحب الســــمو 

األمير الشيخ صباح األحمد.
  أما عن أوجه صــــرف املكرمة 
حقيقة فقالت املسباح: لم أحدد بعد، 

فقد جاء املبلغ مفاجئا للغالبية.
  وهنأت الشعب الكويتي مبناسبة 

حلول األعياد الوطنية.

  مبادرة كريمة

  ومــــن جهته، توجــــه الطالب 
محمد احلمد بجزيل الشكر وعظيم 
االمتنان لصاحب الســــمو األمير 
الشــــيخ صباح األحمد على هذه 
الكرمية  الطيبة واملبادرة  املنحة 
والتي هي بالطبع ليســــت غريبة 

على سموه.
  وأكــــد احلمــــد ان لتلك املنحة 
أثرا طيبا وايجابيا في رفع الروح 
املعنوية جلميع الطلبة. السيما في 

فترة االختبارات.
  وتابــــع قائال: وأســــتغل هذه 
املناســــبة لتهنئة صاحب السمو 
األميــــر والشــــعب الكويتي كافة 
بقــــرب العيــــد الوطنــــي وذكرى 
التحرير والســــنة اخلامسة على 
عيد اجللوس، متمنيا ان يحفظ اهللا 

الكويت وأهلها من كل مكروه.
القطان:  ابراهيم  الطالب    وقال 
أفرحتنا كثيرا وهي  املكرمة  هذه 
مفيدة لفئة الشباب، حيث أراحتنا 
من أمور مادية عديدة حيث سأدخر 
نصفها للمستقبل وسأقوم بصرف 
النصف اآلخر علــــى احتياجاتي 

اخلاصة.
  وقال القطان: صاحب الســــمو 

األمير عودنا على هذه املكارم فأطال 
اهللا في عمره وأدامه ذخرا للكويت 
وأهلها فهو صاحب القلب الرحيم 
والسباق في مساعدة الناس داخل 
الكويت وخارجها، وأود ان أهنئ 
الوطنية  سموه مبناسبة األعياد 
والذكرى اخلامسة لتولي سموه 
ســــدة احلكــــم، متمنني لــــه دوام 

الصحة.
  وقد تقدم نائب الرئيس للشؤون 
الهندســــة  األكادمييــــة بجمعية 
والبتــــرول بجامعة الكويت فرج 
املهنا بالشــــكر اجلزيل لصاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
على املكرمة الســــامية من سموه 
والتي تدل علــــى تواصل احلاكم 
مع احملكوم ونوعية العالقة التي 
تتسم باحملبة والود، متمنيا دوام 
الصحة والعافية لسموه الذي جعل 
من الفرحة في املناسبات الوطنية 

فرحتني.

  البذل والعطاء

  من جهته، قال رئيس الهيئة 
التنفيذية باالحتاد الوطني لطلبة 
الكويـــت بدر نشـــمي: نيابة عن 
اجلموع الطالبية نبارك للشعب 
الكويتـــي الوفـــي حصوله على 
هذه املكرمة األميرية التي جاءت 
جتســـيدا ملعاني الكرم والعطاء 
التي يتسم بها مقام صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد الذي 
نتعلم على يديه كل يوم معاني 
الكـــرم والبذل والتضحية وحب 
الوطن، وما هذه املكرمة ســـوى 
قطرة من فيـــض عطاء صاحب 
الســـمو األمير ولفتة كرمية من 
ســـموه للتعبير عن عميق حبه 

لشعب الكويت العظيم.
  وتعبيرا عـــن عظيم امتناننا 
لصاحب الســـمو، فإننا نعاهده 
على السمع والطاعة، وأن نكون 
حريصني كل احلرص على مصلحة 
الكويـــت احلبيبة، وأن نصونها 
ونرعاها، وأن نعمل جاهدين على 
اعالء شأنها ورفعتها وتقدمها، وان 
نضع مصلحة الكويت أوال وفوق 
كل اعتبار تاركني خلف ظهورنا كل 
ما من شأنه التأثير على استقرار 
هذا الوطـــن ووحدة صف أبنائه 

مبختلف انتماءاتهم.
  وقال نشمي: لقد عبر صاحب 
الســـمو األمير حفظه اهللا بهذه 
املكرمة األميرية عن أنه دوما وأبدا 
يضع الشعب نصب عينيه طوال 
الوقت ويســـعى الى إسعاده وال 
يبخل عليه فهو األب والقائد واملعلم 
الذي يشعر بنبض شعبه ويشاركه 
طموحاته وأحالمه ويخفف عنه 

أيضا معاناته وآالمه.

  أهل الكرم

  من جهته، قال رئيس االحتاد 
العام لطلبة ومتدربي الهيئة العامة 
للتعليـــم التطبيقـــي والتدريب 
فيصل العتيبي ان املكرمة األميرية 
املتمثلة في صرف ألف دينار لكل 
مواطن مبناسبة االعياد الوطنية 
التي ستحتفل بها الكويت خالل 
االيام املقبلة ليست بغريبة على 
صاحب السمو األمير، مشيرا الى 
أن آل الصباح الكرام هم أهل للكرم 
والســـخاء، وقد حرص صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
ع لى أن يكون االحتفال باالعياد 
الوطنية هذا العام مبناسبة مرور 

٥٠ عاما على االستقالل مختلفا عن 
غيره من السنوات السابقة، وان 
يضاعف فرحة أبناء شعبه بتكرمه 

بتلك املنحة السامية.
العتيبي: باالصالة عن    وقال 
نفسي ونيابة عن أعضاء الهيئة 
االدارية باالحتـــاد وكل اجلموع 
الطالبية في كليات ومعاهد الهيئة 
نثمن لصاحب السمو األمير تلك 
املكرمة األميرية التي تدل على عمق 
احلب بينه وبني أبناء هذا الوطن 
الغالي، ومتنى أن يدمي اهللا على 
ســـموه نعمة الصحة والعافية، 
آمنة  الكويت وأهلها  وأن يحفظ 
مستقرة حتت قيادته احلكيمة، 
وأن يعم اخلير والرخاء على بالد 

املسلمني.
  وتابع قائـــال: ان تلك املنحة 
السامية جاءت في الوقت املناسب، 
حيث ان االحتـــاد بصدد تنظيم 
رحلة عمرة لألراضي املقدســـة 
وستكون رسوم مشـــاركته في 
تلك الرحلـــة من املنحة األميرية 
السامية، فضال عن شراء بعض 
املراجع والكتب، داعيا اهللا تعالى 
الى أن يجعلها في ميزان حسنات 
صاحب السمو األمير حفظه اهللا، 
وأن يدمي اهللا على ســـموه نعمة 
الصحة والعافية، ويحفظ الكويت 
وأهلها آمنة مستقرة حتت قيادته 

احلكيمة، وأن يعم اخلير والرخاء 
على بالد املسلمني.

  تلمس هموم المواطنين

  من جهته، عبر االحتاد الوطني 
لطلبــــة الكويت ـ  فرع جمهورية 
مصر العربية عن خالص الشكر 
وعظيم االمتنان على مكرمة صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
مبا تعكسه من حرص سموه على 
تلمس هموم املواطنني ومساعدتهم 
على مواجهة االعباء املعيشــــية، 
سائلني املولى عز وجل أن يحفظه 
ذخرا للوطن واملواطنني ويكأله 
بكــــرمي عنايته وميــــده مبوفور 

الصحة والعافية والعمر املديد.
  وأوضح رئيس االحتاد فيصل 
العنزي ان مثل هذه املكرمة ليست 
بغريبة على شــــيوخ هذا الوطن 
املعطاء، داعيا أبناء الوطن احلبيب 
الى االبتعاد عن االحتقان السياسي 
واالجنرار وراء الفنت ملا تشــــهده 
البالد من أفراح ذكرى تسلم االمير 
الوالد مقاليد احلكم والعيد الوطني 
اخلمسني وعيد التحرير العشرين، 
سائلني املولى أن يحفظ الكويت 

وشعبها من كل مكروه.
  من جهته، تقدم رئيس االحتاد 
الوطنــــي لطلبة الكويــــت ـ فرع 
اجلامعة محمــــد العتيبي بجزيل 

الشكر والتقدير لصاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد على 
املكرمة األميرية التي شــــمل بها 

أبناءه وبناته.
  وقال العتيبي: هذه هي عوائد 
أسرة آل الصباح الكرام، فقد عودونا 
على الكرم واجلود والعطاء، وهي 
ليست بغريبة على أميرنا ووالدنا 
وقائدنا الــــذي عودنا على كرمه 
السخي، وباســــم طلبة وطالبات 
جامعــــة الكويت نوجه له جزيل 
الشكر ونتمنى له موفور الصحة 

والعافية.
أبناء  مــــن  العتيبي    ومتنــــى 
الشعب الكويتي التكاتف وااللتحام 
والترابط أكثر ألن الكويت أعطتنا 
الكثير  الكثير وتســــتحق منــــا 

والكثير.
الى صاحب  العتيبي    وتوجه 
السمو األمير، وسمو ولي العهد 
والقيادة السياسية احلكيمة وأبناء 
الشعب الكويتي الكرام بالتهنئة 
والتبريــــكات مبناســــبة األعياد 
فــــي مرور ٥٠  املتمثلة  الوطنية 
عامــــا على االســــتقالل و٢٠ عاما 
على التحرير و٥ أعوام على تولي 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد مسند اإلمارة، داعيا اهللا عز 
وجل أن يحفظ الكويت وأهلها من 
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  عادة الكرمي اجلود دائما، وصاحب السمو األمير 
الشــــيخ صباح األحمد هو دائما أمير العطاء بوجه 
بشوش وقلب محب البنائه ورعيته الذين ما خبروه 

يوما إال قريبا من الناس ومن مشاكلهم وهمومهم.
  فعادة أســــرة اخلير آل الصبــــاح الكرام بالعطاء 
متجــــذرة في تاريخ بلدنا الكــــرمي واملنح واملكرمات 
األميرية توالت في معظم العهود ولكن يبقى لصاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد انه واهب ومانح 
أكبر مكرمة في تاريخ الكويت حيث سبقها منحة الـ 
٢٠٠ دينار عندما اعتمد مجلس الوزراء في ٢٣ يونيو 
٢٠٠٦ منحة جلميع املواطنني وفق توجيهات صاحب 
الســــمو األمير على ان تصرف جلميع املواطنني بال 
استثناء. وفي ٣١ أكتوبر ٢٠٠٤ وبناء على توجيهات 
من ســــمو أمير البالد الراحل الشــــيخ جابر األحمد، 
رحمــــه اهللا، أقر مجلس الــــوزراء منحة بقيمة ٢٠٠ 
دينار تصرف لكل كويتي أيا كان عمره أو جنسه او 
حالته االجتماعية في ٢٠٠٥/١/١ تاريخ العمل بالقانون، 
وتصرف املنحة ملستحقيها من االشخاص البالغني 
٢١ سنة كما تصرف للزوج عن نفسه واوالده وبناته 
القل من ٢١ ســــنة ما عدا املتزوج منهم او الذي يعمل 
في جهة حكومية او فــــي القطاع اخلاص حيث يتم 
الصرف لهم مباشــــرة، حسبما جاء في قرار مجلس 
الوزراء بشــــأن قواعد واجراءات صرف املنحة التي 

نشرت في جريدة «الكويت اليوم».

  وفي ٢٤ فبراير ٢٠٠١ تفضل سمو أمير البالد الراحل 
الشــــيخ جابر االحمد، رحمه اهللا، احتفاال مبرور ٤٠ 
عاما على استقالل الكويت و١٠ سنوات على التحرير، 
مبكرمة أميرية مبنح مبلغ قدره ١٠٠ دينار لكل مواطن 
من العاملني في اجلهات احلكومية واملتقاعدين واصحاب 

املعاشات اخلاصة (املساعدات االجتماعية).
  وفي عام ١٩٩١ أمر سمو األمير الراحل الشيخ جابر 
األحمد، رحمه اهللا، مبنحــــة ٥٠٠ دينار لكل مواطن 
رابط على ارض الكويت اثناء االحتالل العراقي ولم 

يخرج منها حتى يوم التحرير.
  وبعد التحرير وتنفيذا ملكرمة سمو األمير الراحل 
فقد تقرر اســــقاط قيمة القروض االســــتهالكية عن 
املواطنني والتي بلغت ما يقارب الـ ٣٦٠ مليون دينار 

استفاد منها ١٢٠ ألف مواطن كويتي
  وفي ٢٠ فبراير ١٩٨٩ اعلن عن منحة أميرية بأمر 
من ســــمو األمير الراحل الشيخ جابر األحمد، رحمه 
اهللا، للموظفني املدنيني في اجلهات احلكومية والهيئات 
واملؤسسات العامة والعسكريني من رجال الشرطة 
واجليــــش واحلرس الوطني وألصحاب املعاشــــات 
التقاعدية من مدنيني وعسكريني ومستحقي املساعدات 

العامة وذلك مبناسبة أعياد الكويت الوطنية.
  وسبق هذه املنحة مكرمة اخرى أمر بها سمو األمير 
الراحل الشيخ جابر األحمد عام ١٩٨٠ مبناسبة حلول 
القرن اخلامس عشر الهجري واخرى عام ١٩٧٨ لكل 

موظفي الدولة عبارة عن ١٠٠ دينار لكل منهم. 

 العازمي: نناشد الحكومة مراقبة األسواق
 أشاد الناشط السياسي احملامي 
حمدان العازمي باملكرمة األميرية 
التي تفضل بها صاحب السمو 
االمير الشيخ صباح االحمد على 

شعبه الكويتي الوفي.
  واضاف في تصريح صحافي 
ان هذه املكرمة املباركة هي احدى 
خصال ســــموه الطيبة الكثيرة 
وبالتالي فهي ليست مستغربة 

منه.
  وناشد العازمي احلكومة ممثلة 
بوزارة التجارة ســــرعة التدخل 
للحيلولة دون جشع بعض التجار 
الذين عودونا في مناسبات كثيرة 

ســــابقة مثل زيادة الرواتب او املنح او حتى حلول 
شهر رمضان املبارك بحيث يستغلون تلك املناسبات 
ويزيدون األسعار بشكل مصطنع ودون مبرر مقنع 
يدفعهم لذلك الطمع واالستغالل لهذه املناسبات التي 

تيسر الدولة فيها على مواطنيها.
  واضاف العازمي ان املطلوب من وزارة التجارة 
ومن خالل جهاز حماية املستهلك والرقابة والتفتيش 

ان تباشــــر برصد االســــعار من 
اآلن ســــواء كانت في اجلمعيات 
التعاونية االستهالكية او االسواق 
احلــــرة االخــــرى وتتبع مصدر 
الزيادة واتخاذ جميع االجراءات 
القانونيــــة الرادعة التي اتاحها 
القانون احلالي. وقال انه منذ ان 
اعالن مجلس الوزراء عن املكرمة 
االميرية اول من امس واحاديث 
اهل الكويت خصوصا البسطاء 
من محدودي الدخل تدور حول 
خشــــيتهم من زيادة االســــعار، 
معتمدين بذلك على مواقف سابقة 
من بعض التجار الذين يتحكمون 
في متويل االسواق باملواد الضرورية املختلفة حيث 
ال يترددون في اتخاذ قرارات بزيادة اسعار السلع، 
حتت غطــــاء حجج واهية اصبحــــت معلومة لدى 
املستهلكني وبالتالي فنحن نذكر ونحذر من مستغلي 
هذه الفرص حتى تكمل فرحة الكويتيني في هدية 
والدهم ورمز بلدهم مبناسبة االعياد الوطنية وتولي 

سموه مقاليد احلكم. 

 علي السكوني

 احملامي حمدان العازمي

 السكوني: أدام اهللا
  عز الكويت وآل الصباح

 هنـــأ رئيس نقابـــة املوانئ 
الكويتية علي السكوني بالنيابة 
عـــن اخوانه موظفي مؤسســـة 
املوانئ الشعب الكويتي بالذكرى 
الــــ ٥٠ على اســـتقالل الكويت 
العشـــرين للتحرير،  والذكرى 
وذكرى مرور خمس ســـنوات 
على تولي حضرة صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد مسند 

اإلمارة.
  وقدم السكوني أخلص التهاني 
وأحر التبريكات والشكر مبناسبة 
األعياد الوطنية لصاحب السمو 
األمير على املكرمة األميرية ألبناء 

الشعب الكويتي.
  ودعا الســـكوني اهللا العلي 
القدير بهذه املناســـبة الكرمية 
أن يحفظ الكويـــت ويدمي اهللا 
عز الكويت وفخر أهلها في ظل 

قيادة صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد وسمو ولي العهد 
الشـــيخ نواف األحمد وســـمو 
رئيس مجلس الوزراء الشـــيخ 

ناصر احملمد. 

 أبورقبة: المنحة أعادت البهجة لقلوب المواطنين
 ثمن األمني املالي الحتاد عمال 
البترول وصناعة البتروكيماويات 
عادل أبورقبة العتيبي العيدية 
التي سعد بها املواطنون املتمثلة 
فـــي املنحة األميريـــة التي أمر 
صاحب الســـمو األمير الشيخ 
صبـــاح األحمـــد بصرفها لكل 

مواطن.
  وأعرب أبورقبة عن شـــكره 
وامتنانه نيابة عن العاملني في 
القطاع النفطي لصاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد على 
املكرمة األميريـــة التي أمر بها 
سموه مبناسبة األعياد الوطنية، 

الفتا إلى املبادرة التي أفرحت املواطنني.
  وقال أبورقبة جند اليوم االبتسامات واملباركات 
حيث تتصدر الصحف هذه االنباء الســـارة التي 
يحتاج لها الشعب الكويتي بفضل العيدية املجزية 
من صاحب الســـمو األمير، الذي كان على الدوام 
معطاء ألبناء الكويت، حامـــال لهمومهم، مجاهدا 
لرفع املعاناة عنهم، ومستشعرا سموه الحتياجاتهم 

املادية واملعنوية.
  وبني ان هذه املكرمة تؤكد مدى 
الترابط والتالحم الكبير والقوي 
بني الشعب وقيادته السياسية، 
واملشـــاعر الفياضة التي يكنها 
ســـموه ألبناء الكويت، مشيرا 
الـــى ان القيمـــة املعنوية لهذه 
املكرمـــة أكبر بكثير من قيمتها 
املادية وستخفف عن املواطنني 
في مواجهـــة متطلبات احلياة 
املعاصرة التي يحرص ســـموه 
ومن خالل حكومتنا الرشيدة على 

توفيرها لكل أبناء الوطن.
  واكـــد ان حركتنـــا النقابية 
النفطية والعاملني في القطاع النفطي سيبقون على 
الدوام وكما عهدهم أهل الكويت وقيادتنا السامية 
مخلصني للكويت وأهلها مجددين الوالء لصاحب 
السمو األمير وأسرة آل الصباح الكرام في أن يكون 
القطاع النفطي بأبنائه اجلنود املجهولني والعيون 
الساهرة خلدمة هذا البلد املعطاء ودفع عجلة التنمية 

وحتقيق االستقرار االقتصادي للبالد. 

 عادل أبورقبة العتيبي 


