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 نصار الصعفق السويط 

 فرج صباح  فهد دوحان 

 ناصر بن ثويني العجمي  خالد احملسن  خلف اخلطيمي  عبداهللا البصيص 

 رجا القحطاني  إبراهيم اخلالدي 

 سلطان األسيمر مرزوق العتيبي  الفي ذباح 

  مسيرة الخير

  مشهد الحب والوفاء

  ربيع مختلف

  في هذه املناســـبة العزيزة علينا 
نهنئ أنفسنا على مرور السنة اخلامسة 
لتولي صاحب الســـمو األمير الشيخ 

صباح األحمـــد مقاليد احلكم، فمنذ ٥ 
أعوام والتزال مســـيرة اخلير مستمرة 

وإشراقة الصباح كل يوم بنور جديد، نحمد 
اهللا تعالى أن هيأ لهذه البالد الطيبة خيرة 
الرجال وخيرة احلكام ليواصلوا مســـيرة 

املؤسسني لهذه األرض الطيبة.
   فهد دوحان  

 منــــذ ما يربو على الثالثة عقود وهم على رأس القيادة الشــــرعية 
للدولة كل ذلك مببايعة شــــعبية كاملة وثقة متبادلة تعكس صفاء 
العالقة بني أسرة آل صباح والشــــعب الكويتي مبختلف أطيافه 
رغما عن أنف الظروف والتقلبات السياسية. لذلك وقف العالم 
بأسره إجالال وإكبارا لهذه العالقة املتميزة بني احلاكم وشعبه 
عالقة قلما جتد لها مثيال وبيعة متوارثة تســــلمها األعناق 
لألعناق. وهاهو التاريخ يعيد نفسه هذه األيام، من خالل 
االحتفاالت الشعبية مبناسبة مرور ٥ سنوات على تولي 
صاحب الســــمو األمير الشــــيخ صباح األحمد مقاليد 
احلكم في البالد، وفي كل عام يتكرر مشــــهد احلب 
والوفاء ويســــابق الصغار الكبار لتجديد البيعة 
وإعالن الوالء بكل عفوية وهاهو األمير يشاطر 
شعبه مشاعرهم وأحاسيسهم ويجود عليهم 
مبكارمه. وهو الذي نذر نفسه إلعالء شأن 
الكويت والكويتيني والعمل على استقرار 
وحماية الوطــــن. أدام اهللا نعمة األمن 
واألمان على الوطن وألبس اهللا سمو 
األمير ثياب الصحة والعافية وأطال 

اهللا في عمره.
   مرزوق العتيبي
 

 مع إطاللة الربيع في كل عام تزهر أرض الكويت باألفراح، 
وربيع هذه السنة مختلف بتوافق األرقام ٥٠ و٢٠ و٥ لتنتشر 
األعياد بني ربوعنا بقيادة حكيمة نذرت نفسها حلب الكويت 

والشعب، وهنا نتحدث عن تاريخ وطن ورمز هذه األرض الطيبة 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد الذي نذر نفسه 

خلدمة الكويت وشعبها بقيادته احلكيمة وأسأل اهللا عز وجل أن 
يعيد هذه األعياد على سموه وعلى الكويت ويحفظه ذخرا لها 

ويدمي على سموه موفور الصحة والعافية وأن يدمي على الكويت 
نعمة األمن واحلرية واالستقرار في ظل قيادة سموه وسمو ولي 
عهده األمني.. دام عزك يا كويت في ظل والد اجلميع صباح ودام 

أحبابك مسرورين وحسادك مدحورين.  

  أعياد الفخر
 في مثل هذه املناسبة العزيزة واملميزة، في كتابة تاريخ وطن وشهادة ميالد بهجة شعب، 
تنحني أبجديات احلب والوفاء لتقبل جبني قائد مسيرة العز، الشيخ صباح األحمد الصباح، 
تقديرا وعرفانا وتهنئة بهذه اللحظة التاريخية التي يتجدد معها عناق املجد والعز لهذا 
الوطن الشــــامخ وأهله الكرام، ونســــتذكر بها ومعها مآثر األمير املفدى، والذي في كل 
صباح يكتب في ســــماء نهضتنا مالمح التطور والتقــــدم والرخاء، بأحرف من ضوء، 
ليبقى هذا الوطن الشامخ، األقرب للنجوم. شكرا أميرنا املفدى، وهنيئا لنا مرور هذه 
املناســــبة العزيزة والتي تأتي دائما وأبدا مغلفة بأعياد الفخر واالستقالل واملجد. 
وكل الدعوات ان يلبســــك اهللا سبحانه وتعالى رداء الصحة والعافية، وان تبقى 

لنا وللكويت رمزا للعز واملجد.
  فرج صباح

 أبو السياسة
 دربك خضر يا شيخنا دربك خضر

  بدو وحضر حنا معك بدو وحضر
  وشلون ما منشي معك يا شيخنا

  وانت الذي معروف في بعد النظر
  كان السياسة بر افكارك سما

  وكان السياسة حوت حسباتك بحر
  ابو السياسة لقبوك أهل الوفا

  ألنك جتيب اآلمن من رأس اخلطر
  

  نصار الصعفق السويط 

  تجديد البيعة
 بدءا نبارك لصاحب السمو األمير، حفظه اهللا ورعاه، 

عيد اجللوس اخلامس وجتديد البيعة، واحلق أن 
صاحب السمو منذ توليه مسند اإلمارة تعامل مع 
املســـتجدات الدولية واألحداث احمللية بكثير من 
احلكمة وســـعة الصدر الدالني على ما يتصف به 

سموه من وعي وخبرة كبيرة في مجال السياسة 
الكويتي  والديبلوماسية، لذلك فالشعب 

مطمئن الى قيادتـــه احلكيمة وروحه 
األبوية، إذ كللها مبكرمته هدية الى أبناء 
شعبه أطال اهللا في عمر أميرنا الغالي. 
وأدعـــو املولى عز وجل أن يجعل هذا 
البلد املبارك أعيادا يتوجها الكويتيون 
بوحدتهم الوطنيـــة وحبهم للكويت 

وإصرارهم على أمنها واستقرارها. 
  

   رجا القحطاني 

 الفواح 
 صباح اخلير وانت اخلير

  وايـــامـــــك لنـــا أصبـــــاح
  بجلوسك يعجز التعبير

  عـــــن االعيــــاد واالفــــراح
  زمانك غير واسمك غير

  مــن الفايـــح مــن الفــــواح
  ذكرتك والغصن والطير

  فــي قلبـي لك استفتــاح
  بالدك فيك فيك تصير

  مكــان اللــي يـبي يـرتاح
  عبداهللا البصيص 

 كيف نكتب عن صاحب الســـمو 
أمير اخلير الشيخ صباح األحمد؟ 
سؤال مهم، ولكن ماذا لو تساءلنا أكثر 

كيف نكتب عن كبير الكويت؟ 
  ألن قامة املدح ترتفع عندما نذكر 

أميرنا، ألنه صباح اخلير. 
  كيف نكتب عن سيرة أطول قامة 

من صبح وأكبر قيمة من تاريخ؟ 
  ســـيدي صاحب الســـمو األمير 
الشـــيخ صباح األحمد ال أعلى من 
قامتك وال أوسع من قلبك حبا وال 
امتداد عطاء يساوي كفك.. وال صباح 

إال أنت.
   هيثم السويط

 ألنه صباح الخير

 وحدهم الشـعراء بإمكانهم مالمسة القلب بكلمات احلب والوفاء لصباح اخلير ألنهم األكثر قدرة 
على التعبير وألنهم على مر التاريخ صوت الشعب. ألن كلماتهم تأتي 

بكل تلقائية وحتمل ما في قلوبهم.. وكل قلب مرآة ملا فيه جتاه 
من يحب. وهاهم هنا يضيئون «واحتهم» بالوفاء واحلب جتاه 

أمير اخلير صباح العطاء.. أبوناصر.
 

 الشهم األمير
 فيـــك خيـــر مـــا يصيـــر

  أال فـــي حضـــرة ســـموك
يطيـــر مـــا  طيـــر    وكل 

بجـــوك إال  يطيـــر    مـــا 
كثيـــر هـــذا    والنجـــم 

  حتـــت مـــا يرقـــى علـــوك
الشـــهم األميـــر   شـــيخنا 

ضـــوك يكفيـــه    الوطـــن 
  

  خلف اخلطيمي
 

 عطف قلبك
 يا صباح العز يا عز اجلميع

  يشهد التاريخ القلنا صباح
  كل جنم فالسما يلمع مليع

  جنمك اللي في معالي العز الح
  يا بوناصر انت كفصل الربيع

  الكسى عشبه جباله والبراح
  للمسن ولليتيم وللرضيع

  عطف قلبك يوم عيد وانشراح

  خالد احملسن

 عيد الجلوس

  ذخر الوطن

 األسرة والشعب 

 رددي يا دار في عيد اجللوس
  مجدنا هللا ثم آلل الصباح

  يا كويت العز يا أجمل عروس
  اصدحي للملح حي للفالح

  قايدك راس تعال فوق روس
  ذا صباح واسمه اصال لك وشاح

  حط للتاريخ وامجاده دروس
  يوم برقه في سما علياك الح

  
  سلطان األسيمر

 أرفع الى مقام حضرة صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد أخلـــص التهاني وأطيب األمنيـــات مبرور الذكرى 
اخلامسة لتولي سموه مقاليد احلكم. احلمد هللا الذي بحمده 
تتم النعم وألف مبروك لـــكل من على هذه األرض الطيبة 
كويتنا الغالية هذه املناسبة العظيمة والغالية على قلوب 
اجلميع مناسبة عيد اجللوس اخلامس لسيدي صاحب السمو 
األمير حفظه اهللا ورعاه وألبســـه لباس الصحة والعافية 

وجعله ذخرا للوطن واملواطنني.
   الفي ذباح 

 حب الوطن ليـــس له حدود فهو متواصل بحب الكويت 
واحلاكم واحملكوم وولي العهد ورئيس مجلس الوزراء وأسرة 
آل الصباح، والتفاف الشعب حول األسرة مترابطني جميعا 
حتت حب الكويت واألمير، وأنا مواطن أعبر عن الوالء وحب 
الكويت واألسرة والشعب، وهدفي األول بنية خالصة هللا 
بعيـــدة عن أي مصالح ضيقة واحلمد هللا رب العاملني، لهذا 
نكتب لهذه املناسبات السعيدة باألفراح الوطنية جعلها اهللا 

فرحا على اجلميع كبيرا وصغيرا.
  

  يا عل أمير العز دامي في سرور 
  صباح األحمد شيخنا رمز الصالح

  والدار من نوره علينا دوم نور 
  شعبك يحبك زود يا طير الفالح

  عزيز ناصر الزبني 

 صباح األحمد الوقف تاقف بالد              لين السما ترجي تالمس كتوفه

  إبراهيم اخلالدي    

 اسمك صباح
 طالعت صورتك الكرمية وناديت

  للقافية واوزانها والقريحة
  ما للمشاعر عذر يا طيب الصيت

  ان ما حكت لعيون مجدك مديحه
  لو ما صخرت الشعر بيت بعد بيت

  وش عاد ابي باملفردات الفصيحة
  اسمك صباح العز بالصبح سميت

  صبحن يبشر باليالي املليحة
  اقبلت باملركب يا ربان واقفيت

  على اجتاهات العقول الصحيحة
  ناصر بن ثويني العجمي 

 نور السنين
 قل صباح األحمد وتشرق بالد

  بكل صبح يختصر نور السنني
  ال أنذكر بصدورنا ترمح جياد

  عز والتاريخ يضوي من يقني

  عبداهللا الفالح

                                                     صباح األحمد الوقف تاقف بالد صباح األحمد الوقف تاقف بالد


