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االربعاء ١٦ اكتوبر ٢٠١٩ قرّتْ عني الكويت

للشــعب الكويتي الذي كان 
يدعو ليال ونهارا أن مين اهلل 
على سموه بالصحة والعافية 
ألنه القائد ملسيرتنا ونهضتنا، 
فحب أهل الكويت ومن يقطن 
على أرض الكويت لسموه ال 
يوصف ألنه قائد حكيم مبعنى 

الكلمة.
اما مطربــة الكويت نوال 
فقالت: احلمد هلل على سالمتك 
يا صاحب السمو الغالي وما 
تشــوف شــر دائما يا »نور 
الكويت« واهلل يحفظك دائما 

ويبعد عنك كل مكروه.

تاجا على رؤوسنا.
الكبيــر  وقــال املطــرب 
عبدالكــرمي عبدالقادر: حفظ 
اهلل صاحــب الســمو األمير 
الشيخ صباح األحمد صاحب 
القلب الكبير وأجر وعافية إن 
شاء اهلل، ونحن نهنئ أنفسنا 
بعودته ساملا معافى من رحلته 
العالجية، سائلني اهلل عز وجل 
أن ميد بعمره ويلبسه ثوب 

الصحة والعافية.
القدير محمد  النجم  وأكد 
جابر ان عودة صاحب السمو 
للبالد هي مبنزلة عودة الروح 

بعد طول انتظار.
من جانبها، قالت الفنانة 
القديرة مرمي الصالح: عودة 
والدنــا، حفظــه اهلل ورعاه، 
من رحلة عالجه ساملا معافى 
أمنية كل كويتي وكويتية ألنه 
والد اجلميــع، وكل الكلمات 
عاجزة على ان تعطيه حقه، 
فهــو االب القائد، وهو األمير 
االنســان الــذي يخــاف على 
شعبه ويحرص على اسعاده 

مهما كانت الظروف.
بدورهــا، قالــت الفنانــة 
القديرة حياة الفهد: حمدا هلل 
على ســالمتك بوناصر، اهلل 
يحفظــك من كل شــر ونحن 
جميعا ولهانني لشوفتك وقرت 

عني اهل الكويت بلقياك. 
من جانبها، قالت النجمة 
القديــرة ســعاد عبــداهلل: 
احلمد هلل على سالمة أميرنا 
وقائدنــا ورمزنــا الشــيخ 
صبــاح األحمــد، فهو األب 
الروحي للشعب الكويتي، 
وأمير اإلنسانية، الذي قدم 
منوذجا للعمل واالجتهاد، 
متمنية له طول العمر ليبقى 

 مفرح الشمري ـ بشار جاسم ـ 
ياسر العيلة

هنــــأ الوســــط الفـــــني 
واإلعالمي صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد بنجاح 
رحلتــه العالجيــة وعودتــه 
الــى وطنه وأهله في الكويت 
ساملا معافى، متمنني لسموه 
الصحة والعافية وطول العمر 
العامرة  الستكمال مســيرته 

باإلجنازات والتفرد.
»األنبــاء« رصــدت فرحة 
الفنانني واإلعالميني في هذه 
املناســبة وذلك في السطور 

التالية:
فــي البداية، قــال الوكيل 
املساعد لقطاع اإلذاعة بوزارة 
اإلعالم الشــيخ فهــد املبارك: 
الكلمات تعجــز عن التعبير 
بهذه املناسبة السعيدة، شفاء 
صاحب السمو الشيخ صباح 
األحمد وعودته لوطنه ساملا 
معافى فرحة كبيرة ال توصف.
فيما اكــد االعالمي القدير 
محمد السنعوســي ان عودة 
صاحب السمو األمير الشيخ 
الــى ارض  صبــاح األحمــد 
الوطن ساملا معافى من رحلته 
العالجية هي امنية كل كويتي 
وكويتيــة ومــن يقطن على 
ارض الكويت ألن عهده ثري 

باالجنازات.
بينما قال النجم القدير 
سعد الفرج: احلمد هلل على 
سالمة شيخنا الغالي وألف 
حمد وشكر للمولى عز وجل 
علــى عودتــه مــن رحلته 
العالجية ساملا معافى لتقر 
عيون أهل الكويت بشوفته 

صبــاح األحمــد علــى جناح 
رحلتــه العالجيــة، وأيضــا 
أهنئ نفسي والشعب الكويتي 
األصيل واحلكومة الرشــيدة 
على عودة صاحب السمو الى 
وطنه وأهله ليواصل مسيرته 

العظيمة.
القدير داود  الفنان  وعّبر 
حسني عن هذه املناسبة قائال: 
شــعوري ال يوصــف بعودة 
صاحــب القلــب الكبير ابينا 
صباح لديرته ساملا معافى بعد 
ان َمنَّ اهلل عز وجل على سموه 
بالشفاء في رحلته العالجية، 

على شــفائه حتى يســتكمل 
الكويــت،  مســيرة نهضــة 
وعودته مبنزلة يوم عيد ألن 
وجوده بيننا يشعرنا باألمن 
واالستقرار في ظل املتغيرات 

التي حتدث حولنا.
وهنأ املطرب الكبير شادي 
اخلليج الشعب الكويتي بعودة 
صاحب السمو الشيخ صباح 
االحمد لوطنه ساملا معافى من 
رحلتــه العالجية، متمنيا له 
العمــر املديد وان يحفظ اهلل 

سموه من كل مكروه.
وشاركه في هذه التهنئة 
امللحن القديــر انور عبداهلل 
والــذي وصفهــا بفرحــة ال 
توصــف للشــعب الكويتي، 
داعيا املولى عز وجل ان يلبس 
سموه ثوب الصحة والعافية 
وميد في عمره لتحقيق العديد 
من االجنازات لكويتنا الغالية.

من ناحيته، متنى الشاعر 
القدير بدر بورسلي لصاحب 
السمو الشيخ صباح األحمد 
أن يحفظه اهلل ويرعاه ويبعد 
عنه كل مكــروه ألنه »روح 
الكويت« وشمسها ألنه قائد 
حكيم وبفضــل تلك القيادة 
اصبح للكويت شأنا عاليا من 

بني الدول في العالم.
بدوره، قال الشاعر القدير 
ناشــي احلربــي ان عــودة 
صاحب السمو الشيخ صباح 
األحمــد الى وطنه من رحلة 
عالجه ساملا معافى مبنزلة 
عودة احلياة للكويت وأهلها، 
ألنه والد اجلميع وحبه في 
قلــب الصغير قبــل الكبير 
ملواقفــه الكبيــرة مــع ابناء 

شعبه.

وال ننســى دوره الكبيــر في 
نهضة الكويت.

وشــكرت الفنانة القديرة 
هيفاء عــادل املولى عز وجل 
على شــفاء صاحب الســمو 
الشيخ صباح األحمد متمنية 
له الصحة والعافية وان يبعد 
عنه كل مكروه، وقالت: عودة 
صاحب الســمو الــى ديرته 
وابناء ديرته فرحة ما بعدها 
فرحــة وشــعب الكويت كله 
ينتظرها بفــارغ الصبر ألنه 
القائد األمني لسفينة الكويت 
الــى بر األمــان واالســتقرار 
ومسيرته دروس لنا وللجميع، 
ونفخر بأنه أمير االنســانية 

الذي يستحقه بكل جدارة.
امــا املطــرب القدير نبيل 
شــعيل فقال: شــفاء صاحب 
السمو الشيخ صباح األحمد 
حفظه اهلل ورعاه من رحلته 
العالجيــة اســعد الشــعب 
الكويتي والشعوب اخلليجية 
والصديقــة ألنه محبوب من 
اجلميع، فهو »نبض الكويت« 
مهما صار و»روحها«، فألف 
شــكر للمولــى عــز وجــل 

سعد الفرجحياة الفهد

نبيل شعيل بدر بورسلي

مرمي الصالح

د.نبيل الفيلكاوينوال الكويتية

داود حسنيمحمد جابر

عبدالكرمي عبدالقادرالشيخ فهد املباركسعاد عبداهلل محمد السنعوسي

ناشي احلربي انور عبداهلل

هيفاء عادل

شادي اخلليج

ووصفت الكاتبة القديرة 
عواطــف البــدر فرحــة أهل 
الكويت بعودة صاحب السمو 
الشيخ صباح األحمد للبالد 
بعد أن َمنَّ اهلل على ســموه 
بالشفاء في رحلته العالجية 
توصــف  ال  فرحــة  بأنهــا 
ملكانته العالية عند الشــعب 
الكويتي والشعوب اخلليجية 

والعربية.
رئيــس  قــال  بــدوره، 
مجلــس إدارة نقابة الفنانني 
واإلعالميني د.نبيل الفيلكاوي: 
نهنئ صاحب السمو الشيخ 

تتقدم
شركة كي آند إية المتحدة للتجارة العامة

وجميع العاملين فيها
بالتهنئة

للشعب الكويتي الكريم بعودة
صاحب السمو أمير البالد المفدى

الشيخ/ صباح األحمد الجابر الصباح
حفظه اهلل ورعاه

سالمًا معافى إلى بلده ووطنه وأهله
وعين الباري ترعاك.. 

وأرض الكويت هلت لملقاك

فنانون وإعالميون وشعراء: هال بعودة »روح الكويت ونورها«


