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مسيرة عطاء حافلة أسست لرؤية اقتصادية ثاقبة
هنــأ الرئيــس التنفيــذي 
في بنك وربة شــاهني الغامن 
جميع الكويتيني بعودة حضرة 
صاحب الســمو أميــر البالد 

الشيخ صباح األحمد.
وقــال الغــامن: »أرفــع مع 
الشعب جميعا أكف الضراعة 
إلى املولى عز وجل ان يحفظ 
ســمو االمير مــن كل مكروه 
ونتمنــى جميعا ان يدمي اهلل 
عليه رداء الصحة ويلبسه ثوب 
العافية ومينحه العمر املديد 
وأن يحفظ لنا الكويت ويدمي 
عليها وعلى شعبنا الوفي نعمة 
األمن واألمان وأن يبقي راية 
الكويت خفاقة بني األمم في ظل 
حكمة سموه ورعايته الكرمية 
واهتمامه الذي شمل فيه الكبير 

والصغير.
واضاف: »أمير البالد الشيخ 
صباح األحمد استطاع مبا قام 
بــه مــن اعمال واجنــازات ان 
يحصل وبجدارة على سلسلة 
من االلقاب االســتثنائية فهو 
»أميــر التنمية« مبــا حتمله 
الكلمات من معنى حيث شهدت 
الكويت في عهده منوا وازدهارا 
ورفاهية، كما قام سموه بدور 
ريادي في دعم جهود التنمية 
الدولية من خالل التمويل الذي 
تقدمه الكويت بشــكل مباشر 
عن طريق الصندوق الكويتي 
للتنمية االقتصادية العربية.
ان  الــى  الغــامن  وأشــار 
ســجل ألقاب ســموه الناصع 
يشمل »قائد اإلنسانية« فهو 
االب واالنسان واملبادر دائما 
ملساعدة الدول احملتاجة ودعم 
السالم واملساعدات اإلنسانية 

اقليميا وعامليا.
عاليــا  الغــامن  وثمــن 
املجهودات الكبيرة التي يقوم 
بها ســموه مــن أجــل خدمة 
اإلنســانية ونصرة اإلنســان 
ومســاعدة املنكوبــني وإغاثة 

املتضررين.
وتابــع الغامن يقــول »ان 
صاحب الســمو االمير يتمتع 
بديبلوماسية وحكمة مكنته 
من قيــادة املســيرة في دعم 
السالم واملبادرات اإلنسانية 
والتنموية في املنطقة، ولهذا 

لصاحب السمو األمير الشيخ 
صباح االحمد، سائال اهلل أن 
يدمي عليه الصحة والعافية وأن 
ميده بالعمر املديد في طاعته.
وقــال تقــي »نحمــد اهلل 

الكرمية، ونقول له ألف حمد 
هلل على ســالمتك يــا والدنا 
وقائد مسيرتنا، سائلني اهلل 
عــز وجــل أن ميــن بالصحة 
والعافية على سموه وأن يدمي 

فــي وطننــا العزيــز ليكمــل 
مســيرة النماء والعطاء التي 
بدأها ســموه طــوال حياته، 
والسياسة احلكمية التي عبر 
بسفينتها بكل أمن وأمان مبا 
يلبي طموحات هذا الشــعب 
الكــرمي إلــى أن وصــل إلــى 
مراحل متقدمة تبشر باخلير 
فــي املجــاالت االقتصاديــة 
والسياسية والعالقات املشرفة 
في كل مواقف الكويت مع الدول 
العربية واإلسالمية وباقي دول 

العالم«.
مــن جانــب آخــر، أعرب 
العضو املنتدب للهيئة العامة 
لالستثمار فاروق بستكي عن 
تهانيــه للحكومة والشــعب 
الكويتي بعودة صاحب السمو 
األمير الشــيخ صباح االحمد 
إلــى وطنه بعــد رحلة عالج 
تكللت بالشفاء، مؤكدا أن كل 
مواطن يبتهل إلى اهلل تعالى 
بالشكر التام والثناء الكامل أن 
من اهلل على ســموه بالشفاء 
وأعاده اهلل إلى أرض الوطن 
متوجــا بالصحــة والعافيــة 
تعلــوه االبتســامة والفــرح 
برؤية املواطنني وتعلو وجوه 
املواطنني البشرى والسرور، 
وهــم يــرون قائدهــم وباني 
نهضة حياتهــم بينهم، يهتم 
بشؤونهم، ويتابع قضاياهم 
ويتفقــد أحوالهــم ويواصــل 

مسيرة العطاء والنماء.
وأضــاف أن اهلل قــد أنعم 
علــى الكويت بأميرهــا الذي 
يتمتع مبزايا وفضائل، جعلته 
يتبــوأ مكانة عالية من احلب 
العميق في القلوب، ففيه من 
عاطفة اخلير والبر، والرحمة 
واإلحســان، وفيــه مــن حبه 
لشعبه حبا فياضا ال حدود له، 
وفيه من حب العدل واإلنصاف 
وإيصال احلق ألهله ما يجعله 
كفيال أن ينزل اهلل عليه البركة 
ويدمي عليه سعادته بشعبه، 
وسعادة شــعبه به ونصرته 

لدينه.
وأكــد بســتكي علــى أن 
النفــوس قد اشــتاقت لرؤية 
أميرهم وقائدهم بني شعبه وفي 
وطنه، وها هو يحل بســالمة 

العزيــز القديــر علــى نعمة 
تفضلــه بالصحــة والعافية 
لوالدنا الشيخ صباح االحمد، 
حفظــه اهلل ورعــاه، ونحمد 
اهلل أن كحل عيوننا بشوفته 

عليه الصحة والعافية.. وطهور 
يا بوناصر«.

وأضــاف: »فرحتنا كبيرة 
جدا بعــودة أمير اإلنســانية 
وقائد اإلصالح ورائد التنمية 

اهلل ورعايتــه إلى وطنه أدام 
اهلل عليه رعايته، وبارك في 
عمره بالصحة الوافرة والهناء 

الدائم.
بدوره، عبر رئيس مجلس 
إدارة شــركة رابطــة الكويت 
واخلليج للنقل »كي جي إل« 
ماهر معرفي عن سعادة الكويت 
كلهــا بعودة صاحب الســمو 
األمير الشــيخ صباح األحمد، 
حفظه اهلل ورعاه، معافى إلى 
البــالد، حامدا اهلل ســبحانه 
وتعالــى وجنــزل له الشــكر 
والثناء، أن من على والدنا »قائد 
االنسانية« بالشفاء وأعاده لنا 

في أمت الصحة والعافية.
واضــاف انه ليس بغريب 
أن جند كل هذا احلب والتقدير 
والــوالء بقــدوم األب والقائد 
الكبير فهو »امير االنسانية« 
متواضــع قريــب من شــعبه 
يبادلهم احلــب باحلب وهذه 
الصورة اجلميلة هي التي جتلي 
الصورة احلقيقيــة واللحمة 

القوية بني القائد والشعب.
وأوضح معرفي ان والدنا 
صاحب السمو االمير لم يغفل 
عن شعبه حتى وهو في فترة 
االستشفاء بالواليات املتحدة 
األميركية، حيث حرص على 
التواصل مع شعبه واالهتمام 
بقضايا وطنه، استشعارا منه 
بعظم املسؤولية، بدليل أنه 
صرح لرؤساء الوفود وزعماء 
الدول الذين استقبلهم هناك 
بــأن راحته في العمل، وهي 
رســالة حتمــل الكثيــر من 
املضامــني النبيلــة، داعمــة 
التســلح مبزيــد من احلس 
الوطني وتقدير املسؤولية 
ولو عملنــا مبقولة صاحب 
السمو األمير ملا وجد بيننا 

مقصر.
واكــد معرفــي ان الوطــن 
يعيــش في هــذه األيام فرحة 
غامرة مبناســبة عودة سمو 
االميــر، وقــد ارتســمت هذه 
الفرحة علــى وجوه كل أبناء 
هذا الوطــن وتبادلوا التهاني 
والتبريــكات، معبريــن عــن 
فرحتهم بهذه العودة وكأنهم 

في يوم عيد.

سموه وضع حجر األساس لبنية اقتصادية متكاملة وصاحب رؤية حتويل الكويت إلى مركز مالي وجتاري عاملي

ماهر معرفي فاروق بستكي عبدالكرمي تقي فيصل صرخوه  شاهني الغامن

العرب«  فهــو يعتبر»حكيــم 
ولــوال قيادة صاحب الســمو 
الســديدة  األمير وتوجيهاته 
لكل املؤسسات في الدولة على 
دعم اجلهود الســخية خلدمة 
العالم بأسره وعلى نشر اخلير 
والسالم في كل بقاع االرض ملا 
وصنا الى كل تلك االجنازات.
من جانبه،  تقدم الرئيس 
التنفيــذي لشــركة كامكــو 
لالســتثمار فيصــل صرخوه 
التهنئــة للشــعب  بخالــص 
الكويتي علــى عودة صاحب 
الســمو االمير الشيخ صباح 
االحمد الى ارض الوطن، متمنيا 
من اهلل عز وجل ان يدمي عليه 

الصحة والعافية.
وأكد صرخوه، في تعليق له 
على الرؤية االميرية املتعلقة 
بالشــأن االقتصــادي، قائال: 
»صاحب سمو األمير قد وضع 
حجر األساس لبنية اقتصادية 
متكاملة، وان ما اطلقه من رؤى 
لتحويل الكويت الى مركز مالي 
وجتاري عاملي، ميثل خارطة 
طريق طويلة املدى لكل اجلهات 
االقتصادية في القطاعني العام 
واخلاص، من شــأنها تعزيز 
الوضع املالي وحتقيق اإلصالح 
االقتصــادي والتنــوع البناء 
في الهيكل االقتصادي للدولة 
ومصــادر الدخل التــي تقوم 
عليها املوازنة العامة للدولة، 
وستعم االستفادة منها على كل 
القطاعات االقتصادية، السيما 

القطاع اخلاص الكويتي«.
بــدوره، بــارك مديــر عام 
للصناعــة  العامــة  الهيئــة 
عبدالكرمي تقي العودة امليمونة 

الغامن: »أمير التنمية«.. شهدت الكويت في عهد سموه منوًا وازدهارًا ورفاهية

تقي: قائد اإلصالح ورائد التنمية والبناء كحل عيوننا بشوفته الكرمية 
صرخوه: وضع حجر األساس لبنية اقتصادية متكاملة لتحويل الكويت ملركز مالي

بستكي: أميرنا تبوأ مكانة عالية من احلب العميق في القلوب ال حدود له
معرفي: متواضع قريب من شعبه يبادلهم احلب باحلب وتربطه بهم حُلمة قوية

)أحمد علي( لوحات الترحيب بصاحب السمو ازدانت بها الشوارع 


