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االربعاء ١٦ اكتوبر ٢٠١٩ قرّتْ عني الكويت

أعضاء »البلدي« لـ »األنباء«: حب األمير راسخ في قلب كل كويتي

بداح العنزي ـ ثامر السليم

أعرب عــدد مــن أعضاء 
املجلس البلدي عن سعادتهم 
وفرحتهــم بعــودة صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد، حفظه اهلل، مشافى 
معافى إلى أرض الوطن بعد 
رحلة العالج، مشيرين إلى 
أن حب سموه راسخ في قلب 
كل كويتي وخليجي وعربي 
ملا له من بصمــات واضحة 
وجلية جعلت اجلميع يحبه.
وأكــدوا فــي تصريحات 
خاصة لـ»األنباء« أن ســمو 
األمير صاحب العمل اإلنساني 
والتي تكللت بحصول سموه 
العمــل  علــى لقــب »قائــد 
اإلنساني، الفتني إلى أن سموه 
يتمتع بالعديد من الصفات 
التي اكتســبها طــوال عمله 
أبرزها  الديبلوماســي ومن 
احلياد في األمور السياسية 
الديبلوماســية  وشــيخ 
اخلارجيــة فــي العديــد من 
احملافل الدوليــة والعربية، 
الســيما دوره املشــرف في 
األزمة اخلليجيــة وتقريب 
وجهات النظر على الصعيد 

اخلليجي. 
فــي البدايــة، أكد رئيس 
املجلس البلدي أسامة العتيبي 
ان اجلميع يشعر بالسعادة 
مبناســبة العــودة امليمونة 
الســمو  حلضــرة صاحــب 
األمير الشيخ صباح األحمد 
إلى البالد، لديرته وأبنائه وأن 
الفرحة تغمر القلوب وتلهج 
األلسن بالتضرع والدعاء إلى 
املولى العلي القدير ان يحفظ 
سموه وأن يدمي عليه نعمة 
الصحــة والعافيــة والعمر 
املديــد، وان يحفظ الكويت 
الغالية وشعبها الكرمي وكل 
من يعيش على هذه األرض 

الطيبة.
مــن جهته، أعــرب نائب 
البلــدي  رئيــس املجلــس 
عبداهلل احملري عن سعادته 
لقرب عودة صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد، 
حفظه اهلل ورعاه، من رحلة 
العــالج وفترة النقاهة التي 
قضاها في الواليات املتحدة 
األميركية، متمنيا لســموه 
موفور الصحة والعافية وان 
يسبغ اهلل على سموه النعم.
وقــال احملــري إن جميع 
اطياف الشعب الكويتي ومن 
مختلف مشاربهم يتلهفون 
شــوقا لرؤية ســمو األمير 
بني أبنائه وبناته في دولتنا 
الغالية الكويت، سائال العلي 
القدير ان يحفظ ســموه في 

حله وترحاله.
وبــني ان لســموه محبة 
كبيــرة فــي نفــوس جميع 
الــدول الصديقــة  شــعوب 
ورؤســائها ملــا يتمتــع بــه 
ســموه من حنكة سياســية 
وبعــد نظــر ديبلوماســي، 
ووســاطته اخلليجية خير 

دليل على ذلك.
بدوره، قال عضو املجلس 
البلدي د. حسن كمال: نقول 
ألهــل الكويت قرت عيونكم 
بعودة قائد اإلنسانية صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح 
األحمــد إلــى أرض الوطــن 
مشــافى ومعافى، الفتا إلى 
أن ســعادتنا بعودة سموه 
تتزامن مع حاجتنا حلكمته 
وخبرتــه محليــا وإقليميــا 

وعامليا.
وأضــاف انه بــكل وفاء 
نقول لسموه احلمد هلل على 
ســالمتك ولك مساحة حب 
وتقدير في قلب كل مواطن. 

تهنئة ودعاء
بدورهــا، قالــت عضوة 
املجلس البلدي م. مها البغلي: 
أشكر اهلل عز وجل أن مّن على 
والدنا وقائدنا قائد اإلنسانية 
صاحب السمو األمير الشيخ 
صبــاح األحمــد بالصحــة 
والعافية، مشــيرة إلى أنها 
بهذه املناسبة تتقدم بالشكر 
اجلزيــل إلى كل من شــارك 
بالدعــاء لوالدنا وقائدنا من 
صغار وكبار وكافة الشعب 

يسلم على كويتي وكويتية، 
ممــا يؤكد أنــه األب احلاني 
واحلنــون علــى أبنائه وأن 
ســموه ال ينساهم حتى في 

أوقات تعبه. 
الكويــت  أن  وتابــع 
وشــعبها يبتهجون بفضل 
اهلل تعالى وهم يشــاهدون 
إلــى أرض  والدهــم عائــدا 
الوطن معافى مشافى، الفتا 
إلــى أن الكويتيني في غيابه 
أصابهم احلزن وخيم الظالم 
علــى عيونهم فهو النبراس 
الذي يضيء أرض الكويت، 
داعيا اهلل عز وجل أن ميد في 
عمره ويجعله ذخرا للوطن 

واملواطنني. 

يوم مميز
بــدوره قــال العضــو م. 
عبدالسالم الرندي: إنه يوم 
مميز ألهــل الكويــت ولكل 
الشعوب العربية وهو يوم 
عودة قائد اإلنسانية صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد مشــافى معافى بإذن 
اهلل، بعد أن مــنّ اهلل عليه 
العــارض  بالشــفاء عقــب 

الصحي.
ولفت إلى أن االلتحام بني 
احلاكم واحملكوم سنة كويتية 

واجلميع يدعون اهلل أن يحفظ 
سموه وميد بعمره ويدمي عليه 
الصحة والعافيــة، فهو والد 

اجلميع.

دور رائد
أمــا عضو املجلس البلدي 
فهيد املويزري فقال إن الشارع 
الكويتــي كان يترقــب بفارغ 
الصبر عودة صاحب الســمو 
األمير الشيخ صباح األحمد، 
من رحلة العالج في الواليات 
املتحدة األميركية، والتي تكللت 
وهلل احلمــد بالشــفاء التام، 
ســائلني العلي القدير أن مين 
على سموه بالصحة والعافية 

وطول العمر.
وأشــار إلى أنــه ال يخفى 
علــى اجلميــع الــدور الرائد 
اإلنساني لســموه في العديد 
من املواقف الداعية لتدخالته 
احلكيمة ومد يد العون للدول 
والشــعوب احملتاجة، والتي 
تكللت بحصول ســموه على 
لقب قائد العمل اإلنساني، الفتا 
إلــى أن ســمو األمير صاحب 
العمل اإلنساني الرائد وشيخ 

الديبلوماسية اخلارجية.
أن  وأوضــح املويــزري 
ســموه يتمتــع بالعديد من 
التــي اكتســبها  الصفــات 

املجلــس البلــدي م.حمــود 
عقلة العنزي إلى الكويتيني 
ولكل سكان الكويت بالتهنئة 
لعودة قائدة اإلنسانية، وقّرت 
عني اجلميع. وقال العنزي إن 
الكويتيــني كانوا يتطلعون 
جميعا لعودة صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد 
مبشــاعر الســعادة والفرح 
واحلب، فالكويتيون جميعا 
كالبيت الواحد في ظل والد 

الكويتيني.
وأضاف أن جميع دواوين 
الكويــت التي نزورها كانت 
تســأل بترقب وشــوق عن 
تاريخ عودة صاحب السمو، 
فسموه هو صاحب األعمال 
الكبيــرة واملواقف العظيمة 
والرؤية السديدة التي صنعت 
الكويــت اجلديــدة وحقــق 
املرموق  للكويــت مركزهــا 
عامليا وعلى مستوى اإلقليم.

شعور جميل
مــن جهتــه، قــال عضو 
املجلــس البلدي عبدالعزيز 
املعجل إننا نحمد اهلل تعالى 
على عودة صاحب الســمو، 
حفظه اهلل ورعاه، إلى أرض 
الوطن، مشيرا إلى أن شعورنا 
جميل بخبر عودة ســموه، 

راسخة صاحبت الكويت منذ 
نشأتها وستستمر بإذن اهلل، 
نسأل اهلل أن يلبسه أثواب 

الصحة والعافية.

عودة الروح
من جهته، وصف عضو 
البلــدي حمــدي  املجلــس 
العازمــي عــودة صاحــب 
السمو االمير الشيخ صباح 
االحمد بعودة الروح الى اهل 

الكويت.
وقــال العازمــي ان اهــل 
الكويت من مواطنني ومقيمني 
كانــوا ينتظرون عودة والد 
اجلميع ساملا معافى، فهو االب 
الروحي للجميع، داعني اهلل 

ان يطول بعمره.

فرحة ال توصف
من ناحيته، أعرب عضو 
املجلــس البلــدي د.علي بن 
ساير عن سعادة اهل الكويت 
بعــودة والد اجلميــع أمير 
االنسانية بعد رحلة العالج 

ساملا معافى.
وقال د.بن ساير ان الفرحة 
مواطنــني  مــن  توصــف  ال 
ومقيمني لعودة أمير احلكمة 
والدبلوماســية واالنســانية 
العطــاء،  ملواصلــة مســيرة 

طــوال عمله الديبلوماســي 
ومــن ابرزهــا احليــاد فــي 
السياســية وشــيخ  األمور 
الديبلوماسية اخلارجية في 
العديد مــن احملافل الدولية 
والعربيــة، الســيما دوره 
املشرف في األزمة اخلليجية 
وتقريب وجهات النظر على 

الصعيد اخلليجي.

عز وفخر
مــن جهتــه، قــال عضو 
املجلس البلدي محمد الرقيب 
إننا نحمــد اهلل حمدا كثيرا 
لعودة ســمو األمير، مشيرا 
إلى إن الكويت ستزدان نورا 
وإشراقا بعودة »والد« اجلميع 
صاحب السمو، حفظه اهلل 
ورعاه، وقائد العمل اإلنساني.

وأشار إلى أننا كلنا شوق 
لعودة صاحب الســمو إلى 
ارض الوطن وبهذه املناسبة 
الكويــت وأبناءهــا  أهنــئ 
والعالم اجمــع بعودة أمير 
اإلنسانية وقائدها إلى أرض 
الوطن بصحة وعافية وخير، 
حفــظ اهلل الكويــت أميــرا 
وشعبا ودام لنا عزا وفخرا.

ترقب وشوق
بــدوره، توجــه عضــو 

حيث كنا نتابع أخباره عن 
كثب أوال بأول.

وأشار إلى أنه هو نوخذتنا 
وقائد سفينتنا ونسأل اهلل أن 
يحفظه ويدمي عليه الصحة 
والعافيــة خاصــة فــي ظل 
األوضاع اإلقليمية التي متر 
بها الكويت واملنطقة بشكل 
عام ونحتاج إلى نوخذة وهو 
أبو النواخذ، ونسال اهلل أن 
يحفظه وان يرده إليه ساملا 
معافى وأهل الكويت حتتفل 

بعودته.

فرح وسرور
بدوره، قال عضو املجلس 
البلدي مشعل احلمضان إننا 
نحمــد اهلل حمدا كثيرا على 
عودة صاحب السمو إلى بلده 
مشافى معافى، وان خبر عودة 
سموه أنزل الفرح والسرور 
في قلب كل من يقيم على هذه 
األرض الطيبة، ونسأل اهلل 
العلي العظيم أن يسبغ على 
صاحب السمو نعمة الصحة 
والعافية ويحفظ وطننا من 

كل مكروه. 

 الكويت أشرقت
من جهتــه، قــال رئيس 
جلنة املخطط الهيكلي الرابع 
واملشــاريع وعضو املجلس 
البلدي عبد الوهاب بورسلي، 
الكويت أشرقت  ان شــمس 
بعودة ســمو األمير لوطنه 
وبني أهله، حفظه اهلل ورعاه، 
داعيا املولي تبارك وتعالى 
أن يتّوجــه مبوفور الصحة 
والعافية. وأضاف ان الكويت 
شــعبا وحكومــة وقيــادات 
تترقب وصول سمو األمير 
القائد، بلهفة وسعادة وحب 
وتتشــرف وتفخر بســموه 
املتوج من األمم املتحدة قائدا 
لإلنسانية فهو األمير والوالد 
واإلنســان، أطال املولي عز 
وجل في عمره وجعله ذخرا 
للكويت وأهلها وسدد خطاه 
وأدام للكويــت عزها في آل 

الصباح.
وذكر أن الكويت متلكتها 
فرحة كبرى بعودة صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح 
األحمــد، حفظه اهلل ورعاه، 
بعد أن من اهلل عليه بالصحة 
والعافيــة عقــب العــارض 

الصحي الذي ألم به.
وتابــع: نحــن أعضــاء 
البلــدي وشــعب  املجلــس 
الكويت نهنئ أنفسنا بالعودة 
امليمونــة لصاحب الســمو، 
وندعو املولى تعالى أن يدمي 
على ســموه نعمــة الصحة 
ومتام العافية ملواصلة قيادة 
سموه احلكيمة للكويت إلى 
بر األمان ورفعة شأنها لتكون 
ضمن مصاف الدول املتقدمة.
إلــى  وأشــار بورســلي 
أن الفرحــة اجلماعيــة التي 
يعيشها الكويتيون واملقيمون 
على أرض هذه البالد الطيبة 
إمنا تعكــس مكانة صاحب 
السمو في قلوب اجلميع الذين 
يســتذكرون دائمــا أنه قائد 
الثابتة  اإلنســانية مبواقفه 
مبختلف املراحل التي مرت 
علي الكويت وعلى املنطقة، 
داعني لسموه باملضي قدما في 
بناء الكويت اجلديدة ٢٠35 
وحتقيق الرغبة السامية في 
حتويــل الكويت مركز مالي 

وجتاري.
وذكر أن ســموه رســخ 
الكويتي  العمــل اإلنســاني 
في كل أنحاء العالم، كما أن 
دوره في تغليب لغة السالم 
موضع تقديــر أممي، مبينا 
أن يوم عودة سموه للوطن 
الكويــت يســجله  الغالــي 
التاريــخ يوم فــرح وأعياد 
للمواطنــني الذين ال يفرقهم 
شيء في حب الكويت.وقال 
بورســلي ان هذا الشــعور 
الوطنــي هو ســمة العالقة 
بني احلاكم واحملكوم، مشيرا 
إلــى أن خــروج الكويتيــني 
واندفاعهــم العفــوي النابع 
من قلوب صادقة الستقبال 
سموه وتهنئته بالعودة يؤكد 
التالحم والرباط بني اجلميع 

شعبا وقيادة.

تضرعوا إلى املولى عز وجل بأن يدمي على سموه موفور الصحة والعافية ليواصل مسيرته املضيئة في حفظ األمن واالستقرار للمنطقة وبناء النهضة احلديثة للكويت

عبدالعزيز املعجلم. مها البغلي

م. حمود العنزي

محمد الرقيبأحمد هديان

مشعل احلمضان م. عبدالسالم الرنديد. حسن كمال

حمدي العازميد. علي بن سايراسامة العتيبي

عبدالوهاب بورسليفهيد املويزري

عبداهلل احملري

والشعوب املجاورة.
وتابعت قائلة: لذا، أبارك 
للكويــت وشــعبها عودتــه 
احلميــدة إلــى أرض الوطن 
ساملا معافى وأسأل اهلل عز 
وجل أن يــدمي عليه موفور 

الصحة والعافية.

بصمات واضحة
من جهتــه، أعرب عضو 
املجلس البلدي أحمد هديان 
عن سعادته الكبيرة بعودة 
صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمــد، حفظه اهلل 
ورعاه ساملا معافى إلى ارض 
الوطن، مؤكدا أن حب سموه 
راســخ في كل قلــب كويتي 
وخليجي وعربي وأيضا دولي 
ملا له من بصمــات واضحة 
وجلية جعلت اجلميع يحبه. 
وأصاف هديان أن قلوبنا 
كانــت قلقــة جــراء األخبار 
الكاذبــة التي بثهــا عدد من 
ضعاف النفــوس عن حالة 
وصحة سموه، إال أن سعادتنا 
ال توصف حينما رأينا سموه 
ظاهرا على الشاشة، مبينا أن 
ســموه ال ينسى أبناءه أبدا، 
وليس أدل على ذلك حينما 
طلــب مــن رئيــس مجلس 
األمة األخ مرزوق الغامن أن 

املويزري: صاحب السمو يتحلى بصفات فريدة أكسبت سموه مكانة رفيعة في كل احملافل العربية والدولية
العتيبي: الفرحة تغمر قلوب جميع أهل الكويت ونتضرع إلى اهلل بأن يدمي على صاحب السمو الصحة والعافية

الرندي: االلتحام بني احلاكم واحملكوم ُسّنة كويتية راسخة صاحبت الكويت منذ نشأتها وعززها صاحب السمو

املنفوحي: صاحب السمو من الشخصيات العظيمة ليس فقط في الكويت بل على مستوى العالم
هنأ املدير العام للبلدية م.أحمد املنفوحي 
الشــعب الكويتي بخبر عودة صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد، حفظه اهلل ورعاه، 
ساملا معافى إلى أرض الوطن، بعد فترة العالج 
التي تكللت بفضل اهلل بالنجاح في الواليات 

املتحدة األميركية.
وقــال املنفوحــي إن صاحب الســمو أحد 
الشــخصيات العظيمة ليس فقط في الكويت 
وإمنا على املستوى العاملي، ملا يتحلى به سموه 
من حكمة سديدة ونظرة ثاقبة وديبلوماسية 

حكيمة في التعامل مع مختلفة القضايا، الفتا 
إلــى أن اجلميــع يعلم دور ســموه في حفظ 
االستقرار واألمان للمنطقة، والسعي الدؤوب 
لرأب الصدع بني األشقاء، واملبادرة إلى احتواء 
األزمات فيما بينهم، فضال عن أياديه البيضاء 
التي امتدت إلى بلسمة احملتاجني في كل بقاع 
العالــم، وهو مــا كان محل تقدير وعرفان من 
اجلميــع فمنحتــه األمم املتحــدة تكرميا غير 
مسبوق بإعطاء ســموه لقب »قائد إنساني«، 

وهو تكرمي مستحق لسموه.

وأضاف أنه على املستوى احمللي فإن الكويت 
تشهد نهضة ســريعة في كل املجاالت بفضل 
التوجيهات الســديدة من سموه، ونحن نرى 
جميع الوزارات واجلهات تسابق الزمن إلجناز 
املشاريع الكبرى، حتى تستعيد الكويت مكانتها 

الريادية على مستوى الشرق األوسط.
واختتم املنفوحي تصريحه بتهنئة الشعب 
الكويتي قائال: قــرت عيونكم يا أهل الكويت 
بالعــودة امليمونة لســموه، الفتا إلى أن حب 

سموه راسخ في كل قلوب اجلميع.
م. احمد املنفوحي

)احمد علي( صور صاحب السمو زينت شوارع الكويت احتفاال بعودته امليمونة ساملا معافى 


