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األمير تلقى اتصالي تهنئة من خادم احلرمني وملك البحرين: 
مبادرتكم جتسد عمق أواصر العالقات بني بالدنا وشعوبنا

تلقى صاحب الســمو األمير الشــيخ صباح 
األحمــد اتصاال هاتفيا مــن أخيه خادم احلرمني 
الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود 
ملك اململكة العربية السعودية الشقيقة، أعرب 
فيه عن تهنئته مبناسبة عودة سموه إلى أرض 
الوطن العزيز بعد استكمال الفحوصات الطبية 
التي تكللت بفضل اهلل تعالى ومنته بالتوفيق 
والنجاح، متمنيا لسموه موفور الصحة والعافية.
هــذا، وقد أعــرب صاحب الســمو األمير عن 
بالغ شــكره وتقديــره على ما عبــر عنه أخوه 
خادم احلرمني الشريفني من طيب املشاعر، مقدرا 
ســموه هذه املبادرة األخوية التي جتســد عمق 
أواصر العالقات الوطيدة بني البلدين والشعبني 
الشقيقني، متمنيا خلادم احلرمني الشريفني موفور 
الصحة ودوام العافية وللمملكة العربية السعودية 
وشعبها الشــقيق كل الرفعة واالزدهار في ظل 
القيادة احلكيمة ألخيه خادم احلرمني الشريفني 

ملك اململكة العربية السعودية الشقيقة. 
كما تلقى صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد اتصاال هاتفيا مساء امس من أخيه صاحب 
اجلاللــة امللك حمد بــن عيســى آل خليفة ملك 
مملكة البحرين الشــقيقة أعرب فيه عن تهنئته 
مبناســبة عودة سموه إلى أرض الوطن العزيز 
بعد اســتكمال الفحوصــات الطبية التي تكللت 
بفضــل اهلل تعالى ومنتــه بالتوفيق والنجاح، 

متمنيا لسموه موفور الصحة والعافية.
هــذا، وقد أعــرب صاحب الســمو األمير عن 
بالغ شــكره وتقديره على مــا عبر عنه جاللته 
من طيب املشــاعر، مقدرا ســموه هــذه املبادرة 
األخوية التي جتســد عمق العالقات الطيبة بني 
البلدين والشــعبني الشــقيقني، متمنيا جلاللته 
دوام الصحة والعافية وململكة البحرين وشعبها 
الشــقيق كل الرفعة واالزدهار فــي ظل القيادة 

احلكيمة جلاللته.

صاحب السمو أعرب عن بالغ شكره وتقديره على ما عبّرا عنه من طيب املشاعر

امللك حمد بن عيسى ٓال خليفةخادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز آل سعودصاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد

رئيس وأعضاء تعاونية الفنطاس: 
عودة صاحب السمو عيد للكويت

العيسى: إجنازات عظيمة 
شهدناها في عهد صاحب السمو

محمد راتب

تقــدم رئيس جمعية 
الفنطاس التعاونية محمد 
فهــد الصــواغ وأعضاء 
مجلس اإلدارة بالتهاني 
للشعب الكويتي مبناسبة 
الســمو  عــودة صاحب 
األميــر إلى البالد ســاملا 
معافى، مؤكدين ان يوم 
عودته هو فرحة وبهجة 
وعيد للكويت، حيث كان 
اجلميع ينتظــرون هذه 

اللحظات بفارغ الصبر. وقال الصواغ اننا نهنئ شعب 
الكويت الوفي بعودة صاحب الســمو األمير، فهذا يوم 
فرح وعيد بسالمة والد اجلميع، ورؤيته موفور الصحة 
والعافية، أدامهما اهلل على سموه وحفظه للكويت وشعبها 

من كل مكروه.

قال رئيس جمعية إحياء 
التراث اإلســالمي م.طارق 
العيســى إن الكويت كلها 
تعيش فرحة غامرة بعودة 
صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد ساملا معافى 
إلى أرض الوطن، ســائلني 
اهلل أن يلبسه ثوب الصحة 
والعافيــة، وأن يحفظــه 
ويحفظ الكويت وأهلها من 
كل شر وســوء. كما نحمد 
اهلل تعالى بأن وفق صاحب 
السمو الذي شهدنا في عهده 

امليمون إجنازات كثيرة لعل أهمها درء الفتنة واحلفاظ على 
بناء الوطن، وضمان الرخاء ألبنائه، واحلفاظ على اسم الكويت 
عاليا بني دول العالم، وتأكيد دورها السياســي واالجتماعي 
واخليري عامليا. وال يخفى على أحد كذلك تلك اجلهود اجلبارة 

في املجال اإلنساني واخليري للكويت ولصاحب السمو.

م.طارق العيسىمحمد الصواغ 

اخلمسان: مشاعر الفرحة بعودة األمير
تعكس العالقة الراسخة بني القائد وشعبه

ــر أمــني ســر ديوانية  عبَّ
شــعراء النبط ومدير إدارتها 
نصار اخلمسان عن سعادته 
بعودة صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد إلى أرض 
الوطــن ســاملا معافــى بعدما 
غادر املستشــفى فــي أميركا 
الطبية،  الفحوصــات  وإمتام 
متمنيا لسموه موفور الصحة 

والعافية.
وقال اخلمسان، في تصريح 
صحافي، ان الكويتيني لم يكفوا 
عن الدعــاء إلى اهلل عز وجل 

أن يطيل في عمر سموه وميده 
بالصحة والعافية، مشيرا إلى 
أن محبة ســموه في قلب كل 
كويتــي، ومناقب ســموه في 
ذاكرتهــم وأياديــه البيضــاء 
امتدت لكل كويتي وكويتية.

وأكــد أن االلتحــام بــني 
احلاكم واحملكوم سنة كويتية 
الكويــت  راســخة صاحبــت 
منذ نشــأتها ولن تزول أبدا، 
مشيرا إلى أن التحديات التي 
مرت بها البــالد عبر التاريخ 
أثبتــت ذلــك، وليــس هنــاك 

أبلغ من محنة الغزو الغاشم 
التــي وقف فيهــا الكويتيون 
صفــا واحــدا خلــف قيادتهم 
احلكيمة في مواجهة العدوان 
الغاشم. وأشار اخلمسان إلى 
أن الســعادة والبهجة بعودة 
سمو األمير دليل محبة وفرح 
برؤية ســموه معافى، مؤكدا 
أنه شــعور حقيقــي وعفوي 
نابع من العالقة الراسخة بني 
حاكم يرعى مصالح أبناء وطنه 
بأمانة وإخالص وبني شــعب 
يرد له اجلميل باحملبة والوالء. 

نصار اخلمسان

عبّر عن سعادة ديوانية شعراء النبط بسالمة سموه


