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اخلميس ١٧ اكتوبر ٢٠١٩ قرّتْ عني الكويت

النائب األول لصاحب السمو: أدام اهلل 
على سموكم الصحة والعافية ملواصلة مسيرة العطاء

النائــب األول لرئيس مجلس  بعث 
الوزراء ووزير الدفاع الشيخ ناصر صباح 
األحمد ببرقية تهنئة إلى صاحب السمو 
األمير القائد األعلى للقوات املسلحة الشيخ 
صباح األحمد، حفظه اهلل ورعاه، جاء فيها 

»يشرفني أن أرفع ملقام سموكم الكرمي 
باسمي ونيابة عن أبنائك منتسبي وزارة 
التهاني وأطيب األمنيات  الدفاع أصدق 
مبناسبة عودتكم امليمونة إلى أرض الوطن 
ساملا معافى، وذلك بعد الفحوصات الطبية 

التي أجريت لسموكم وتكللت بفضل اهلل 
وتوفيقه بالنجاح، داعني املولى عز وجل أن 
يدمي على سموكم نعمة الصحة والعافية 
ملواصلة مسيرة العطاء لهذا البلد املعطاء 
في ظل قيادتكم وتوجيهاتكم احلكيمة«.

الكفيف: صاحب السمو ربان ماهر قاد سفينة 
الوطن إلى االستقرار واالزدهار

أسامة أبو السعود

رفع رئيس نقابة العاملني 
بشــركة نفط الكويت فهيد 
الكفيف باسم جموع العاملني 
بالشركة أسمى آيات التهاني 
إلــى صاحب  والتبريــكات 
السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد مبناسبة عودة سموه 
ساملا معافى الى ارض الوطن 
قادما مــن الواليات املتحدة 

األميركية.

وقال الكفيــف ان عيون 
اهــل الكويت قــرت برؤية 
سموه ساملا معافى، مشددا 
على أن سمو األمير الشيخ 
صباح األحمد هو صمام أمان 
هذا الوطــن برؤية وحكمة 
سموه التي يشهد بها العالم 

اجمع.
وأكد الكفيف أن صاحب 
السمو ربان سفينة الوطن 
والــذي اســتطاع بحكمتــه 
أن يصــل بنــا لبــر األمــان 

واالستقرار في ظل ما تشهده 
املنطقة من حروب مدمرة.

وتوجــه رئيــس نقابة 
العاملــني بشــركة نفــط 
الكويــت فهيد الكفيف إلى 
املولى عز وجل بالدعاء أن 
يدمي على سمو األمير نعمة 
األمن واألمان واالستقرار 
وان تظــل الكويــت واحة 
امن ورخاء وازدهار في ظل 
قيادته احلكيمة، حفظه اهلل 

ورعاه.

رئيس نقابة نفط الكويت دعا اهلل أن يدمي على سموه موفور الصحة والعافية

رفع إلى سموه تهاني منتسبي وزارة الدفاع بعودته ساملاً إلى أرض الوطن

فهيد الكفيف 

نقابة »كيبيك«: فرحة أهل الكويت ال حدود لها
هنأ رئيس نقابة العاملني بالشركة الكويتية 
للصناعات البترولية املتكاملة )كيبيك( مساعد 
الشريد جموع العمال بالشركة والشعب الكويتي 
اجمع مبناسبة العودة املباركة لصاحب السمو 
األمير الشــيخ صباح األحمد ساملا معافى إلى 

أرض الوطن الغالي.
وقال الشــريد في تصريــح صحافي إن 
عيون أهل الكويت قّرت بعودة سموه إلى ارض 
الوطن لتعود معه إشراقة األمل والبناء والتنمية 

واالزدهار. وأكد الشــريد ان سمو األمير قائد 
اســتثنائي في منطقة متوج بأحداث خطيرة، 
مشددا على أن اجلميع يستمع حلكمة وبصيرة 
سموه، حفظه اهلل، والتي جنبت املنطقة الكثير 
من املشاكل. وختم الشريد تصريحاته بالقول: 
إن فرحة الكويت اليوم بعودة سمو األمير ساملا 
ليس لها حدود ملا لسموه من مكانة فريدة في 
قلب كل كويتي وكويتية، وندعو اهلل أن ميتع 

سموه مبوفور الصحة والعافية.
مساعد الشريد

نقابة البترول تهنئ الكويتيني بعودة صاحب السمو

العجمي: نفخر بأن قائدنا هو سمو األمير

احلمدان: األمير »رمانة ميزان« املنطقة

رفع أمــني صندوق نقابة 
عمال شركة البترول الوطنية 
عبدالرحمــن العنزي باســم 
عمال شــركة البترول أسمى 
آيات التهاني والتبريكات، إلى 
مقام صاحب الســمو األمير 
الشــيخ صباح األحمد والى 
الشــعب الكويتــي الكــرمي، 
مبناســبة العــودة امليمونة 
لصاحــب الســمو - حفظه 
اهلل ورعــاه- ســاملا معافى 

إلى  وطننا احلبيب.
وقال العنزي في تصريح 
صحافي إن عودة سمو األمير 
متثل يوم فرحة وسرور ألبناء 
الشعب الكويتي ملا لسموه من 

نقابــة  رئيــس  هنــأ 
العاملــني بشــركة إيكويت 
محمــد  للبتروكيماويــات 
حسن العجمي جموع عمال 
الشــركة والشعب الكويتي 
الكرمي مبناسبة عودة صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح 
األحمــد معافــى إلــى أرض 

الوطن احلبيب.
وقال العجمي في تصريح 
صحافي إن صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد 
زعيم وقائد عربي يحظى بكل 

وأكــد العنــزي أن العالم 
أجمع يســتمع بإنصات إلى 
حكمة ســمو األمير ورؤيته 
السديدة في مختلف قضايا 
املنطقة والتي دأب سموه - 
حفظه اهلل - على إرساء قيم 

التسامح والسالم بها.
وأشار إلى أن تكرمي سموه 
قائدا للعمل اإلنساني العاملي 
لــم يأت من فــراغ وإمنا عن 
جدارة واستحقاق نظرا جلهود 
ســموه املتواصلة والتاريخ 
العريق من العطــاء والبذل 
لصالح اإلنسانية بعيدا عن أي 
تقسيمات سياسية أو دينية 

أو عرقية أو طائفية.

التقدير واالحترام من قادة 
وشــعوب املنطقة والعالم، 
مشيرا إلى أن أيادي سموه 
البيضاء وصلت الى شــتى 
بقاع العالم فهو بحق »قائد 

وأمير« اإلنسانية جمعاء.
وأكد العجمي ان الكويت 
قــرت عينها بعودة صاحب 
السمو األمير إلى أرض الوطن 
لتعود الفرحة والبهجة إلى 
قلوب جميع أبناء الكويت.

ولفــت إلــى أن الكويت 
شــهدت فــي عهــد ســموه 

وصف مدير إدارة العالقات العامة واملتحدث 
الرسمي باسم وزارة الشؤون عبداهلل احلمدان، 
صاحب الســمو األمير الشيخ صباح األحمد، 
حفظه اهلل ورعاه، بأن سموه يعد »رمانة ميزان 
املنطقة« الذي يحفظ بوســطيته التوازن بني 
دول املنطقة. وقال احلمدان في تصريح صحافي 
إن الكويت أشرقت بعودة صاحب السمو من 

رحلة العالج ســاملا معافى، مؤكدا أن مسيرة 
سموه تعد حركة مفصلية في تاريخ الكويت 
احلديث، بعدما أوصلتنا سياسته، حفظه اهلل، 
إلى العضويــة غير الدائمة في األمم املتحدة. 
وأضاف أن حصول صاحب السمو على لقب 
قائد العمل اإلنساني من األمم املتحدة يعتبر 

تكرميا لسموه وللكويت.

وأكــد العنــزي أن أيادي 
سموه وأهل الكويت البيضاء 
ال يكاد يخلو منها موقع في 
مختلف أنحاء العالم، مشددا 
علــى أن حب العمل اخليري 
ومســاعدة احملتاجني في أي 
مكان هو إرث كويتي توارثته 
األجيــال وجبــل عليــه أهل 

الكويت جميعا. 
وختم العنزي تصريحاته 
بالدعاء لصاحب السمو بأن 
يدمي اهلل على سموه موفور 
الصحة والعافية، وأن تظل 
الكويــت واحــة أمــن وأمان 
واســتقرار وازدهار في ظل 

قيادته احلكيمة.

إجنازات ضخمة على صعيد 
التنمية والبناء واالستقرار 
واالزدهار، حيث قاد سموه 
ســفينة الوطن بــكل حكمة 
واقتدار في وقت تشهد فيه 
املنطقة موجات من العنف 
واإلرهاب واحلروب املدمرة.

وختم العجمي تصريحاته 
بالتأكيد على أن من حق كل 
كويتــي أن يفخــر بأن قائد 
سفينة وطننا سمو الشيخ 
صباح األحمد، أمير احلكمة 

وقائد اإلنسانية.

العنزي أكد أن العالم أجمع يستمع بإنصات إلى حكمة سموه ورؤيته السديدة

عبدالرحمن العنزي

محمد العجمي 

عبد اهلل احلمدان 

مكانة ومحبة خالصة قلوب 
أهل الكويــت واملقيمني على 

أرضها الطيبة. 


