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اخلميس ١٧ اكتوبر ٢٠١٩ قرّتْ عني الكويت

مجلس الوزراء: نسجد هلل شكراً على اكتمال شفاء صاحب السمو
عبــر نائــب رئيــس مجلس 
الــوزراء ووزير الدولة لشــؤون 
مجلس الوزراء أنس الصالح عن 
أعمق مشــاعر الفرح والســرور 
واالرتياح بعودة صاحب السمو 
األميــر الشــيخ صبــاح األحمد، 
حفظه اهلل ورعاه، لوطنه مشافى 
معافى بعد اســتكمال فحوصاته 
الطبيــة اإليجابية فــي الواليات 
املتحدة األميركية. وبهذه املناسبة 
الســعيدة، تقدم مجلس الوزراء 
بخالص التهاني والتبريكات ملقام 
سمو ولي العهد وللشعب الكويتي 
الكرمي، ساجدين هلل العلي القدير 
حمدا وشــكرا على كــرمي فضله 
ونعمته بعد أن َمّن على ســموه 
باكتمال الشفاء وعودته ملواصلة 
عطائه املعهود في خدمة كويتنا 
الغاليــة وأهلها األوفياء وقضايا 
أمته العربية واإلسالمية، ونسأله 
تعالى أن يدمي على والدنا الغالي 
وقائد مســيرتنا موفور الصحة 
والعافية والعمر املديد وان يحفظ 
الكويت من كل سوء ومكروه حتت 
رايته وســند عضده ســمو ولي 

العهد الشيخ نواف األحمد.

هنّأ ولي العهد والشعب الكويتي بعودة سمو األمير ملواصلة عطائه املعهود في خدمة كويتنا الغالية وأهلها األوفياء وقضايا أمته العربية واإلسالمية

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مصافحا الشيخ ناصر صباح األحمدصاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مصافحا سمو الشيخ جابر املبارك لدى وصول سموه إلى البالد أمس

جنان بوشهري: 
سمو األمير يحمل

الكويت وأهلها في قلبه

»أهاًل«.. تزين ديوان
»أمير اإلنسانية«

قالت وزيرة األشغال 
العامــة ووزيرة الدولة 
لشؤون اإلسكان د.جنان 
بوشــهري إن صاحــب 
الســمو األمير الشــيخ 
صبــاح األحمــد حمــل 
الكويت وأهلها في قلبه 
»وكان وما زال دائما أبا 

للجميع«.
وأضافت بوشــهري 
فــي تصريــح صحافي 
مبناســبة عودة سموه 
الواليــات املتحدة  مــن 

األميركية بعد إجرائه فحوصات طبية تكللت بالنجاح أن 
مآثر سموه وعطفه على أبنائه جعلت جميع املواطنني 
واملقيمني، صغيرا أو كبيرا، ينتظر عودة ســموه إلى 
أرض الوطن. وأوضحت أن هذا اليوم يعّبر عن صدق 
مشاعر احملبة بني األب وأبنائه، مشيرة إلى أن الكويت 
تفرح بأميرها قائد اإلنسانية ورمز العطاء، السيما أن 
قلوب الكويتيني وألسنتهم كانت تلهج بالدعاء لسموه 
وعودته ساملا مغمورا بتمام الصحة وموفور العافية.
وأشارت إلى أن ســموه استطاع من خالل خبرته 
السياســية وبعــد رؤيتــه الديبلوماســية ونظرتــه 
االقتصاديــة أن ينقــل الكويت نقلة نوعية سياســيا 
واقتصاديا وديبلوماســيا، موضحة دور ســموه في 
وضع الكويت على اخلارطة الدولية وأخذه على عاتقه 
الدور احليوي عامليا وإقليميا وعربيا وخليجيا لتعزيز 

التضامن اخلليجي والعربي.

هنأ األديب الشــاعر 
راشــد،  عبدالرشــيد 
الســمو األمير  صاحب 
الشــيخ صباح األحمد، 
مبناســبة عودته ساملا 
الوطن،  معافــى ألرض 
وذلك بقصيدة شعرية 
حملــت عنــوان »أهال« 
والتي عبر مــن خاللها 
عن مشــاعره ومشاعر 
املواطنني واملقيمني على 
هذه األرض الطيبة، الفتا 
اللمســات  أنــه في  إلى 

األخيرة لديوانه اجلديد »أمير اإلنسانية« والذي يتضمن 
كل ما كتبه الشاعر في سمو األمير وكويتنا احلبيبة، 
مؤكــدا أن ذلك أقل ما يجب حيال زعيم امتدت أياديه 

البيضاء لكل مكان على ظهر األرض. 
أهال مبن عاد لشــعبه ســمحا 

كعادتــه مشــرقا حــني تلقــاه
أهال مبــن ملك بروحه شــعبا

دعــا ربــه مــن أجلــه ناجــاه
أهــال مبــن مــأ بعطــره دوال

لشــكواه أملــا  مزقــت  قــد 
أهــال مبن أرســى بيننــا قيما 

وفاضت باخلير واجلود ميناه
أهــال مبــن يحيــا بيننــا قمرا

ميحــو الظــالم بنــور عينــاه
أهــال مبن يهــوى قلبــه وطنا

بكــى ملــا شــكا واهلل ســقماه
أهال مبن مســح بحلمه غضبا

أضــاء طريقنــا بنــور خطــاه
أهــال مبــن يئد بأرضنــا محنا

كالليــل ال تبقــى فــي محيــاه
أهــال مبــن رســم بدربنــا أمال

كالفجــر ال تشــقى برؤيــاه
أهــال مبن حمــل همومنا دهرا

وعــاش العمر ميحــو خطاياه
أهــال مبــن زرع طريقنــا وردا

ولم ينس باإلحســان ســقياه
أهــال مبن أهــدى عمــره فرحا

لكويتنــا وذابت فيهــا عطاياه

د. جنان بوشهري 

الشاعر عبدالرشيد راشد 

العازمي: لألمير مكانة كبيرة 
في قلوب الكويتيني والعالم

الصانع: األمير يحظى
مبكانة خاصة في قلوبنا

يا نور الكويت األبية

التربية  أعرب وزيــر 
ووزيــر التعليــم العالي 
الرئيس األعلى للجامعة 
د.حامد العازمي عن بالغ 
ســعادته بعودة صاحب 
الســمو األميــر الشــيخ 
إلى أرض  صباح األحمد 

الوطن ساملا معافى.
العازمــي  وتقــدم 
فــي تصريح لـــ »كونا« 
بالتهنئة اخلالصة باسمه 
اإلدارة اجلامعية  وباسم 
ومنتسبي جامعة الكويت 

للشــعب الكويتي بهذه العودة امليمونة لســموه، داعيا 
الباري عز وجل أن يدمي على سموه، حفظه اهلل، موفور 

الصحة ومتام العافية.
وقال إنه منذ »استقبالنا خلبر عودة سموه ومشاعر 
الفرحــة والبهجة تغمر الشــعب الكويتي والتي تعكس 
أواصر احملبة واالرتباط مع والدنا وقائد مسيرتنا«، معربا 
عن شــكره هلل عز وجل على اســتجابته لتلك الدعوات 
الصادقة لسموه بالشفاء والعودة ساملا إلى أرض الوطن.
وأضاف أن صاحب السمو األمير له مكانة كبيرة في 
قلوب الكويتيني وشعوب العالم أجمع كونه قائد العمل 
اإلنســاني باإلضافة إلى ما يتمتع بــه من حكمة ورؤية 

سديدة في مختلف القضايا خليجيا وإقليميا وعامليا.

قــال النائــب والوزير 
الســابق يعقوب الصانع 
إن عودة صاحب الســمو 
األمير الشيخ صباح األحمد 
إلى البالد ساملا معافى، بعد 
إجراء فحوصات طبية في 
أميركا، تعتبر يوم عيد لكل 

الكويتيني بال استثناء.
وأكــد أن عودة ســمو 
األمير إلى البالد ينتظرها 
اجلميع، ألنه األب والقائد 
تســير  وبــه  واحلكيــم 
سفينة الكويت نحو األمن 

واالستقرار. وأشار إلى أن سموه يحظى مبكانة خاصة في 
قلــوب الكويتيني واملقيمني، موضحا أن ســمو األمير يعد 
صمام أمان للكويت، وعودته تعد عودة الروح إلى البالد.

الكاتب األديب  توجه 
القعود  هاني عبدالرزاق 
النبهــان إلــى اهلل العلي 
القدير باحلمد والشــكر 
الكبيــر علــى  والثنــاء 
فضله العظيم حيث مّن 
على صاحب السمو األمير 
الشــيخ صبــاح األحمد 
بالصحــة والعافية بعد 

الوعكة الصحية. 
إلــى صاحــب  وزف 
العطرة  التهاني  الســمو 
والتبريكات املتوالية على 

هذه العودة امليمونة ألرض الوطن وهو سالم معافى.. وقال:
 ال بــاس، يا نــور الكويت األبيه

 يا رمز دارك يــا هواه وصباحه
 ال باس، يا شيخ العزوم القويه

 يــا باتر يــد املرض فــي كفاحه
 ال باس، وكفوف بصبح وعشيه

 تدعي، عساك بخير حال وراحه
اهلل يحفظــك للوطــن والرعيه

يا بوالسياسة والذكا والسماحه
الــدار دوم عتيــه واهلل يــدمي 

محفوظــة مامونــة مســتراحه

د. حامد العازمي

يعقوب الصانع

 هاني القعود

د.باسل الصباح: الفرحة غمرت قلوب اجلميع

املعتوق: انشرحت صدورنا بالعودة امليمونة

املذكور: األيادي البيضاء من صاحب السمو 
وضعت الكويت في مكانها الالئق بني دول العالم

عبدالكرمي العبداهلل

توجــه وزيــر الصحــة 
الشــيخ د.باســل الصبــاح 
بالتهنئة إلى صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد، 
حفظه اهلل ورعاه، وإلى سمو 
ولي عهده األمني الشيخ نواف 
األحمــد، حفظــه اهلل، وإلى 
سمو رئيس مجلس الوزراء 
الشــيخ جابر املبــارك وإلى 
جميع أبناء الشعب الكويتي 
مبناســبة العــودة امليمونة 
لصاحــب الســمو من رحلة 
العالج التــي تكللت بفضل 

اهلل تعالى بالنجاح.

الهيئــة  رئيــس  هنــأ 
اخليرية اإلسالمية العاملية 
واملستشار بالديوان األميري 
د.عبداهلل املعتوق صاحب 
السمو بسالمة عودته إلى 
أرض الوطن، قائال: بفيض 
من مشاعر البهجة والغبطة 
والسعادة الغامرة، يسرني 
غاية الســرور أن أرفع إلى 
مقام سموكم الكرمي أسمى 
آيات التهاني القلبية وأرق 
العبارات الصادقة واملشاعر 
املخلصة بعودتكم احلميدة 
بسالمة اهلل تعالى ورعايته 

إلى أرض الوطن.

تقدم رئيس مجلس إدارة 
جمعية اإلصالح االجتماعي 
د.خالد املذكور بأسمى التهاني 
والتبريــكات إلــى صاحــب 
السمو األمير الشيخ صباح 
األحمــد، حفظه اهلل ورعاه، 
والشــعب الكويتــي الكرمي 
مبناسبة عودة سموه معافى 

من رحلة العالج. 
وقال املذكور في تصريح 
صحافي بهذه املناسبة: قرت 
عيوننا بعودة صاحب السمو 
أميرنا القائد اإلنســاني بعد 
رحلة عالج، كللت بالنجاح 
بفضل من اهلل سبحانه، فقد 

واملقيمني على أرض كويتنا 
الغاليــة، حيث كان اجلميع 
يدعــون اهلل تعالى أن مين 
على سموه بالشفاء العاجل 

وأن يعود ساملا معافى.
وأكد حرص صاحب السمو 
الدائم على االهتمام باجلانب 
الصحــي وباخلدمــات التي 
تقدم للمواطنني واملقيمني في 
جميع املستشفيات واملراكز 
الصحيــة، وتخفيف معاناة 
املرضى، مشــيرا إلى مكانة 
سموه املميزة التي اكتسبها 
عبر تاريخه احلافل بالعطاء 
الديبلوماســي واإلنســاني، 
حيث وصلــت أيادي اخلير 

املناسبة: لقد تهللت وجوهنا 
صدورنــا  وانشــرحت 
آمالنــا وهلــت  وتعــززت 
علينا بشائر اخلير بعودتكم 
امليمونة التي طاملا تلهفت 
إليها قلوبنــا التي تنبض 
بحبكــم، وظلت تبتهل من 
أجل أن مين عليكم بالشفاء 
العاجــل وأن يكتــب لكــم 
الســالمة من كل سوء وأن 
تتكلل فحوصاتكم بالنجاح.

وتابع: كما لم تنفك قلوب 
أهل الكويت ومحبو اخلير 
فــي العالم عن ترديد آيات 
احلمد والشكر هلل سبحانه 

الكويت وخارجها، بالصحة 
والعافية.

وأضاف أن هذا االحتفاء 
الكبير بعودة أميرنا ما هو إال 
تعبير من أبناء الكويت عن 
حبهم ألميرهم والتفافهم حول 
قيادتهم، وإبراز ملكانة سموه 
في قلــوب أهل الكويت فهو 
والــد اجلميع، ومصدر فخر 
واعتزاز لــكل كويتي لكون 
ســموه راعي مسيرة اخلير 
والعمل اإلنســاني وصاحب 

املواقف اإلنسانية النبيلة.
وأشــار املذكــور إلــى أن 
امتداد أيادي سموه البيضاء 

الكويتيــة إلى جميــع بقاع 
الشــعوب  العالم ملســاعدة 
الفقيــرة وتخفيــف املعاناة 
عن املتضررين من الكوارث 
الطبيعية واألزمات وغيرها 
بفضــل توجيهات ســموه، 
حفظه اهلل ورعاه، فاستحق 
ســموه اللقب األممــي قائدا 
لإلنســانية والكويت مركزا 
للعمل اإلنساني، داعيا اهلل 
تعالى أن يحفظ سموه وينعم 
عليه بالصحة والعافية وأن 
يبقى ذخرا للكويت وشعبها، 
قائدا حكيما وربانا لسفينة 
الكويت نحو شواطئ اخلير 

واألمان.

وتعالــى على مــا أنعم به 
عليكــم من وافــر الصحة 

ومتام العافية. 
د.املعتــوق  واختتــم 
تصريحه قائال: نسأل اهلل 
جلت قدرته أن يلبسكم ثوب 
الصحة ودثار العافية، وأن 
يطيــل في عمركم املديد ملا 
فيه خير البالد والعباد، وأن 
يســدد على طريــق اخلير 
خطاكم، وأن يحفظ بالدنا 
بقيادتكــم احلكيمة من كل 
مكروه وشر، وأن يجعلها 
دار أمن وأمان واســتقرار 

ورخاء.

بالعطــاء ومســاندة الفقراء 
واملساكني واأليتام في أنحاء 
مختلفة مــن العالم يعكس 
الوجه احلضاري واإلنساني 
لوطننــا احلبيــب الكويت، 
ويضع الكويت فــي مكانها 

الالئق بني دول العالم.
واختتم املذكور تصريحه 
بالدعاء إلى املولى عز وجل 
أن يحفــظ صاحب الســمو 
األمير املفدى ذخرا للوطن، 
ودوره الرائد للعمل اإلنساني 
واخليري وحرصه الدائم على 
ترسيخ قيم العطاء والتكافل 

اإلنساني.

الشيخ د.باسل الصباح

د.عبداهلل املعتوق 

د.خالد املذكور

وقال د.باسل الصباح في 
تصريح لـ »األنباء« إن الفرحة 
تعم قلوب جميع املواطنني 

وقــال د.املعتــوق فــي 
تصريــح صحافــي بهــذه 

استجاب دعاء محبي سموه 
من املواطنــني واملقيمني في 

املرشد: دعاؤنا لم يتوقف بالشفاء لصاحب السمو
أعرب رئيس مجلس إدارة 
اجلمعيــة اخليرية الكويتية 
خلدمة القرآن الكرمي وعلومه 
)حفاظ( م.أحمد املرشــد عن 
ســعادته وأعضــاء مجلــس 
موظفــي  وطاقــم  اإلدارة 
اجلمعية وكوادر متطوعيها 
ومنتسبيها وحفاظها وطلبتها 
عن سعادتهم البالغة باملناسبة 
الســعيدة لعــودة صاحــب 
السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد من رحلة العالج التي 

قضاها في الواليات املتحدة 
األميركية.

وتوجه املرشــد بالشــكر 
واحلمد إلى املولى عزو وجل 
لتكلل هــذه الرحلة امليمونة 
لصاحــب الســمو بالنجــاح 
لتقر عني البالد برؤية أميرها 
الغالي على قلوب أبناء شعبه.
وأكد سعادة اجلميع بأن 
أنعم اهلل على سموه بالشفاء، 
مشــيرا إلى أن أكف احلفاظ 
وقراء القرآن في اجلمعية لم 

تفتــر بالدعاء لســمو األمير 
بالشفاء وسالمة العودة إلى 

أرض الوطن.
وأعلن املرشد أن اجلمعية 
ستخصص يوما في مراكزها 
لتالوة القرآن وختم التالوات 
بالدعاء بدوام العافية لصاحب 
السمو أمير البالد، ودعا اهلل 
لسمو األمير بطول العمر وأن 
يتم عليه عافيته وشفاءه، وأن 
يبقى قائدا للعمل اإلنســاني 

وذخرا للكويت وأهلها.  م.أحمد املرشد


