
قال اإلعالمي والشاعر سعد بن عميان العجمي إن الكويت 
تعيش حاليا فرحا وابتهاجا بقدوم قائد مســيرتنا صاحب 
السمو أميرنا الغالي الشيخ صباح األحمد، حفظه اهلل ورعاه، 
إلى أرض الوطن ساملا معافى. وأضاف العجمي قائال: هنيئا 
للكويت وشعبها وكل املقيمني على ارضها الطيبة بهذه املناسبة 
الكرمية، كما نهنئ العاملني العربي واإلسالمي والعالم أجمع 
بسالمة القائد احلكيم الذي أسهمت إجنازاته في حل العديد 
من املشــاكل واخلالفات العاملية. وزاد بقوله »قرت عيونكم 
يا أهل الكويت«. وجادت قريحة اإلعالمي والشاعر سعد بن 
عميان العجمي بهذه األبيات التي عبر فيها عن مشاعره بهذه 

املناسبة ،حيث قال: 
دام جاء للشعر واملوقف مجالي 

   كل شاعر الزم يحسب احسابه
 اشهد ان اللي وصل للدار غالي

   األمـيـر اللـي فـقـدنـاه بغـيـابــه
 له غالء بقلوبنا با اول وتالي

   ونحمد اهلل يوم رب البيت جابه 
 عيدي يادار سلوى أحلى الليالي

   كل بـيـت للفـرح يـلبـس ثـيـابـه

 سعد بن عميان العجمي
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الغامن مهنئًا صاحب السمو: نتضرع إلى اهلل أن يبسط على مقام سموكم 
متام العافية والهناء متشحاً بأثواب الراحة واالطمئنان

عبر رئيس وأعضاء مجلس 
االمــة عــن ســعادتهم الغامرة 
بعــودة صاحب الســمو األمير 
الشيخ صباح االحمد الى البالد 
ساملا بعد رحلة فحوصات تكللت 
بالنجاح. وأكد النواب أن سمو 
األميــر يحظــى مبكانة خاصة 
لدى الكويتيني واملقيمني ويوم 
عودته مبنزلة عيد للكويت كلها. 
وثمنوا االهتمام الدولي بصحة 
سمو األمير من خالل البرقيات 
التــي  الهاتفيــة  واالتصــاالت 
جسدت مكانة ســموه العاملية 
والتي جاءت تتويجا إلخالصه 

ودوره اإلصالحي واإلنساني.
في البداية قال رئيس مجلس 
األمة مــرزوق الغامن في برقية 
بعث بها مبناسبة عودة سموه 
إلــى أرض الوطــن العزيز بعد 
الطبية  الفحوصات  اســتكمال 
التي تكللت بفضل اهلل تعالى 
ومنته بالتوفيق والنجاح هذا 

نصها:
الســمو  »حضــرة صاحب 
الشــيخ صباح األحمــد اجلابر 
الصباح أمير البالد حفظه اهلل 
ورعــاه الســالم على ســموكم 
ورحمة اهلل وبركاته وبعد نحمد 
اهلل تعالى حمد الشاكرين ونثني 
عليه متــام الثناء بأن مّن على 
مقام سموكم رعاكم اهلل وحفظكم 
بالعودة مكتسيا بفضله وجود 
كرمه بثــوب الصحة والعافية 
بعد اجراء الفحوصات الطبية 

املعتادة.
وإنني باألصالة عن نفسي 
ونيابة عن زمالئي اعضاء مجلس 
االمة ليسعدنا ويشرفنا ان نرفع 
ملقام سموكم بجزيل آيات التهاني 
الدعــوات  مشــفوعة بصــادق 
وحالنــا حــال ابنائــك وبناتك 
من الشــعب الكويتــي االصيل 
واملقيمــني علــى هــذه االرض 
الكرمية التي عادت اليه الروح 
والسعادة في محياه مبتهلني الى 
اهلل العلــي القدير ذي اجلاللة 
واالحسان ان مين بكرمي فضله 

واملسارعة في اخليرات. وثمن 
الصالح االهتمام الدولي بصحة 
سمو األمير من خالل البرقيات 
التــي  الهاتفيــة  واالتصــاالت 
جسدت مكانة ســموه األممية 
التي لم يسع إليها وإمنا كانت 
تتويجا إلخالصه وتعبيرا عن 
حكمتــه التــي اختــارت العمل 

اإلنســاني وعــدم اخلوض في 
الصراعات لتخفيف أوجاع وآالم 
احملتاجني في كل أنحاء العالم. 
النائب عسكر العنزي  واعتبر 
يوم عودة سمو أمير البالد إلى 
أرض الوطن يوم فرح وبهجة 
ألن سموه يحظى مبكانة خاصة 
فــي قلوب الكويتيني واملقيمني 

على هذه األرض الطيبة. وأكد 
عسكر أن سموه وعلى مدى عمله 
الديبلوماســي والسياسي كان 
منبع احلكمة واحلنكة ومصدر 
فخر الكويتيني كافة نظرا لدوره 

اإلصالحي واإلنساني.
وقال النائــب طالل اجلالل 
»نهنئ أنفسنا والشعب الكويتي 
واملقيمني علــى أرضها بعودة 
صاحب السمو أمير البالد إلى 
أرض الوطــن بعــد أن تكللــت 
الفحوصات الطبية التي أجراها 
سموه بالنجاح ونسأل اهلل أن 
يدمي على سموه موفور الصحة 
والعافية وأن يحفظ اهلل الكويت 

وشعبها من كل مكروه«.
مــن جهته قال النائب خالد 
الشــطي إن الشــعب الكويتي 
يبتسم فرحا بعودة سمو األمير 
إلى أرض الوطن بقلوب ملؤها 
احملبة وأفئــدة تنبض باملودة 

وعيون تلمع مبتهجة.
وأعرب النائب سعدون حماد 
عن خالص التهاني والتبريكات 
للشعب الكويتي جميعا مبناسبة 
العودة امليمونة لصاحب السمو 
أمير البالد الشيخ صباح األحمد 
اجلابــر الصبــاح ـ حفظه اهلل 
ورعاه ـ ساملا معافى إلى أرض 
الوطن بعد رحلة تلقي العالج 
في الواليات املتحدة األميركية 
وبعد أن من اهللـ  تعالىـ  عليه 
مبوفور الصحة ومتام العافية.
وأضــاف حمــاد أن »عودة 
سمو األمير والد اجلميع وقائد 
مسيرتنا ـ حفظه اهلل ورعاه ـ 
تعــد فرحة ألهل الكويت كافة، 
فالكل ينتظر عودته إلى الوطن 
ليعم الفرح على اجلميع وترفع 
األكــف إلى املولــى ـ عز وجل ـ 
باحلمد والشــكر بــأن من اهلل 
علينا بعودته ساملا معافى إلى 
أرض الوطــن، ليكمل مســيرة 
البنــاء والعطــاء وليقود زمام 
األمــور باحلكمة التي متيز بها 
خاصة في ظل الظروف التي متر 
بها املنطقة في الوقت احلالي«.

خالد الشطيسعدون حمادمرزوق الغامن خليل الصالحطالل اجلالل عسكر العنزي

وباسط نعمائه على مقام سموكم 
بتمام العافية والهناء متشــحا 
بأثــواب الراحــة واالطمئنــان 
النهضــة  لتواصلــوا مســيرة 
والرخاء والنماء والبناء لكويت 
العز والســؤدد حتت قيادتكم 
احلكيمــة، وان ميتع ســموكم 
مبوفور الصحة ودوام الرخاء 

وان يفيء عليكم بالسالمة من 
كل شر وسوء ويحفظكم نبراسا 
وذخرا ورمــزا لوطننا العزيز 
الكويت ولشعبه الوفي املخلص 
وان يشــملكم بعنايته االلهية 
الســماوية ويؤيدكم  ورعايته 
بتوفيقــه وعونــه انه ســميع 

مجيب الدعاء«.

القاصــي والدانــي، فهــو األب 
والقائد والناصح احلكيم.

ولفت الصالــح إلى أن اهلل 
ـ عــز وجــلـ  اســتجاب لتلــك 
الدعــوات اخلالصة ولم يخذل 
األنفس التي تضرعت إليه بأن 
يشفي قائد اإلنسانية الذي شهد 
لــه العالم أجمع بحــب الناس 

ومن جهته قال النائب خليل 
الصالح إن صباح الكويت يتجدد 
إشراقه بعودة سمو أمير البالد 
الشيخ صباح األحمد، ساملا إلى 
البالد، مهنئا الشــعب الكويتي 
بسالمة سموه. وأضاف الصالح 
أن سمو األمير وحد القلوب قبل 
العقول بإنسانيته واجتمع عليه 

رابطة الصداقة الكويتية ـ اإليرانية:عيدي يا دار سلوى أحلى الليالي
الفرحة بعودة األمير عكست ما يجول

في خاطر شعب الكويت جتاه قائده
هنأت رابطة الصداقة الكويتيةـ  اإليرانية 
الشعب الكويتي بعودة صاحب السمو االمير 

الشيخ صباح االحمد الى أرض الوطن.
وقالت الرابطة في بيــان لها: انه في 
لحظة تاريخية فريدة من نوعها عمت ارجاء 
البالد فرحة عارمة بعودة صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد الى البالد، وقد 
عبرت هذه اللحظة التاريخية عما يجول في 
صدور الشعب الكويتي تجاه سمو األمير 
من محبة صادقة من قائد الى شعبه ومن 
شعب الى قائده، ورابطة الصداقة الكويتية 
ـ االيرانية باعتبارها جزءا من هذه االجواء 
تهنئ عموم الشعب الـكويتي بهذه المناسبة 
وتدعو لســـمو األمير بالصحة والعافية 

إلكمال مسيرته الخيرة التي بدأها سموه 
منذ توليه مسـنـد اإلمارة.

وترى الرابطة في هذا الصدد ان سمو 
االمير مثَّل دفعــة معنوية كبيرة للكبير 
والصغير في هذا البلد الطيب، وتعرب عن 
املها في اســتمرار هذه الدفعة المعنوية 
من اجل صالح دولة الكويت وشــعبها، 
وتستذكر الرابطة بهذه المنـــاسبة دعم 
سموه المتواصل لها حتى في أحلك األوقات 
ايمانا منه بأهمية وجود مثل هذه الروابط 
الخيرة بين شعوب العالم وشعوب المنطقة، 
وقد رأت الرابطة في هذا الجهد مســارا 
لها في تحقيق اهدافهــا تحت راية أمير 

اإلنسانية.

رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة وجميع العاملين في
جمعية مدينة صباح األحمد التعاونية

وأهالي مدينة صباح األحمد السكنية الكرام
يتقدمون بأجمل التهاني والتبريكات

نزفها إلى الشعب الكويتي الكريم
بمناسبة عودة 

حضرة صاحب السمو أمير البالد المفدى

الشيخ/ صباح األحمد الجابر الصباح
حفظه اهلل ورعاه

سالمًا معافى إلى أرض الوطن

أجر وعافية يابوناصر

رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة وجميع العاملين في

جمعية الفردوس التعاونية
وأهالي منطقة الفردوس والمساهمين الكرام

يتقدمون بأجمل التهاني والتبريكات
إلى الشعب الكويتي الكريم

بمناسبة عودة 
حضرة صاحب السمو أمير البالد المفدى

الشيخ/ صباح األحمد الجابر الصباح
حفظه اهلل ورعاه

سالمًا معافى إلى أرض الوطن

نّورت الديرة
يا بوناصر


