
رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة 
وجميع العاملين في

جمعية مبارك الكبير والقرين التعاونية
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

السفارة السعودية: لُيدم اهلل 
على صاحب السمو موفور الصحة والعافية

الهاشمي: األمير كان سبّاقاً في جهود السالم واإلغاثة

أصــدرت ســفارة خــادم 
احلرمني الشريفني في الكويت 
بيانــا أمس مبناســبة عودة 
صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد جاء فيه: نحمد 
اهلل ســبحانه وتعالى أن مّن 
اهلل على صاحب السمو األمير 
الشــيخ صباح األحمــد رمز 
اإلنســانية بالشفاء والعودة 
إلى أرض الوطن ساملا معافى، 
وبهــذه املناســبة الســعيدة 
نشكر املولى عز وجل ونهنئ 

العراقي  الســفير  هنــأ 
لدى البالد عالء الهاشــمي 
الكويــت حكومة وشــعبا 
بعودة صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد ساملا 
معافى، متمنيا لسموه دوام 

الصحة والعافية.
وقال الهاشمي: بالنيابة 
وشــعب  حكومــة  عــن 
جمهورية العراق، وأصالة 
عن نفسي ونيابة عن سفارة 
لــدى  العــراق  جمهوريــة 
الكويــت، نبــارك حلكومة 
وشــعب الكويت الشقيقة 
العــودة امليمونة لصاحب 

الكويتي  انفسنا والشــعبني 
والسعودي واألمتني العربية 
واإلسالمية بالعودة امليمونة 
لسمو األمير إلى أرض الوطن 
ونقــول قرت أعيننا برؤياك، 
وملا لســمو األميــر من مكانة 
كبيــرة لــدى اجلميع ملســنا 
حرارة الشــوق بني الشــعب 
و»األب« وندعو اهلل أن يدمي 
على صاحب الســمو موفور 
الصحــة والعافية وأن يطيل 
بعمره، وبهذه املناسبة نؤكد 

وفضلــه بالنجاح، متمنني 
لســموه موفــور الصحــة 

والعافية والعمر املديد.
الهاشــمي أن  وأضــاف 
مشاعر الفرح والسرور التي 
عمت الكويت الشقيقة ما هي 
إال دليــل على عميق احلب 
واالحترام الذي يكنه الشعب 
الكويتــي الشــقيق ألميره 
وقائــده، الذي لــه الفضل 
الكبير فيما تنعم به الكويت 
اآلن مــن رخــاء وازدهــار 
وأمن وأمان، وقد ســاهمت 
حكمته وسياسته الرشيدة 
وتوجيهاتــه الســديدة في 

على ما حتمله اململكة العربية 
الســعودية من حب وتقدير 
واعتــزاز لصاحــب الســمو، 
والعالقة األخوية الصادقة التي 
تربط خادم احلرمني الشريفني 
وصاحب الســمو وما يحظى 
به صاحب الســمو من مكانة 
وتقدير في جميع دول العالم ملا 
ميلكه سموه من حكمة وحنكة 
سياسية ومحبة للسالم جعلته 
يتبوأ املكانة الالئقة بسموهـ  
حفظه اهللـ  بني زعماء العالم.

الكثير مــن األزمات  إطفاء 
في املنطقة، وكان الســباق 
في جهود السالم واإلغاثة 
فــي معظــم دول املنطقة، 
وكذلك في دول العالم، وبذلك 
اســتحق بجدارة لقب قائد 

العمل اإلنساني.
العالقــــــات  أن  وزاد 
العراقيـــــة - الكويتيــــة 
اتســمت في ظل توجيهات 
سموه السديدة ومبشاركة 
أشــقائه القادة في العراق 
بالتطور واالزدهار ملا فيه 
مصلحة البلدين الشقيقني، 

واملنطقة أجمع.

ســفير خادم احلرمني لدى الكويت 
األمير سلطان بن سعد

السفير عالء الهاشمي 

السمو، بعد رحلته العالجية 
التــي تكللــت بحمــد اهلل 

السفير الياباني: قرت عني الكويت
بعودة راعي نهضتها

أسامة دياب

قال سفير اليابان لدى البالد تاكاشي أشيكي: 
لقد أثلجت عودة صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد، إلى أرضه وشعبه ساملا معافى 

صدورنا جميعا.
وتابع: بهذه املناسبة أهنئ الكويت الصديقة 

وأقول »قرت عينك يــا كويت بعودة راعي 
نهضتك وصانع رؤيتك«. كما نهنئ أنفسنا 

بعودة قائد العمل اإلنساني.
وأضاف أشيكي: نتطلع إلى أن يستأنف 
سموه دوره في قيادة الدفة بحكمته املعهودة، 
وأن ميارس دوره املشهود في احتواء اخلالفات 

والتوسط حلل األزمات اإلقليمية والدولية.

السفير تاكاشي أشيكي 
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