
فنانون وإعالميون: نورت الكويت يا محبوب الشعب

مفرح الشمري 

تواصل »األنباء« رصد فرحة الوسط 
الفني واإلعالمي بعودة صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد من رحلة 
عالجه الى وطنه وأهله في الكويت ساملا 
معافى، متمنني لسموه  الصحة والعافية 
وطول العمر الستكمال مسيرته العامرة 

باإلجنازات والتفرد.
وبهذه املناســبة، هنأت االعالمية 
املخضرمة ماما أنيســة عودة صاحب 
الســمو األمير الشــيخ صباح االحمد 
اجلابــر الصباح، حفظــه اهلل ورعاه، 
الى الوطن بعد رحلة عالجه الناجحة، 
وقالــت »حللت أهــال وحمدا هلل على 
ســالمتك يا أبونا الغالــي واهلل يبعد 

عنك كل مكروه وشر«.
بــدوره، قال النجم القدير جاســم 
النبهان: نهنئ ســمو األمير مبناسبة 
عودته للديــرة من رحلة عالجه التي 
تكللــت بالنجــاح فهو قلــب الكويت 
النابض واجنازاته ال تعد وال حتصى 
على الوطــن واملواطنني وهي حصاد 
خبرته وجتربته السياسية على مدى 
أكثر من ستة عقود من الزمان حفلت 

بالبصمات اخلالدة التي ال تنسى.

مــن جانبه، عبــر املطــرب القدير 
مصطفــى أحمد عن ســعادته بعودة 
شيخنا الغالي من رحلة عالجه ساملا 
معافــى، متمنيا لــه الصحة والعافية 
وان ميد اهلل في عمره لتحقيق العديد 
مــن االجنازات للكويت واهلها بفضل 
قيادته احلكيمة ومســيرته العظيمة 

وقرت عيونكم يا اهل الكويت.
اما الشــاعر املخضرم عبداللطيف 
البناي فقال: شــيخنا صباح بوناصر 
الغالي احلمداهلل على سالمتك ونورت 
الكويت برجعتك من رحلة عالجك ساملا 
ومعافى يا محبوب الشعب ويا شيخ 
السالم، وامتنى من املولى عز وجل ان 

يحفظك ويبعد عنك كل شر.
وقال النجم القدير إبراهيم الصالل: 
عودة صاحب السمو للبالد هي مبنزلة 
عــودة الروح للشــعب الكويتي الذي 
كان يدعــي ليال ونهــارا بأن مين على 
سموه بالصحة والعافية ألنه هو القائد 
ملسيرتنا ونهضتنا، فحب أهل الكويت 
ومن يقطن على أرض الكويت لسموه ال 
يوصف ألنه قائد حكيم مبعنى الكلمة.

من جانبه، قال النجم محمد املنصور: 
عودة صاحب الســمو الشيخ صباح 
األحمــد من رحلــة عالجه هي مبنزلة 

عيد ثالث ألنه أب اجلميع دون استثناء، 
وأهل الكويت من مواطنني ومقيمني دعوا 
له أن يتعدى مرحلة العالج بسالم وهلل 
احلمــد َمنَّ اهلل عليه بالشــفاء ليعود 
الــى وطنه، فهنيئا للشــعب الكويتي 
بعودة صاحب القلب الكبير واالبتسامة 
الصافية، متمنيا له الصحة والعافية 

وان يبعد عنه أي مكروه.
فيما قالت الفنانة القديرة اسمهان 
توفيق: أهنئ صاحب السمو الشيخ 
صبــاح االحمد اجلابر الصباح على 
جناح رحلته العالجية وعودته الى 
ديرته التي كانت تنتظر عودته بفارغ 
الصبر وهلل احلمد رجع وبرجوعه 
عادت الروح للكويــت واهلها، اهلل 
يحفظــك يابوناصــر وميــد بعمرك 
ونشوف اجنازات اكثر واكثر للكويت 

بفضل مسيرتك العظيمة.
هذا، وقال النجم د.طارق العلي إن 
فرحته ال توصف وفرحة أهل الكويت 
بعد سماع خبر عودة أبينا صباح من 
رحلة عالجه التي تكللت النجاح، وهذا 
بفضل اهلل ومــن ثم بفضل دعاء أهل 
الكويــت، ليحفظه اهلل من كل مكروه 
وشــر، ونحمد اهلل كثيرا على سالمة 
قائدنا اإلنساني صاحب السمو الشيخ 

صباح األحمد ليبقى فوق رؤوسنا.
ويشارك الفنان القدير أحمد السلمان 
فرحة أهل الكويت بعودة أبينا صباح 
من رحلة العالج، حيث قال: احلمد هلل 
والشــكر لرب العاملني الــذي منَّ على 
ســموه بالشــفاء، متمنيا لــه الصحة 
والعافيــة وطول العمر ليكون محفزا 
ألبناء الكويت على اإلجناز ورفع اسم 
الكويت عاليا، فسموه إجنازاته كبيرة 
وعظيمة على أرض الواقع ســواء في 
الداخل او اخلارج ومن ينكرها جاحد.
مــن جانبــه، قــال ســفير األغنية 
الكويتية عبداهلل الرويشــد: فرحتنا 
كبيرة وال توصف بشفاء صاحب السمو 
الشيخ صباح األحمد، فهو دائما القائد 
واالب لنا ومسيرته حافلة باالجنازات 
سواء في الشأن الداخلي او اخلليجي 
او العربــي او حتى الدولي، وهذا أمر 
نفتخر به ككويتيني ان لدينا شخصية 
جديرة باالحتــرام والتقدير من كافة 

دول العالم.
واضــاف: عــودة صاحب الســمو 
ينتظرها اجلميع الصغار قبل الكبار 
ألنــه حفر حبــه بقلــب اجلميع دون 
استثناء بفضل قيادته احلكيمة، واهلل 
يحفظه ويرعاه ويبعد عنه كل مكروه.

»األنباء« تواصل رصد فرحتهم بعودة صاحب السمو أمير البالد من رحلة العالج
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ابراهيم الصالل ماما أنيسة

د.طارق العلي

مصطفى أحمدجاسم النبهان

»اجلامعة املفتوحة«: العالم أجمع يستمع 
بإنصات إلى حكمة األمير ورؤيته السديدة

العويصي: الكويت واصلت مسيرة التنمية 
والنهضة في عهد األمير

رفــع مديــر اجلامعــة 
العربيــة املفتوحــة فــي 
إبجــاد  الكويــت د.نايــف 
املطيري باسم كل منتسبي 
اجلامعة بالكويت أســمى 
التهاني والتبريكات  آيات 
إلــى مقام صاحب الســمو 
األمير الشيخ صباح األحمد 
وإلى الشعب الكويتي الكرمي 
امليمونة  العودة  مبناسبة 
لســموه ســاملا معافى إلى 

أرض وطننا احلبيب. 
وقــال د.املطيــري فــي 

تصريح صحافي إن عودة سمو األمير متثل 
يوم فرحة وسرور ألبناء الشعب الكويتي 
وملا لسموه من مكانة ومحبة خالصة في 
قلوب أهــل الكويت واملقيمني على أرضها 
الطيبــة، فالعالم أجمع يســتمع بإنصات 
إلى حكمة ســمو األمير ورؤيته الســديدة 

في مختلف قضايا املنطقة، 
السيما أن سموه دأب على 
إرساء قيم التسامح والسالم 

بها.
وأضــاف د.املطيري أن 
أيادي سموه البيضاء امتدت 
إلى مختلف املجاالت، فعلى 
سبيل املثال ال احلصر نرى 
أن ســموه أولــى اجلانب 
التعليمــي أهميــة خاصة 
بــأن االســتثمار  إلميانــه 
العنصــر  التعليمــي فــي 
البشــري هــو عامــل فــي 
تطور كويتنا احلبيبة وازدهارها وحتقيقا 
للتنمية املستدامة، وخالل السنوات املاضية 
شهدنا توسعا في افتتاح اجلامعات اخلاصة 
بتخصصات مختلفة، إضافة إلى تدشــني 
مجلس معني بهذه اجلامعات لضمان جودتها 

األكادميية وسير عملها.

التنفيذي  املدير  أعرب 
املنافســة  جلهــاز حماية 
د.عبــداهلل العويصي عن 
خالص التهاني والتبريكات 
مبناســبة عــودة صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد ووصوله إلى وطنه 
الكويــت وشــعبه ســاملا 
معافى، متمنيا لسموه طول 
العمر والصحة والعافية.

وأضــاف فــي تصريح 
صحافــي أن مجلس إدارة 
جهــاز حمايــة املنافســة 

التنفيذيــة وجميــع موظفيــه  وإدارتــه 
يتحمدون اهلل على سالمة سموه وعودته 
إلى وطنه وأرضه وشعبه الذي يحبه ساملا، 
مضيفا: »نتحمد اهلل على ســالمة سموه 
وقرت عيون أهل الكويت بوصول سموه 
بني شعبه فقد أسعدتنا رؤيته وأفرحت أهل 
الكويت جميعا«. وقال العويصي إن الكويت 

ومنذ تولي سموه مقاليد 
احلكم تسير قدما إلى طريق 
األمــن واألمــان والنهضة 
الوطنية، حيث  والوحدة 
استطاع ســموه بحكمته 
وسياسته اخلارجية املتزنة 
أن يجنــب الكويت ويالت 
احلروب والفنت الطائفية، 
الكويت مســتقرة  وجعل 
ومضى بها إلى ساحة االمن 

واألمان.
وأشــار إلى أنه بفضل 
رؤية سمو األمير الثاقبة 
واصلت الكويت في عهد ســموه مسيرة 
التنمية والنهضة، وجتسد ذلك في العديد 
من املشــاريع الضخمة واإلجنازات التي 
تصب في صالح ورفاهية املواطنني والتي 
جاءت ترجمة واستنادا إلى رؤية سموه 
لتكون الكويت مركزا ماليا وجتاريا جاذبا 

لالستثمار.

عهد سموه شهد افتتاح العديد من اجلامعات اخلاصة بتخصصات مختلفة

جهاز حماية املنافسة يهنئ الكويت بعودة صاحب السمو

د.نايف املطيري 

د.عبداهلل العويصي

21
قرّتْ عني الكويتاخلميس ١٧ اكتوبر ٢٠١٩

رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة وجميع العاملين في
جمعية الصباحية التعاونية
وأهالي منطقة الصباحية 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


