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اجلمعة ١٨ اكتوبر ٢٠١٩ قرّتْ عني الكويت

صاحب السمو تلقى التهاني من أمير قطر ورئيس فلسطني
تلقى صاحب الســمو األمير الشيخ 
صباح األحمد اتصاال هاتفيا مساء أمس 
األول من أخيه صاحب الســمو الشيخ 
متيم بن حمــد آل ثاني أمير دولة قطر 
الشقيقة، أعرب فيه عن تهنئته مبناسبة 
عودة ســموه إلى أرض الوطن العزيز 
بعد استكمال الفحوصات الطبية التي 
تكللت بفضل اهلل تعالى ومنته بالتوفيق 
والنجاح، متمنيا لسموه موفور الصحة 

والعافية.
هذا، وقد أعرب صاحب السمو األمير 
الشــيخ صباح األحمد عن بالغ شــكره 
وتقديــره على ما عبــر عنه أخوه أمير 
دولة قطر الشــقيقة من طيب املشاعر، 
مقدرا سموه هذه املبادرة األخوية التي 
جتســد عمق أواصر العالقات الوطيدة 
بني البلدين والشعبني الشقيقني، متمنيا 
لســموه موفور الصحة ودوام العافية 
ولدولة قطر وشعبها الشقيق كل الرفعة 

واالزدهار في ظل القيادة احلكيمة لسموه.
كما تلقى صاحب السمو رسالة تهنئة 
من أخيه الرئيس محمود عباس رئيس 
دولة فلسطني رئيس اللجنة التنفيذية 
ملنظمة التحرير الفلسطينية أعرب فيها 
عن خالص تهانيه مبناسبة عودة سموه 
إلى أرض الوطن العزيز بعد اســتكمال 
الفحوصات الطبية التي تكللت بفضل 
اهلل تعالــى ومنته بالتوفيق والنجاح، 
متمنيا لســموه موفــور الصحة ومتام 
العافيــة وللكويــت املزيــد مــن التقدم 
واالزدهار في ظل القيادة احلكيمة لسموه.
هذا وبعث صاحب الســمو برســالة 
شكر جوابية ضمنها سموه خالص شكره 
وتقديــره على ما أعــرب عنه من تهان 
وطيب املشــاعر وصادق الدعاء، راجيا 
سموه له دوام الصحة والعافية وللشعب 
العربي الفلسطيني حتقيق كل حقوقه 

وتطلعاته املشروعة.

سمو األمير شكر مبادرتهما وأشار إلى أن املشاعر الطيبة جتسّد عمق أواصر العالقات الوطيدة

الرئيس محمود عباسصاحب السمو الشيخ متيم بن حمد آل ثانيصاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد

سفارة البحرين تزينت 
بصورتي األمير والعاهل البحريني

أسامة دياب

في إطار احتفاالت الكويت بعودة صاحب 
الســمو األمير الشيخ صباح األحمد بعد 
إجــراء الفحوصات الطبيــة التي تكللت 
بالنجاح والتوفيق، زينت ســفارة مملكة 
البحرين واجهتها بصورتني لسموه والعاهل 
البحريني امللك حمد بن عيسى مع عبارة 

احلمد هلل على سالمتك أبو ناصر.
وقال القائم بأعمال سفارة البحرين 
لــدى البالد محمد الســبت: إننا أردنا 
مشاركة الكويت قيادة وحكومة وشعبا 
الفرحة بعودة سمو األمير الشيخ صباح 
األحمد، وهي فرحة بحرينية أيضا في 
ظل وشائج القربى بني القيادتني والشعبني 

الشقيقني.

هكذا احتفت سفارة البحرين بسالمة صاحب السمو

املوسى: عادت الروح للكويتيني
أعــرب مدير عام الهيئة العامــة للقوى العاملة أحمد 
املوسى عن سعادته مبناسبة عودة صاحب السمو األمير 
الشــيخ صباح األحمد من رحلة عالجه باخلارج ســاملا 
غامنا بعد أن مّن املولى عز وجل على ســموه بالشــفاء، 
داعيا العلي القدير أن يحفظ سموه وأن ميتعه مبوفور 
الصحة والعافية، وأشار املوسى إلى أن عودة سمو األمير 
إلى وطنه وشــعبه مبنزلة عودة الروح لكل الكويتيني 
الذيــن لم يتوانوا طوال فترة غيابه عن الدعاء لســموه 
بالشــفاء العاجل والعودة إلــى أرض الكويت احلبيبة. 
وأكد املوسى أن لسموه مسيرة مباركة خالدة في تاريخ 
الكويت ســواء فيما يتعلق بجهوده املتواصلة للحفاظ 
أحمد املوسىعلى استقرار الكويت وحتقيق اخلير واالزدهار ألبنائها. 

ً الرفاعي: هنيئاً لنا جميعا
أعرب األمني العام للمجلس البلدي بدر الرفاعي 
عن خالص التهنئة قيادة وحكومة وشعبا، وذلك 
لوصول صاحب الســمو األمير الشيخ صباح 

األحمد إلى أرض الوطن ساملا معافى. 
ومتنى الرفاعي من اهلل أن يطيل عمر سموه 
ويجعله ذخرا للكويت وشعبها وأن يحفظه من 

بدر الرفاعي كل مكروه.

الذويخ: أدام اهلل أفراحنا 
القاهرة ـ ناهد أمام

 تقــدم ســفيرنا لــدى جمهوريــة مصــر العربيــة 
محمد صالح الذويخ بأسمى آيات التهاني والتبريكات 
للكويت حكومة وشــعبا بمناســبة القــدوم الميمون 
لصاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد، وعودته 
ســالما معافــى إلى أرض الوطن الذي أحبه وشــعبه 

الوفي الذي انتظره بشوق. 
وقــال الذويخ: ندعــو المولى عز وجــل أن يطيل 
 فــي عمــر صاحــب الســمو ويمتعــه بوافــر الصحة 
والعافيــة، وأن يديــم األفراح والبهجة على الشــعب 

السفير محمد الذويخ الكويتي الكريم.

الدعيج: مشاعر الفرح أكدت أصالة شعبنا ووحدة صفه

عايدة السالم: مشاعر فرحنا  ال توصف بعودة صاحب السمو

البغلي: صاحب السمو وحّد القلوب والعقول بإنسانيته وحكمته

»صندوق إعانة املرضى« يهنئ بعودة صاحب السمو

قال رئيس مجلس اإلدارة 
واملدير العام لـ »كونا« الشيخ 
مبارك الدعيج ان مشاعر الفرح 
التي عمــت الكويــت بعودة 
صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد إلى أرض الوطن 
ساملا معافى أكدت أصالة شعب 

الكويت ووحدة صفه.
وأشــار الدعيــج في بيان 
صحافــي إلــى ســعادة أهل 
الكويــت البالغــة وفرحتهم 
العارمــة بالعــودة املباركــة 
لصاحــب الســمو بعد رحلة 
عالجية في الواليات املتحدة 
األميركيــة أجــرى خاللهــا 
فحوصــات طبيــة تكللــت 

بالنجاح.
وأضاف أن دعوات املواطنني 
لسمو األمير ومشاعر الفرح 
الفياضــة التي عمت الكويت 
ابتهاجا بعودة ســموه ساملا 
معافــى أكدت أصالة شــعب 
الكويت وجسدت وحدة صفه 
وتالحمه والتفافه حول قيادته 
احلكيمة وكانت مبنزلة تأكيد 
لوالء شعب الكويت وجتديد 
البيعة لســموه أميرا للبالد 

تشــارك جائزة سمو الشيخ سالم 
العلــي الصباح للمعلوماتية الشــعب 
الكويتي واملقيمني على أرضها الطيبة 
األفراح واالحتفــاالت بعودة صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد وقائد 
العمل اإلنساني - إلى أرض الوطن ساملا 
معافى. جاء ذلك في تصريح للشيخة 
عايدة سالم العلي رئيس مجلس أمناء 

اجلائزة، حيث قالت إن عودة صاحب 
السمو إلى أرض اخلير والعطاء كويت 
اإلنسانية بعثت فينا مشاعر ال توصف 
من الفرح والسرور، تلك املشاعر غمرت 
قلوبنا وأبهجت نفوسنا، فصاحب السمو 
بأعماله اجلليلة  القلوب والعقول  ملك 
وقيادته احلكيمة التي جعلت علم الكويت 
يرفرف حرا في ســماء الوطن، وفي 

احملافل العربية والدولية رمزا لعطاء ال 
ينقطع، وملواقف نبيلة ال حتد.

هذا، وقد رفعت الشيخة عايدة السالم 
إلى مقام صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد أصــدق معاني التهنئة 
وأجمل عبارات التبريكات بهذه املناسبة 
إلى  امليمونة  السعيدة، مناسبة عودته 

كويت العز واإلباء.

عبر رئيس مجلس إدارة 
اجلمعية الكويتية اخليرية 
لرعايــة وتأهيــل املســنني 
وراعي جائزة البغلي لالبن 
البــار إبراهيم طاهر البغلي 
ونيابة عــن أعضاء مجلس 
ورئيــس  اجلمعيــة  إدارة 
العليــا  اللجنــة  وأعضــاء 
جلائزة البغلــي لالبن البار 
عن سعادته بعودة صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح 
األحمــد، حفظه اهلل ورعاه، 
إلى أرض الوطن ساملا معافى.

هنأ رئيــس مجلس إدارة 
جمعية صندوق إعانة املرضى 
الكويت  الشــرهان  د.محمــد 
بالعــودة امليمونــة لصاحب 
الســمو األمير الشيخ صباح 
األحمد إلى الكويت ساملا معافى 
بعد رحلة عالجه إلى الواليات 
املتحدة األميركية والتي تكللت 
بفضل اهلل بالنجاح، مشيرا 
إلى متيز ومتانة العالقة بني 
الشعب الكويتي وحكامه من 
أســرة الصباح والتي تشكل 
ملحمة وطنية في معاني احلب 

احلب باحلب والوفاء بالوفاء.
وقــال ان أهــل الكويــت 
جميعا يستذكرون بكل فخر 
واعتــزاز وتقديــر مــا قدمه 
صاحب السمو منذ أن حمل 
مســؤولية العمل السياسي 
فــي ريعــان شــبابه حيــث 
كان مشــاركا أصيال وفاعال 
رئيســيا في بناء مؤسسات 
الدولة وتوطيد أركانها وبدء 
نهضتها التي أفاءت باخلير 

على أبنائها.

وقال البغلي في تصريح 
صحافي: إن صباح الكويت 
يتجدد إشراقه بعودة صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد، الذي وحد القلوب قبل 
العقول بإنسانيته واجتمع 
القاصــي والدانــي،  عليــه 
فهــو األب والقائد والناصح 

احلكيم.
وأضاف أن املولى سبحانه 
استجاب للدعوات اخلالصة 
ولــم يخــذل األنفــس التي 
تضرعــت إليه بأن يشــفي 

لرجاالتهــا، وترســم بأهلها 
لوحة وفــاء عامــرة بالفرح 
بعودة سموه إلى أرض الوطن.
أن  د.الشــرهان  وأكــد 
عودة سموه أسعدت قلوب 
أهــل الكويت واملقيمني على 
أرضها الطيبة ومن ضمنهم 
العاملون في احلقل اخليري 
الكويت مســيرة  لتواصــل 
عطائهــا اخليــري فــي ظل 
رايته اإلنسانية التي تألقت 
ومتيزت في عهد سموه حتى 
حتولت الكويت بفضل اهلل 

ان يحقق للكويت الصغيرة 
مبساحتها الكبيرة بشعبها 
العظام  األبــي ورجاالتهــا 
وعطائهــا املتدفق ودورها 
الرائــد مكانــة  اإلنســاني 
عاليــة في العالــم توجتها 
األمم املتحدة مبنح سموه 
لقب قائد العمل اإلنســاني 
وتســمية الكويــت مركــز 
العمل اإلنســاني في بادرة 
فريدة في تاريــخ املنظمة 

الدولية.

العالم.
وأضــاف: ال عجــب أن 
يحصد سموه ما زرعه من حب 
ووحدة وتــآخ بين القلوب، 
معتبرا عودة سموه إلى البالد 
سالما معافى يوم فرح وبهجة 
ألن  ســموه يحظــى بمكانة 
خاصة في قلوب الكويتيين 
والمقيمين على هذه األرض 
الطيبة، داعيا المولى عز وجل 
أن يديم على سموه موفور 
الصحــة والعافية ويحفظه 

من كل مكروه وسوء.

صباح األحمد بعودته ساملا 
إلى أرض الوطن، كما نهنئ 
الشعب الكويتي بهذه العودة 
املباركــة، متمنــني لــه دوام 
الصحة والعافية ليســتمر 
في قيادتــه احلكيمة للبالد 
وليظل رمزا للعطاء اإلنساني 
واخليري مؤازرا ومساندا لكل 
أعمــال اخلير التــي تتصدر 
فيها الكويت املشهد العاملي، 
سائلني اهلل عز وجل أن يجعل 
ذلك في موازين أعماله وسمو 
ولي عهده واحلكومة املوقرة.

وذكر ان سمو األمير الذي 
حمل هموم وطنه وطموحات 
شــعبه حرص منذ البداية 
على حتقيــق تواجد قوي 
وحضور فاعل للكويت على 
الســاحة الدولية من خالل 
انتهاج سياسة حكيمة في 
التعامل مع مختلف الدول 
وبناء عالقات متوازنة تقوم 
على االحترام املتبادل وإعالء 

مصالح الشعوب.
وبني ان سموه استطاع 

قائد اإلنســانية الذي شــهد 
له العالم اجمع بحب الناس 
واملسارعة في اخليرات، مثمنا 
االهتمام الدولي بصحة سمو 
األميــر من خــالل البرقيات 
التي  الهاتفية  واالتصــاالت 
جسدت مكانة سموه األممية 
التي لم يسع إليها وإمنا كانت 
تتويجا إلخالصه وتعبيرا عن 
حكمته التي اختارت العمل 
اإلنساني وعدم اخلوض في 
الصراعات لتخفيف أوجاع 
وآالم احملتاجني في كل أنحاء 

تعالى ثم بدعمه املباشر إلى 
مركز للعمل اإلنساني واختير 
ســموه من قبل أكبر منظمة 
دولية هي األمم املتحدة قائدا 
للعمــل اإلنســاني ليس في 
املنطقة العربية او اخلليجية 
فحســب بل على مســتوى 

العالم أجمع.
وقال د.الشرهان: باألصالة 
عــن نفســي وبالنيابــة عن 
جميــع العاملــني بجمعيــة 
صنــدوق إعانــة املرضــى، 
نهنئ ســمو األمير الشــيخ 

أكد أنها مبنزلة جتديد البيعة لسموه قائداً ملسيرة الكويت وراعياً لنهضتها احلديثة

أعرب عن سعادته بعودة سموه ساملاً معافى إلى أرض الوطن

الشيخ مبارك  الدعيج 

إبراهيم البغلي

د.محمد الشرهان

وقائــدا ملســيرتها وراعيــا 
لنهضتها احلديثة.

وأوضح أن ســمو األمير 
استطاع خالل رحلته املمتدة 
ان يجعل له رصيدا كبيرا من 
احلب والتقدير في كل أسرة 
وفي كل بيت من بيوت الكويت 
الرائــدة وإجنازاته  بأعماله 
اخلالدة وجناحاته الداخلية 
واخلارجية املتواصلة إضافة 
إلى رعايته األبوية الكرمية 
ألبناء هذا الشعب الذي بادله 

الشيخة عايدة سالم العلي 

احلمود يهنئ الشعب الكويتي
بالعودة امليمونة  لسمو األمير

تقدم  رئيس الطيران املدني الشيخ سلمان احلمود باسمه 
ونيابة عن جميع العاملني في الطيران املدني بأســمى آيات 
التهاني للشعب الكويتي مبناسبة العودة امليمونة لصاحب 
السمو األمير الشــيخ صباح األحمد، داعيا اهلل أن يحفظ 
سموه ويسبغ عليه موفور الصحة والعافية والعمر املديد 
الشيخ سلمان احلمودملواصلة مسيرة اخلير لوطننا الغالي وقائدا للعمل اإلنساني.


