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مواطنون ومقيمون في رسائل حب لصاحب السمو: »الكويت نوّرت«
كرمي طارق

وسط فرحة مألت جميع أرجاء 
منطقــة املباركية، أعــرب عدد من 
املواطنــني واملقيمني مــن مختلف 
بالــغ فرحتهــم  اجلنســيات عــن 
وســعادتهم بعودة صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد، الفتني 
إلى أن سعادتهم بعودة سموه تكاد 
ال توصف ملــا يحملونه من محبة 
وتقدير واحترام ألبيهم الغالي وقائد 
العمل اإلنساني، متمنني من املولى 
عز وجل أن يدمي على سموه موفور 

الصحة والعافية.
»األنباء« رصدت فرحة املواطنني 
واملقيمــني علــى هامــش االحتفال 

الشعبي الذي نظمته بلدية الكويت 
فــي »املباركية« مســاء أمس األول 
حتت عنوان »نورت«، مبناسبة عودة 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد من رحلة العالج ساملا معافى.
وزينت البلدية سوق املباركية 
بصور صاحب السمو، كما تضمن 
االحتفــال تركيــب لوحــة عمالقة 
بعنوان رســالة حب ووفاء إلتاحة 
الفرصــة أمــام جمــوع املواطنــني 
واملقيمني بالتوقيع عليها وإرسال 
رســائل احملبة لســموه في سوق 
الغربللــي، وذلــك تعبيــرا عــن 
مشاعرهم بالعودة امليمونة لسموه، 
باإلضافــة إلى إطالق منطاد يحمل 

صورة سموه.

خالل االحتفال الذي نظمته »البلدية« في »املباركية« مبناسبة عودة سموه إلى البالد ساملاً معافى
مواطنون ووافدون بادروا إلى كتابة رسائل حب وعرفان ووالء إلى صاحب السمو خالل احتفال نورت الكويت الذي نظمته البلدية

مواطنات يسجلن رسائل والء إلى صاحب السمو

مظاهرة فرح في حب األمير

اخلالد: أبت العيون أن تنام حتى اطمأننا على سالمة األمير

اجلسار: العالم بحاجة حلكمة األمير في التعامل مع األزمات

عبــر محافــظ العاصمــة 
الشيخ طالل اخلالد عن »خالص 
سعادته بعودة صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد، 
حفظه اهلل ورعاه، ساملا معافى 
من العارض الصحي الذي ألّم 

بسموه مؤخرا«.
وقــال اخلالــد: قــرت عني 
الكويــت وأهلهــا بعودتكــم 
ساملني غامنني إلى أرض الوطن 
احلبيب«، الفتا إلى »فيض من 
املشاعر اجلياشة التي تالزمه 
جتاه عودة سموه ساملا، وقال: 
انتشى القلب فرحا بعودتكم 

أعــرب م.جســار مناور 
اجلسار عن سعادته الغامرة 
مبناســبة عــودة صاحــب 
السمو األمير الشيخ صباح 
األحمــد، حفظه اهلل ورعاه، 
ساملا معافى إلى الكويت بعد 
رحلته إلى الواليات املتحدة 

األميركية.
فــي  م.اجلســار  وقــال 
تصريح له مبناســبة عودة 
صاحــب الســمو ســاملا: إن 
الكويــت مواطنني ومقيمني 
ينتظــرون عودته احلميدة 

امليمونة ونحمــد املولى جل 
وعال أن حفظ والدنا وأميرنا 
وقائدنــا املفــدى ذخــرا لنــا 
ليواصــل قيادة دفــة الوطن 
بحكمتــه املعهودة وبصيرته 

املستنيرة«.
وأضاف »ال نخفي عليكم يا 
صاحب السمو أن ثورة القلق 
لم تفارقنا أياما وليالي وأبت 
عيوننا أن تنام بل ولم يهنأ لنا 
بال حتى اطمأننا على سالمة 
صحتكم الغاليــة«، الفتا إلى 
أن »نسائم األمل التي نثرتها 
عودة سموه ســاملا إلى أبناء 

بعد امتثاله للشفاء، موضحا 
أن سموه يحظى بحب وقبول 
جميع من على أرض الكويت 
الطيبــة ولــه مكانــة داخل 
القلوب سواء داخل الكويت 
أو خارجها، مشيرا في حديثه 
إلى انتظار اجلميع المتثال 
صاحب الســمو للشفاء، ملا 
له من دور حيوي وإنساني 
على مستوى الوطن العربي 
والعالــم وملكانتــه الدولية 
للعمــل  »قائــد  بصفتــه 

اإلنساني«.

بني شخصية صاحب السمو 
والشعب الكويتي األبي والتي 
تتأصل مــن حني آلخر تثبت 
أن ســموه قيــادة مخلصــة 
تربعــت علــى عــرش قلوب 
أبناء الشــعب«، وقال: »إن ما 
يثلج صدورنــا ويبعث على 
طمأنينتها، عودتكم ســاملني 
والتــي باتــت مبعثــا لبهجة 
الشعب والوطن مبا ترسمه من 
آمال وبسمة على وجوه أبنائه 
تارة، وما تنثره من عبير في 
وجوههم فتنزع همهم وآالمهم 

تارة أخرى«.

والوطن العربي بذلك.
واختتم م.اجلسار حديثه 
قائال: ان صاحب السمو األمير 
الشــيخ صباح األحمد ليس 
قائــدا للكويت فقــط، وإمنا 
هــو مبنزلــة األب احلنــون 
الذي يحيط بشعبه ويرعاه 
ويتربــع في قلوبهــم كافة، 
وجميعهم يدعــون له دوما 
بالصحــة والعافيــة أينمــا 
كان، فبعودة ســموه ســاملا 
اكتملت فرحتنا وازداد أملنا 

بغد افضل.

الشــعب كانت مبنزلة عودة 
الروح إلى اجلسد الذي تنفس 
سعادة مبقدم سموه معافى«.
وأوضح اخلالد أن »حجم 
احلب لشخص سموه والذي 
ملســه القاصــي والداني وبدا 
واضحا مــن كل أهل الكويت 
خصوصا خالل فترة تواجد 
سموه خارج البالد، يؤكد مبا 
ال يدع مجاال للشك أن سموه 
قيادة متفــردة أحبت وطنها 
وأخلصت العطاء له، فعشقها 

الشعب والتف حولها«.
وبــني أن »حالــة التالحم 

وأضاف م.اجلســار: لقد 
تابعنــا ذلــك فــي زيــارات 
املسؤولني الكويتيني، وكذلك 
زيارة العديد من قادة الدول 
له في مقر إقامته بالواليات 
املتحــدة لالطمئنــان عليه، 
مؤكدا أن العالم بحاجة ماسة 
وضروريــة حلكمة صاحب 
السمو األمير في التعامل مع 
األزمات والتصدي لها، السيما 
ما قام بــه أميرنا من جهود 
في تقريب وجهات النظر بني 
األشقاء وإشادة األمم املتحدة 

الشيخ طالل اخلالد

م.جسار اجلسار

الشاعر مطر مفضي الشمري 

أبراج الكويت احتفت بالعودة امليمونة

زينت أبراج الكويــت بصورة صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد، وجملة 
»أجر وعافيــة«، وذلك مســاء أمس األول 
مبناســبة عودة ســموه ســاملا معافى من 
الواليات املتحدة بعد أن تكللت الفحوصات 

الطبية التي أجراها سموه بالنجاح.
وقد تداول الكثير من املواطنني واملقيمني 
صور احتفال األبراج على حســاباتهم في 
مواقع التواصــل االجتماعي، معبرين عن 

فرحتهم بهذه املناسبة السعيدة.

هكذا احتفلت األبراج بعودة صاحب السمو ساملا معافى  )أحمد علي(

شعبك من حسن حكمك يشكرك
كتب الشــاعر مطر مفضي الشــمري أبياتا 
شــعرية في الكويــت وصاحب الســمو األمير 
الشيخ صباح األحمد وسمو ولي العهد الشيخ 
نــواف األحمد، معبرا فيها عن احلب واالمتنان 
والعرفان من الشعب لقيادته على ما يقدمونه 

من إجنازات.
ومبناســبة عــودة صاحــب الســمو األمير 
الشــيخ صباح األحمد إلى البالد ساملا معافى، 
دعا الشــمري املولى عز وجل أن يدمي الصحة 
والعافية على صاحب السمو، متحمدا اهلل على 
سالمة سموه ليواصل مسيرة العطاء واإلجناز 

لكويتنا احلبيبة. وفيما يلي أبيات القصيدة:

ـــوب ـــا مطل ـــا بكويتن ـــن المن ـــل م ياع
ـــا ساســـه ينهـــد بيتـــه مـــن راســـه الي

صبـــاح األحمد بذل أكثر من املاجوب
لشـــعب يـــارب وجعلـــه دامي راســـه

نواف األحمد عضيد لشيخنا احملبوب
مـــن البـــن دامي بالطيـــب نوماســـه

شيوخنا كل ماتعطي ماهو محسوب
ـــد قياســـه ـــال زاي ـــره م للشـــعب وغي

يـــارب حتفـــظ شـــيوخ مابهـــم عذروب
حترس على شـــعبها ومساعده ناسه

غيـــر الصباحي ما نبي حاكم بالنوب
حكمـــه عـــدل دامي والشـــعب حراســـه

أنـــت أبونـــا يابـــو ناصـــر ياألميـــر
وأنـــت قايدنـــا عســـى اهلل ينصـــرك

ـــر ـــرك يصي ـــي غي ـــك مانب ـــي حكم نب
يذكـــرك دوٍم  باخليـــر  الشـــعب 

وعســـكرن لـــك مـــن مديـــر ومـــن وزير
محتمينـــك بعـــد ربـــن صـــورك

تســـير وقدامـــك  خلفـــك  دامي 
تنحـــرك جاهزيـــن  يابغيتـــه 

شـــعبك اللـــي مـــن صغيـــر ومـــن كبير
كلهـــم مـــن حســـن حكمـــك تشـــكرك

ملشاهدة الڤيديو

»مناء«: شعوب العالم شاركتنا في الدعاء لصاحب السمو
للــزكاة  تقدمــت منــاء 
والتنمية املجتمعية بجمعية 
اإلصالح االجتماعي بأسمى 
آيات التهاني والتبريكات إلى 
الكويتي مبناسبة  الشــعب 
عودة صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد، حفظه 
اهلل ورعــاه، مــن رحلتــه 
العالجية في الواليات املتحدة 

األميركية.
وقال رئيس مجلس إدارة 

»مناء« حسن الهنيدي: قرت 
عني أهل الكويت بعودة قائد 
العمــل اإلنســاني صاحــب 
السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد ســاملا معافــى، الفتا 
إلى أن ســموه يعــد صمام 
األمــان بعــد اهلل للكويــت 
واملنطقــة بحكمته وحنكته 
الديبلوماســية منذ أن كان 

سموه وزيرا للخارجية.
وأضاف أن مكانة صاحب 

جديــدا للعمــل اإلنســاني 
والتنموي لصالح شــعوب 
العالــم ومبــادرات تخفيف 
معاناة ماليني املنكوبني في 
شــتى أرجــاء العالم بغض 
النظر عــن اجلنس والعرق 
والديانة، فاستحق أن يكون 
رائدا للعمل التنموي وقائدا 
للعمل اإلنساني، واستحقت 
الكويــت أن تكــون مركــزا 

إنسانيا عامليا.

الســمو، وأعماله اإلنسانية 
عبر العالم غرســت محبته 
ومحبــة الكويــت في قلوب 
الشعوب، لذا جند أن العديد 
من الشعوب في العالم العربي 
واإلسالمي شاركتنا في الدعاء 

لسموه.
وبني الهنيدي أن العطاء 
اإلنســاني املشهود للكويت 
بلغ ذروته في عهد صاحب 
الســمو، والذي دشن نهجا  حسن الهنيدي 

البغيلي: سمو األمير حفر محبته ومكانته في قلوب اجلميع
هنأ رئيس االحتاد الكويتي ملربي 
الثروة احليوانية باسم جموع املربني 
وأعضاء االحتاد أسمى آيات التهاني 
والتبريكات مبناسبة عودة صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد 

معافى إلى أرض الوطن.
وقال البغيلي في تصريح صحافي 
إن سمو األمير الشيخ صباح األحمد 

حفر محبته ومكانته الغالية في قلوب 
كل الكويتيــني واملنطقة والعالم ملا 
لســموه من أياد بيضاء يشــهد لها 
العالم أجمع، حيث متتد إلى كل بقاع 

األرض.
وأكد البغيلي أن ســمو األمير له 
مكانة خاصة كذلك لدى قادة العالم، 
حيث يستمع اجلميع بإنصات واهتمام 

بالغ حلكمة سموه وقدرته على حل 
األزمات، مشيدا بحكمة سموه التي 
جنبت الكويت واملنطقة العديد من 

األزمات اخلطيرة.
وختم البغيلي تصريحاته بالدعاء 
إلى اهلل عز وجل أن يحفظ الكويت 
وأميرها من كل مكروه وسوء وأن يدمي 
محمد البغيلي على سموه موفور الصحة والعافية.


