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اجلمعة ١٨ أكتوبر ٢٠١٩ قرّتْ عني الكويت

اقتصاديون لـ »األنباء«: أميرنا نافذ البصيرة وواسع الرؤية
 طارق عرابي ـ يوسف الزم 

 باهي أحمد

ما زالت أجواء الفرح بعودة 
صاحب السمو األمير الشيخ 
صبــاح االحمد ســاملا معافى 
إلــى أرض الوطن، بعد رحلة 
العالج التي قضاها مؤخرا في 
املتحــدة األميركية  الواليات 
والتي تكللت بالشفاء، تسود 
كل االوساط الكويتية، بجميع 

فئاتها.
وبهــذه املناســبة، عبرت 
الفعاليــات  مــن  مجموعــة 
االقتصادية عبر »األنباء« عن 
سعادتها بعودة صاحب السمو 
بعد أن شافاه اهلل وعافاه من 
الوعكة الصحية التي أملت به، 
مؤكدين أن سموه هو صمام 
األمان وربان سفينة الكويت 
الذي استطاع قيادتها إلى بر 
األمان بكل حنكة واقتدار، منذ 
أن كان وزيــرا للخارجية ثم 
رئيسا ملجلس الوزراء، وحتى 

وصوله إلى سدة احلكم.

مشاعر متناثرة
وبهذه املناسبة، عبر عضو 
ونائب أمني الصندوق الفخري 
فــي غرفــة جتــارة وصناعة 
الكويــت فهــد اجلوعــان عن 
سعادته بعودة صاحب السمو 
االمير الشيخ صباح االحمد، 
حفظه اهلل، إلى البالد ســاملا 
معافى، مؤكدا ان كل ما يحدث 
هذه األيام من تعبيرات عفوية 
ومشــاعر متناثــرة وكلمات 
تتســابق لتخرج معبرة عن 
مكنونات الصدور ليعلم أننا 
بخيــر وأننــا في أمــن وأمان 
بوجــوده، وأن اهلل عز وجل 
يحفظ هــذه اللحمة بعنايته 
الكرمية ومبا أنزله في صدورنا 
من طمأنينــة وإميان وحب، 
وتلك خصوصيــة ننفرد بها 
دون كثير من شعوب األرض.
وشــدد على ان هذه االيام 
ملناســبة ســعيدة ابتهج بها 
الوطن واملواطن، فأهال بسمو 

وقائد لإلنســانية فــي وقت 
تعصف بالعالم موجات العنف 
والقالقل والدمار، متمســكني 
بنهج سموه لتحقيق تطلعات 

سموه نحو رفعة الكويت.
وأكد على أن عودة والدنا 
وقائدنا ساملا معافى، تسجل 
ضمن املناســبات السعيدة 
التي مير بها وطننا، خاصة 
أنها قد أعــادت الفرحة إلى 
قلوب املواطنــني واملقيمني 
ملا ميثله حامل لواء نهضتنا 
البنــاء  وقائــد  الشــاملة 
والتنمية من قيمة راسخة 
في قلوب اجلميع وفي شتى 
أرجاء العالم، إن ما يعيشه 
وطننــا احلبيب هذه األيام 
مــن فرحــة غامرة بشــفاء 
صاحب الســمو ميثل داللة 
بارزة على عمق العالقة بني 
احلاكم وأبنائه، ومؤشرا على 
قوة الترابط االجتماعي الذي 
يعد من أهم الســمات التي 
حبا اهلل بها دولتنا احلبيبة، 
وتأكيــدا علــى أن القيــادة 
والشــعب جسد واحد على 

اهلل عليه بالشفاء وموفور 
الصحة والعافية، مؤكدا أن 
الكويت قــد ازدانت بالفرح 
والســرور بعد عــودة أمير 
اإلنسانية، الفتا إلى أن هذه 
املناسبة تســتحق أن نقف 
عندها ونسجد للخالق شكرا 
بعد أن مّن على قائدنا وألبسه 
ثوب الصحة والعافية وأعاده 

إلى أرض الوطن.
وأعرب عن شكره هلل عز 
وجل على استجابته لدعوات 
الكويتي الصادقة  الشــعب 
لســموه بالشــفاء والعودة 
ساملا الى ارض الوطن، مؤكدا 
أن سمو أمير البالد له مكانة 
كبيرة في قلوب الكويتيني 
وشعوب العالم أجمع كونه 
قائد العمل االنساني باالضافة 
الى مــا يتمتع به من حكمة 
ورؤية ســديدة في مختلف 
القضايا خليجيــا واقليميا 

وعامليا.

فرحة العودة
من ناحيته، قــال اخلبير 

على العودة امليمونة لصاحب 
السمو محاطا برعاية الرحمن 

ومكلال بالصحة والعافية. 

أبونا العود
أعرب رجــل األعمال داود 
معرفي عن ســعادته بعودة 
صاحب السمو الشيخ صباح 
االحمد اجلابر الصباح أميرنا 
وقائدنا ووالدنا وربان سفينة 
الكويت التي يقودها دائما وأبدا 
الى بر األمان، بعد أن من املولى 
عز وجل على سموه بالشفاء 
ووافر الصحة والعافية، داعيا 
العلي القدير أن يحفظ سموه 
وأن ميتعــه مبوفور الصحة 

والعافية.
وأضاف ان فرحة الكويتيني 
بعــودة »أبونا العود« ســاملا 
غامنا مشــافى معافى تعتبر 
عيدا لكل الكويتيني، خاصة أن 
سموه أب لكل الكويتيني الذين 
لم يتوانوا طوال فترة غيابه 
عن الدعاء لســموه بالشــفاء 
العاجل، والعــودة الى أرض 
الكويت احلبيبة ساملا معافى، 
داعني املولى عز وجل أن يحفظ 
سمو األمير وأن يبعد عنه أي 
سوء، وأن يبارك في عمره وأن 
يحفظه للكويت وللكويتيني 
أميرا ووالــدا ومعلما وقائدا 

لإلنسانية.
وقال إن لســموه مسيرة 
مباركــة خالــدة فــي تاريــخ 
الكويت ســواء فيمــا يتعلق 

هذه األرض الطيبة.

صمام األمان
من ناحيته، قال اخلبير 
واملقيم العقاري عبدالعزيز 
الدغيشم »ندعو لسموه أن 
يســدد اهلل خطــاه ويعينه 
على املضــي قدما في قيادة 
وطننــا فــي هــذه املرحلــة 
االســتثنائية التي تعيشها 
املنطقــة والعالم، فســموه 
صمام األمان عبر سياســته 
املتوازنة التي ســاهمت في 
الكويــت منصــات  اعتــالء 
التتويــج الدولية واألممية، 
وقائــد متميز اســتطاع أن 
يحقق االســتقرار للكويت، 
علــى الرغــم مــن الظروف 
الصعبة والتحديات الكبير 

التي تواجهها املنطقة.
وتقدم الدغيشم بأصدق 
التهاني وأجمــل التبريكات 
لسمو األمير الشيخ صباح 
األحمد والى الشعب الكويتي 
الكــرمي، مبناســبة عــودة 
صاحب الســمو، بعد أن مّن 

العقــاري ســليمان  واملقّيــم 
أبنــاء  الدليجــان إن فرحــة 
الكويت واملقيمني على أرضها، 
بعودة والدنا وقائد مسيرتنا، 
يستشعرها اجلميع، فقلوب 
وألسنة أبنائه كانت وما زالت 
تلهــج بالدعاء لــه وتتضرع 
للمولــى عز وجل بــأن يدمي 
على صاحب السمو أمير البالد 

موفور الصحة والعافية.
وأضاف أن »ســمو األمير 
نــذر حياته خلدمة بالده أوال 
ثم خدمة االنســانية جمعاء، 
حتى وصلت أياديه البيضاء 
الى شتى بقاع وشعوب العالم، 
وفاز نتيجة لذلك بلقب قائد 

العمل االنساني«.
  وأشــار الدليجــان إلى أن 
اهلل قــد مّن على أهل الكويت 
كافة بعودة والدهم بعد أن مّن 
اهلل عليه بالشفاء العاجل من 
العارض الصحي الذي ألم به، 
وها هي الكويت تفتح ذراعيها 
ترحيبا بعودة أميرها الغالي 
معافى مشافى، فاحلمد هلل على 
نعمة الشفاء، واحلمد له كذلك 

بجهــوده املتواصلة للحفاظ 
على استقرار الكويت وحتقيق 
اخلير واالزدهــار ألبنائها أو 
باعتبار ســموه صمام األمان 
بالنسبة للكويت ومثاال للبذل 
والعطــاء والتضحية خلدمة 
بالده وشعبها وإعالء مكانتها 
بني األمم وتعزيز وجودها في 

احملافل الدولية.

مكانة كبيرة
بدوره، قال رئيس مجلس 
الوطنيــة  الشــركة  إدارة 
حلاضنات األعمال علي مبارك 
إن عودة سمو األمير الشيخ 
صباح األحمد الى وطنه الكويت 
هي عودة ميمونة انتظرناها 
وانتظرهــا الكويتيون كافة، 
مؤكدا أن لسمو األمير مكانة 
كبيرة في قلوب اجلميع وفي 
قلب كل كويتــي بقدر املكانة 
الكبيرة للكويت وللكويتيني 
فــي قلــب ســموه، الذين لم 
الدعاء لســموه  يتوقفوا عن 
في كل حلظة، منذ غادرنا في 
رحلة عــالج وحتى وصوله 
ســاملا غامنا يتمتع بالصحة 
والعافية، داعني املولى عز وجل 
أن يحفظ سمو األمير ويبعد 

عنه أي سوء.
واضاف قائال »إذ أغتنم هذه 
املناسبة الطيبة التي أثلجت 
صدورنا وأهل الكويت األوفياء 
أرض  علــى  الشــرفاء  وكل 
الكويت، لنتوجه جميعا إلى 
اهلل العلي القدير رافعني أكف 
الضراعة بخالص الدعوات أن 
يحيط ســموه بكرمي عنايته 
وعظيم رعايته ودوام حفظه، 
وأن يدمي على ســموه لباس 
الصحة وثوب العافية ورداء 
السعادة، الســتكمال مسيرة 
والبنــاء  والعطــاء  اخليــر 
احلضاري للمجتمع الكويتي 
الــذي ينعــم حتــت رعايتــه 
الكرمية بالنماء واالســتقرار 
والطمأنينة والتعايش األخوي 
بني كافة أطيافه بروح االسالم 

السمحة«.

أجواء الفرح ما زالت متواصلة بعودة صاحب السمو األمير ساملاً معافى

علي مباركسليمان الدليجان

االمير، حفظه اهلل، في وطنه 
وبني ابناء شــعبه بعد أن من 
اهلل عليه بالشفاء وألبسه ثوب 
الصحــة العافيه، انها لفرحة 
غامره غمرت جميع القلوب، 
فالــكل فــرح بقــدوم قائدنــا 
ووالدنــا »امير االنســانية«، 
امير احب شــعبه فــردا فردا 
الصغير منهم والكبير، الرجل 
واملرأة، الشاب واملسن، اليتيم 
والفقير، فأعطوه احلب الذي 
ســكن واســتقر في اوســط 
قلوبهم، اهتم بوطنه وبشعبه 
وكرس وقتــه واهتمامه لهم، 
واعطاهم الكثير حتى عم خيره 
للجميع في ارجاء العالم، فنال 
خيره الكثير من شعوب العالم 
املنكوبة واحملتاجــة، فهنيئا 
للجميع بعودة اميرنا الى ارض 

الوطن ساملا معافى.

مسيرة اخلير
بدوره، أعرب رئيس مجلس 
إدارة شــركة أعيان العقارية 
منصور املبارك عن ســعادة 
أهــل الكويت جميعــا بعودة 
صاحب الســمو األمير، داعيا 
اهلل أن يحفظ سموه بحفظه، 
وأن ميده بطول العمر والصحة 
والعافية، ليكمل مسيرة اخلير 
التــي بدأها وعجلــة التنمية 
التي قادهــا، ودوره الريادي 
الــذي أطــره علــى مســتوى 
املنطقة والعالم كسياسي نافذ 
البصيرة، وحكيم ثاقب الرؤية، 

منصور املبارك: نسأل اهلل أن ميد بعمر سموه ليكمل مسيرة اخلير وعجلة التنمية فهد اجلوعان: مشاعر متناثرة وكلمات تتسابق خرجت لتعبر عن مكنونات الصدور

داود معرفي: فرحة عودة »أبونا العود« ساملًا غامنًا معافى تعتبر عيدًا لكل الكويتيني
سليمان الدليجان: نذر حياته خلدمة بالده أواًل ثم خدمة اإلنسانية جمعاء ليفوز بلقب قائد اإلنسانية

علي مبارك: لسمو األمير مكانة كبيرة في قلوب الكويتيني وعودة ميمونة انتظرها اجلميع

الشريكة: صاحب السمو قائد فذ
ميزه اهلل باحلكمة والبصيرة 

أسامة أبوالسعود

برعاية وزير األوقاف ووزير الدولة لشؤون 
البلدية فهد الشعلة نظم مركز تعزيز الوسطية 
في وزارة األوقاف محاضرة توعوية في مدرسة 
احلسن بن الهيثم املتوسطة للبنني في منطقة 
صباح الســالم بالتعاون مــع وزارة التربية، 
وذلك ضمن فعاليــات امللتقى األول لبرنامج 
»ســالمي لكل كويتي وكويتية«. وقال ممثل 
وزير األوقاف ووزير الدولة لشؤون البلدية - 
مدير مركز تعزيز الوسطية د.عبداهلل الشريكة 
إن هذا امللتقى مبنزلة رد للتحية مبثلها على 
صاحب الســمو، حفظه اهلل، وهو رد التحية 
على قائد فذ ميزه اهلل باحلكمة والبصيرة في 

األمور السياسية وبالعطف والرحمة واألبوة 
ألبناء شعبه.

وأضاف: إننا نرسل من خالل هذا امللتقى 
رسالة إلى جميع شعوب العالم نبني من خاللها 
قوة ومتانة العالقة بني احلاكم واحملكوم في 
الكويت، وأســأل اهلل عز وجل أن يدمي األمن 

واألمان على كويتنا الغالية. 
وتابع الشــريكة أن الشــراكة بــني وزارة 
األوقاف ممثلة مبركز تعزيز الوسطية ووزارة 
التربيــة تؤتي ثمارها مبثل هذا امللتقى الذي 
تضافرت فيه اجلهود للترحيب بعودة صاحب 
السمو األمير ساملا إلى أرض الوطن في صورة 
جميلة كشفت روح التالحم والتقارب بني أبناء 

الوطن الواحد.

في امللتقى األول لبرنامج »سالمي لكل كويتي وكويتية«

د.عبداهلل الشريكة وعدد من القيادات التربوية مع مجموعة من الطالبات املشاركات في امللتقى 

مركز الكويت للتوحد يحتفل بعودة سمو األمير
ليلى الشافعي

ازدانت جنبــات املركز الكويتي 
اإلنســانيـ  مركــز الكويت للتوحد 
بصور أمير اإلنسانية وقائدها، وردد 
طلبــة املركــز وطالباتــه ومعلموه 
كلمــات احلــب والســالمة والوالء 
وعمــت جنبات املركــز األغاني في 
حب األمير وسالمته، وانشغل الطلبة 
والطالبات كل حسب مستواه برسم 
العلم والقبالت حول صورة األمير 
وكتابة كلمة بابا صباح، حتية وسالم 
لقائــد اإلنســانية ورائدها، احتفاال 
بعودته ساملا معافى ألرض الوطن 
الغالي، وشــاركت مؤسسة ومدير 
مركز الكويت للتوحد ورئيس منظمة 
التوحد العاملية د.ســميرة السعد، 

 من احتفاالت طلبة مركز الكويت للتوحد بعودة صاحب السموالطلبة والطالبات فرحتهم.

احلويلة: نهنئ أنفسنا وشعبنا 
بعودة والدنا وربان سفينتنا ساملاً معافى

توجه الوكيل املساعد 
للتعليم اخلاص والنوعي 
التربيــة  وزارة  فــي 
د.عبداحملســن احلويلة 
باملباركــة والتهنئــة إلى 
الســمو األمير  صاحــب 
الشــيخ صبــاح األحمد، 
حفظه اهلل ورعاه، وإلى 
ســمو ولي عهــده األمني 
الشيخ نواف األحمد، وإلى 
القيادة السياسية وجلميع 
أبنــاء الشــعب الكويتي 
املخلص واملقيمني الشرفاء 

على تراب هذا الوطن الغالي مبناسبة عودة 
والدنا وربان سفينتنا ساملا معافى بفضل 
اهلل تعالى.  وأكد د.احلويلة: اننا في احلقيقة 
نهنئ أنفســنا بهذه املناسبة الغالية على 
قلــوب اجلميــع، فصاحب الســمو يتمتع 
مبحبة استثنائية من جميع أبناء الشعب 

الكويتي وله مكانته اخلاصة 
لدى قادة وشــعوب املنطقة 
والعالم نظرا ملــا يتمتع به 
ســموه من حكمة سياسية 
وأشــاد  وديبلوماســية. 
د.احلويلــة كذلــك بحرص 
صاحب السمو على مستقبل 
األبناء ورعايته ودعمه للعلم 
والتعليم، وتأكيده الدائم على 
بناء اإلنسان وتوفير جميع 
سبل املعرفة ووسائل إجناح 
العمليــة التربوية لتحقيق 
أفضل النتائج ألبناء الكويت 
في جميع املجاالت ليســهموا بشكل فعال 

في بناء وطننا احلبيب.
وفي اخلتام، دعا د.احلويلة اهلل تعالى أن 
ينعم على أميرنا ووالدنا بالصحة والعافية 
دائما، وأن يدمي على الكويت وشعبها نعمة 

األمن واألمان في ظل قيادته احلكيمة.

د.عبداحملسن احلويلة

د.جاسم مهلهل الياسني 

عبدالعزيز الدغيشم: سياسته املتوازنة ساهمت في اعتالء الكويت منصات التتويج الدولية 

داود معرفيعبدالعزيز الدغيشممنصور املباركفهد اجلوعان

»الرحمة العاملية«: قّرت عني الكويت 
بعودة صاحب السمو

تقدمت جمعية الرحمة 
آيــات  العامليــة بأســمى 
إلى  التهانــي والتبريكات 
الشعب الكويتي مبناسبة 
عودة صاحب السمو األمير 
الشــيخ صبــاح األحمــد، 
حفظه اهلل ورعاه، من رحلة 
عالج ناجحة في الواليات 

املتحدة األميركية.
وعبر رئيــس مجلس 
الرحمــة  جمعيــة  إدارة 
العامليــة د.جاســم مهلهل 
الياسني عن سعادته بعودة 

صاحب الســمو ســاملا معافى إلــى الكويت 
بعــد رحلته العالجية مــن الواليات املتحدة 

األميركية.
وأضاف أن عودة ســموه أدخلت الفرحة 
فــي كل بيت كويتي وجعلت كويت األســرة 
الواحدة تلتف حول قائدها وراعي نهضتها 
معبرة عن مشــاعرها الصادقة جتاه سموه، 
وأوضح الياســني أن لصاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد مكانة خاصة في قلوب 
الكويتيني، فهو األب للجميع والقائد احلكيم، 
وهو مصدر فخر بدوره اإلصالحي واإلنساني 

خليجيا وإقليميا وعامليا.
من جانبه، هنأ نائب رئيس 
مجلــس اإلدارة واألمني العام 
يحيــى العقيلي قائــال: قرت 
أعيننا بعودة صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد، 
ساملا معافى إلى أرض الوطن، 
وما االستقبال الشعبي لسموه 
إال دليل على التالحم واحملبة 
املتبادلة التي يكنها الشــعب 

لسمو األمير والد اجلميع.
الكثيــر  إلــى أن  وأشــار 
مــن شــعوب العالــم العربي 
واإلسالمي كانت تدعو لسموه بالشفاء العاجل، 
مشيرا إلى مكانة سموه الدولية كقائد للعمل 
اإلنساني، وأعماله اإلنسانية عبر العالم التي 
غرست محبته في قلوب الشعوب، مبينا أن 
األيتام في مجمعــات الرحمة العاملية حتمد 
اهلل عز وجل على عودة صاحب السمو ساملا، 
تلك اجلهود اخليرة جعلت صاحب الســمو 
قائدا للعمل اإلنســاني ودولة الكويت مركزا 
إنسانيا عامليا من قبل األمم املتحدة، في إجناز 
مستحق رسخ مكانة الكويت عاليا في أعرق 

احملافل الدولية.

أشار إلى أن اجلميع يسجدون هلل شاكرين عودة سموه ساملاً معافى

هيئة العناية بالقرآن
هنأت الكويت اإلنسانية

العنزي: كل طوائف العمل
النقابي ستكون دائمًا اجلندي 

املخلص في البناء والتعمير

هنــأ مدير عــام الهيئة 
العامــة للعنايــة بطباعة 
ونشر القرآن الكرمي والسنة 
النبويــة وعلومهما د.فهد 
الديحاني وجميع العاملني 
الكويــت وشــعبها  فيهــا 
مبناســبة وصول صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد، سائلني اهلل العظيم 
رب العرش العظيم أن يدمي 
على سموه الصحة والعافية 
ويجعلــه ذخــرا للكويــت 
وشعبها، وأن يحفظ الكويت 

من كل مكروه.

صــرح رئيــس االحتاد 
العام لعمال الكويت أحمد 
عقلــة العنزي بأن احلركة 
العماليــة الكويتيــة بــكل 
أطيافهــا ومنظماتها كانت 
تنتظر بفارغ الصبر عودة 
صاحب السمو الشيخ األمير 
صباح األحمد، ونسجد هلل 
شــاكرين لوصوله ســاملا 
معافى ليســتمر في قيادة 
الكويت والشعب الكويتي 
الرقــي واالزدهــار  علــى 
وليســاهم بحكـــــمته في 

قيادة أمته العربية واإلسالمية فهو أمير اإلنسانية وأمير 
القلوب.

وأشار العنزي إلى أن العالم كله وليس الشعب الكويتي 
فحسب، كان يتطلع إلى عودة صاحب السمو وهو يتمتع 
بكامل صحته وعافيته لتمتد أيادي اخلير واملشاركة في 

قيادة اإلنسانية نحو اخلير والنماء للجميع.
وتابع: ان صاحب السمو قد أسر القلوب بحبها وتعلقها 
بســموه ملــا قدمه ويقدمه من مواقف يشــهد لها اجلميع 
والعالم كله يقر بحكمته في معاجلة األزمات واملشــاكل 

التي تعصف بالعديد من املناطق اإلقليمية والدولية.
وأكــد العنــزي أن كل طوائف العمــل النقابي تعاهد 
صاحب السمو على أن تكون دائما هي اجلندي املخلص 
الذي يــساهــــم ويشــــارك صــاحب الســـمو األمير في 
البناء والتعمير وازدهار الكويت، كويت عام ٢٠35، التي 
يحلم بها صاحب السمو للكويت والشعب الكويتي، بأن 
يراهــا عالية زاهرة بني األمم وأن ينعم شــعبها بالرخاء 

واالستقرار.

د.فهد الديحاني

أحمد العنزي


