
أكادمييون لـ »األنباء«: فرحتنا ال توصف بعودة صاحب السمو ساملاً معافى

آالء خليفة

أعرب عدد من األكادمييني 
عن سعادتهم البالغة بانتهاء 
رحلة عالج صاحب الســمو 
األمير الشيخ صباح األحمد 
وعودة سموه ساملا معافى الى 
أرض الوطن، متمنني لسموه 
موفور الصحة والعافية، وأن 
يدمي اهلل عليه نعمة الصحة 

وطول العمر.
وقد بــارك مديــر جامعة 
الكويت د.حســني األنصاري 
للشعب الكويتي عودة صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد إلى أرض الكويت ساملا 
معافى بعد رحلته العالجية 
في الواليات املتحدة األميركية.
وأكد األنصاري أن جميع 
الكويتيني يترقبون بكل شوق 
العودة احلميدة لسموه إلى 
أرض الوطــن بعــد امتثالــه 
للشفاء، مشيرا إلى أن سمو 
األمير »والــد اجلميع وقائد 
العمل اإلنساني يتمتع بحب 
كبيــر في قلــوب الكثير من 

داخل الكويت وخارجها«.
وأعرب عــن أمنياته بأن 
يدمي اهلل عز وجل على سموه 
نعمة الصحة والعافية، وأن 
يدمي على الكويت وشــعبها 
نعمة األمــن واألمان في ظل 

قيادتنا احلكيمة.
من جهتــه، أعــرب مدير 
عام الهيئة العامــة للتعليم 
التطبيقــي والتدريب د.علي 
املضف عن ســعادته بعودة 
صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد إلى أرض الوطن 
ســاملا معافــى، بفضــل اهلل 
وكرمــه، داعيــا اهلل أن يدمي 
على ســموه موفور الصحة 
والســالمة، مؤكــدا أن هــذه 
العودة امليمونــة لهي محط 
فرحة وسعادة للجميع ليس 
فقط للمســؤولني في الهيئة 
والــوزارات احلكوميــة، بل 
الذيــن  جلميــع املواطنــني 
يكنــون كل احلــب والتقدير 
لقائدهم سمو األمير الشيخ 
صبــاح األحمد، الــذي أولى 
دائما اهتمامه وحرصه على 
رفعة الكويت وجعلها منارة 
تنموية متطــورة اقتصاديا 
واجتماعيا وسياسيا، وسعيه 
الدائم لتحقيق رؤى وتطلعات 
تنهض بهذا البلد وتعزز من 
مكانتــه وعالقاته بني الدول 
األخرى وكل ما شهدته الكويت 
مــن نهضــة كانــت لبــوادر 
طيبة أوصى بها ســموه في 
حتقيقها، وال ننسى أن سموه 
كان وســيبقى والداً للجميع 
بإنسانيته وإميانه بأن الكويت 
بلد السالم واحملبة وتعزيز 
مواقفها اإلنسانية مع العالم.
بــدوره، قال عميــد كلية 
العلــوم االجتماعية بجامعة 
الكويــت د.حمود القشــعان 
لـ»األنباء«: باســمي وباســم 
أعضاء هيئة التدريس بكلية 
العلــوم االجتماعية خاصة 
وبجامعة الكويت عامة وباسم 
أبنائنا طالب وطالبات جامعة 
الكويت نحمد اهلل، عز وجل، 

د.ســهام القبنــدي حديثهــا 
لـ»األنباء« قائلة:

»افرحي يا كويت«، نهنئ 
ونبارك للكويت وشعبها وكل 
من يقيم على أرضها الطاهرة 
بعودة صاحب السمو األمير 
الشــيخ صباح األحمد ساملا 
معافى بعد أن مّن اهلل عليه 

مبوفور الصحة والعافية. 
وقالت القبندي: الكويت في 
هذه اللحظات السعيدة إمنا 
تفرح بعودة قائدها وأميرها 
الذي رفع اسم الكويت عاليا 
بكل أنحاء العالم بقدرته على 
رسم األمل في البالد اجلريحة 
العطــاء  فــي  واإلخــالص 
والتعامــل اإلنســاني الراقي 
فــي تبني مختلــف القضايا 
وامللفات العربية ما جعل األمم 
املتحدة ترشــحه بجدارة أن 
يكون قائدا لإلنســانية، فكم 
تفخــر بك الكويت وشــعبها 
ونصلــي ونبتهل إلى املولى 
أن يحفظكم برعايته وكرمه.
وتابعــت قائلــة: لقد أكد 
صاحــب الســمو عــن عمق 
الدافئة التي  العالقة األبوية 
تربطه بشعبه الكويتي احملب 
حني أرســل سالمه وأمنياته 
للشعب يطمئنهم عن صحته 
إمنا هي بادرة إنسانية تعبر 
عن عمق العالقات في البيت 
الواحد وهذا ليس بجديد على 
ســموه الذي نزل في إحدى 
املواقف الصعبة التي حدثت 
في الكويت وهو يتألم ألبناء 
الكويــت في حادثة مســجد 
الشــهيرة  الصــادق بكلمته 
)هذوال عيالي( لذلك، افرحي 
يــا كويت بعودة األب احملب 

ألرضه وأبنائه.

صمام أمان 
من ناحيتها، قالت أستاذ 
القانون السياسي واالجتماعي 
د.غدير أســيري لـ»األنباء«: 
نبارك للشعب الكويتي عودة 
صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد وأن االستعداد 
لــه يعتبر ليــس فقط عودة 
بل هو عيد للكويت وشعبها، 
ونالحظ فرحة الكويتيني منذ 
قرابــة األســبوعني مع بداية 

خبــر العــودة وأن الشــعب 
فرح ويتبــادل اخلبر في كل 
بيــت كويتي ومنــذ أن طلع 
خبــر عودته وكيفية اهتمام 
الصغير قبل الكبير بتاريخ 

ويوم عودة سموه. 
وأردفــت أســيري قائلة: 
عــودة األمير صمــام األمان 
ليس فقط للكويت بل باملنطقة 
ككل، فحكمته الدائمة ووجوده 
الراحــة  متعافــى يضيــف 
والطمأنينــة للشــعب كافة، 
وتستطيع أن تالحظ كم كان 
حزن اجلميع عندما تعرض 
سموه لعارض صحي، وكذلك 
ال يخفى على احد شعور القلق 
عليــه في مرضــه، فهو األب 
والشعب األبناء القلقون على 
صحته، أيضا نشكر دعوات 
الناس داخل الكويت وخارجها 
لصاحب السمو، فكانت هذه 
الدعوات سببا في استعجال 
شفائه، فالكل كان يدعو من 
القلب ملا يقوم به من خيرات 
وأعمال إنســانية في العالم 
فهــو أمير اإلنســانية، نقدر 
اليوم نشــوفه بدعاء الناس 
لــه، وهو ليــس بجديد فهو 
دائما قريب للناس بزياراته 
وتلبية الواجبات االجتماعية، 
فدائمــا ســموه متميز بحب 
النــاس بالطريقــة التلقائية 
فابتســامته اجلميلة املميزة 

أمان للبلد وللمنطقة كلها.

عالقة أبوية 
بدورهــا، قالــت أســتاذة 
العلوم السياســية بجامعة 
الكويــت د.هيلــة املكيمــي 
لـ»األنباء«، »قرت عني« أهل 
الكويت بعودة صاحب السمو 
األمير وقائد اإلنسانية الشيخ 
صباح األحمد ســاملا معافى 
بعد رحلة العالج في اخلارج 
متمنية لسموه موفور الصحة 

والعافية.
وأكدت املكيمي أن العالقة 
بــني صاحب الســمو وأبناء 
الشــعب الكويتي هي عالقة 
أبوية، فهو ذلــك القائد األب 
احلكيــم القريب من شــعبه 
ويعمــل جاهــدا لرفع اســم 
الكويت عاليا، وبفضل اهلل عز 

وجل ثم بفضل جهود سموه 
وسياسته احلكيمة التي تتسم 
بالعقالنية ولغة احلوار متكن 
من إيصــال الكويت لتصبح 
مركزا للعمل اإلنساني وكان 
جديرا بلقب »قائد اإلنسانية«. 
وأوضحــت املكيمــي أن 
جميــع املواطنــني واملقيمني 
يشــعرون بســعادة بالغــة 
وفرحة عارمة لعودة صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد الى أرض الوطن بعد أن 
مّن اهلل عليه بالشفاء، داعية 
اهلل عز وجل أن يحفظ سموه 
مــن أي مكروه ويــدمي عليه 

نعمة األمن واألمان.

فرحة عارمة 
مــن جانبــه، قال أســتاذ 
االعالم بجامعة الكويت د.فواز 
العجمي لـ»األنباء«: مما ال شك 
فيه ان عودة صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد 
الــى أرض الوطن بعد رحلة 
العــالج متثل فرحــة عارمة 
جلميع املواطنــني واملقيمني 
على أرض هذا البلد الطيب، 
الفتــا إلى انــه بفضل جهود 
الســمو  ومثابــرة صاحــب 
األمير الشيخ صباح األحمد 
أصبحت الكويت مركزا للعمل 
اإلنساني، موضحا ان صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد قائد للعمل اإلنساني 
وقائــد للســالم والتســامح 
وحريص دائما وأبدا على ان 
ينعم الشعب الكويتي باألمن 
واألمان واالستقرار والرخاء. 
وذكر العجمي ان صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح 
األحمــد حريص علــى وقفة 
وأياديــه  معــا  الكويتيــني 
الداخل  البيضاء ممتدة فــي 
واخلارج ويشهد له القاصي 

والداني. 
الكويتي  الشباب  متابعا: 
اليــوم ينعــم بالكثيــر مــن 
املساعدات احلكومية التي ما 
كان لهــا أن تــرى النور لوال 
جهود صاحب السمو األمير 
وحرصه على دعم الشــباب 
الكويتي، موضحا: لدينا وزارة 
الدولة لشؤون الشباب والهيئة 

العامة للشباب باإلضافة الى 
الكثير من البرامج واألنشطة 
والفعاليــات التي تركز على 
دعم الشــباب، الفتــا الى ان 
املواطن الكويتي يأتي دائما 
في املقام األولى لدى ســموه 
في مختلف املجاالت وال يفرق 
سموه بني الصغير والكبير 
ويحــرص دومــا على وحدة 

الصف ووحدة الكلمة.
وأكــد العجمــي ان عودة 
سموه للوطن فرحة ال ميكن 
وصفها، فرحة يعيشها الشعب 
الكويتي، داعيا اهلل عز وجل 
ان يدمي على ســموه موفور 

الصحة والعافية.

ملفات عديدة 
وقــال أســتاذ االجتمــاع 
بكليــة  واالنثروبولوجيــا 
العلــوم االجتماعية بجامعة 
الكويت د.يعقــوب الكندري 
لـ»األنباء«: ســعدت الكويت 
بعودة صاحب السمو األمير 
الشــيخ صباح األحمد، تلك 
العودة امليمونــة بعد رحلة 
عــالج قضاها فــي الواليات 

املتحدة األميركية. 
وأكد الكندري دور سموه 
من الناحية السياسية، حيث 
يجوب صاحب السمو شرقا 
وغربا من اجل حلحلة الكثير 
مــن القضايــا السياســية 
العالقة، الفتا الى ان زيارته 
ألميــركا كانــت فــي البداية 
رحلة عمــل ولكنها حتولت 
الى رحلة عالج، وبفضل اهلل 
متكن سموه من جتاوز تلك 
احملنة واستعاد صحته معربا 
عن سعادة الشعب الكويتي 
بعــودة رمــز الدولــة حكيم 
العــرب قائد اإلنســانية الى 
الوطن، ذلــك الرجل الذي ال 
ميكن ان نوفيه حقه بالكلمات 

والعبارات.
وأكــد الكنــدري ان هناك 
الكثير من امللفــات بانتظار 
صاحــب الســمو وبحاجــة 
الــى قراره احلكيــم وأفعاله 
الكثير  وحتركاتــه إلغــالق 
من تلك امللفات بعدما اصبح 
صاحب السمو يشكل صمام 
أمان داخل مجتمعنا احمللي 

أكدوا أن عالقة األمير بالشعب ليست فقط عالقة حاكم ومحكوم بل عالقة أب بأبنائه

د.بدر اخلضري

د.يعقوب الكندريد.ابراهيم احلمود د.غدير اسيري

د.هاشم الرفاعي

د.سهام القبندي د.حمود القشعان

د.حمد العسالوي د.فواز العجمي

على ســالمة صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد 
مــن هــذا العــارض الصحي 
وعودتــه الــى أرض الوطن 

مشافى معافى.
وتابع قائال: ال بأس طهور 
»يــا أبــو ناصر« والشــعب 
جميعــه يدعو لــك في حلك 
وترحالك ونحن بهذه املناسبة 
قــد أقمنــا مناســبة وطنية 
ابتهاجــا وشــكرا هلل علــى 
عودة سموه، ورفعنا العديد 
من الشعارات الوطنية التي 
ترحب بعودة ســمو األمير، 
وكذلك اطلقنا حملة بالتعاون 
مع كل من بيت الزكاة والهيئة 
اإلســالمية اخليرية عنوانها 
»على خطى أمير اإلنســانية 
نسير«، حيث سنقوم بعمل 
خيري تقديرا وعرفانا ووفاء 
ملن فقدناهم من أعضاء هيئة 
التدريــس من كليتنا ســواء 
أكانــوا كويتيــني او غيــر 
كويتيني ومن أبنائنا الطالب 
والطالبات الذين القوا ربهم 
وهم يؤدون أمانة العلم معلنا 
عن حملة خيرية إلنشاء صرح 
تعليمي بعنوان »على خطى 
أميــر اإلنســانية« ســيكون 
هذا الصرح التعليمي خارج 

الكويت.
وختم قائال: نشــكر اهلل 
عز وجــل على عودة ســمو 
األمير وباسمي وباسم الشعب 
الكويتــي نقول »قرت عيون 
الكويــت وأهلهــا ومحبيهــا 
بعودة الشيخ صباح األحمد 
مشافى ومعافى« ونقول »لك 

طولة العمر يابوناصر«.

رجل السالم 
بدوره، قال رئيس جمعية 
أعضاء هيئة التدريس وأستاذ 
القانون العام بكلية احلقوق 
الكويــت د.ابراهيم  بجامعة 
احلمود لـ»األنباء«: ان عودة 
صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد الى وطنه وأهله 
وأحبابــه هي فرحــة كبيرة 
يعيشها جميع أبناء الشعب 
الكويتي احملبني لهذا الرجل 
الــذي أحــب شــعبه فبادله 
الشــعب احملبة واإلخالص. 
وذكــر احلمــود ان صاحــب 
السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد اتفق اجلميع على حب 
ســموه ســواء مواطنون او 
مقيمون، فهو قائد اإلنسانية 
وهــو رجل الســالم واخلير 

والعطاء.
وقــال احلمــود: وباســم 
جميع أعضاء هيئة التدريس 
بجامعة الكويت نعتز بصاحب 
السمو الذي يكن لنا جميعا 
احملبة واألخــوة، وندعو له 
بــدوام الصحــة والعافيــة، 
فســموه حريــص دوما على 
تكرمي األساتذة وأبنائه الطلبة 
مبا يرفع شأن العلماء داخل 

الكويت.

افرحي يا كويت 
وبدأت أستاذة التخطيط 
االجتماعــي بكليــة العلــوم 
االجتماعية بجامعة الكويت 

واملجتمــع اخلليجي وكذلك 
على مستوى املجتمع اإلقليمي 
الى ان وصل الى العاملية في 
أفــكاره ورأيــه، موضحا ان 
الكثير من األشــخاص حول 
العالم يسترشــدون بخبرة 

سموه البالغة والواسعة.
وتابع الكندري قائال: هناك 
قضايا داخلية بانتظار سموه، 
ومنها ان هنــاك دور انعقاد 
جديدا سيتم افتتاحه ملجلس 
األمة في نهاية الشهر اجلاري، 
كمــا مت االتفاق على ذلك مع 
سمو األمير ورئيس مجلس 
األمة، حيث ســيلقي سموه 
كلمته املعتادة في بداية دور 
االنعقاد ويركــز من خاللها 
على اهم التحديات والقضايا 
التي تهم الشأن العام وأيضا 
تهم الشأن احمللي باإلضافة 
إلــى القضايــا التــي تنتظر 
ســموه ومتعلقة بالشــأنني 
اخلليجي واإلقليمي الذي له 
عالقة بالتداعيات الســريعة 
التي متر بها املنطقة وخاصة 
خالل فترة غياب سموه عن 
البالد والكثيــر من األحداث 
التي عصفت باملنطقة والتي 
حتتاج الى موقف ديبلوماسي 

واضح من الكويت. 
ولفت الكندري الى ملف 
االزمة اخلليجية الذي ينتظر 
سمو األمير الســتكمال هذا 
الــدور الرائــد، معربــا عــن 
ســعادة الشــعب الكويتــي 
بكلمات االطراء التي يسمعها 
عن الكويت في جميع الدول 
وموقف الكويــت الذي عبر 
عنــه صاحب الســمو وقائد 
العمــل اإلنســاني وعميــد 
الديبلوماسيني الشيخ صباح 
األحمــد في حــل الكثير من 
القضايا متمنيا لسموه موفور 

الصحة والعافية.

اهتمام بالعلم والعلماء 
الــى  وانتقــل احلديــث 
عضــو هيئــة التدريس في 
قســم االجتمــاع واخلدمــة 
االجتماعيــة بكليــة العلوم 
االجتماعية بجامعة الكويت 
د.حمد العســالوي الذي قال 
لـ»االنبــاء«: نشــكر اهلل عز 
وجــل الذي مّن على صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح 
األحمــد بالصحــة والعافية 
وكلنا سعادة وفرحة لعودة 
الوطــن  الــى ارض  ســموه 
مشافى معافى متمنني لسمو 
األمير قائد اإلنسانية وصمام 
أمان اخلليج موفور الصحة 

والعافية.
وقــال العســالوي: نــود 
أن ننتهــز الفرصــة ونثني 
على جهود صاحب الســمو 
األمير الشيخ صباح األحمد 
في اهتمامه بالعلم والعلماء 
وحرصه الدائم على املشاركة 
في فعاليات جامعة الكويت 
وااللتقــاء بأعضــاء هيئــة 
التدريــس ودعمــه للعلــم 
والبحــث العلمــي، حيث ان 
سموه يؤكد في جميع كلماته 
على أهمية العلم والعلماء. 

متابعا: كما ان سموه ابلغنا 

سالمه اثناء وجوده بالواليات 
املتحدة األميركية وســعدنا 
بعودته للوطن، موضحا ان 
عالقة صاحب السمو بالشعب 
الكويتي ليســت فقط عالقة 
حاكم ومحكومة وإمنا عالقة 

أب بأبنائه.

يوم مميز 
على صعيــد متصل، قال 
أمني ســر اجلمعية الكويتية 
التعليــم د.هاشــم  جلــودة 
الرفاعي لـ»األنباء« إن عودة 
الســمو األمير من  صاحــب 
رحلــة العالج مــن الواليات 
املتحــدة األميركيــة هو يوم 
مميــز جلميع أبناء الشــعب 
الكويتي واملقيمني على أرضها.
وال  الرفاعــي:  وقــال 
نســتغرب أن يحتشــد أبناء 
الكويتي الستقبال  الشــعب 
صاحب السمو األمير الشيخ 
صبــاح األحمد عقــب عودة 
ســموه من رحلته العالجية 
بعد ان مّن اهلل عليه بالشفاء 
إثر عارض صحي ألّم بسموه 
واقتضى ضرورة سفره الى 
الواليات املتحــدة األميركية 
لتلقــي العــالج، وســيخرج 
أبنــاء الكويت ولــن يتمالك 
الكويتيــون واملقيمون على 
ارضها أنفسهم وهم يغالبون 
دمــوع الفرح مبقدم ســموه 
وألسنتهم تلهج بالدعاء الى 
اهلل العلي القدير ان يطيل في 
عمره وميده بالصحة والعافية 
ونرى رفرفــة أعالم الكويت 
وصور صاحب السمو فوق 
املباني مشاركني الكل بفرحة 
العودة املرسومة على وجوه 
اجلميع، شــاكرين اهلل على 
تعالى لعــودة الوالد ألبنائه 

لتقر أعينهم برؤيته.

عنوان احملبة قائد املسيرة 
من جانبه، قال عضو هيئة 
التدريــس في كليــة التربية 
األساســية بالهيئــة العامــة 
للتعليم التطبيقي والتدريب 
د.بــدر اخلضري لـ»األنباء«: 
قرت عيون الشعب وفرحت 
نفوسهم وارتسمت ضحكات 
الفرح والسرور على وجوههم، 
حينما عاد الى الوطن العزيز 
صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد بعد رحلة عالج 

تكللت بالنجاح والتوفيق.
وذكر اخلضري أن الشعب 
الكويتــي واملقيمني انفرجت 
اساريرهم بالراحة والسعادة 
والفــرح حينمــا رأوا قائــد 
الوطنيــة وربانها  املســيرة 
وهو متلهف للعودة الى ارض 
الوطن والشــعب بابتسامته 

املعهودة.
وختــم قائال: نســأل اهلل 
العلي القدير ان يطيل بعمر 
ســموه ويتمم عليه الصحة 
ويحفظه من كل شــر وحاقد 
وأن يحفظ الكويت وشعبها 
من كل مكروه في ظل القيادة 
احلكيمــة لصاحــب الســمو 
األمير الشيخ صباح األحمد 
وسمو ولي عهده األمني الشيخ 

نواف األحمد.

احلمود: اجلميع اتفق على حب صاحب السمو فهو قائد اإلنسانية ورجل السالم واخلير والعطاء 

العجمي: األمير حريص على دعم الشباب وأيادي سموه البيضاء ممتدة في الداخل واخلارج 
أسيري: صاحب السمو صمام األمان فحكمته ووجوده معافى يضيفان الراحة والطمأنينة 

العسالوي: صاحب السمو مهتم بالعلماء وحريص على دعم العلم والبحث العلمي 

د.هيلة املكيمي

البدّيح: حكمة صاحب السمو جّنبت البالد
الكثير من الكوارث واألزمات التي تشهدها املنطقة

عبــر احملامــي أحمد حمد 
البديــح عــن ســعادته، كمــا 
جميع أبناء الشعب الكويتي، 
بعودة صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد، حفظه 
اهلل ورعاه، ساملا معافى إلى 
أرض الوطــن بعد أن مّن اهلل 
تعالى عليه بالشفاء، متوجها 
بالتهنئة إلى ســموه وســمو 
ولي عهده األمني الشيخ نواف 
األحمد وألبناء الكويت جميعا. 
وقــال البديح: إن جميع أبناء 
الكويت واملقيمني الشرفاء على 
أرضها كانت قلوبهم وأفئدتهم 
معلقة بالدعاء لصاحب السمو 
األمير بالسالمة الدائمة، وأن 
تكلل رحلة عالجه بالشــفاء 

نفخــر مبســيرته احلافلــة 
بالعطاء فــي جميع املجاالت 
واالقتصاديــة  السياســية 
والعلمية والصحية والرياضية 
واالجتماعيــة وغيرها، ومبا 
تشــهده الكويت مــن نهضة 
تنموية حقيقية. وأشار البديح 
إلى ما ناله صاحب السمو من 
اهتمام إقليمي وعربي ودولي 
بفضل حكمة ســموه ودوره 
البنــاء في اســتقرار الكويت 
واملنطقة، وملبادرات ســموه 
اإلنســانية ودعمــه ملبادرات 
اخلير وحرصه على التقريب 
بني األشقاء واألصدقاء وجتنب 
اخلالفــات، فتاريــخ ســموه 
الديبلوماسي شــاهد على ما 

يتمتع به من حكمة في التعامل 
مع القضايا الدولية مبا يعتريها 
مــن أزمات وخالفــات، حيث 
كان لسموه دور بارز في حل 
الكثير من القضايا، وجتنيب 
الكويت العديد من أضرار وآثار 
األزمات واحلروب التي تشهدها 
منطقتنــا، بل كانــت الكويت 
بفضل توجيهات أميرنا عونا 
للشعوب في نكباتها وبلسما 
جلراحهم، فاســتحق ســموه 
التكرمي األممي وتسميته »قائدا 
للعمل اإلنساني«، و»الكويت 
بلــد اإلنســانية«، مؤكــدا أن 
الكويتيني سيبقون مع سموه 
وخلف قيادته احلكيمة على 
العهد دائما في العمل اخليري.

أحمد البديح

العاجــل، داعــني البــاري عز 
وجــل أن يــدمي على ســموه 
الصحــة والعافية، وأن يبقى 
نبراسا شامخا فوق رؤوسنا 

ناصر العيار: الكويتيون تنفّسوا الصعداء بعودة »العود«
وصفت مبرة خير الكويت 
العــودة امليمونــة لصاحب 
السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد الى البالد بعد رحلة 
عالج فــي الواليات املتحدة 
األميركية بأنها مبنزلة عودة 
الروح للكويتيني الذين أحبوا 
سموه وبادلوه احلب باحلب 
والوفاء بالوفاء ولذلك فقد 
تنفســوا الصعــداء وكذلك 
للعمل اخليري واإلنســاني 
الــذي لطاملــا رعاه ســموه 
وأعطــاه مــن مالــه ووقته 
وجهــده حتى جعلــه قوال 
وعمــال تاجا علــى رؤوس 

الكويتيني.
وقــال رئيــس مجلــس 
العيار:  ادارة للمبرة ناصر 
باألصالة عن نفسي وبالنيابة 
عن اخواني وأخواتي أعضاء 

بأن يعيده الى وطنه وأهله 
ســاملا معافــى ليســتكمل 
مســيرته في قيادة سفينة 
الكويت التي تبحر بتوازن 
ومهارة وحكمة في ظل رياح 
عاتية ومناخ اقليمي ملتهب 
فكــم نحن في أمس احلاجة 
لســموه الذي ضــرب أروع 
األمثلــة في احلكم الرشــيد 
واجتهــد فــي نشــر ثقافــة 
الســالم والتســامح ما عزز 
مكانة الكويت عربيا وإقليميا 

ودوليا.
وتابع العيار بالقول: كما 
أن عودة ســموه من شأنها 
تهيئــة األجــواء نحو مزيد 
من رفع شأن العمل اخليري 
واإلنساني الذي بلغ ما بلغ 
مــن مكانة وحقــق ما حقق 
من سمعة بفضل اهلل تعالى 

ورعايــة صاحــب الســمو، 
حفظــه اهلل، لــه األمر الذي 
جعل أرفع منظمة دولية وهي 
األمم املتحدة متنح ســموه 
اللقب غير املســبوق )قائد 
العمل اإلنساني( فضال عن 
اعتبار بلدنا مركزا إنسانيا 
عامليــا وهمــا لقبــان غيــر 
مسبوقني البتة، األمر الذي 
جعل من الكويت ذلك البلد 
الصغير بلدا كبيرا مبواقفه 

التي يجسدها سموه.
واختتم العيار: ندعو اهلل 
بعد أن قرت أعيننا بالعودة 
امليمونة لصاحب السمو أن 
يحفظــه لنا قائــدا ومعلما 
ووالــدا وأن يوفقه ويرعاه 
ويسدد خطاه لتحقيق املزيد 
من النهضة لبلدنا والوصول 
بسفينة الوطن الى بر األمان.

ناصر العيار

مجلــس اإلدارة نهنــئ كل 
الكويتيني واملقيمني ونهنئ 
أنفسنا بهذه العودة امليمونة، 
ونشــكر اهلل عــز وجل أن 
أكرمنــا وأفــاض علينا من 
فضله وكتب الشفاء لصاحب 
السمو واستجاب لدعواتنا 

د.علي املضفد.حسني االنصاري

11
قرّتْ عني الكويتاجلمعة ١٨ اكتوبر ٢٠١٩


