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اجلمعة ١٨ اكتوبر ٢٠١٩ قرّتْ عني الكويت

رياضيون: األمير قائد نهضة الكويت احلديثة.. وعودته معافى عيد لنا
ناصر العنزي ـ مبارك اخلالدي 

عبدالعزيز جاسم ـ يحيى حميدان 
يعقوب العوضي ـ هادي العنزي

عبــر عدد من املســؤولني 
الرياضية عن  والشــخصيات 
فرحهــم وســعادتهم بوصول 
صاحب الســمو األمير الشيخ 
صباح األحمد ساملا معافى الى 
أرض الوطن بعــد رحلة عالج 
في الواليات املتحدة االميركية، 
متمنني أن ميــن اهلل عز وجل 
عليه بالصحــة والعافية وميد 
في عمره، مؤكدين ان صاحب 
السمو االمير له أياد بيضاء على 
الكويتية والرياضيني  الرياضة 
وخاصة الشباب. ولن ننسى دعم 
وحرص سموه لتذليل كل العقبات 

أمام أبنائه الرياضيني.
وقال رئيس مجلس إدارة 
احتاد كرة السلة رشيد حامد 
العنزي إن عودة صاحب السمو 
األمير أســعدت الكويت كلها 
املنطقــة،  وأهلهــا وشــعوب 
فسموه القائد احلكيم صاحب 
الرأي السديد والنظرة البعيدة 
املدى، واليد احلانية التي دائما 
ما جتدها متد يد املساعدة لكل 
محتــاج أو منكــوب ملختلف 
الشــعوب، ومحل فخــر دائم 
جلميع أهل الكويت، ولن ننسى 
دعم وحرص وتوجيه سموه 
الكرمي بتذليل كل العقبات أمام 
أبنائه الرياضيني في مختلف 
األلعــاب، لتقدمي أبهى صورة 
مشرفة للشباب الكويتي في 
البطوالت اإلقليمية والدولية، 
وهو ما يدفعنا دائما إلى بذل 
كل اجلهود من أجل خير متثيل 
للكويت في جميع املناسبات 

الرياضية.

مناسبة سعيدة
أبــدى رئيس  إلــى ذلــك، 
مجلس إدارة احتاد رفع األثقال 
طالل اجلسار سعادته الغامرة 
بعودة صاحب السمو األمير، 
مؤكدا أنها مناســبة ســعيدة 
وفرحــة غامرة عمت كل بيت 
في الكويت، مضيفا ان سموه 

السامية نبراس نقتدي به في 
حياتنا العملية.

وذكر الدبوس أن تســمية 
ســمو األميــر بقائــد العمــل 
اإلنســاني محل فخر واعتزاز 
من قبل جميع املواطنني، وهي 
وسام فخر لكل كويتي، وتأكيد 
عاملــي على احلس اإلنســاني 
الرفيع لسموه وحرصه على 
تخفيف آالم ضحايا احلروب 
والكوارث الطبيعية في مختلف 
دول العالم، مضيفا ان سموه 
أبنــاءه  حفظــه اهلل يولــي 
الرياضيــني اهتمامــا كبيــرا، 
وقد حققت الرياضة الكويتية 
العديد من اإلجنازات العاملية 
بفضل دعم واهتمام ســموه، 
املزيد  الرياضيون  وسيحقق 
مــن اإلجنازات في املســتقبل 
املنظــور بفضــل التوجيهات 

السديدة لسموه.

دعم ورعاية
مــن جانبه، أبــدى رئيس 

الدولــي لكرة اليد د. حســن 
الســمو  مصطفى ان صاحب 
أمير البالد بدون ريب يعتبر 
ميزان االمة العربية من خالل 
احترامه وحبه وتعامله الراقي 
مع اجلميع وخبرته الواسعة 
في التعامل السياسي، كما أنه 
من كان يقرب وجهات النظر 
ويحل الكثير مــن اخلالفات، 
وعبــر رحالتــه املكوكية من 
دولــة الى أخــرى ومن خالل 
خبراتــه الكبيرة فــي املجال 
السياسي فإن الدول العربية 
حتتــاج وجوده على مختلف 

األصعدة واملستويات.
وأضاف مصطفى ان صاحب 
السمو جتاوز بحكمته احلدود 
العربيــة الــى العاملية وجنح 
في حل الكثير من املعضالت 
السياسية ليثبت حقا انه امير 
اإلنسانية وهو ما نحتاجه في 
العالم حاليــا حيث تزيد فيه 
اخلالفات السياسية دون هوادة 
وتنتج عنها الكثير من احلروب 

ونســأل الباري عز وجل ان 
يطيل في عمر سموه.

إشراقة أمل
ومن جهته عبر امني السر 
العــام بنادي اجلهــراء خلف 
السهو عن ســعادته الغامرة 
وكافة منتسبي نادي اجلهراء 
مؤكدا انها ساعة مباركة بعودة 
االب جلميع من يســكن على 
هذه االرض الطيبة املباركة، 
وصاحب الســمو يســكن في 

قلوبنا قبل اي منزل آخر.
واضاف اننــا اعتدنا على 
ان ال  رؤيتــه ونســأل اهلل 
يحرمنا منه فابتسامته الدائمة 
كانت كافية إلشراقة امل جديد 
فــي كل النواحي السياســية 
والرياضيــة  واالجتماعيــة 
وهي من متنح االمل للمواطن 
وكل مقيــم على هذه االرض. 
ويحدونا االمل مع عودة سموه 
الى ارض الوطــن بأمل كبير 
وبقوة على كافة االنشطة في 
البــالد وخصوصا الرياضية 
منهــا فهــي الدافــع املعنوي 
الرياضيــة  للقفــزة  الكبيــر 
املشــهودة بعد رفــع االيقاف 
وزيادة الدعم وتطور املنشآت 
ونسأل اهلل ان يحفظ سموه 

ويدميه ذخرا للبالد.

قرت عني الكويت
وقال امني السر العام لنادي 
فروسية اجلهراء ناصر اخلالدي 
ان اليوم هو عيد للكويت واهلها 
واملقيمني على ارضها ونقول: 

مجلــس إدارة حتــاد املالكمة 
محمد منســي سعادته بقدوم 
صاحــب الســمو األميــر إلى 
الوطــن مكلــال بتــاج  أرض 
الصحة والعافيــة، مؤكدا أن 
لصاحب السمو الفضل األول 
فيمــا وصلت إليــه الرياضة 
الكويتية عامــة من إجنازات 
وبطوالت عاملية. وقال: »يوم 
عودة سمو األمير عيد ومناسبة 
وطنية غالية في نفوسنا، فهو 
األب والقائد واحلكمة والرأي 
الســديد، وقد طالــت الكويت 
بحكمة سموه أعلى اآلفاق في 
املياديــن واملجاالت،  مختلف 
ويتطلــع أبنــاء الكويــت إلى 
األفضــل دائمــا بفضــل دعم 
واهتمام ســموه، كما يحظى 
الشــباب الرياضي في جميع 
فئاتــه وألعابــه بــكل الدعــم 
والرعاية الكرميني من سموه، 
وهذا األمر يدفعنا دائما نحو 

آفاق رحبة جديدة«.
بدوره قال رئيس االحتاد 

فحقا هو امير اإلنسانية وامير 
السالم ايضا.

حدث تاريخي
وذكر رئيس مجلس ادارة 
نادي الصليبخات سعد عناد 
ان عودة سموه حدث تاريخي 
بعد العــارض الصحي الذي 
عانى منه سموه، وال شك انها 
فرحة كبيرة ألبناء الشــعب 
وشــبابا  اطفــاال  الكويتــي 
بعــودة ســموه،  وشــيوخا 
اعتادت رؤية  فأجيال كثيرة 
ســموه وقد شــاركنا االفراح 
واالحــزان، وهو بالفعل والد 
للجميع وال ينســى الشــباب 
الرياضي ايادي سموه البيضاء 
الرياضــة والرياضيني  جتاه 
وآخرها جهوده الكرمية التي 
تكللت برفع االيقاف الرياضي 
وعودة الرياضة الكويتية الى 
املجتمــع الدولــي، وهي خير 
دليــل على دعم ســموه ألهم 
قطاعات البلد وهو الرياضة، 

قــرت عينج يــا كويت بعودة 
اميرنــا الغالي بعد ان مّن اهلل 
عليــه بالتعافي مــن العارض 

الصحي.
واضاف: نسأل اهلل ان ميد 
في عمر ســموه قائــدا حكيما 
عبــرت الكويــت مــن خاللــه 
محطات صعبة فكانت ابتسامته 
مبعــث االمــل والطاقــة التي 
يستمد منها الشباب وخاصة 
الرياضيــني الطاقــة والقــوة 
لتحقيق االجنازات ورد اجلميل 
ملا قدمه سموه من دعم ألبنائه 
والذي كان ســببا في حتقيق 
الكثير من االجنازات. واضاف 
اننا نتمنى ان يترجم الشباب 
الرياضي اقوال سموه على ارض 
الواقع بااللتفاف حول الكويت 
وعلمها والعمــل بقوة لعودة 
الرياضة الى مكانها الطبيعي 

قاريا وعامليا.

خطاك السو
»خطاك السو سمو األمير«، 
بهذه الكلمات أبدى أمني ســر 
كاظمــة يوســف بوســكندر 
سعادته بعودة أمير االنسانية 
من رحلة العالج، وقال إن سمو 
األمير كان وال زال يحرص على 
دعــم الرياضــة والرياضيني 
والشــباب بشــكل متواصــل 
مــن اجل النهــوض بهم فكان 
احملفــز لهم من أجل تقدمي كل 
مــا لديهم لرفع اســم الكويت 
عاليــا واليــوم نحــن نعيش 
فرحة كبيــرة بعودته ألرضه 
ساملا معافى. ومتنى بوسكندر 
أن ميّن اهلل على ســمو األمير 
بالصحة والعافية ويحفظه من 

كل مكروه.
من جهته قال أمني سر احتاد 
اليد قايد العدواني اننا سعدنا 
حقيقــة بخبر عــودة صاحب 
السمو حيث اننا وقبل أي شيء 
آخــر نراه بنظرة الوالد القائد 
امير اإلنسانية واألب احلنون 
الذي لم ولــن يتأخر عن دعم 
الشــعب الكويتي، وأضاف ان 
احلب الكبير الذي نكنه له لن 

نستطيع التعبير عنه.

د. حسن مصطفى

يوسف بوسكندر

رشيد العنزي

ناصر اخلالدي

محمد منسي سعد عناد

خلف السهو

علي الدبوس

قايد العدواني

طالل اجلسار

الكرمي والدنا وقدوتنا احلسنة 
وقائد نهضة الكويت احلديثة، 
ونســتمد من كلماته السامية 
كل املعاني والقيم النبيلة التي 
نأخذها نهجا في عملنا اليومي، 
ونيابة عن األسرة الرياضية 
لرفع األثقال نتقدم ملقام سموه 
بالتهنئة على عودته امليمونة 
ســاملا ألرض الوطن، ونعاهد 
ســموه علــى أن نكــون خير 
ســفراء لبلدنا فــي البطوالت 
واملناسبات الرياضية اإلقليمية 

منها والدولية.
وأكد اجلسار أن الرياضة 
الكويتيــة مقبلــة علــى نقلة 
نوعيــة فــي جميــع األلعاب 
بفضل الدعم الدائم لسمو األمير 
واهتمامــه بأبناء الكويت من 
الرياضيني في مختلف األلعاب، 
ودائما ما جند ســموه يوجه 
املسؤولني في مختلف قطاعات 
الدولة بضرورة احلرص على 
الشباب واالهتمام بهم ودعم 

طموحاتهم.

وسام فخر
مــن جهتــه، قــال رئيس 
إدارة احتــاد كــرة  مجلــس 
الطاولة علي الدبوس إن األسرة 
الرياضية سعيدة بعودة سمو 
األمير ألرض الوطن، ونتمنى 
لســموه الكرمي دوام الصحة 
وموفــور العافيــة، وســموه 
املوقــر والدنا جميعا وقائدنا 
ومحل فخرنا واعتزازنا ورائد 
النهضة التي تشهدها الكويت 
في جميــع املجاالت، وكلماته 

»الشيخ صباح األحمد«.. الكل في حبك تغنّى
ياسر العيلة

منــذ أن أعلــن الديــوان 
األميــري نبــأ عودة ســمو 
أميــر البالد الشــيخ صباح 
األحمد إلــى البالد قادما من 
الواليات املتحدة األميركية 
بعــد اســتكمال فحوصــات 
طبية تكللت بفضل من اهلل 
بالتوفيــق، عبر الكويتيون 
عــن  أعمارهــم  مبختلــف 
مشاعرهم الفياضة والصادقة 
جتــاه قائــد مســيرتهم في 
مشاهد شــّكلت ملحمة حب 
ووفاء وجسدت روح األسرة 
الواحدة وعكست تقدير أهل 
الكويت ووالئهم املطلق جتاه 
قائدهم وحرص عدد كبير من 
جنوم الوســط الغنائي في 
الكويت على ترجمة سعادتهم 
بخبر عــودة والدهم الغالي 
بعدد من األغاني التي عكست 
مدى حبهم ووالئهم لهذا القائد 
العظيم، »األنبــاء« رصدت 
اهم األعمال التي قدمت بهذه 
املناسبة السعيدة على قلب 
كل مواطن ومقيم على هذه 
األرض الطيبة وكأنها حتمل 
شعار »الكل في حبك تغنى«.

»حاتيناك«
املطربان الكبيران الصوت 
اجلريح عبدالكرمي عبدالقادر 
ونبض الكويت نبيل شعيل 
حرصا على أن يتواجدا في 

لشعبه« غناء املطرب الكبير 
محمد املســباح ومن كلمات 
يعقــوب الســبيعي وتنفيذ 

بدر كرم.

شيخ السالم
أما سفير االغنية الكويتية 
عبداهلل الرويشد قدم اغنية 
وطنية مهداه لصاحب السمو 

هذه األعمال اجلميلة التي 
قدمها املطربون لسمو أمير 
البــالد، فبخــالف تلحينه 
وإشرافه ألغنية »حاتيناك« 
فقام بتلحني واإلشراف العام 
على عدد من األغاني األخرى 
الســوء«،  منهــا »خطــاك 
وأغنية »يا سيدي« للمطرب 
جاســم محمد مــن كلمات 

من كلمات بشــاير اجلفن 
الفرحان.  وأحلــان عــادل 
وأغنية »يطول بعمرك« من 
كلمات عبداهلل العماني غناء 
وأحلان آالء الهندي توزيع 
يعقوب. وأغنية »قرة عيون 
الكويت« للمطرب يوسف 
العماني من كلمات وتوزيع 
ومكساج عبداهلل العماني 

أميــر البالد الشــيخ صباح 
األحمــد حفظــه اهلل ورعاه 
بعنوان »شيخ السالم« وهي 
مــن كلمات البنــدر واحلان 
القعــود وتوزيع  عبــداهلل 
براك املطوع ومكساج منتظر 

الزاير.
وكان للملحن املتميز فهد 
الناصر النصيب األكبر من 

حزام الشاهني وأحلان محمد 
غــازي وتوزيع ومكســاج 
عبداهلل املسعود. وأغنية 
»اسفرت وانورت« للمطرب 
عبدالسالم محمد من كلمات 
يوسف ناصر وأحلان حمد 
اخلضــر وتوزيع عبداهلل 
العمانــي. وأغنية »نورت 
الديرة« غناء فاطمة املرزوق 

وأحلان حمد اخلضر.
كما حرص النجم القطري 
فهد الكبيسي على تقدمي أغنية 
تعكس مشاعر احلب الفياضة 
منه ومن الشــعب القطري 
جتاه صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد- حفظه 
اهلل- من خالل تقدميه أغنية 
»خطاك السوء« للمطرب فهد 
الكبيســي من كلمات ساهر 
وأحلــان عبــداهلل القعــود 

وتوزيع ربيع الصيداوي.
أغنية »يا صباح الدار« 
للمطــرب مطــرف املطرف 
من كلمات يوسف الشطي، 
وأغنية »ولهانني يا شيخ« من 
غناء مطرف املطرف وكلمات 
عبدالعزيز العبكل وتوزيع 
احمد شعتوت، وأغنية »طير 
يا طيار« للمطربة دانة من 
كلمــات عبدالعزيز العبكل 
وتوزيــع حســني القناعي. 
وبخالف أغاني فهد الناصر 
قدمت مجموعة من األغاني 
األخرى مثل أغنية »عيون 
البلــد« للمطربة مروى بن 
صغيــر مــن كلمــات احمد 
الشــرقاوي وأحلان ضاري 
املســيليم توزيع وماستر 
عــادل الفرحــان، وأغنيــة 
»تسلم لنا صباحنا« للمطرب 
عبدالرحمن الدين من كلمات 
التويجــري  عبدالعزيــز 
وأحلان أميرة عزام وتوزيع 

فارس سعد.

ٍ مبناسبة عودة صاحب السمو ساملاً معافى.. تسابق املطربون على ترجمة مشاعرهم جتاهه ألغان

عبدالكرمي عبدالقادر

جاسم محمد فهد الكبيسي

يوسف العماني محمد املسباحنبيل شعيل

عبدالرحمن الدينمروى بن صغير

عبداهلل الرويشد

آالء الهندي فهد الناصر

مطرف املطرف

هــذه املناســبة الغالية من 
خالل أغنية »حاتيناك« من 
كلمات سعد املسلم وأحلان 
وإشــراف عام فهــد الناصر 
القناعي.  وتوزيــع حســني 
امللحن الكبير أنور عبداهلل 
كان لــه تواجد بارز في هذه 
املناسبة السعيدة من خالل 
تلحينه أغنيــة »عاد األمير 

النصراهلل: مظاهر االحتفاالت غمرت الكويت القحطاني: االلتفاف الشعبي يعكس احلب لألمير
الفخــري  الرئيــس  قــال 
جلمعيــة املهندســني م.طالل 
القحطانــي: مبناســبة عودة 
صاحب السمو األمير الشيخ 
إلــى ارض  صبــاح األحمــد 
الوطن ســاملا معافى، نتقدم 
بأحر التهاني إلى كل الكويتيني 
والى أســرة الصباح الكرام، 
الفتا الى ان االستقبال الرسمي 
التفــاف  والشــعبي عكــس 
الكويتيــني وحبهــم الكبيــر 
لقائد اإلنسانية وستخلد لدى 
املهندسني واملهندسات كما هو 

أعــرب رئيــس جمعيــة 
العالقات العامة جمال النصر 
اهلل عن سعادته الغامرة بخبر 
عودة صاحب الســمو األمير 
الشيخ صباح األحمد، حفظه 
اهلل ورعاه، ســاملا إلى البالد، 
الفتا إلى أن الكويت كلها حتتفل 

بالعودة احلميدة لسموه.
وقــال النصــر اهلل فــي 
تصريــح له إن ســمو األمير 
يحظى بحب الشعوب العربية، 
كما يحظى بحب كبير من جميع 
املواطنني واملقيمني، حيث انه 

حال كل أهل الكويت.وتوجه 
القحطاني بالدعاء إلى املولى 
عــز وجــل أن يزيــد صاحب 
الســمو صحة وعافية وميد 
في عمره كقائد إنساني وربان 

لسفينة الكويت التنموية.
وأضــاف: بهذه املناســبة 
ندعــو اجلميع إلــى مزيد من 
االلتفاف حول قيادة صاحب 
السمو للعبور مبسيرة الكويت 
إلى ضفاف التنمية وحتقيق 
املزيــد مــن األمــن واألمــان 
واالستقرار في ظل الظروف 

يحــرص على توفيــر العدل 
واألمــن واألمــان جلميع من 
يسكن على هذه األرض الطيبة، 
ولذلك فإن اجلميع انتظر عودة 
سموه لتمتلئ سماء الكويت 

بالفرحة والسعادة.
وأشــار إلــى أن مظاهــر 
االحتفاالت التي غمرت الكويت 
حملت أشواق الشعب الكويتي 
لرؤية قائدهــم احلكيم الذي 
شــهد عصره نهضــة في كل 
املجاالت، للوصول إلى كويت 
جديدة، كويت احلاضر الرائع 

الدقيقة التي متر بها املنطقة 
والتي تعودنا أن يكون لسمو 
األمير ولعطاءاته القول الفصل 
من خالل حبه وحرصه على 
الكويت وأهلها ولكل الشعوب 
العربية واإلسالمية، وخاصة 
دور ســموه رعاه اهلل الكبير 
الذي يشــهد له العالم به في 

إصالح البيت اخلليجي.
الكويــت  اهلل  وحفــظ 
وشــعبها بقيادة سمو األمير 
وسمو ولي العهد حفظهما اهلل 

ورعاهما.

واملستقبل املشرق، مؤكدا أن 
األمل يتجدد دائما بكل خطوة 
مــن خطــوات ســمو األمير، 
خاصة أن القاصي والداني شهد 
بحكمته ورؤيته الثاقبة التي 
تخطت بها الكويت الكثير من 
التحديات. واختتم النصر اهلل 
قائال: هنيئا لنا نحن الكويتيني 
بالقائد اإلنسان الذي تخطت 
أعماله اإلنسانية حدود الكويت 
وذهبت إلى جميع دول العالم، 
فاحتــة يديهــا لعمــل خيري 
وإنساني ال ينضب وال ينتهي.

جمال النصر اهللم.طالل القحطاني 


