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اخلميس ١٧ اكتوبر ٢٠١٩ قرّتْ عني الكويت

اقتصاديون: أميرنا دفع الكويت إلى مصاف الدول املؤثرة عاملياً
طـارق عـرابي ـ يوسـف الزم 

باهي أحمد

أعــرب عــدد مــن كبــار 
الشخصيــــات االقتصاديـــة 
لـــ »األنبــاء« عــن فرحتهم 
الغامرة بعودة صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد 

ساملا معافى. 
وبهذه املناسبة، قال رئيس 
مجلس أمناء جامعة الشرق 
 )AUM( األوســط األمريكية
فهد العثمان انه في ظل هذه 
الفوضى من احلقد والعنف 
التــي تعصــف باملنطقة بل 
بالعالم، اختط صاحب السمو 
خطــا اســتراتيجيا متميزا 
للكويت، حيث حفظ بالدنا 
من مزالق كثيرة وكان رصيد 
ذلك حماية الكويت مزيدا من 

السنني.
ورأى العثمــان أن أفضل 
اســتقبال بعودة أميرنا هو 
العمل على تذكر نهج سموه 
في اإلنســانية وفــي احملبة 
والسالم، وهذا يبدأ أوال بحبنا 
لبعضنــا البعــض وبقبول 
بعضنا لآلخر رغم اختالفنا 
الكويت  وذلك حفاظا علــى 

وعلى مستقبل أجيالنا.

شخصية عاملية
بدوره، أكــد وزير املالية 
األســبق بــدر احلميضي أن 
عودة صاحب السمو األمير 
الشــيخ صباح األحمد ساملا 
معافــى إلــى الكويت أعادت 
الفرحــة لقلــوب جميع أهل 
الكويت رجاال ونساء، شيبا 
وشبابا، مشيرا إلى أن محبة 
ســموه في قلوب الكويتيني 

واملقيمني والعالم أجمع.
ولفــت احلميضي إلى أن 
اجلميع كان يشــعر بالقلق 
أثناء فترة الفحوصات الطبية 
»ونحمــد اهلل أنهــا تكللــت 

بالنجاح«.
وأضــاف أن اجلميع كان 
يتضــرع إلــى اهلل عز وجل 

عاملية وشــخص سياســي 
محنــك، عالقاته لهــا تأثير 
في دفــع الكويت لتكون في 
مصاف الدول املؤثرة عامليا.

وزاد احلميضي: وال ننسى 
دور سموه في عصر النهضة 
البــالد حاليا  التي تشــهدها 
وحرصه على إجناز املشاريع 
التنمويــة والبنــى التحتية، 
وحرص ســموه على حتقيق 
كل ما يتمناه املواطن. واختتم 
احلميضي حديثه قائال: ندعو 
اهلل أن يدمي على سموه الصحة 
والعافية وطول العمر و»قرت 

عني أهل الكويت«.

قائد قريب من شعبه
مــن جهتــه، عبــر وزير 
النفط االسبق عيسى املزيدي 
عن مشاعره بعودة صاحب 
السمو األمير  الشيخ صباح 

وتوجهاته جتاه سمو األمير 
والذين كانوا يترقبون قدومه، 
ســائلني املولى عز وجل أن 

يلبسه ثوب العافية.
بدورهــا، هنــأت وزيرة 
السابقة  التجارة والصناعة 
د.أمانــي بورســلي الكويت 
بعودة صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح االحمد الى ارض 
الوطن احلبيب، قائلة: »نحمد 
اهلل على نعمة الشفاء وندعو 
اهلل ان يحفظ سمو األمير من 
كل شر وان مين عليه بكامل 

الصحة والعافية«.

يوم انتظرناه
بدوره، رحب رئيس احتاد 
شركات الصرافة عبداهلل املال 
بعودة حضرة صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح االحمد 
إلى ارض الوطن ساملا معافى، 

جتديدا ملشــاعرهم احلقيقة 
التــي يحملونها في قلوبهم 
ألميرهــم والتــي جتلت من 
خالل هــذا الكــم الكبير من 
الفرح الذي عم جميع ارجاء 
البــالد منذ ســماعهم خلبر 

عودته امليمونة.

راعي نهضتنا
وفي ســياق متصل، قال 
عضو غرفة جتارة وصناعة 
الكويــت خالــد اخلالــد ان 
الشعب الكويتي يعيش اليوم 
فرحة غامرة وسعادة كبيرة 
وهم يرون صاحب الســمو 
األمير الشيخ صباح األحمد 
في وطنه وبــني أبنائه بعد 
أن من اهلل عليه بالشفاء من 
العارض الصحــي الذي ألم 
به، بعد ان حمل على عاتقه 
رفاهية ومنو وطنه ونهض 
بهــذا البلــد نهضة أســرت 
األلباب والعقول حتى وصلت 
الدولــة إلى مصــاف الدول 
املتقدمة، حيث سعى حفظه 
اهلل الــى تنميــة مســتدامة 
للشــعب والوطن جنبا إلى 
جنــب. وعبــر اخلالــد عن 
سروره بعودة سمو االمير، 
موضحا ان القلوب اشتاقت 
لرؤيته والعيون تاقت لطلة 
قائد مسيرتنا وراعي نهضتنا 
والقائــد البانــي، هنيئا لنا 
عودة »امير اإلنسانية« ساملا 
معافى، فمن نعم اهلل علينا أن 
يسر لنا قيادة رشيدة حملت 

األحمد ـ حفظه اهلل ورعاه ـ 
الى ارض الوطن بعد رحلة 
عالجيــة تكللت وهلل احلمد 
بالنجاح، مؤكــدا ان الوطن 
يعيــش فــي هــذه األيــام 
حكومة وشعبا فرحة غامرة، 
وارتسمت هذه الفرحة على 
وجــوه كل أبناء هذا الوطن 
وتبادلوا التهاني والتبريكات، 
معبرين عــن فرحتهم بهذه 
العودة امليمونة وكأنهم في 

يوم عيد.
انــه  املزيــدي  وأضــاف 
ليــس بغريــب أن جنــد كل 
هذا احلب والتقدير والوالء 
وهــذه املظاهــر االحتفالية 
بقــدوم األب والقائد الكبير 
العادل املتواضع القريب من 
شعبه، الفتا إلى مدى مشاعر 
احلــب والوالء التــي يكنها 
أفراد املجتمــع بكل طوائفه 

بعد ان من اهلل عليه بنعمة 
الصحة والعافية.

وقال املال »نحمد اهلل الذي 
مّن علينا جميعا بساعة الفرح 
بعودة امير اإلنســانية إلى 
ربــوع الوطن، حيث فرحت 
قلــوب جميــع املواطنــني 
صغيرهم قبل كبيرهم، فهذا 
يوم انتظرناه بفارغ الصبر 

لتفرح قلوبنا وترتاح«.
الكــم  وأضــاف ان هــذا 
من احلب الذي اســتقبل به 
الكويتيون لم يأت من فراغ، 
وإمنا جاء من خالل ما وجده 
املواطن من عناية واهتمام من 
قبل والدهم وراعي نهضتهم 
ســمو األميــر، حفظــه اهلل 

ورعاه.
وأشــار إلــى ان رســائل 
احلــب التي حملها ابناء هذا 
الشــعب لتميزهم ليست اال 

علــى عاتقهــا منــو وتطور 
شــعب أحبها واليوم ونحن 
نحتفل بعودة ســمو األمير 
رعــاه اهلل بعــد أن من اهلل 
عليه بالشفاء والعافية وهذه 
املشاعر الفياضة التي يكنها 
الشعب لم تأت من فراغ فقد 
شمل بقلبه الكبير جميع أفراد 
الشعب فصار لهم أبًا يسعى 
لرعايتهم ومنوهم ورفعتهم 

وتطوير وطنهم.

سخر وقته للكويت
من جهتــه، اعــرب محمد 
كاكولــي عضــو غرفة جتارة 
وصناعة الكويت عن سعادته 
بعودة صاحب السمو األمير 
الشــيخ صباح األحمد معافى 
إلى البالد، والذي اعتاد سموه 
دوما ان يسخر وقته وجهده 
لرفعة الكويت وازدهارها، وما 
حققته الكويت وما وصلت اليه 
من تقدم في ظل حكمه الرشيد 
ما كان يتحقق اال بفضل رؤية 
سموه وتوجيهاته وطموحه في 
رفعة وطنه. وأكد كاكولي ان 
سموه رجل السالم الذي يحمل 
تطلعات شعبه وامته ألمنها، 
وهو مبنزلة الوالد، وفرحته 
بســالمته وعودتــه للكويت 
كبيرة وال ميكن وصفها، داعيا 
اهلل عز وجل ان يدمي نعمتي 
األمــن واألمان واحملبــة، كما 
نشــارك اهل الكويت حكومة 
الغامــرة  وشــعبا فرحتهــم 

بسالمة سموه.

أعربوا لـ »األنباء« عن فرحتهم الغامرة بعودة صاحب السمو ساملاً معافى

محمد كاكوليفهد العثمان عبداهلل املالعيسى املزيدي خالد اخلالدبدر احلميضي د. أماني بورسلي

بالدعاء بأن مين اهلل سبحانه 
على ســمو األمير بالشــفاء 
العاجــل ويعيده إلــى أهله 
ومحبيه باخليــر والصحة 

والسالمة.
وزاد بقولــه: إن صاحب 
السمو ليس شخصية عادية، 
بل سموه شخصية إقليمية 
ودولية له احترامه وتقديره 
على مســتوى العالم في كل 
املجاالت، فســموه من اكثر 
احلكام الذين يدعون الى مد 
يد العون واملساعدة للدول 
والشعوب احملتاجة، وخير 
دليــل علــى ذلك مــا قدمته 
الكويت مــن خالل صندوق 
التنمية وغيره من املؤسسات 
من معونات، واجلميع يتذكر 
خالل الســنوات املاضية أن 
أكثــر املؤمتــرات اخلاصــة 
بدعــم دول املنطقة املنكوبة 
واملتضررة والشعوب سواء 
فــي العــراق أو ســورية أو 
غيرهما عقــدت في الكويت 
بدعــوة من صاحب الســمو 
األمير. وأضــاف احلميضي 
أن لصاحــب الســمو األمير 
دورا بــارزا في حــل الكثير 
من النزاعات واخلالفات التي 
حصلت في األزمنة السابقة 
في الثمانينيات والسبعينيات 
مثلما حدث من خالفات بني 
اليمنني الشمالي واجلنوبي 
واحلرب اللبنانية وخالفات 
تركيــا وبلغاريــا وغيرها، 
مؤكدا أن ســموه شــخصية 

فهد العثمان: أفضل استقبال بعودة أميرنا هو العمل على تذّكر نهج سموه في اإلنسانية واحملبة والسالم

عيسى املزيدي: الفرحة كبيرة بقدوم األب والقائد الكبير والعادل واملتواضع والقريب من شعبه

خالد اخلالد: الشعب الكويتي يعيش فرحة غامرة وسعادة كبيرة بعودة سمو األمير وكأنهم في يوم عيد

بدر احلميضي: صاحب السمو شخصية عاملية ذات ثقل دولي له احترامه وتقديره على مستوى العالم

محمد كاكولي: سمـو أميـر البالد اعتاد دوماً أن يسخّر وقته وجهده لرفعة الكويت وازدهارها
د.أماني بورسلي: نحمد اهلل على نعمة الشفاء وندعوه أن يحفظ سموه من كل شر وأن ميّن عليه بكامل الصحة 

عبداهلل املال: حب األمير لم يأِت من فراغ وإمنا ملا وجده املواطن من عناية واهتمام من قبل والدهم


