
مجتمع األعمال يستعيد تفاؤله بصباح االقتصاد
عودة »العود«... قاطرة التنمية لألمام

| كتب أسامة مروة وعلي إبراهيم |

أن تضع  إال  تــاريــخ عاشته وتــأبــى  مــع  القامات تتماهى  بعض 
الشيخ  الــبــاد  أمــيــر  السمو  وصــاحــب  صفحاته،  على  بصماتها 
ومن  من حوله  متفق  فالجميع  القامات،  هــذه  من  األحمد  صباح 
خلفه على أنه قائد لانسانية بمواقفه ومبادئه الراسخة، فمعلوم 

أمام  أمــام االحجام واملساحات بل  أنه ال يقف كثيرًا  عن »العود« 
الدور والرسالة. 

أن  لديهم. مفادها  راســخــة  قناعة  هــنــاك  األعــمــال  فــي مجتمع 
بفضل  الوطني،  لاقتصاد  الخيمة  عــامــود  بمثابة  األمــيــر  سمو 
توجيهاته التي تمثل محور االرتكاز والقاعدة االساسية للتنمية 
الــبــاد، ومــا يعزز ذلــك أن سقف  الشاملة والــثــروة الحقيقية فــي 

وتــجــاري في  إلــى مركز مالي  الكويت  فــي تحويل  طموح سموه 
املنطقة دائما في صعود رغم كل التحديات.  ويتفق االقتصاديون 
أملت  التي  الصحية  الوعكة  بعد  الــبــاد  إلــى  عــودة سموه  أن  على 
الفاعلة  واملشاركة  للتنمية  قدمًا  للمضي  قوية  قاطرة  بمثابة  به 
الكويت  إلى  »العود«  عــودة  أن  باعتبار  املحلية،  التنمية  بمشاريع 
الباد  في  التنمية  راعــي  من  االقتصادي  ترفع سقف طموحهم 

الذي ال يؤمن بالوقوف أمام التحديات با تجاوزها. 
ويعبر الجميع عن سعادتهم بعودة الشيخ صباح، فكما يصرح 
وأن  الوجوه مشرقة، ال سيما  إلى  تعود  االبتسامة  فإن  بعضهم 
عيد التفاؤل 

ُ
سموه هو أب للجميع، فيما يؤكدون أن عودة سموه ت

يعد سموه  إذ  ذلـــك،  يترقب  كــان  الـــذي  األصــيــل  الكويتي  للشعب 
صمام األمان للباد وكل مواطنيها، ملا يتميز به من حكمة كبيرة.

الروضان: 
محور ارتكاز التنمية 

قال وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون 
الخدمات خالد الروضان إن املواطنني بمختلف 

أعمارهم وفي شتى أرجاء الوطن في شوق حار 
لعودة سمو األمير الذي يسكن قلوب الناس، 

مشيرًا إلى أن توجيهات سموه تمثل محور 
االرتكاز والقاعدة األساسية للتنمية الشاملة والثروة 

الحقيقية. 
وأضاف الروضان أن سمو األمير دائم الحرص على 

دعم االقتصاد الوطني ودفع الكويت الستعادة 
مكانتها االقتصادية كما كانت درة للخليج، منوهًا 
بأن الهدف األوسع الذي وضعه سموه للحكومة 
هو تحويل الكويت ملركز مالي واقتصادي في 

املنطقة، وأن جميع التحسينات التي شهدها 
االقتصاد في الفترة األخيرة جاءت بتوجيهات من 

سموه.
وبنّي الوزير أن الكويت شهدت بفضل توجيهات 
سموه تحسينات واضحة على مؤشرات التنافسية 

العاملية، وباتت في مرتبة متميزة للدرجة التي 
أصبحت أكثر كفاءة في استقطاب األموال األجنبية، 

واحتضان االستثمارات املحلية بعد تحسن بيئة 
أعمالها وسهولتها بالقدر املناسب. 

وأكد الروضان أن الجميع في الكويت كان ينتظر 
عودة صاحب السمو، ليكمل مسيرة اإلصالح 

والنجاحات املتتالية في كل قطاعات الدولة، ومنها 
القطاع االقتصادي الذي يوليه دعمًا ومؤازرة.

املاجد: 
بابه مفتوح أمام الجميع

أوضح رئيس اتحاد مصارف الكويت، نائب رئيس 
مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي في بنك بوبيان، 
عادل املاجد، أن الكويت تحتفل بعودة سموه بني 
أهله وأحبائه، مؤكدًا أن هذه املناسبة تشّكل فرحة 
من أبناء الوطن الذين تعلقت قلوبهم محبة ووفاء 

لسمو األمير، وأعرب عن تمنياته بدوام الصحة 
والعافية لسموه.

وأشار املاجد إلى أن الشيخ صباح على تواصل 
مستمر مع أبناء شعبه، وأن بابه مفتوح أمام 

الجميع، ما عزز مكانته في قلوب جميع الكويتيني، 
كقائد للجميع دون استثناء، منوهًا بأن جميع 

األحداث املحلية التي مرت في عهده خصوصًا 
الصعبة منها أكدت صلته اللصيقة بمواطنيه 

وقضاياهم املختلفة.
وبنّي املاجد أن سمو األمير يجني ثمار ما زرعه من 

حب لدى الكويتيني، الذين التفوا جميعًا حوله، 
فرحني بعودة قائد اإلنسانية.

بهبهاني: 
العمل دار من جديد 

أكد رئيس مجلس إدارة البنك األهلي الكويتي، 
طالل بهبهاني، أن عموم أفراد الشعب الكويتي، 

بانتظار عودة صاحب السمو، أمير البالد الشيخ 
صباح األحمد الصباح معافى وساملًا إلى الدولة، 
الفتًا إلى أن سموه أثبت على مدار كامل الفترة 

املاضية قدرته على جمع شمل الجميع، ونوه بأن 
أثره اإليجابي تخطى الكويت ليشمل العديد من 
الدول في املنطقة، خصوصًا في العالم العربي.

ولفت بهبهاني إلى أن صاحب السمو أثبت قدرته 
الكبيرة على حل مشاكل الكويت وبقية الدول، 
مؤكدًا أن عودته ستنعكس إيجابًا على الدولة 
بصغيرها وكبيرها، وهي منتظرة من الجميع، 
لتعود الدورة إلى العمل كما كانت، نظرًا لثقة 
الجميع به، وحرصهم على سماع رأيه والعمل 

بإرشاداته بما يعود بالنفع واإليجاب على مستوى 
الكويت.

وقال »األمير الشيخ صباح األحمد الصباح، محبوب 
الكل في جميع املواقع، ونأمل أن يطيل الله 

بعمره ويحفظه من كل سوء«.

 سلطان: 
حافز للعمل واإلنجاز

لفت نائب رئيس مجلس اإلدارة الرئيس التنفيذي 
لشركة أجيليتي، طارق سلطان، إلى أن عودة سمو 
األمير للبالد سليمًا ومعافى، لهو من أكبر الحوافز 
لنا ملزيٍد من العمل واالنجاز، ال سيما وأن الكويت 

مقبلة على تنفيذ العديد من مشاريع التنمية.وقال 
»فرحة كبيرة يعيشها الشعب الكويتي بعودة 

سمو األمير إلى أرض الوطن ساملًا معافى، بعد أن 
مّن الله عليه بالشفاء، ليواصل عطاءاته املتعددة 

والتي تشمل جميع أبنائه من املواطنني وتمتد 
لكل القطاعات«.

وشّدد سلطان على أن مجتمع األعمال سعيد مثل 
جميع مكونات الشعب بعودة سمو األمير، موضحًا 
أن خبر عودة الشيخ صباح إلى ديرته معافى يمثل 

حافزًا إضافيًاَ لالقتصاديني على االستمرار في 
دعم اقتصاد وطنهم، وزيادة املشاركة الفاعلة 

في تنميته، ال سيما وأن سموه يدعم التنمية 
االقتصادية ويدفع الكويت ملزيد من التقدم على 
جميع األصعدة وفي مقدمتها القطاع االقتصادي.

الناهض: 
رجل الساعة بكل ساعة

شدد الرئيس التنفيذي لبيت التمويل الكويتي 
»بيتك« مازن الناهض على أن جميع املواقف 

املحلية والخليجية أكدت أن سمو األمير ثابت على 
مبادئه االنسانية واملجتمعية، مبينًا أن املواقف 

الصعبة أظهرت النظرة البعيدة التي يتمتع بها 
سموه في التعامل مع األحداث املصيرية.

وقال الناهض إن الشيخ صباح رجل دولة بكل 
معاني الكلمة وأثبت ذلك جيدًا في كل ما قدمه 

للكويت وللخليج جميعًا من مواقف تشهد له 
بأن سموه رجل الساعة في كل ساعة، معربًا عن 

سعادته الشخصية وسعادة كل أهل الكويت 
بعودة صاحب السمو إلى أبنائه ووطنه.

وأضاف أن الفرحة بعودة سمو األمير تكفي 
الكويتيني، فاالطمئنان على صحته كانت مطلبًا 

جماعيًا، ملا يمثله ذلك من أهمية خاصة لجميع 
الكويتيني الذين يدينون لسموه بالحب والتقدير.

املال: 
نعجز عن وصف فرحتنا

قال رئيس اتحاد شركات الصرافة، عبدالله نجيب 
املال، إن الكلمات تعجز عن وصف فرحة الكويت، 

بعودة سمو األمير إلى داره ساملًا غانمًا، مضيفًا 
»سموه يتربع داخل قلوب كل كويتي وكويتية، 

ولم ينساهم حال مرضه، إذ يتعلق قلبه بأبنائه 
الكويتيني فأرسل لهم سالمًا من أقصى األرض، 

لترفع أكف الكويت كلها له بالسالمة والشفاء«.
وأكد املال أن العالقة بني صاحب السمو 

واملواطنني واملواطنات ليست عالقة حاكم 
بمواطنني، بل هي عالقة أب بأبنائه، يحمل 

همومهم جميعًا، ويقضي حياته سعيًا لراحتهم 
ورغد عيشهم، وينظرون إليه كوالد يقف في 

ظهورهم جميعًا أمام تغيرات الزمن فأصبحت 
سالمته هي سالمة الكويت كلها وأهلها.

واستذكر املال حديث النبي الكريم »َعَجًبا ألمِر 
يٌر وليَس ذلَك ألَحٍد إال 

َ
ُه لُه خ

َّ
املؤمِن ِإنَّ أْمَره ُكل

يًرا لُه وإْن 
َ
َكَر فكان خ

َ
اُء ش مِن، ِإْن أَصابتُه َسرَّ

ْ
للُمؤ

يًرا لُه«، مبينًا أن أهل 
َ
اُء َصبَر فكان خ رَّ

َ
أَصابتُه ض

الكويت جميعًا يشكرون الله على حفظه وعنايته 
بقلب الكويت النابض سمو أمير البالد.

العفاسي: 
االبتسامة املشرقة عادت

قال وكيل وزارة التجارة والصناعة عبدالله 
العفاسي، إنه مع عودة صاحب السمّو الشيخ صباح 

األحمد الصباح ساملًا  إلى الكويت بعد الوعكة 
الصحية التي تعّرض لها، تعود االبتسامة مشرقة 

إلى الوجوه، موضحًا أنه بمثابة أب للجميع.
وبنّي العفاسي أن سمو األمير و باعتراف البعيدين 

قبل القريبني، هو صوت الحكمة التي علت في 
ظل الظروف املحلية واإلقليمية والدولية، 

مشيرًا إلى أنه يدعم السالم بأقواله وأفعاله، 
وقال »الحمدلله على عودة أبونا صباح ساملًا 

معافى... أجر وعافية طويل العمر ونورت الديرة 
بعودتك«.

وأكد أن الشيخ صباح يعد حجر االرتكاز االساس 
في إطالق املبادرات االقتصادية، بتبنيه جميع 

الجهود التي تدفع الكويت إلى األمام، وتعزز 
مكانتها التجارية خليجيًا، منوهًا إلى أن سموه 

يمثل حافزًا قويًا لجميع قيادات الدولة بالعمل 
على االبتكار وتطوير أعمالهم بما يصب في 

النهاية للصالح العام.وشدد العفاسي على أن جميع 
مكونات الشعب الكويتي ووافديه فرحون بعودة 

سموه، ملا يمتلكه من رصيد محبة لدى الجميع، 
يستحق عليه بالفعل لقب قائد اإلنسانية.

العصيمي: 
... عودًا حميدًا 

أكد الرئيس التنفيذي بالتكليف في شركة »بورصة 
الكويت« محمد العصيمي أن عودة سمو األمير 

الشيخ صباح األحمد إلى الكويت تدعو الى التفاؤل 
ملا يحظى به من حب واحترام جميع املواطنني، 
حيث ترقبت كل شرائح املجتمع هذا الخبر السار 

خالل األيام املاضية.
وقال العصيمي »عودًا حميدًا، قرة عني أهل 

الكويت بعودة سموه«، منوهًا إلى أن الشيخ صباح 
األحمد يمثل أيقونة التف من حولها املواطنون 

خالل الفترة املاضية، ما يعكس روح املودة 
والعاطفة الجياشة التي يمتاز بها شعب الكويت 

في ما بينهم وبني قيادتهم الحكيمة.
وأضاف أن ما تشهده قطاعات االقتصاد من انفتاح 

وتغييرات إيجابية، جاءت انعكاسًا لرؤية صاحب 
السمو وحرصه على تطوير البالد وتحويلها إلى 

مركز مالي إقليمي.

الرومي: 
أيقونة العمل اإلنساني 

أكدت عضو مجلس إدارة جهاز حماية املنافسة، 
حصة عبدالعزيز الرومي، أن عودة سمو األمير 

الشيخ صباح األحمد الصباح معافى، أسعدت قلوب 
جميع أبناء الكويت التي تعلقت بحب سموه بالفرح 

والسرور، وعيونهم شاخصة إلى رؤية ابتسامته 
»التي عودنا عليها«.وأضافت أن دور سموه معلوم 
للكافة في دعم املرأة وقضاياها، متابعة »نحمد الله 

على عودة صاحب السمو امليمونة، وندعو الله أن 
يتمتع بالصحة والهناء وأن يديم عليه نعمه ظاهرة 

وباطنة«.   
وأوضحت أن سمو األمير رمز السالم وأيقونة العمل 

نسى يومًا 
ُ
اإلنساني وذاكرة التاريخ، وال يمكن أن ت

مبادرات سموه لدعم األوضاع اإلنسانية في دول 
العالم، مشيرًا إلى أن بصمات سموه واضحة في العمل 

اإلنساني على الصعيدين العربي والدولي.
وقالت الرومي إن »صاحب السمو أحب وطنه وشعبه، 

وأخلص في عمله وعطائه، وقاد مسيرة البالد 
بمهارة واقتدار في مرحلة دقيقة وحساسة من تاريخ 

املنطقة، فكان ومازال نعم القائد ونعم الوالد الذي 
شمل برعايته أبناءه جميعًا الذين يبادلونه حبًا بحب 

وعطاًء بوالء وانتماء«.
وأضافت أن مسيرة سموه حافلة باإلنجازات 

والعطاءات للوطن الغالي واألمة العربية واإلسالمية، 
وامتدت لتشمل املعمورة، ما دعا املنظمات والهيئات 

والكيانات املرموقة إلى التسابق لتكريم سموه.

القطان: 
الراحة عمت الكويت 

قال رئيس مجلس اإلدارة في الشركة األولى 
لالستثمار، بدر القطان »الفرح يعم الكويت برؤية 

صاحب السمو أمير البالد وعودته معافى إلى 
داره وبني أهله«، مبينًا في الوقت ذاته أن أي ألم 
لدى صاحب السمو ُيعد وجعًا في أبدان الشعب 

الكويتي كله، والذي يرى فيه أبًا وقائدًا ملهمًا 
لطاملا حمل أوجاعهم على كتفه طوال مسيرته 

من دون كلل.
وأكد أن »كل العطاء الذي بذله صاحب السمو 

أمير البالد في مسيرته، ظهر أثره جليًا في كل 
بيت بالكويت، إذ كان الجميع يترقب أي خبر أو 
معلومة تطمئنهم على والدهم، وسط دعاء ال 

ينقطع بأن يمن الله عليه بالشفاء عاجاًل غير آجل، 
وأن يعود إلى بيتنا الكبير الكويت، لتشرق شمسها 

من جديد«.
وشدد القطان على أن الراحة والبسمة لو كانت 

شترى لبذل كل مواطن ومواطنة الغالي 
ُ
ت

والنفيس، في سبيل رؤيتها على وجه سمو األمير 
والد الجميع الذي ال يوفر جهدًا في سبيل إسعاد 

كل مواطن على هذه األرض الطيبة.
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