األمير يعزي رئيس لبنان بوفاة مواطن جراء احلرائق
بعث صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد
ببرقيتي تعزية إلى أخيه الرئيس العماد ميشال عون رئيس
اجلمهورية اللبنانية الشقيقة وإل��ى أخيه دول��ة الرئيس
سعد احلريري رئيس مجلس ال��وزراء ،أع��رب فيهما سموه
عن خالص تعازيه وص��ادق مواساته بوفاة أحد املواطنني
جراء احلرائق التي اجتاحت مناطق عدة وبسقوط عدد من
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املصابني وما خلفته من تدمير للمرافق العامة واملمتلكات،
راجيا سموه لضحية هذه احلرائق الرحمة وللمصابني سرعة
الشفاء وبأن يتمكن املسؤولون في البلد الشقيق من جتاوز
آثار هذه الكارثة .وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد
ببرقيتي تعزية إلى أخيه الرئيس العماد ميشال عون رئيس
اجلمهورية اللبنانية الشقيقة وإلى اخيه دولة الرئيس سعد

احل��ري��ري رئيس مجلس ال���وزراء ضمنهما سموه خالص
تعازيه وصادق مواساته بوفاة احد املواطنني جراء احلرائق
التي اندلعت في ع��دة مناطق وبسقوط ع��دد من املصابني
راجيا سموه لضحية هذه احلرائق الرحمة وللمصابني سرعة
الشفاء .كما بعث سمو الشيخ جابر املبارك رئيس مجلس
الوزراء ببرقيتي تعزية مماثلتني.
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سموه شكر املواطنني واملقيمني على احتفائهم بعودته

أمير البالد عاد إلى أرض الوطن
األم� � �ي� � ��ر :ج � �س� ��دمت روح األس � � � ��رة ال� �ك ��وي� �ت� �ي ��ة ال� � ��واح� � ��دة ب� �ت�ل�اح� �م� �ه ��ا وس � �ج� ��اي� ��اه� ��ا احل� �م� �ي ��دة
بحفظ ال��ل��ه ورع��اي��ت��ه ع��اد
ص��اح��ب ال��س��م��و أم��ي��ر ال��ب�لاد
الشيخ صباح األحمد إلى أرض
ال��وط��ن صباح أم��س ق��ادم��ا من
ال��والي��ات امل��ت��ح��دة األمريكية
ال��ص��دي��ق��ة وذل����ك ب��ع��د أن مت
استكمال الفحوصات الطبية
والتي تكللت نتائجها بفضل الله
تعالى ومنته بالتوفيق والنجاح
مبتهلني إلى الباري عز وجل بأن
يدمي على سموه موفور الصحة
ومتام العافية.
وك���ان ف��ي اس��ت��ق��ب��ال سموه
أرض امل��ط��ار سمو ول��ي العهد
الشيخ ن��واف األح��م��د ورئيس
مجلس األم���ة م���رزوق الغامن
وسمو الشيخ سالم العلي رئيس
احلرس الوطني وسمو الشيخ
ج��اب��ر امل��ب��ارك رئ��ي��س مجلس
الوزراء ورئيس املجلس األعلى
للقضاء ورئيس محكمة التمييز
ورئ��ي��س احملكمة الدستورية
امل���س���ت���ش���ار ي���وس���ف ج��اس��م
امل��ط��اوع��ة وك��ب��ار امل��س��ؤول�ين
بالدولة.
وقد كان في معية سموه نائب
رئيس احلرس الوطني الشيخ
مشعل األحمد والشيخ مبارك
جابر األحمد ورئيس املراسم
والتشريفات األميرية الشيخ
خالد العبدالله.
وق��د أع���رب ص��اح��ب السمو
أمير البالد الشيخ صباح األحمد
عن بالغ شكره إلخوانه وأبنائه
املواطنني الكرام وللمقيمني على
أرض الكويت الطيبة على ما
ع��ب��روا عنه جميعا م��ن ص��ادق
املشاعر وم��ا أب��دوه من مظاهر
ال���ف���رح وال��ب��ه��ج��ة وال���س���رور
بكل أريحية وإخ�لاص احتفاء
بعودة سموه إلى أرض الوطن
ال��ع��زي��ز بعد استكمال سموه
الفحوصات الطبية املعتادة
التي تكللت بفضل الله تعالى
وم��ن��ت��ه ب��ال��ن��ج��اح ،مستذكرا
سموه بالتقدير املتابعة احلثيثة
لالطمئنان على صحة سموه من
قبل اجلميع مما ك��ان له أطيب
األثر لدى سموه ،مجسدين بذلك
روح األسرة الكويتية الواحدة
بتالحمها وسجاياها احلميدة
التي يتسم بها الشعب الكويتي
ويتمسك بها.
م��ج��ددا سموه جزيل شكره
وامتنانه إلخوانه ق��ادة ال��دول
العربية الشقيقة والصديقة

على تواصلهم املستمر واملقدر
لالطمئنان على صحته وعلى ما
عبروا عنه خالل هذا التواصل
م���ن ط��ي��ب امل��ش��اع��ر وص���ادق
التمنيات.
سائال سموه املولى عز وجل
أن يحفظ ال��وط��ن العزيز وأن
يدمي عليه نعمة األمن والرخاء
واإلزده����ار وأن يوفق اجلميع
لكل ما فيه خيره ورفعته وإعالء
شأنه.
وقد تلقى صاحب السمو أمير
ال��ب�لاد الشيخ ص��ب��اح األحمد
رس��ال��ة تهنئة م��ن أخ��ي��ه سمو
ولي العهد الشيخ نواف األحمد
مبناسبة عودة سموه الى ارض
ال��وط��ن العزيز بعد استكمال
الفحوصات الطبية التي تكللت
ب��ف��ض��ل ال��ل��ه ت��ع��ال��ى وم��ن��ت��ه
بالتوفيق والنجاح هذا نصها:
صاحب السمو الشيخ صباح
األحمد أمير البالد ،احلمد لله
حمدا يليق بجالله والشكر له
على نعمه وآالئ��ه والتي جتلت
ب��أن ق��رت عني الكويت بسالمة
وعودة سموكم امليمونة ألرض
الوطن مكللة ولله احلمد بنجاح
الفحوصات الطبية والتى لها
أبلغ األثر الطيب في نفوسنا.
وإذ تغمرنا الفرحة وتشملنا
البهجة فإنه يطيب لنا جميعا
مواطنني ومقيمني على أرض
الكويت الطيبة أن نرفع ملقام
سموكم الكرمي أسمى التهاني
وال��ت��ب��ري��ك��ات مغتنمني ه��ذه
املناسبة ال��س��ارة التي أثلجت
صدورنا وبعثت السعادة في
نفوسنا لنتوجه جميعا إلى الله
العلي القدير بخالص الدعوات
القلبية أن يحيطكم بكرمي عنايته
وعظيم فضله ورع��اي��ت��ه وأن
يدمي على سموكم ثوب الصحة
والعافية وال��ه��ن��اء الستكمال
مسيرة اخلير والبناء والتنمية
سائلني امل��ول��ى ف��ي عليائه أن
يحفظكم ذخ��را للكويت وراعيا
ملسيرتنا ونهضتنا وقائدا للعمل
اإلنساني.
وقد بعث صاحب السمو أمير
ال��ب�لاد الشيخ ص��ب��اح األحمد
رسالة شكر جوابية إلى أخيه
سمو ول��ي العهد الشيخ نواف
األح��م��د ضمنها سموه خالص
شكره وتقديره على ماعبر عنه
سموه من مشاعر أخوية طيبة
ودع��اء ص��ادق وتهنئة بعودة

سموه إلى أرض الوطن العزيز
ب��ع��د اس��ت��ك��م��ال ال��ف��ح��وص��ات
الطبية التى تكللت بفضل الله
تعالى ومنته بالتوفيق والنجاح
سائال سموه املولى عز وجل أن
يدمي على سموه موفور الصحة
والعافية وأن ي��وف��ق اجلميع
ويسدد اخلطى لكل مافيه خير
وخدمة الوطن العزيز ورفعة
شأنه وحتقيق كل مايتطلع إليه
من تقدم ومنو وإزدهار.
كما تلقى صاحب السمو أمير
ال��ب�لاد الشيخ ص��ب��اح األحمد
رس��ال��ة تهنئة م��ن أخ��ي��ه سمو
ال��ش��ي��خ س��ال��م ال��ع��ل��ي رئيس
احلرس الوطني مبناسبة عودة
سموه إلى أرض الوطن العزيز
ب��ع��د اس��ت��ك��م��ال ال��ف��ح��وص��ات
الطبية التي تكللت بفضل الله
تعالى ومنته بالتوفيق والنجاح
هذا نصها :صاحب السمو األخ
الشيخ صباح األحمد أمير البالد
القائد األعلى للقوات املسلحة :إن
احلرس الوطني قادة وقوات إذ
تغمره البهجة والسرور بعودة
س��م��وك��م امل��ي��م��ون��ة إل���ى أرض
الوطن وإل��ى مواطنيكم ساملني
غامنني بعد رحلة الفحوصات
الطبية وال��ت��ي كللها ال��ل��ه عز
وج��ل بالتوفيق والنجاح مما
بعث الطمأنينة في قلوب جميع
محبيكم ،سائلني املولى جلت
ق��درت��ه أن يتم نعماءة وي��دمي
ع��ل��ى س��م��وك��م أث����واب الصحة
والعافية وأن يحفظكم قائدا
مظفرا وربانا موفقا ملسيرة تقدم
البالد ونهضتها .ونسأل الله أن
يحفظكم ويرعاكم ذخرا للبالد.
وق���د ب��ع��ث ص��اح��ب السمو

أمير البالد الشيخ صباح األحمد
ب��رس��ال��ة شكر ج��واب��ي��ة ألخيه
سمو الشيخ سالم العلي رئيس
احلرس الوطني ضمنها سموه
ب��ال��غ ش��ك��ره وت��ق��دي��ره لسموه
ولقادة وقوات احلرس الوطني
على م��ا ع��ب��روا عنه م��ن تهانئ
و مشاعر طيبة ودع��اء صادق
بعودة سموه إلى أرض الوطن
العزيز بعد استكمال الفحوصات
ال��ط��ب��ي��ة ال��ت��ي تكللت بفضل
الله تعالى ومنته بالتوفيق
والنجاح ،سائال سموه املولى
تعالى أن يوفق اجلميع لتحقيق
املزيد من اإلجنازات احلضارية
على صعيد امل��س��ار التنموي
الطموح للوطن الغالي وأن يدمي
على سموه موفور الصحة ومتام
العافية.
وتلقى صاحب السمو أمير
ال��ب�لاد الشيخ ص��ب��اح األحمد
رس��ال��ة تهنئة م��ن أخ��ي��ه سمو
الشيخ ناصر احملمد مبناسبة
ع��ودة سموه إل��ى أرض الوطن
العزيز بعد استكمال الفحوصات
ال��ط��ب��ي��ة ال��ت��ي تكللت بفضل
الله تعالى ومنته بالتوفيق
وال��ن��ج��اح ه��ذا نصها :صاحب
السمو الشيخ ص��ب��اح األحمد
أط��ال الله في عمره املديد أمير
البالد املفدىحتية طيبة ،وبعد
يشرفني أن أرف��ع ملقام سموكم
أس��م��ى آي���ات التهاني وأطيب
التمنيات مبناسبة عودتكم
بسالمة الله إل��ى أرض الوطن
سائال الله ع��ز وج��ل أن يسبغ
عليكم نعمه وأن ميتعكم مبوفور
الصحة والعافية لتستكملوا
مسيرتكم املباركة خلدمة وطننا

امل � �ب� ��ارك :ن �س �ت��ذك��ر أع� �م ��ال س�م��و
األم � � �ي� � ��ر وإجن � � � ��ازات � � � ��ه وم � ��آث � ��ره
ال� �ك� �ب� �ي ��رة جت � ��اه وط� �ن� �ن ��ا احل �ب �ي��ب
م � � �ش � � �ع � � ��ل األح� � � � � � �م� � � � � � ��د :س � �م� ��و
األم � �ي� ��ر راع � � ��ي م� �س� �ي ��رة ال �ع �ط ��اء
وق� � ��ائ� � ��د رك � � ��ب اخل � �ي � ��ر وال � �ن � �م� ��اء

احلبيب ودف��ع مسيرة نهضته
وتقدمه وازدهاره.
كما يطيب لي أن أنتهز هذه
الفرصة ألؤكد بالغ اعتزازي مبا
يشهده بلدنا العزيز من تطور
ومن��اء في مختلف املجاالت في
ظ��ل ق��ي��ادة س��م��وك��م ال��رش��ي��دة
مجددا باسمي وباسم كافة أبناء
الكويت عهد احملبة والوفاء داعيا
املولى عز وجل أن يحفظكم لنا
خير قائد خلير شعب تقودون
بحكمتكم وحنكتكم سفينة
وطننا ألعلى قمم املجد والرفعة.
خالص حتياتي ومتنياتي
القلبية لسموكم مبوفور الصحة
والسعادة وأن يوفقكم سبحانه
ويسدد على دروب اخلير خطاكم
ملا فيه عز ومجد كويتنا الغالية
ورفاه ورخاء أبنائها الكرام.
وقد بعث صاحب السمو أمير
ال��ب�لاد الشيخ ص��ب��اح األحمد
رسالة شكر جوابية ألخيه سمو
الشيخ ناصر احمل��م��د ،ضمنها
سموه خالص شكره على ما عبر
عنه سموه م��ن تهان ومشاعر
طيبة ودع���اء ص��ادق مبناسبة
ع��ودة سموه إل��ى أرض الوطن
العزيز بعد استكمال الفحوصات
ال��ط��ب��ي��ة ال��ت��ي تكللت بفضل
الله تعالى ومنته بالتوفيق
وال��ن��ج��اح ،مبتهال س��م��وه إلى
املولى تعالى أن يحفظ الوطن
الغالي وهو ينعم باألمن واألمان
والرخاء ويوفق أبناءه خلدمته
واالرت���ق���اء مب��س��اره التنموي
الطموح نحو آفاق التقدم والرقي
واالزده��ار وأن يدمي على سموه
موفور الصحة والعافية.
كما تلقى صاحب السمو أمير
ال��ب�لاد الشيخ ص��ب��اح األحمد
رس��ال��ة تهنئة م��ن أخ��ي��ه سمو
ال��ش��ي��خ ج��اب��ر امل��ب��ارك رئيس
مجلس ال��وزراء مبناسبة عودة
سموه إلى أرض الوطن العزيز
بعد استكمال الفحوصات الطبية
التي تكللت بفضل الله تعالى
ومنته بالتوفيق والنجاح هذا
نصها :صاحب السمو الشيخ
صباح األحمد أمير البالد املفدى
حتية طيبة وبعد ،،،يشرفني أن
أعرب لسموكم باسمي وإخواني
ال�����وزراء ع��ن ب��ال��غ ال��س��ع��ادة
واالع����ت����زاز ب���ع���ودة سموكم
امليمونة إلى أرض الوطن ساملا
معافى بعد الفحوصات الطبية
التي أجريتموها وتكللت بفضل

سمو الشيخ جابر املبارك يصافح أمير البالد

سمو الشيخ ناصر احملمد مرحبا ً بعودة سمو األمير

الشيخ ناصر صباح األحمد مرحبا ً بعودة أمير البالد

سمو األمير يحيي مستقبليه

سمو ولي العهد يرحب بسمو األمير

ال��ل��ه ت��ع��ال��ى ث��م بفضل دع��اء
أهل الكويت األوفياء بالنجاح
وال��ش��ف��اء ويطيب ل��ي ف��ي هذه
املناسبة السعيدة التي ازدانت
ب��ه��ا ال��ك��وي��ت ف��رح��ا وس���رورا
بعودة سموكم ملواصلة عطائكم
وتوجيهاتكم السديدة من أجل
دف��ع مسيرة البناء التي ننعم
ونفتخر بها وكانت نبراسا لنا
فيما حتقق من إجنازات مشهودة
في عهدكم الزاهر أن نبتهل إلى
الله سبحانه وتعالى بالدعاء
لسموكم ،مستذكرين أعمالكم
وإجنازاتكم ومآثركم الكبيرة
جتاه وطننا ال��ذي أحببتم أهله
ورع��ي��ت��م م��ص��احل��ه وأعليتم
ش��أن��ه ب�ين ال����دول ح��ت��ى أف��اء
خيره على كثير م��ن الشعوب
بفضل سياسة سموكم احلكيمة
ورؤيتكم الثاقبة وبصيرتكم
النافذة وحرص سموكم الدائم
على تعزيز مكانته في العالم.
خ��ال��ص تهانينا ومتنياتنا
الدائمة لسموكم مبوفور الصحة
والعافية ولوطننا العزيز بدوام
التقدم واالزده����ار وال��ع��زة في
ظل الرعاية الكرمية والقيادة
احلكيمة لسموكم.
وقد بعث صاحب السمو أمير
ال��ب�لاد الشيخ ص��ب��اح األحمد
رسالة شكر جوابية ألخيه سمو
ال��ش��ي��خ ج��اب��ر امل��ب��ارك رئيس
مجلس ال���وزراء ضمنها سموه

مجلس الوزراء يهنئ سمو ولي
العهد والشعب الكويتي بعودة
سمو أمير البالد
عبر نائب رئيس مجلس ال���وزراء ووزي��ر الدولة لشؤون
مجلس الوزراء أنس الصالح عن أعمق مشاعر الفرح والسرور
واالرت��ي��اح بعودة صاحب السمو الشيخ صباح األحمد أمير
البالد لوطنه مشافى معافى بعد استكمال فحوصاته الطبية
اإليجابية في الواليات املتحدة األمريكية.
وفي هذه املناسبة السعيدة يتقدم مجلس ال��وزراء بخالص
التهاني والتبريك ملقام سمو ولي العهد وللشعب الكويتي الكرمي
ساجدين لله العلي القدير حمدا وشكرا على كرمي فضله ونعمته
بعد أن من على سموه باكتمال الشفاء وعودته ملواصلة عطائه
املعهود في خدمة كويتنا الغالية وأهلها األوفياء وقضايا أمته
العربية واإلسالمية ونسأله تعالى أن يدمي على والدنا الغالي
وقائد مسيرتنا موفور الصحة والعافية والعمر املديد وأن
يحفظ الكويت من كل سوء ومكروه حتت رايته وسند عضده
سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد.

وزيرة اإلسكان :سمو األمير
يحمل الكويت وأهلها في قلبه
قالت وزيرة األشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون اإلسكان
الدكتورة جنان رمضان أمس إن سمو أمير البالد الشيخ صباح
األحمد حمل الكويت وأهلها في قلبه «وك��ان وما زال دائما أبا
للجميع» .وأضافت رمضان في تصريح صحفي مبناسبة
ع��ودة سموه م��ن ال��والي��ات املتحدة األمريكية بعد إجرائه
فحوصات طبية تكللت بالنجاح :إن مآثر سموه وعطفه على
أبنائه جعلت جميع املواطنني واملقيمني صغيرا أو كبيرا ينتظر
عودة سموه إلى أرض الوطن.
وأوض��ح��ت أن ه��ذا ال��ي��وم يعبر ع��ن ص��دق مشاعر احملبة
بني األب وأبنائه ،مشيرة إلى أن الكويت تفرح باميرها قائد
اإلنسانية ورمز العطاء السيما أن قلوب الكويتيني والسنتهم
كانت تلهج بالدعاء لسموه وع��ودت��ه ساملا مغمورا بتمام
الصحة وموفور العافية .وأشارت إلى أن سموه استطاع من
خالل خبرته السياسية وبعد رؤيته الدبلوماسية ونظرته
االقتصادية أن ينقل الكويت نقلة نوعية سياسيا واقتصاديا
ودبلوماسيا موضحة دور سموه ف��ي وض��ع الكويت على
اخل��ارط��ة الدولية وأخ��ذه على عاتقه ال��دور احليوي عامليا
وإقليميا وعربيا وخليجيا لتعزيز التضامن اخلليجي والعربي.

وزير «األوقاف» :سمو األمير
صمام األمان وربان سفينة الكويت
هنأ وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية وزير الدولة لشؤون
البلدية فهد الشعلة أمس سمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد
مبناسبة عودة سموه ساملا للبالد بعد استكمال الفحوصات
الطبية.
وقال الشعلة في تصريح صحفي إن عودة صاحب السمو
بعد إج���راء فحوصات طبية ناجحة ف��ي ال��والي��ات املتحدة
األمريكية وسام فرح اعتلى وجوه كل الكويتيني واملقيمني في
هذه األرض الطبية.
وأض��اف أن عودة سمو أمير البالد إلى وطنه وشعبه هي
«ع��ودة الوطن إلى الوطن» مؤكدا أن سمو األمير هو الوطن
وصمام األمان وربان سفينة الكويت التي استطاع قيادتها إلى
بر األمان بكل حنكة واقتدار بالرغم من تالطم األمواج وتصاعد
حدة التوترات في محيطنا اإلقليمي.
وقال :إن خبر عودة سمو األمير من رحلة العالج كشف مدى
تالحم الشعب الكويتي وتعاضدهم مع بعض البعض ومع أسرة
آل الصباح ومع قائد اإلنسانية صاحب األيادي البيضاء ،مؤكدا
أن أيادي سموه اإلنسانية غطت مشارق األرض ومغاربها.
ودع��ا أن «ي��دمي الله عز وجل على سموه موفور الصحة
ويلبسه ثوب العافية وميده بالعمر املديد و يحفظ لنا الكويت
ويدمي عليها وعلى شعبنا الوفي نعمة األمن واألم��ان في ظل
حكمة سموه ورعايته الكرمية».

