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ب� � ��ارك ع � ��دد م� ��ن ال �ف �ن��ان �ي��ن ل �س �م��و
ول��ي العهد الشيخ مشعل األحمد
ألدائ� ��ه ال�ي�م�ي��ن ال��دس �ت��وري��ة ،وف��ي
البداية شاركت بالتهنئة الفنانة
القديرة سعاد عبدالله التي قالت:
نتمنى من الله ان يحفظ شيوخنا
وي� �ح� �ف ��ظ ل� �ن ��ا س� �م ��و ام� �ي ��ر ال� �ب ��اد
ال � �ش � �ي ��خ ن� � � ��واف االح� � �م � ��د واه � �ن ��ئ
س�م��و ال�ش�ي��خ م�ش�ع��ل االح �م��د على
ن �ي �ل��ه ث� �ق ��ة س� �م ��و االم � �ي� ��ر وم �ح �ب��ة
ال� �ش� �ع ��ب وع � �س� ��ى ال � �ل� ��ه ي �س �خ��ره��م
ل� ��دول� ��ة ال� �ك ��وي ��ت ل� �م ��ا ف� �ي ��ه ال �خ �ي��ر
وق� ��د اش �ت �ه��رت ال �ك��وي��ت ب��ال �ع��دي��د
م��ن االم ��ور وم�ن�ه��ا ح��ري��ة التعبير
وال� ��دي � �م� ��وق� ��راط � �ي� ��ة ون� �ت� �م� �ن ��ى ف��ي
ال� �ع� �ه ��د ال � �ج� ��دي� ��د ان ي � �ك� ��ون ع �ل��ى
ن �ه��ج ال �س��اب �ق �ي��ن م ��ن ال �م �غ �ف��ور ل��ه
ال� �ش� �ي ��خ ع� �ب ��دال� �ل ��ه ال � �س� ��ال� ��م ح �ت��ى
وق �ت �ن��ا ال �ح��ال��ي ف��ي ح��ري��ة ال�ك�ل�م��ة
وال��دي �م��وق��راط �ي��ة ال� �ت ��ي اش �ت �ه��رت
ب� �ه ��ا ال � �ك� ��وي� ��ت وات � ��اح � ��ة ال� �ف ��رص ��ة
للشباب للمشاركة ببناء الكويت
وال �ت �ن �م �ي��ة ون �ت �م �ن��ى م� ��ن ال� �ل ��ه ان
ي�س��دد خ�ط��اه��م وي��رزق�ه��م البطانة
الصالحة.
ك� �م ��ا ش � ��ارك � ��ت ال� �ف� �ن ��ان ��ة ال� �ق ��دي ��رة
حياة الفهد قائلة :نبارك لحكومة
وشعب الكويت على اختيارسمو
الشيخ مشعل االحمد وليا للعهد
ووف� � �ق� � �ك � ��م ال� � �ل � ��ه وس� � � � ��دد خ� �ط ��اك ��م
وج�ع�ل�ه��م خ �ي��ر خ �ل��ف ل�خ�ي��ر سلف
وال� � � �ل � � ��ه ي � �ح � �ف � �ظ � �ه ��م م � � ��ن ك � � ��ل ش ��ر
ومكروه.
اما الفنان القدير محمد المنصور.
ف � �ق� ��د ق� � � � ��ال :ن � � �ب� � ��ارك ل � �س � �م ��و ول� ��ي
ال � �ع � �ه ��د ال � �ش � �ي ��خ م� �ش� �ع ��ل االح � �م ��د
ث �ق��ة س �م��و االم �ي ��ر ال �غ��ال��ي ال�ش�ي��خ
ن��واف االح �م��د ل�ق��د ع��رف��ت ال�ك��وي��ت
س�م��و ال�ش�ي��خ ن��واف االح �م��د وك�م��ا
ك��ان دائ �م��ا ال ��ذراع ال�ي�م�ن��ى لامير
ال� � ��راح� � ��ل ال � �ش � �ي ��خ ج� ��اب� ��ر االح � �م ��د
واي � � �ض� � ��ا س � �م� ��و ال � �ش � �ي� ��خ ص� �ب ��اح
االح �م��د وس�م��و ال�ش�ي��خ م�ش�ع��ل من
ج �ي��ل ال� �ك� �ب ��ار ف ��ي اس � ��رة ال �ص �ب��اح
الكرام لقد عرفنا مواقفة الشجاعة
الكريمة وهو اهل للثقة سدد الله
خطاه وجعله سندا وذخرا لسمو
االمير القائد الشيخ نواف االحمد
وف� �ق� �ه� �م ��ا ال � �ل� ��ه وس � � ��دد خ �ط��اه �م��ا
وحفظ الله الكويت الغالية.
ك �م��ا رف� ��ع ع �م �ي��د ال �م �ع �ه��د ال �ع��ال��ي
للفنون المسرحية د .علي العنزي
ب��اس �م��ه وب ��اس ��م ج �م �ي��ع م�ن�س��وب��ي
المعهد اساتذة واداري�ي��ن وطلبة،
التهنئة لسمو ول��ي العهد األمين
الشيخ مشعل األح�م��د ،على الثقة
ً
األم �ي��ري��ة ال�غ��ال�ي��ة ب��اخ�ت�ي��اره ول�ي��ا

نبيل �سعيل
ل �ل �ع �ه��د وق� � � ��ال :ن �ه �ن��ئ س� �م ��و ول ��ي
ال �ع �ه��د ع �ل��ى ه ��ذه ال �ث �ق��ة ال��رف �ي �ع��ة،
ونبايع سمو األم�ي��ر الشيخ ن��واف
األح � �م� ��د ع� �ل ��ى ال� �س� �م ��ع وال� �ط ��اع ��ة،
س ��ائ� �ل� �ي ��ن ال � �م� ��ول� ��ى ع � ��ز وج � � ��ل ان
يحفظ سموهما ويمدهما بعونه
وت��وف �ي �ق��ه ل �خ��دم��ة وط �ن �ن��ا ال �غ��ال��ي
ون �ب��ارك ل�ل�ك��وي��ت ال�غ��ال�ي��ة ،اخ�ت�ي��ار
س �م��و ول� ��ي ال �ع �ه��د ال �ش �ي��خ م�ش�ع��ل
ً
األح� � �م � ��د ،ع � �ض � ��دا ل� �س� �م ��و األم � �ي� ��ر،
ً
وسندا له في قيادة وطننا الكبير،
ن � �ح� ��و ال � �خ � �ي� ��ر وال� � �ن� � �م � ��اء واألم� � � ��ن
وال �ت �م �ك �ي��ن ،ون �س��أل ال �ل��ه ع��ز وج��ل
ان ي��دي��م ع �ل��ى ب��ادن��ا ن�ع�م��ة األم��ن
واألمان والرخاء واالستقرار.
وش��ارك الفنان داود حسين قائا:
ب �م �ن��اس �ب��ة ت �ع �ي �ي��ن س� �م ��و ال �ش �ي��خ
مشعل االح�م��د ول�ي��ا للعهد فانني
ات � �م � �ن ��ى م � ��ن ال � �ل� ��ه ان ي� �ع� �ي� �ن ��ه ف��ي
مسيرة الخير والعطاء واالم��ن في
الكويت الحبيبة وفقه الله وسدد
على درب الخير خطاه.
ام��ا ال�ف�ن��ان ط��ارق ال�ع�ل��ي ف�ق��د ق��ال :
اسرة آل الصباح كلهم خير وبركه
ونحن كشعب نثق فيهم بادارتهم
ل��زم��ام ام��ور ال �ب��اد ون �ب��ارك لسمو
ال� �ش� �ي ��خ م� �ش� �ع ��ل األح � �م� ��د ال� �ج ��اب ��ر
ال�ص�ب��اح نيله ث�ق��ة ص��اح��ب السمو
ام�ي��ر ال �ب��اد لمنصب والي��ة العهد
وال�ل��ه ي��وف��ق س�م��وه ويعينه وحنا
ً
نقول لسموه سمعا وطاعة.
كما بارك د .خليفة الهاجري رئيس
راب�ط��ة اع�ض��اء هيئة ال�ت��دري��س في
المعهد العالي للفنون المسرحية
تزكية سمو الشيخ مشعل األحمد
وقال «باالنابة عن الزماء برابطة
اعضاء هيئة التدريس في المعهد
ال�ع��ال��ي ل�ل�ف�ن��ون ال�م�س��رح�ي��ة ن�ب��ارك
ال �ت��زك �ي��ة ال �س��ام �ي��ة ل �س �م��و ال �ش �ي��خ
م �ش �ع��ل األح� �م ��د ول� �ي ��ا ل �ل �ع �ه��د ،م��ن
ل��دن اخ �ي��ه ص��اح��ب ال�س�م��و ال�ش�ي��خ
ن� ��واف األح� �م ��د ام �ي��ر ال �ك��وي��ت وان
ال �ت��زك �ي��ة ال �س��ام �ي��ة م ��ن ل� ��دن ام �ي��ر
ال� �ك ��وي ��ت ل �س �م��وه ت ��رس ��خ ل �ن��ا ب��أن
س � �م � ��و ال � �ش � �ي � ��خ م � �ش � �ع� ��ل األح � �م � ��د
لطالما كان وما زال «عضيد امراء
ال �ك��وي��ت» م�ن��ذ ت��ول�ي��ه م�س��ؤول�ي��ات��ه
ال ��دق� �ي� �ق ��ة ف� ��ي ح� �ف ��ظ ام � ��ن ال �ك��وي��ت
واس�ت�ق��راره��ا ال��داخ�ل��ي وحمايتها
ال � �خ ��ارج � �ي ��ة .ك� �م ��ا ي �ش �ع ��رن ��ا ق��رب��ه
م��ن ص �ن��اع��ة ال� �ق ��رارات ال�م�ص�ي��ري��ة
ال�ح�ك�ي�م��ة ف��ي ال��دول��ة ب��االط�م�ئ�ن��ان
واالس �ت �ق��رار ال �ت��ى ت�ح�ف��ظ ال�ك��وي��ت
ب�ع�ي��دا ع��ن ب��ؤر االرت �ب��اك وال�ص��راع
ل �ق��د ض� ��رب س �م��وه اس �م��ى م �ع��ان��ي
ال� � ��وف� � ��اء وال� � �ح � ��ب ألخ � �ي� ��ه ال� ��راح� ��ل
س � �م � ��و ال � �ش � �ي � ��خ ص � � �ب � ��اح األح � �م � ��د
ط �ي��ب ال �ل��ه ث� ��راه -راف �ق��ه ف��ي رح�ل��ةال �ح �ك��م ال �م��دي��دة ،ال�م�ل�ي�ئ��ة ب��ال�ن�م��و

طارق العلي
واالزده� � � � � ��ار وااله � �ت � �م� ��ام ب �ن �ه �ض��ة
ال��دول��ة ال�ح��دي�ث��ة وال�ت��أس�ي��س على
ب �ن��اء االن �س��ان وت�ك��وي�ن��ه ال�م�ع��رف��ي
والمهني.
كما راف��ق ال��راح��ل -طيب الله ث��راه-
ف ��ي ل �ح �ظ��ات��ه األخ � �ي� ��ره وه� ��و ع�ل��ى
ف��راش ال�م��رض ،لقد ك��ان قريبا من
ح �ك �ي��م ال� �ع ��رب وم� �ث ��ل ه� ��ذا ال��رج��ل
ي �س �ت �ح��ق م� �ن ��ا ال� �س� �م ��ع وال� �ط ��اع ��ة.
فبمثله يبقى وطننا آمنا مستقرا
ب� � ��اذن ال � �ل� ��ه .ال� �ل� �ه ��م وف� �ق ��ه وأرزق� � ��ه
البطانة الصالحة.
وش� � � � � ��ارك ال� � �ف� � �ن � ��ان ح � �س� ��ن ال � �ب� ��ام
ب��ال �ت �ه �ن �ئ��ة ق ��ائ ��ا :اع ��ان ��ك ال� �ل ��ه ف��ي
م�ه�م�ت��ك وس� ��دد ال �ل��ه خ �ط��اك ل�ع��ون
اخ �ي��ك ورف ��ع ش ��أن ال �ب��اد ون�ت�ط�ل��ع
ل �م �س �ت �ق �ب ��ل ح� ��اف� ��ل ب ��ال� �ن� �ج ��اح ��ات
واالن� � � �ج � � ��ازات ب� ��وج� ��ودك� ��م س �ي��دي
ول��ي ال�ع�ه��د ال�ش�ي��خ مشعل االح�م��د
ورعاك الله يا والدنا الغالي.
اما الفنانة منى شداد فقد شاركت
قائلة :سمو الشيخ مشعل االحمد
ه� ��و ام � �ت� ��داد الس� � ��رة ال �خ �ي ��ر اس� ��رة
ال �ص �ب��اح ال �ت��ي ك ��ان وم� ��ازال نعهد
ب � �ه� ��ا ك � ��ل خ � �ي� ��ر ول� � �ه � ��م ك � ��ل م �ح �ب��ة
وتقدير واحترام والعاقة الوثيقة
ال�م�م�ت��دة م��ن اج��دادن��ا ح�ت��ى وقتنا
ال �ح��ال��ي وال� �ت ��ي اص �ب �ح��ت م �ض��رب
االم �ث��ال ع�ن��دم��ا ي �ص��ورون ال�ع��اق��ة
ال� �ط� �ي� �ب ��ة ب � �ي ��ن االس � � � ��رة ال� �ح ��اك� �م ��ة
وال �ش �ع��ب ون �ح �م��د ال �ل��ه ع �ل��ى ن�ع�ن��ة
ال� �ك ��وي ��ت وش �ي��وخ �ن��ا ال ال �ص �ب��اح
واتمنى من الله ان يحفظ صاحب
ال � �س � �م� ��و االم � � �ي� � ��ر ال � �ش � �ي� ��خ ن� � ��واف
ويحفظ ول��ي العهد االمين الشيخ
مشعل االح�م��د وع�س��ى ال�ل��ه يعينه
ع� �ل ��ى ح� �م ��ل االم � ��ان � ��ة وه� � ��و ج��دي��ر
ب ��ذل ��ك وال ��دل� �ي ��ل ان� �ن ��ا راي � �ن� ��ا ك �ي��ف
ك� ��ان ال� �ق� �ب ��ول م ��ن اط� �ي ��اف ال �ش �ع��ب
ال�ك��وي�ت��ي وت��زك �ي��ة اس ��رة ال�خ�ي��ر له
لهذ المنصب.
وك ��ان ��ت ه� �ن ��اك م� �ش ��ارك ��ة ل�ل�م�ل�ح��ن
ف� �ه ��د ال � �ن� ��اص� ��رال� ��ذي ق � ��ال  :اب � ��ارك
ل�س�م��و ول ��ي ال �ع �ه��د ال �ش �ي��خ م�ش�ع��ل
االح� �م ��د ن �ي��ل ث �ق��ة ص��اح��ب ال�س�م��و
ام �ي��ر ال �ب��اد ال�ش�ي��خ ن ��واف االح�م��د
ً
ال �غ��ال �ي��ة ،داع� �ي ��ا ال �م��ول��ى ع��ز وج��ل
ل��ه بالتوفيق وال�س��داد على تحمل
ً
ت �ل��ك االم ��ان ��ة ال �غ��ال �ي��ة س ��ائ ��ا ال �ل��ه
ج� �ل ��ت ق � ��درت � ��ه ان ي� �ح� �ف ��ظ ب ��ادن ��ا
الكويت وام�ي��ره��ا وشعبها م��ن كل
مكروه.
اما الفنان ابراهيم الشيخلي قال:
اعانه الله على حمل األمانة وسدد
ال� � �ل � ��ه خ� � �ط � ��اه ت � �ح� ��ت ظ � ��ل ص ��اح ��ب
ال �س�م��و ام �ي��ر ال �ب��اد ال�ش�ي��خ ن��واف
االح �م��د ون �س��أل ال �ل��ه ل �ه��م ال�ص�ح��ة
وال�ع��اف�ي��ة وان ي �ك��ون��وا خ�ي��ر خلف
ل � �خ � �ي ��ر س � �ل� ��ف وه� � � � ��ذا م� � ��ا ع� �ه ��دن ��ا

حسن البالم:
نتطلع ملستقبل
حافل بالنجاحات
واإلنجازات
منى شداد :أعانه
اهلل على حمل
األمانة

حممد املن�سور

علي العنزي

بالكويت من قديم األزل.
ام��ا ال�ف�ن��ان نبيل شعيل فقد ق��ال:
وفق الله سمو ولي العهد الشيخ
م� �ش� �ع ��ل االح� � �م � ��د وس � � � ��دد خ� �ط ��اه
واعانه على حمل االمانة.
وش��ارك��ت ال�ف�ن��ان��ة ش �ج��ون ق��ائ�ل��ة:
ات � �ق� ��دم ب ��اس� �م ��ى اي � � ��ات ال �ت �ه��ان��ي
والتبريكات ال��ى م�ق��ام سمو ولي
ال� �ع� �ه ��د ال� �ش� �ي ��خ م� �ش� �ع ��ل االح� �م ��د
بمناسبة توليه المنصب داعين
ال�م��ول��ى ال�ق��دي��ر ان يوفقه ويسدد
خ � �ط� ��اه ل� �م ��ا ف� �ي ��ه رف � �ع� ��ة وال �خ �ي ��ر
للكويت وشعبها الكريم.
ام��ا المخرجة حنان المهدي فقد
قالت:
نبايع ونبارك تزكية سمو الشيخ
ًّ
م �ش �ع ��ل األح � �م� ��د ال� �ص� �ب ��اح ول � �ي ��ا
ل �ل �ع �ه��د ال� �ل� �ه ��م س � ��دد خ� �ط ��اه ل �م��ا
ف �ي��ه خ �ي��ر ل�ل�ك��وي��ت وأع �ن��ه ووف �ق��ه
وأم� �ي ��رن ��ا ص ��اح ��ب ال� �س� �م ��و ام �ي��ر
الباد الشيخ نواف األحمد اللهم
قويهم وأعنهم على الخير وعلى
ما فيه مصلحه للباد.
وب � � � ��دوره � � � ��ا ش � � ��ارك � � ��ت ال � �ف � �ن� ��ان� ��ة
س �ل �م��ى س��ال��م ال �ت��ي ق ��ال ��ت :ات �ق��دم
ب��ال �ت �ه �ن �ئ��ة ال � ��ى ص ��اح ��ب ال �س �م��و
امير ال�ب��اد الشيخ ن��واف االحمد
ل�ت�س�ل�م��ه م�ق��ال�ي��د ال �ح �ك��م ل�ل�ك��وي��ت
م� �س� �ت� �ب� �ش ��ري ��ن ب � �ق � ��دوم � ��ه ال� �خ� �ي ��ر
واالستقر واالمن واالمان للكويت
واهلها .كما اتقدم بالتهنئة الى
ولي العهد الشيخ مشعل األحمد.
وأن ي� �ج� �ع� �ل ��ه رب� � � ��ي خ � �ي� ��ر س �ن��د
وع �ض �ي��د الخ �ي��ه ول �ل �ك��وي��ت ح�ف��ظ
الله الكويت واهلها.
اما الفنان خالد المظفر فقد قال:
ن �ب��ارك ل�ل�ك��وي��ت والس ��رة ال�ص�ب��اح
بتزكية سمو االم�ي��ر الخ�ي��ه سمو
ً
الشيخ مشعل االحمد وليا للعهد
ف� �ك ��ل ال� �ت ��وف� �ي ��ق ل� �م ��ا ف� �ي ��ه ال �خ �ي��ر
ورف �ع��ة ال�ك��وي��ت وش�ع�ب�ه��ا ال�ط�ي��ب
الوفي..
ح � �ف� ��ظ ال � �ل � ��ه ال � �ك� ��وي� ��ت وش �ع �ب �ه��ا
واميرها من كل مكروه.

خليفة الهاجري

فهد الناصر :أبارك لسمو
ولي العهد نيل الثقة
نبيل شعيل :وفق اهلل
ولي العهد وسدد خطاه
شجون :وفقه اهلل ملا
فيه الرفعة والخير
للكويت
حنان املهدي :نبايع
ونبارك تزكية سمو
الشيخ مشعل األحمد
ًّ
وليا للعهد
سلمى سالم :جعله اهلل
خير سند وعضيد ألخيه
سمو األمير
خالد املظفر :كل
التوفيق ملا فيه خير
ورفعة الكويت

جو�د �أحمد بوخم�سني و�أوالده
يتقدمون بخالص العزاء واملواساة من

عائلتي �ل�سماك و�ل�سماع
�سجون الهاجري

فهد النا�رص

حنان املهدي

لوفـاة املغفـور لها بإذن اهلل تعـالى

رباب ماجد �سيد �ل�سماع
أرملة /حسني حبيب السماك

�سلمى �سامل

ح�سن البالم

خالد املظفر

اإبراهيم ال�سيخلي

منى �سداد

سائلني اهلل العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته
وأن يدخلها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان

