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مشعل األحمد

السبت  23صفر 1442هـ
 10أكتوبر 2020م  -العدد 4106

علي الري�س

علياء جوهر

منرية عا�شور

القوي األمين

اأماين الكندري

اأحمد الرفاعي

ورود حيات

أكدوا أن الكويت في العهد الجديد ستشهد املزيد من التقدم والتنمية

إعالميون :ولي العهد خير سند ومعني لصاحب السمو
علي الريس :ثقة سمو األمير
الوسام الحقيقي
منيرة عاشور :نسأل اهلل عز
وجل أن يعني سموه
على حمل هذه األمانة
أحمد الرفاعي :سمو األمير
وسمو ولي العهد امتداد
ملدرسة سمو الشيخ صباح
األحمد
منية الحجي :أعانه اهلل على
حمل األمانة وسدد خطاه
ورود حيات :نتمنى لسموه
التوفيق والسداد ليواصل
عطاءه املعهود
أميرة نجم :نبارك لوالدنا سمو
ولي العهد الشيخ مشعل
األحمد
د .نورة عبداهلل :جعله اهلل
سندًا وعضيدًا لحضرة صاحب
السمو األمير
عبدالرحمن الدين :من اختاره
صاحب السمو فهو بالتأكيد
محل ثقة
محمد خليفة :سمو ولي
العهد غني عن التعريف فقد
عمل في مناصب عديدة
عبداهلل الطراح :وفقه اهلل
ليواصل عطاءه املعهود
لخدمة الوطن واملواطنني

د .نورة عبداهلل
كتب مشاري حامد

ت �ق ��دم ع� ��دد م ��ن اإلع��ام �ي �ي��ن ب��ال�ت�ه�ن�ئ��ة
لسمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد
ب�م�ن��اس�ب��ة ت��زك�ي�ت��ه م��ن ق �ب��ل س �م��و أم�ي��ر
ال �ب��اد ال�ش�ي��خ ن ��واف األح �م��د وم�ب��اي�ع��ة
مجلس األمة له.
في البداية قال المخرج علي الريس في
ال�ت�ه�ن�ئ��ة :إن ث �ق��ة س �م��و االم �ي��ر ال�م�ف��دى
ال �ش �ي��خ ن � ��واف االح� �م ��د ب�ت�س�م�ي��ة س�م��و
الشيخ مشعل االحمد وليا للعهد لهي
ال � ��وس � ��ام ال �ح �ق �ي �ق��ي ع� �ل ��ى ص � ��در س �م��و
ول��ي ال�ع�ه��د ال�ي��د ال�ي�م�ن��ي ل�س�م��و االم�ي��ر
لقد عرفنا سمو ول��ي العهد رج��ل دول��ة
ً
ح�ق�ي�ق�ي��ا ع ��اش إل ��ى ج ��وار ال �ك �ب��ار ف�ك��ان
نعم العون والسند لسمو أمير القلوب
ال� �ش� �ي ��خ ج ��اب ��ر االح � �م� ��د ول� �س� �م ��و أم �ي��ر
االن�س��ان�ي��ة ال�ش�ي��خ ص �ب��اح االح �م��د وه��ا
ه��و ال �ي��وم ي�ق��ف ال��ي ج ��وار س�م��و االم�ي��ر
الشيخ نواف االحمد سندا وعونا ووليا
ل �ل �ع �ه��د م ��ن اج� ��ل ت �ك �م �ل��ة م �س �ي��رة اس ��رة
الصباح الكريمة في قيادة الكويت إلى
المستقبل بكل فخر واعتزاز .وفقه الله
وسدد خطاه.
بدورها قالت االعامية منيرة عاشور:
نبايعكم ع�ل��ى ال�س�م��ع وال�ط��اع��ة ون�س��أل
الله عز وجل ان يعطيكم بطانة صالحة
ت�ع�ي�ن�ك��م ع �ل��ى ح �م��ل ه� ��ذه األم ��ان ��ه ال �ل��ه
ي��وف��ق والة أم��ورن��ا لما فيه خير الباد
وش��ارك��ت االعامية ورود حيات قائلة:
اب��ارك لسمو الشيخ مشعل األحمد ثقة
ص ��اح ��ب ال �س �م��و ام� �ي ��ر ال� �ب ��اد ال �م �ف��دى
ً
ال �ش �ي��خ ن ��واف االح �م��د ب��اخ �ت �ي��اره ول �ي��ا
ل�ل�ع�ه��د م�ت�م�ن�ي��ن ل��ه ال �ت��وف �ي��ق وال �س��داد
ليواصل عطاء ه المعهود لدولة الكويت.
ك �م��ا ك ��ان ��ت ه �ن ��اك م �ش��ارك��ة ل��اع��ام �ي��ة
منيه ال�ح�ج��ي ال�ت��ي ق��ال��ت :أب ��ارك لسمو
ال �ش �ي��خ م�ش�ع��ل األحمد ع �ل��ى ث �ق��ه سمو
األم �ي��ر ال�ش�ي��خ ن ��واف األح �م��د وت��زك�ي�ت��ه
ً
ل��ه كوليا للعهد ،اس��أل الله ل��ه التوفيق
وال �س��داد ل�م��ا ف�ي��ه خ�ي��ر ال �ب��اد وال�ع�ب��اد
واع��ان��ه ال �ل��ه ع�ل��ى ح�م��ل األم��ان��ة وس��دد
ً
خ � �ط� ��اه ج� �ن� �ب ��ا إل� � ��ى ج� �ن ��ب م� ��ع ح �ض��رة
ص ��اح ��ب ال �س �م ��و أم� �ي ��ر ال � �ب� ��اد الك �م ��ال
م�س�ي��رة ال��راح��ل ال�ش�ي��خ ص �ب��اح األح�م��د
ط � �ي ��ب ال � �ل� ��ه ث � � � ��راه ف � ��ي ب � �ن� ��اء ال �ن �ه �ض��ة
وال�ت�ن�م�ي��ة وال ��ري ��ادة ل�ك��وي�ت�ن��ا الحبيبة
آم �ل �ي��ن م ��ن ال �م��ول��ى ع ��زوج ��ل أن يحفظ

حممد خليفة

منية احلجي
ك��وي �ت �ن��ا م ��ن ك ��ل س� ��وء وي� �ب ��ارك ل �ن��ا ف��ي
ك��وي�ت�ن��ا وش�ع�ب�ه��ا وق�ي��ادت�ه��ا ويجعلها
بأفضل حال إن شاء الله دائما.
وك��ان��ت ه�ن��اك م�ش��ارك��ة اي�ض��ا لاعامي
أح �م��د ال��رف��اع��ي ال ��ذي ق ��ال :ن��رف��ع اسمى
اي��ات التهاني لسمو ولي العهد الشيخ
مشعل االح�م��د الصباح لتوليه منصب
والي� ��ة ال �ع �ه��د وت��زك �ي �ت��ه والي �خ �ف��ى على
ال� �ج� �م� �ي ��ع ان ص� ��اح� ��ب ال� �س� �م ��و االم� �ي ��ر
ال �ش �ي��خ ن � ��واف األح� �م ��د وس� �م ��و ال �ش �ي��خ
م �ش �ع��ل األح� �م ��د ه �م��ا ام � �ت� ��داد ل �م��درس��ة
الشيخ صباح االحمد ونسأل الله لهما
التوفيق والسداد لما يصب في مصلحة
الكويت وشعبها وسيكون النهج القادم
ن�ه��ج ال�ع�ه��د ال�ج��دي��د وال�ت�ن�م�ي��ة وال�ع�م��ل
على رؤية الراحل الشيخ صباح األحمد
ً
ً
ً
لتكون الكويت مركزا ماليا وتجاريا.
أما االعامية اميرة نجم فقد قالت  :انه
م��ن دواع� ��ي ال �س ��رور ان ن �ب��ارك ل��وال��دن��ا
سمو ول��ي العهد الشيخ مشعل األحمد
وث �ق��ة س �ي��دي س �م��و األم �ي ��ر ح�ف�ظ��ه ال�ل��ه
ورع��اه بتزكيته وليا للعهد وفقكم الله
وسدد خطاكم لما فيه خير ورفعة بلدنا
ت �ح��ت ظ��ل ال �ق �ي��ادة ال�ح�ك�ي�م��ة وال��رع��اي��ة
السامية لحضرة ص��اح��ب السمو أمير
ال �ب��اد ال �م �ف��دى ن �ف��ع ال �ل��ه ب �ك��م ال��دي��ن و
ال �ب ��اد وال �ع �ب��اد ال �ل �ه��م اح �ف �ظ��ه ووف �ق��ه،
ً
وسدد أقواله وأفعاله وسمعا وطاعة.
أما االعامية د .نوره عبدالله فقد قالت:
ات �ق��دم ب��ال�ت�ه�ن�ئ��ة ال ��ى س�م��و ول ��ي العهد
االمين الشيخ مشعل االحمد وان يجعله
ً
ً
سندا وعضيدا لحضرة صاحب السمو
االمير.
ام � ��ا ال� �م ��ذي ��ع ع �ب ��دال ��رح �م ��ن ال� ��دي� ��ن ف�ق��د
ق ��ال :ق�ب��ل ك��ل ش��ي أن��ا ف��ي ق�م��ة ال�س�ع��ادة
ل��أن�ن��ا ف��ي ب�ل��د ت�ن�ت�ق��ل ف�ي��ه ال�س�ل�ط��ة من
حاكم إلى حاكم بهذه اإلجراء ات التي ال
يصاحبها أي شكل من أشكال التعقيد
أو العنف أسرة الصباح التي أرتضينا
حكمهم عودونا على الحكمة منذ أكثر
ً
ً
من ثاثة قرون ،واآلن نبدأ عهدا جديدا
من الحكمة والخير لهذا البلد فالكويت
بلد ال يستحق إال األفضل ،كانت لدينا
ث�ق��ة ك�ب�ي��رة ف��ي ح �ض��رة ص��اح��ب السمو
أم � �ي� ��ر ال� � �ب � ��اد ال� �ش� �ي ��خ ن� � � ��واف األح� �م ��د
واخ �ت �ي��اره ل��ول��ي ع �ه��ده ،وه��ا ه��و يثبت
بأن مبايعتنا وثقتنا به في محلها ،من
ي�خ�ت��اره ص��اح��ب ال�س�م��و ف�ه��و بالتأكيد

الخالدي :سدد اهلل خطى ولي
العهد إلدارة شؤون البالد والعباد
ه �ن��أ وك� �ي ��ل وزارة اإلع� ��ام
المساعد لقطاع التلفزيون
سعود الخالدي سمو أمير
الباد الشيخ نواف األحمد
ب �م �ن��اس �ب��ة ت��ول �ي��ه م�ق��ال�ي��د
حكم الباد ،وسمو الشيخ
م �ش �ع��ل األح � �م� ��د ب �ت��زك �ي �ت��ه
ً
ول �ي��ا للعهد ،م��ؤك��دا أنهما
ام �ت��داد ألس ��رة ال�خ�ي��ر التي
�شعود اخلالدي
تعاقبت ع�ل��ى ح�ك��م ال�ب��اد،
سائا المولى جلت قدرته
لهما التوفيق في إدارة شؤون الباد والعباد.
وق ��ال ال �خ��ال��دي «ن �س��أل ال�ل��ه ال�ع�ل��ي ال�ق��دي��ر أن يحفظ
الكويت وشعبها في ظل قيادة سمو األمير الحكيمة،
وأن يعينه ع�ل��ى ح�م��ل األم��ان��ة وع�ض�ي��ده س�م��و ول��ي
العهد».

الظفيري :ولي العهد خير معني
لسمو األمير في إدارة شؤون البالد
رف��ع ال�م��دي��ر ال�ع��ام لجامعة ال�ك��وي��ت ب��اإلن��اب��ة د .فايز
الظفيري عظيم التهاني والتبريكات إل��ى سمو أمير
ال �ب��اد ال�ش�ي��خ ن ��واف األح �م��د بمناسبة ت��ول��ي سموه
مقاليد الحكم وإل��ى سمو ول��ي العهد الشيخ مشعل
األح �م��د ب��ال�ت��زك�ي��ة ال�س��ام�ي��ة وم�ب��اي�ع��ة م�ج�ل��س األم��ة
باإلجماع لسموه.
وق ��ال ال�ظ�ف�ي��ري ف��ي ت�ص��ري��ح ص�ح��اف��ي إن س�م��و أمير
الباد يعد خير خلف لخير سلف في العطاء وخدمة
ال �ك��وي��ت وش �ع �ب �ه��ا وال �ع �م��ل ع �ل��ى ال �ن �ه��وض ب �ه��ا في
المجاالت كافة وتشهد مسيرة سموه المضيئة بذلك
مضيفا إننا نعاهد سموه حفظه الله على بذل الغالي
والنفيس في سبيل رفعة شأن بلدنا وازدهاره.
وأضاف أن سمو ولي العهد سيكون بإذن المولى عز
وجل خير سند ومعين لسمو األمير في إدارة شؤون
ال �ب��اد واالرت� �ق ��اء ب�ه��ا إل ��ى م �ص��اف ال� ��دول ال�م�ت�ق��دم��ة
متمنيا لسموهما حفظهما الله كل التوفيق والسداد
لمواصلة مسيرة الخير والنماء.

«اتحاد العمال» هنأ سمو ولي
العهد بالتزكية السامية
هنأ االت�ح��اد العام لعمال الكويت والحركة النقابية
الكويتية أمس سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد
على تزكية سمو أمير الباد الشيخ نواف األحمد له
وليا للعهد ومبايعته باالجماع في مجلس األمة.
وعاهد االتحاد في بيان صحافي القيادة السياسية
على «بقاء الحركة النقابية الكويتية والطبقة العاملة
داعما لها».
فضا عن مواصلة العمل ال��دؤوب والمخلص لخدمة
ال��وط��ن وال �م��واط��ن ول�ت�ح�ق�ي��ق ال �م��زي��د م��ن ال�م�ك��اس��ب
واإلنجازات.ودعا المولى عز وجل أن يديم على سموه
موفور الصحة والعافية.
وأن ي �س��دد ج ��ل ش��أن��ه خ �ط��ى س �م��وه ل �ي �ك��ون ع��ون��ا
وسندا لسمو أمير الباد رعاه الله لمواصلة المسيرة
الوطنية واإلنمائية واإلنسانية وتقدم وازدهار الباد
في المجاالت كافة.

أماني الكندري :رجل املهمات
الصعبة في التعامل مع
األزمات والشدائد وتجاوزها
علياء جوهر :وفقكم اهلل
وسدد خطاكم ملا فيه خير
ورفعة بلدنا تحت ظل القيادة
الحكيمة

محل ثقة وتأييد من الجميع.
وش� � ��ارك اي �ض ��ا ال �م��ذي��ع م �ح �م��د خ�ل�ي�ف��ة
ُ
ال ��ذي ق ��ال :أب� ��ارك ل�س�م��و ال�ش�ي��خ مشعل
األح �م��د ال�ج��اب��ر ال�ص�ب��اح ع�ل��ى اخ�ت�ي��اره
ً
ول� �ي ��ا ل �ل �ع �ه��د ،داع� �ي ��ن ال� �ل ��ه ع ��زوج ��ل أن
ي �ع �ي �ن��ه ع� �ل ��ى ح� �م ��ل األم � ��ان � ��ة وي �ج �ع �ل��ه
س�ن� ً�دا ألم�ي��ر ال �ب��اد ،ون�س��أل ال�ل��ه تعالى
لسموه التوفيق والسداد لما فيه خدمة
ال�ك��وي��ت وشعبها ،سمو الشيخ مشعل
األحمد غني عن التعريف فقد عمل في
ً
م �ن��اص��ب ع� ��دة وآخ ��ره ��ا ن��ائ �ب��ا ل��رئ�ي��س
الحرس الوطني بدرجة وزير وها نحن
ال�ي��وم ف��ي ه��ذا العهد الجديد نرجو من
ال�ل��ه ال�ع�ل��ي ال�ق��دي��ر ان ي�م��ده��م بالصحة
وال� �ع ��اف� �ي ��ة وال� �ب� �ط ��ان ��ة ال �ص��ال �ح��ة ال �ت��ي
تعينهم على الخير للباد والعباد.
وق� ��ال ال �م��ذي��ع ع �ب��دال �ل��ه ال� �ط ��راح :ن �ب��ارك
ل �ص��اح��ب ال �س �م��و االم �ي��رال �ش �ي��خ ن ��واف
االحمد ،وللشعب الكويتي األبي بتزكية
سمو أمير الباد للشيخ مشعل االحمد
ً
ول�ي��ا للعهد وان نعاهده ونبايعه على
ً
السمع والطاعة راجيا من الله عزوجل
أن يعينه على تحمل ه��ذه األم��ان��ة ،وأن
ي��وف�ق��ه وي �س��دد خ �ط��اه ل�ي��واص��ل ع�ط��اء ه
ال �م �س �ت �م��ر وال� �م� �ع� �ه ��ود ل �خ��دم��ة ال��وط��ن
والمواطنين.
ام��ا المذيعة ام��ان��ي ال�ك�ن��دري فقد قالت:
ن� �ب ��ارك ت��زك �ي��ة ح �ض��رة ص��اح��ب ال�س�م��و
امير الباد الشيخ ن��واف االحمد لسمو
الشيخ مشعل االح�م��د وليا للعهد فهو
رج � ��ل ال �م �ه �م ��ات ال �ص �ع ��ة ف� ��ي ال �ت �ع��ام��ل
م � ��ع األزم� � � � ��ات وال � �ش � ��دائ � ��د وت � �ج ��اوزه ��ا
وتحويلها لمكتسبات كبيرة ليسجلها
ال�ت��اري��خ ب�ك��ل ت�ق��دي��ر واح �ت��رام ف�ه��و رم��ز
ل �ل �ب��ذل وال �ع �ط ��اء م�ت�م�ن�ي��ن ل ��ه ال�ت��وف�ي��ق
وال �س��داد ليواصل ع�ط��اء ه المعهود في
خ��دم��ة ال �ك��وي��ت ن �ب��اي �ع �ك��م ع �ل��ى ال�س�م��ع
وال� �ط ��اع ��ة ووف �ق �ك ��م ال� �ل ��ه ل �م��ا ف �ي��ه خ�ي��ر
ل �ل �ب��اد وال� �ع� �ب ��اد وأع ��ان� �ك ��م ع �ل��ى ح�م��ل
األمانة.
وق��ال��ت ال �م��ذي �ع��ة ع �ل �ي��اء ج��وه��ر :ن �ب��ارك
ً
ل �ل �ك��وي��ت ش �ع �ب��ا وق� �ي ��ادة ل �ت��زك �ي��ة س�م��و
ً
ال� �ش� �ي ��خ م �ش �ع��ل األح � �م� ��د ول � �ي� ��ا ل�ل�ع�ه��د
وفقكم الله وس��دد خطاكم لما فيه خير
ورفعة بلدنا تحت ظل القيادة الحكيمة
وال ��رع ��اي ��ة ال �س��ام �ي��ة ل �ح �ض��رة ص��اح��ب
السمو أمير الباد المفدى نفع بك الله
الباد والعباد لما يحب ويرضى.

عبدالرحمن الدين

عبداهلل الطراح

اأمرية جنم

