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عبر عض���و مجلس أمناء 
جائزة سمو الشيخ سالم العلي 
للمعلوماتية صالح العسعوسي 
عن عظيم الش���كر واالمتنان 
للواحد املن���ان الذي من على 
الوطني  سمو رئيس احلرس 
الشيخ س���الم العلي بالصحة 
والعافية، وحباه بالعودة إلى 
أهله وأحبائه في كويت اخلير 
والعطاء التي أسهم في بنائها 
ورعاية أبنائها بكل مسؤولية 
وإخالص. واشاد العسعوسي 
بتوجيهات سموه منذ انطالقة 
اجلائزة عام 2001 في الكويت، 

وأثر تلك التوجيهات في أنشطة اجلائزة وزيادة اجنازاتها مثمنا 
مواقف س���موه الثابتة في الدعم غي���ر احملدود للجائزة، وتأكيده 
املستمر على أهمية توسيع الساحة اجلغرافية والبشرية لنشاطاتها 

مما أدى إلى امتدادها في 2007 الى جميع الدول العربية.
ودعا العسعوسي لسمو الشيخ سالم العلي بالعمر املديد والصحة 
والعافية ليستمر بالنهوض مبسؤولياته اجلسام في خدمة الوطن 
واملواطن في ظل القيادة احلكيمة لصاحب الس���مو األمير الشيخ 

صباح األحمد وولي عهده األمني سمو الشيخ نواف األحمد.

الشيخ ناصر صباح األحمد

سمو الشيخ سالم العلي

وزير الديوان: صاحب السمو وولي العهد
على رأس مستقبلي رئيس الحرس الوطني اليوم

محمد الصباح: نشعر بالغبطة والسرور بعودة الشيخ سالم العلي

صرح وزير شؤون الديوان األميري الشيخ 
ناصر صباح األحمد بأن صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد وسمو ولي العهد الشيخ 
ن���واف األحمد ورئيس مجلس األمة جاس���م 
اخلرافي ونائب رئيس احلرس الوطني الشيخ 
مشعل األحمد وسمو رئي���س مجلس الوزراء 
الش���يخ ناصر احملم����د وكب���ار املس���ؤولني 
بالدول����ة س���وف يكونون باستقب���ال سمو 
رئيس احلرس الوطني الشيخ سال����م العلي 
الذي سيعود الى أرض الوط���ن الي���وم بعد 
ان م�����ّن اهلل س���بحان����ه وتع���الى علي����ه 

بالشف��اء. 
هذا وسوف يق����وم سمو الشيخ سالم العلي 
رئي���س احلرس الوطن��ي باستقبال املواطنني 

واملهنئ���ني في وق���ت الح���ق.
ومن جهته عبر نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزي���ر اخلارجية الش���يخ د.محمد الصباح 
امس عن س���عادته البالغة بالعودة احلميدة 
لسمو الشيخ س���الم العلي الى ارض الوطن 
بعد ان امضى فت���رة طويل����ة للع����الج في 
اخل����ارج كللها املولى عز وج���ل وله كل احلم���د 
والشك���ر على سم��وه رع���اه اهلل بالصح���ة 

والعافي���ة.
واضاف الشيخ د.محمد الصباح في تصريح 
ل���� »كونا« ان���ه واخوانه وابناءه منتس���بي 
ومنتسبات وزارة اخلارجية يشعرون بعظيم 
الغبطة وعميق املشاعر والفرح والسرور بعودة 
س���موه املباركة الى وطن���ه وابنائه ضارعني 
الى املولى تبارك وتعالى ان يدمي على سموه 
الصحة والعافية ليواصل مسيرة اخلير والعطاء 

وليس���تمر في نهجه املعطاء في خدمة وطنه 
ورفعة شأن��ه. 

واختتم الشيخ د.محمد الصباح تصريحه 
بالدعاء لس���موه بطول العم���ر وان يحفظه 
والكويت من كل سوء في ظل الرعاية السديدة 
لصاحب السم���و األمير الشيخ صباح األحمد 
وسمو ولي عه���ده األم���ني الشي���خ ن���واف 

األحم���د.

إصدار خاص للحرس الوطني بمناسبة زيارة
األمير متعب بن عبداهلل بن عبدالعزيز للكويت

مركز الشيخ سالم العلي للسمع 
والنطق عمل خيري مشهود

ميثل مركز الشيخ سالم العلي للسمع والنطق احد اوجه العمل 
اخليري الذي اشتهر به رئيس احلرس الوطني سمو الشيخ سالم 
العلي في املجال الصحي خلدمة املرضى من املواطنني واملقيمني في 
الكويت. ويأتي التبرع الكرمي لس���موه في انشاء املركز جتسيدا ملا 
جبل عليه اهل الكويت من عمل اخلير في داخل البالد وخارجها اذ 
ميثل حلقة من سلسلة تبرعات قدمها جتار الكويت إلنشاء العديد 
من مراكز الرعاية الصحي���ة األولية واملراكز الصحية املتخصصة 
ليستفيد منها كل من يعيش على ارض هذا الوطن املعطاء. فقد أسس 
مركز عالج النطق والسمع )قدميا( مركز الشيخ سالم العلي للسمع 
والنطق كأول مركز متخصص في تشخيص ووقاية وعالج وتأهيل 
مرضى ضعاف السمع وعيوب النطق والصوت على مستوى الدولة 
س���نة 1975 حيث يقدم املركز مبوقع���ه احلالي في منطقة الصباح 
الطبية التخصصية وبقسميه )قسم النطق والسمع( اخلدمات الطبية 

والتأهيل الصحي جلميع حاالت مرضى النطق والسمع.
ويقوم قسم السمع بفحص وتقييم وتشخيص احلالة السمعية 
عند ضعاف السمع باستخدام كل وسائل اختبارات السمع األساسية 
واملتقدمة ويوصف مس���اعدات السمع املناسبة وتشخيص مرضى 
عملي���ات زراعة القوقعة فيما يختص قس���م النطق بعالج مرضى 
عيوب وتأخر النطق وتدريب ضعاف الس���مع من خالل مساعدات 

السمع وتأهيل مرضى عمليات زراعة القوقعة.
ومن األعمال التي يقوم بها قسم السمع فحص وتقييم وتشخيص 
احلالة السمعية عند اخلدج واألطفال البالغني باستخدام كل وسائل 
اختبارات السمع األساس���ية واملتقدمة ويوصف مساعدات السمع 
املناسبة وتعليم األهل طرق االستخدام والصيانة وتشخيص حاالت 
اضطرابات التوازن وعالجها ومتابعتها عن طريق الكشف والتأهيل 

وتقدمي العالج االكلينيكي.
كما يعمل جميع اختبارات السمع الالزمة سواء للكبار او الصغار 
عن طريق اس���تخدام األجهزة املختلفة ويساهم في تدريب الكوادر 
الفنية الوطنية للعمل في مجال الكشف والعالج والتأهيل حلاالت 
مرضى النطق والسمع عن طريق تنظيم دورات تدريبية بالتعاون 

مع مختلف الهيئات بالدولة.
وتتمثل األعمال التي يقوم بها قسم النطق بفحص وإعداد وتدريب 
مرضى عمليات زراعة القوقعة وتأهيلهم ليكونوا أسوياء فاعلني في 
املجتمع وتشخيص وتأهيل جميع حاالت التأخر اللغوي واالستيعابي 
والتعبيري وتشخيص وتدريب حاالت التأخر في مخارج احلروف 
اضافة الى تشخيص وتأهيل وعالج مرضى االضطرابات الصوتية. 
كما يقوم بتقييم وفحص وعالج حاالت االضطرابات في انسيابية 
الكالم بجميع أنواعها ودرجاتها وتأهيل جميع حاالت بطء التعلم 
وصفات السمع والشلل الدماغي والتخلف العقلي في سن مبكرة لتهيئة 

احلاالت للنظام التعليمي العام أو اخلاص كل حسب احتياجاته.

الحفاظ على موروث اآلباء واألجداد 
وتنمية االقتصاد الوطني

يعد تبرع سمو الشيخ سالم العلي رئيس احلرس الوطني مببلغ 
مليون دينار إلنش����اء مستشفى بيطري لإلبل في اجلهراء دليال على 
اهتمام سموه بالثروة احليوانية وإدراكا ألهميتها في اقتصاد البالد. 
كما يؤكد التبرع على تعدد أوجه وجوانب العمل اخليري لتشمل الثروة 
احليوانية والنباتية اضافة الى النشاطات اإلنسانية كإعمار املساجد 
واملستشفيات واملدارس وغيرها الكثير مما جبل على فعله أهل الكويت 
حكاما ومحكومني في وطنهم وفي خارج حدوده ابتغاء مرضاة اهلل. 
ويأتي التبرع للمستشفى البيطري تشجيعا من سموه ألصحاب اإلبل 
وللحف����اظ على موروث اآلباء واألجداد ملا عرف عنهم من حبهم لإلبل 
لعظمة فوائدها وما تدعو إليه من التأمل في بديع خلق اهلل عز وجل. 
ففي أكتوبر املاضي وضع الشيخ عبداهلل سالم العلي حجر األساس 
ملركز ومستشفى سمو الشيخ سالم العلي لإلبل في محافظة اجلهراء 
على مس����احة 19200 متر مربع في حفل حضره وزير األشغال العامة 
ووزير الدولة لشؤون البلدية د.فاضل صفر ومحافظ اجلهراء الشيخ 
مبارك احلمود ورئيس الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية 
د.جاسم البدر. واملركز هو األول من نوعه في الكويت ويقوم برعاية 
اإلبل رعاية صحية واحملافظة عليها من االمراض واألوبئة ويعاجلها 

بأحدث االجهزة الطبية والتقنية احلديثة املتطورة.
ويتكون هذا املش����روع الذي يشغل مساحة 8 آالف متر مربع على 
4 مبان األول مخصص إلجراء العمليات الكبرى والصغرى والوالدة 
والتلقيح الصناعي لإلبل والثاني لعمل مظالت انتظار لإلبل والثالث 
للصيدلية املركزية واألخير كمركز لإلعالن ومكتبة وقاعة محاضرات 
ومشرحة وسكن للعمال اضافة الى مواقف للسيارات. ويشتمل املركز 
على 220 جاخورا خلدمة مربي اإلبل في الكويت الذين يتكبدون عناء 
الس����فر مع إبلهم الى االحساء في الس����عودية او الى قطر واإلمارات 
لعالجها في املستش����فيات هناك ما يكلفهم مجهودا وأمواال سيوفرها 
عليهم املركز عند االنتهاء من أعماله اإلنشائية.ويضم املشروع مركزا 
بحثيا متطورا إلفادة الباحثني في مجال تربية اإلبل في املنطقة خاصة 
ان العدد االجمالي لإلبل في الكويت يبلغ نحو 58 ألف رأس حس����ب 

بيانات الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية.

العسعوسي: سالم العلي ساهم
في بناء الكويت ورعاية أبنائها بإخالص

اش���ادت جمعية املعلمني الكويتية مبسيرة 
العطاء احلافلة لسمو الشيخ سالم العلي رئيس 
احلرس الوطني من اجل بناء وتعزيز مسيرة 
الكويت بشكل عام من خالل العديد من مناصب 
اخلدمات العامة الت���ي تقلدها، وفي النهوض 
واالرتقاء باملجال التربوي والثقافي واملعرفي 
بش���كل خاص من خالل العدي���د من املبادرات 

املتميزة التي قدمها سموه.
وذكر رئيس جمعية املعلمني الكويتية عايض 
السهلي ان عودة سموه الى ارض الوطن اليوم 
بع���د الرحلة العالجية الت���ي تكللت بالنجاح 
وبفض���ل م���ن اهلل تعالى متث���ل حدثا وطنيا 
يس���تحق ان نفرح به جميعا للمكانة الكبيرة 
التي يتمتع بها سموه في قلوب كل الكويتيني 
ولكون سموه من كبار رجاالت الدولة واعمدتها، 
ومن الشخصيات البارزة واملخضرمة واملعروفة 

باحلكمة واحلصافة وبعد النظر.
ومن الرموز الوطنية واخليرية التي اسهمت 
في بناء الكويت وساهمت في دفع عجلة التقدم 
فيها، وفي تعزيز روح االسرة الواحدة والتمسك 
بالوحدة الوطنية وااللتفاف حول قائد مسيرتنا 

صاحب السمو االمير الشيخ صباح االحمد. وقال 
الس���هلي انه كان لسموه اهتماماته وعطاءاته 
الوطنية الواسعة وبحكم املناصب العديدة التي 
تقلدها فإن من باب احلق والوفاء واالمانة ان 
نشير الى اهتمامات سموه في املجال التربوي 
والتعليمي والثقافي من خالل العديد من املبادرات 
واملشاريع التي قدمها ومن ابرزها مسابقة سمو 
الشيخ سالم العلي الصباح السنوية لإلنترنت، 
والتي تعد األولى من نوعها في الوطن العربي، 
واس���تطاعت ان حتقق جناحات واسعة، فيما 
فتحت ابواب االبداع التعليمي على مصراعيها 
في مجال تنمية وتطوير قدرات الشرائح املهنية 
والنقابية والطالبية، واس���تثمار االوقات في 
االستفادة عبر شبكة االنترنت، وفي االهتمام 

بأهمية تقانة املعلومات في تطوير التعليم.
وهنأ السهلي صاحب السمو األمير وسمو 
ولي العهد األمني وسمو رئيس مجلس الوزراء 
وآل الصباح الكرام والشعب الكويتي بالعودة 
امليمونة لس���مو الشيخ سالم العلي الى ارض 
الوطن سائال الباري عز وجل ان مين على سموه 

بالعمر املديد وبوافر الصحة والعافية.

جمعية المعلمين أشادت بمسيرة عطائه الحافلة

السهلي: من باب الوفاء أن نشير إلى اهتمامات 
الشيخ سالم العلي تربوياً وتعليمياً وثقافياً

زيد العازمي م.أحمد الصبيحد.فاضل صفر

أكدوا أن الكويتيين ال ينسون عطاءاته في جميع المجاالت

قيادات »البلدية« تستذكر إنجازات الشيخ 
سالم العلي عندما كان رئيساً للمجلس

اعربت أوساط قيادية في بلدية الكويت عن سعادتها 
بعودة سمو الشيخ سالم العلي رئيس احلرس الوطني 
الى أرض الوطن ساملا معافى بعد رحلة عالج طويلة، 
مس����تذكرة االجنازات التي حققها عندما كان رئيسا 
للمجلس البلدي. واستذكروا في تصريحات ل�»كونا« 
اسهامات سموه في بناء الكويت في جميع املجاالت 
سواء اخليرية التي متثلت بالتبرعات السخية او من 
خ����الل االعمال التي قام بها في املناصب التي تقلدها 

ومن بينها املجلس البلدي.
وقال وزير االشغال العامة ووزير الدولة لشؤون 
البلدية د.فاضل صفر ان عودة سمو الشيخ سالم العلي 
متثل فرحة للكويتيني جميعا، مشيرا الى ان هذا يدل 
على مدى حب الشعب له والعالقة القوية التي جتمع 

احلكام واحملكومني على هذه األرض الطيبة.
وذكر ان س����موه من رجاالت الدولة الذين تقلدوا 
مناصب عديدة أثناء بن����اء الكويت ونهضتها وأدوا 
خدمات جليلة في املؤسسات احلكومية التي ترأسها 
في مختلف القطاعات مثل البلدية واحلرس الوطني 
إضافة الى تبرعاته ومس����اعداته ألبناء املجتمع في 
شتى املجاالت. وأضاف انه خالل فترة ترؤس سمو 
الشيخ س����الم العلي للمجلس البلدي انتقل املجلس 
من حالة تقليدية الى وضع نهضوي نظامي مؤسسي 

مبنى على أسس قوية من اإلدارة والتخطيط حيث مت 
في عهده املخطط الهيكلي املستقبلي ملدينة الكويت 

وضواحيها.
من جانبه هنأ رئيس املجلس البلدي زيد العازمي 
املواطنني واملقيمني على أرض الكويت بسالمة وصول 
عميد األسرة سمو الشيخ سالم العلي، مضيفا »اننا 
ننتظ����ر هذا الوصول بفارغ الصب����ر ونرفع أيادينا 
بالدعاء لسموه بالصحة والعافية والعودة الى ارض 

الوطن معافى مشافى«.
وقال العازمي ان الكويتيني ال ينسون أيادي سموه 
املعطاءة في جميع املجاالت، مضيفا ان عودة سموه 
للبالد هي طمأنة للجميع بأنه متاثل للشفاء حيث ان 
الكويت احوج هذه األيام لوجوده ملا يتمتع به سموه 

من توجهات سديدة وحكمة رشيدة.
من جانبه قال املدير العام لبلدية الكويت م.أحمد 
الصبيح ان اجلميع يتوجه بالشكر اجلزيل هلل تعالى 
ان منَّ على سمو الشيخ سالم العلي بالشفاء، متطلعني 
الى عودته اليوم الى البالد س����املا معافى. واستذكر 
الصبيح ما اس����تحدثه سمو الشيخ سالم العلي في 
البلدية عندما كان رئيسا للمجلس البلدي في ستينيات 
القرن املاضي حيث احدث نقلة نوعية ساهمت بشكل 

كبير في نهضة الكويت انذاك بعد االستقالل.

عبداهلل العفاسي

هنأ باسم مجلس إدارة نقابة القانونيين الكويت حكومة وشعباً

العفاسي: نبارك عودة سمو رئيس الحرس 
الوطني معافى ليواصل عطاءه المشهود

هن����أ مجل����س إدارة نقاب����ة 
القانونيني الكويت حكومة وشعبا 
مبناسبة العودة احلميدة لسمو 
الشيخ سالم العلي رئيس احلرس 
الوطني إلى أرض الوطن العزيز 
معافى ليواصل س����موه عطاءه 
املشهود في خدمة الوطن العزيز 

ورفع رايته.
وفي تصريح صحافي بهذه 
املناس����بة قال أمني س����ر نقابة 
القانونيني عبداهلل العفاسي نيابة 
عن مجلس اإلدارة ان سمو الشيخ 
سالم العلي أعطى كثيرا للكويت، 
ولم يبخل على وطنه بشيء، فهو 
صاحب أي����اد بيضاء في العمل 
اخليري، مؤكدا ان عودة س����مو 
الشيخ س����الم العلي الى أرض 
الوطن بعد رحلة العالج فرحة 
وسرور لنا وجلميع أهل الكويت 
ونحم����د اهلل العلي القدير على 

عودته الى البالد ساملا معافى.
وأض����اف العفاس����ي ان أهل 
الكويت اس����تقبلوا خبر عودة 
رئيس احلرس الوطني س����مو 
الشيخ س����الم العلي الى ربوع 
الوط����ن ببهجة عارم����ة كانت 
مبنزلة بهجة العيد الذي تعيشه 
الكوي����ت هذه األي����ام، فبفضل 

الكويتيني وتفاني سموه  دعاء 
بأعمال الب����ر واخلير، مّن اهلل 
عليه مبوفور الصحة والعافية 
بعد رحلة عالج ونقاهة طويلة 
كانت فيها األلسن تلهج بالدعاء 
إلى الباري عز وجل ان ميّن على 

سموه بالشفاء.
العفاس����ي ان س����مو  وقال 
الشيخ س����الم العلي عرف عنه 
حبه الشديد لفعل اخلير ورؤيته 
الثاقب����ة وإعالئه  السياس����ية 
ملصلحة الوطن فوق كل املصالح، 
وحتديه للصعاب ففي الكثير من 
احملطات املصيرية كانت قراراته 

احلازمة ومواقفه املعبرة ورأيه 
احلكيم مؤثرة جدا، وأدت دائما 
الى كل م����ا فيه اخلير للكويت، 
وذلك يعبر عن حنكة سياسية 
عميقة ويدل أيض����ا على مدى 
حكمته في استش����راف ما فيه 
العام����ة. فهو وبرغم  املصلحة 
الوعكة الصحي����ة التي أملت به 
لم ينفك يوما ع����ن متابعة كل 
صغيرة وكبيرة أثناء وجوده في 
اخلارج، عبر االتصاالت واللقاءات 
الدائمة التي كان يعقدها مع كبار 
الشخصيات الكويتية واخلليجية 
والعربية في مقر إقامته، فالبالد 
لم تغب عن باله أبدا، ولذلك كانت 
دعوته أهل الكويت الى التالحم 
ونبذ اخلالفات والتمسك بالوحدة 
الوطنية في ظل القيادة احلكيمة 
لصاحب الس����مو األمير الشيخ 
صباح األحمد تعبر عن حقيقة 
املشاعر واآلمال التي نذر سموه 
نفسه من اجل حتقيقها في كل 

املجاالت التي أشرف عليها.
العفاسي تصريحه  واختتم 
متمنيا لرئيس احلرس الوطني 
سمو الشيخ سالم العلي موفور 
الصحة ودوام العافية ليواصل 

مسيرة العطاء التي بدأها.

غالف اإلصدار وفيه ترحيب من سمو رئيس احلرس الوطني الشيخ سالم العلي 
بنائب رئيس احلرس الوطني السعودي صاحب السمو امللكي األمير متعب بن 

عبداهلل بن عبدالعزيز خالل زيارة سابقة له للكويت

التوجيه  اصدرت مديرية 
املعنوي باحلرس الوطني نشرة 
خاصة مبناسبة زيارة صاحب 
السمو امللكي األمير متعب بن 
عبداهلل بن عبدالعزيز آل سعود 
نائب رئيس احلرس الوطني 
السعودي للشؤون التنفيذية 

للكويت.
النشرة بالكلمة  وتناولت 
والصورة الس���جل املش���رف 
للعالقات الوطيدة والراسخة 
التي جتم���ع احلرس الوطني 
الكويتي بشقيقه األكبر احلرس 
الوطني الس���عودي من خالل 
سجل الزيارات التاريخية التي 
قام بها خادم احلرمني الشريفني 
امللك عب���داهلل بن عبدالعزيز 
آل سعود � عندما كان سموه 
وليا للعهد � ملعسكرات احلرس 
الكويت���ي في مطلع  الوطني 
الثمانينيات ولقاءاته بس���مو 
الش���يخ س���الم العلي رئيس 
احلرس الوطني، كما جس���د 
االصدار زيارات نائب رئيس 
الس���عودي  الوطني  احلرس 
للش���ؤون التنفيذية صاحب 
السمو امللكي األمير متعب بن 
عبداهلل بن عبدالعزيز آل سعود 
للحرس الوطني الكويتي في 
العديد من املناس���بات والتي 
عبرت ع���ن عم���ق التالمحم 
والتعاون الوثيق بني املؤسستني 

العريقتني عبر التاريخ.
م���ن جانب���ه، اك���د نائب 
رئيس حترير مجلة احلرس 
الوطني العقيد محمد فرحان 
في افتتاحية االصدار على ان 
العربية  اململكة  العالقات بني 
السعودية والكويت دائما في 

تطور وازدهار بفضل القيادة 
الرش���يدة ف���ي كال البلدي���ن 
وحرصهما على ترسيخها لكل 
ما فيه خير الشعبني الشقيقني، 
مش���يرا الى ان زيارة صاحب 
امللكي األمير متعب  الس���مو 

بن عبداهلل بن عبدالعزيز آل 
سعود لوطنه الثاني الكويت 
تأت���ي تدعيما له���ذه العالقة 
املصيري���ة وتتويجا للتآخي 
القائم ب���ني قيادتي اجلهازين 

في شتى املجاالت.

صالح العسعوسي


