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 مصطفى بركات ـ فادي الحريري

تدخـل الكويت غدا عامهـا الخامـس في عـهد صاحـب السـمو األميـر 
الشـيخ صباح األحمد، حفظه اهلل ورعاه، لتستمر مسيرة الخير والعطاء 

والتنمية والتطوير والنهضة التي شـكلت وتشـكل على الدوام الشغل 
الشاغل لسموه.

باقتدار وحكمة يقود صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد دفة 
الحكم في وجـه كل التحديات لحماية الوطن وصيانة القيم التي 

قـام عليها مجتمعنا وفـي مقدمتها التـآزر والتآخي تحت جناح 
وحدتنا الوطنية الغالية.

لطالمـا كانـت الكويت في قلـب صاحب السـمو األميــر 
الشيخ صباح األحمد وضميره، يحمل أمانة ازدهارها وأمنها 

واستقرارها وبناء مسـتقبل زاهر ألبنائها، وسموه كما أكد 
مرارًا، هو والد الجميع وأبوابه مفتوحة على الدوام ألبنائه 

جميعًا. 
في هذه المناسـبة العزيـزة على قلوبنا نسـتذكـر 

المواقـف المشـهودة لصاحب السـمـو األميـر 
الشيـخ صباح األحمد على مدى مسيرته المضيئة 

وفي مختلـف المناصب التي تبوأهـا وما قدمه 
ويقدمه للكويت وشعبها، داعين اهلل أن يمده 

بموفور الصحة والعافية لمواصلة المسـيرة 
بمزيـد مـن اإلنجـازات والرفعـة لكويتنا 

الحبيبة، وواضعين نصب أعيننا التوجيهات 
السـامية التي تفضل بها سـموه في مجمل 
خطاباته ألنهـا الطريق األمثل لنحافظ على 

النعم التي حبانا اهلل بها ولنحقق المستقبل 
األفضل لنا وألبنائنا وبلدنا.

.. وتستمر مسيرة العطاء
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في مشهد جسد الوحدة الوطنية قرت عيون أهل الكويت من جنوبها 
إلى ش����مالها، وعلى رأسهم صاحب الس����مو األمير الشيخ صباح األحمد 
وس����مو ولي العهد الش����يخ نواف األحمد بعودة س������مو الشيخ س���الم 
العلي رئيس احلرس الوطن����ي بعد رحلة عالج طويلة تكللت بالنجاح، 
ووس����ط حشود كبيرة شق سمو الشيخ س����الم العلي طريقه في القاعة 
األميرية يرافقه صاحب السمو األمير وسمو ولي العهد ورئيس مجلس 
األمة وكبار الشيوخ والوزراء والشخصيات إلى السيارة التي أقلتهم إلى 
ديوان سمو الشيخ س����الم العلي، حيث استقبل سموه املهنئني بالعودة 
امليمونة والشفاء بعد رحلة العالج. وبعث صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد ببرقية تهنئة إلى س����مو الشيخ س����الم العلي أعرب فيها 
س����موه عن خالص تهانيه مبناسبة عودة سموه ساملا معافى، داعيا اهلل 
ان يدمي على سموه نعمة الصحة ومتام العافية ملواصلة مسيرة عطائه 

املعهود في خدمة الوطن واملواطنني. 
س����مو الشيخ س����الم العلي عبر عن حب الكويت وحرارة االستقبال 
الذي تقدمه صاحب الس����مو االمير، قائال: »الكويت في القلب وليس����ت 

التفاصيل ص8 - 16باللسان«.


