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صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد في ديوان سمو الشيخ سالم العلي ويبدو الشيخ ناصر صباح األحمد والشيخ خالد العبداهلل

جموع غفيرة من املواطنني في استقبال سمو الشيخ سالم العلي أمام ديوانه في قرطبة

سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد في ديوان سمو الشيخ سالم العلي لتقدمي التهاني

حشود من املهنئني الشيخ جابر املبارك والشيخ د.إبراهيم الدعيج يقدمان التهاني

)أحمد باكير(سمو رئيس احلرس الوطني الشيخ سالم العلي محييا مستقبليه لدى وصوله إلى منزله في قرطبة 

ديوان الشيخ سالم العلي غّص بآالف المهنئين
غّص ديوان سمو الشيخ سالم العلي في 
منطقة قرطبة بآالف املواطنني الذين توافدوا 
عليه مس����اء امس لتهنئة سموه بسالمة 

العودة الى ارض الوطن ساملا معافى.
وكانت جموع غفيرة من املواطنني في 
انتظار س����موه لدى وصوله الى ديوانه، 
عندما وصل في سيارة برفقة صاحب السمو 
األمير الش����يخ صباح األحمد وسمو ولي 
العهد الشيخ نواف األحمد اللذين حرصا 

على مرافقة سموه إلى منزله.
وأبدى املهنئون سعادتهم بسالمة سمو 
الشيخ س����الم العلي الذي اشتهر بالكرم 
والسخاء واحلرص على خدمة أبناء وطنه، 
مؤكدين ان هذا اليوم هو عيد جديد للكويت. 
اللجنة املنظمة الس����تقبال سموه أعلنت 
عصر أمس ان سموه سيستقبل مهنئيه بعد 
عودته مباشرة بعد ان كانت أعلنت في وقت 
سابق انه سيبدأ استقبال مهنئيه بداية من 
اليوم، وقد أسعد ذلك آالف املواطنني الذين 

مألهم الشوق للسالم على سموه.

»كوغر«: عطاءات سمو الشيخ سالم العلي وأسرة الصباح ال تعد وال تحصى
أكد اإلعالمي محمد العثمان األمني العام لرابطة املرأة واألسرة اخلليجية 
فرع الكويت التابع ملجلس العالقات اخلليجية الدولية ان عودة س����مو 
الشيخ سالم العلي الى ارض الوطن بعد الرحلة العالجية التي تكللت 
بالنجاح وبفضل من اهلل تعالى متثل حدثا وطنيا يستحق ان نفرح به 
جميعا للمكانة الكبيرة التي يتمتع بها سموه في قلوب كل الكويتيني، 
ولكون س����موه من كبار رجاالت الدولة وأعمدتها، ومن الش����خصيات 
الب����ارزة واملخضرمة واملعروفة باحلكمة واحلصافة وبعد النظر، ومن 
الرموز الوطنية واخليرية التي أسهمت في بناء الكويت، وساهمت في 
دف����ع الكويت واضاف العثمان ان الكوي����ت احلبيبة حتتفل هذه األيام 
بذكرى مرور 4 أعوام على تولي صاحب الس����مو األمير مقاليد احلكم، 
حيث يتذكر فيها الكويتيون متسك سموه بالنهج الدميوقراطي واحلفاظ 

على الوحدة الوطنية وحتقيق النهضة والتنمية الشاملة للبالد.
وكان صاحب السمو األمير قد أكد في كثير من خطاباته ترسيخ قيم 

احملبة واالحترام والعمل الدؤوب من اجل رفعة شأن البالد.
وقال العثمان ان سموه في كلمته مبناسبة العشر األواخر من شهر 
رمضان املبارك العام املاضي ان »الكويت هي الكيان الذي يجمعنا وهي 
الوجود الثابت واملالذ اآلمن لنا جميعا، حافظ عليها أهلنا على مر األزمان 
فكان منهم الش����هداء الذين روت دماؤهم الزكية أرضها الطاهرة، وكان 

منهم الشرفاء الذين قامت على أكتافهم نهضتها، واليزال فيها األوفياء 
العاملون في خدمتها بحب وإخالص فأضحى كل فرد على هذه األرض 
راعيا ومسؤوال عن رعيته، حافظا ألمانة املسؤولية التي تقتضي اإلخالص 
في العمل والصدق في القول واإليث����ار في احملبة«. وقال العثمان: انه 
إن كان لسموه اهتماماته وعطاءاته الوطنية الواسعة وبحكم املناصب 
العديدة التي تقلدها، فإن من باب احلق والوفاء واألمانة ان نش����ير الى 
اهتمامات سموه باملجال التربوي والتعليمي والثقافي ومن خالل العديد 
من املبادرات واملش����اريع التي قدمها ومن أبرزها، مسابقة سمو الشيخ 
سالم العلي  السنوية لإلنترنت، والتي تعد األولى من نوعها في الوطن 
العربي، واستطاعت ان حتقق جناحات واسعة، فيما فتحت أبواب اإلبداع 
في كل املجاالت على مصاريعها في مجال تنمية واستثمار األوقات في 
االستفادة عبر شبكة اإلنترنت، وفي االهتمام بأهمية تقنية املعلومات 
في تطوير التعليم. وهنأ العثمان صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد وس����مو ولي العهد الش����يخ نواف األحمد وسمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ ناصر احملمد والشيخ فهد سالم العلي االبن البار لسموه، 
وآل الصباح الكرام والشعب الكويتي والشعب العربي بالعودة امليمونة 
لس����مو الشيخ سالم العلي الى ارض الوطن، سائال الباري عز وجل ان 

مين على سموه بالعمر املديد وبوافر الصحة والعافية.


