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)محمد ماهر(د.عبدالرحمن العوضي مع عدد من احلضور طفل يحمل صورة الشيخ سالم العليالنائبان حسني القالف ومخلد العازمي يهنئان

النامي يهنئ بالعودة الحميدةهنأ القيادة السياسية والشعب الكويتي بعودة سموه من رحلة العالج
تقدم رئيس الرابطة الكويتية لتنمية املوارد البش���رية »ارتقاء« 
د.نامي النامي واعضاء مجلس االدارة واالعضاء املنتسبون بأطيب 
التهاني والتبريكات لصاحب السمو األمير وسمو ولي العهد وسمو 
رئيس مجلس الوزراء وللشعب الكويتي على عودة سمو الشيخ سالم 
العلي ساملا غامنا لبالده بعد رحلة العالج الطويلة التي قضاها خارج 
البالد، ونسأل اهلل العلي القدير أن يلبسه لباس الصحة والعافية، 

وان يسدد خطاه مبا له من أياد بيضاء على الكويت والكويتيني.

البغيلي: بصمات كثيرة  للشيخ سالم العلي
تقدم عضو املجلس البلدي احمد البغيلي بالتهنئة بعودة سمو الشيخ 
سالم العلي مقدما الش����كر الى املولى سبحانه اذ أعاده إلينا ساملا بعد 
ه����ذه الرحلة األليمة على كل مواطن كويتي، وأضاف: هذه الرحلة التي 
ارتفعت فيها األيادي الى اهلل وتعالت فيها الدعوات أعاده اهلل منها الى 
وطنه س����املا، وذلك نظرا لبصماته الكثيرة وأياديه البيضاء في شتى 
أعمال اخلير على مختلف أنواعها ومنها تبرعه الشخصي لكل متقاعد، 
وكذلك إنشاء مركز س����الم العلي للسمع والنطق، ومن ثم دوره الرائد 
والفع����ال في دعم الوحدة الوطنية فهو يعد رمزا من رموز الوطنية في 
الكويت. وعلى الصعيد الش����خصي واملهني فإننا ال ننسى انه كان احد 
قادة املجلس البلدي منذ اوائل افتتاحه 1959 وهذه الفترة هي التي واكبت 
انطالق النهضة العمرانية في الكويت، حيث كانت الكويت س����باقة في 

بناء البنية التحتية للمشاريع احليوية.

الخنفور: الشيخ سالم العلي صاحب أياد 
بيضاء وقلب ينبض بحب الكويت وأهلها

هنأ النائب س���عد اخلنفور الكويت أميرا 
وحكومة وش���عبا مبناسبة العودة امليمونة 
لسمو رئيس احلرس الوطني الشيخ سالم 
العل���ي الصباح الى الب���الد بعد ان غاب عن 
ارض الوطن لفترة طويلة للعالج في اخلارج 
بعد الوعكة الصحية التي املت به مشيرا الى 
ان الكويت لبس���ت ثوب العافية وابتسمت 
وازهرت ونورت بعودة سموه ساملا معافى 

الى اهله ومحبيه.
وق���ال اخلنف���ور في تصري���ح صحافي 
بهذه املناسبة ان الفرحة عمت ارجاء البالد 
والكويتيني واملقيمني على هذه األرض الطيبة 
كبارا وصغارا وش���يبا وشبابا فرحني بهذه 
العودة امليمونة مؤكدا ان الكل ممنت هلل عز 
وجل على سالمة سموه وجتاوزه للعارض 
الصحي وعودته إلى البالد بعد غياب طويل 

اش���تاق فيها اجلميع لرؤية سموه الفتا الى 
ان اجلمي���ع كان متابعا بقل���ق كبير احواله 
الصحية وزال هذا القلق بعد ان شاهدوا سموه 
في األخبار في لقاءات متك���ررة مع القيادة 
السياسية وغيرهم ممن زاروه في مقر عالجه 
باخل���ارج األمر الذي ادخ���ل في نفوس اهل 

الكويت الطمأنينة على صحته.
واكد اخلنفور ان بصمات سمو الشيخ سالم 
العلي واضحة في تاري���خ الكويت احلديث 
والقدمي ومن خالل تبوئه العديد من املناصب 
القيادية طوال مسيرته مستذكرا في هذا الصدد 
وقفات سموه الى جانب الكويتيني في الكثير 
من االمور السيما وقفاته اخليرية جتاه ابناء 
الشعب الكويتي مبختلف شرائحه فهو صاحب 
العطاء والقلب ال���ذي ينبض بحب الكويت 

وأهلها.

مخلد: الفرحة عمت بعودة الشيخ سالم العلي

العنزي:  الشيخ سالم العلي رمز وطني
 ساهم في بناء الكويت

أكد النائب مخلد العازمي ان االحتفال باستقبال 
سمو الشيخ سالم العلي وعودته ساملا الى البالد 
وقد من اهلل عليه بالشفاء، إمنا هو فرحة من ابناء 
الوطن الذين تعلق���ت قلوبهم محبة ووفاء بابن 
الوطن البار، وهذا االستقبال الرسمي والشعبي 
لوصول سموه يؤكد العالقات الوثيقة التي تربط 
أبناء الش���عب باالسرة احلاكمة التي هي جزء ال 

يتجزأ من نسيج الشعب الكويتي.
وأشاد العازمي بحكمة سموه ومبا ميثله من 
محبة خالصة لوطنه وأبنائه، داعيا العلي القدير 
ان مين على س���موه دائما مبوفور الصحة، وان 
تظل الكويت بأبنائه���ا ورجالها املخلصني صفا 
واحدا في ظل القيادة احلكيمة لصاحب الس���مو 

األمير وسمو ولي العهد.

صرح رئيس نقابة العاملني املدنيني بوزارة 
الدفاع م.أحمد العنزي بأن عودة سمو رئيس 
احلرس الوطني الشيخ سالم العلي الى ارض 
الوطن بعد الرحلة العالجية التي تكللت بالنجاح 
بفض���ل دعاء اهل الكويت وتفاني س���موه في 
عمل اخلير واكدت اعماله اخليرية أنه رمز من 

الرموز الوطنية واخليرية التي اسهمت في بناء 
الكويت كما ال نغفل ان نش���ير الى اهتمامات 
سموه باملجاالت التربوية والتعليمية والثقافية 
وال يسعنا اال ان ندعو له مع اهل الكويت دعوة 
نابعة من القلب لرجل اغدق بالعطاء فبادله اهل 
الكويت حبا ووفاء فيا قرة اعني اهل الكويت.


