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عدنان املطوع

د.خليل أبل

كش���ف فن���دق املنش���ر 
روتان���ا مؤخرًا عن الليالي 
املكس���يكية اجلدي���دة في 
مطعم فيلكا بحضور عدد 
كبير من ضي���وف الفندق 
وممثلي الصحافة احمللية. 
التس���ويق  وعقبت مديرة 
والعالقات العامة في الفندق 
ليس���ا حتبس���م على هذه 

الليالي قائلة "إن املطبخ املكس���يكي 
يعد من أهم  املطابخ في العالم وقد 
اكتسب ش���هرة واس���عة مبكوناته  
الطازجة واملختلفة ونكهاته املتعددة  
وكونن���ا دائمًا نس���عى ال���ى تقدمي 
كل ما هو جدي���د ومبتكر لضيوفنا 
ونزالئن���ا، فقد قررن���ا أن نقدم لكم 
هذه  الليلة املكس���يكية  التي حتمًا 
س���ترضي جمي���ع األذواق" وأكملت 

"مس���اء كل خميس في مطعم فيلكا، 
ميكن���ك أن جتدد حياتك مع البوفيه 
بالفاهيتا  املثير واملليء  املكس���يكي 
الرائع���ة والتورتي���ال الش���هيرة 
والبيروتو املبه���رة وأكالت التينية 
أخرى مختلفة. باإلضافة إلى أكالت 
جديدة. مع متنياتنا بطعامًا ش���هيًا 
أوكما يقولون في املكس���يك "كويه 

أبروفيتشي".

الليالي املكسيكية ، جديد املنشر روتانا

أبل: عودة الشيخ سالم العلي إلى أرض 
الوطن مناسبة لفرح األبناء بوالدهم

العمر والصحة والعافية وان 
العظيمة في  يقـــوم مبهـــامه 
الكويت احلبيبة في ظل  بناء 
الســـمو األمير  قيادة صاحب 
الشـــيخ صباح األحمد وسمو 
ولي عهده األمني الشيخ نواف 

األحمد.

أ»إن عودة سمو الشيخ سالم 
العلي رئيس احلرس الوطنيـ  
حفظه اهلل ـ الى أرض الوطن 
مناسبة لفرح األبناء بوالدهم«، 
بهذه الكلمات املعبرة بدأ مدير 
جائزة سمو الشيخ سالم العلي 
للمعلوماتية د.خليل عبداهلل 
أبـــل حديثه، وأضاف ان اهللـ  
سبحانه وتعالىـ  أكرم العاملني 
في اجلائزة خاصة وأهل الكويت 
عامة مبا أنعم به على ســـموه 
من صحة وعافية ليتابع عطاءه 
لهذه األرض الطيبة التي طاملا 
منحها جـــل اهتمامه، وصادق 
عنايته، لتكون أرض خير ودار 

محبة.
وقال د.أبل ان سمو الشيخ 
ســـالم العلي مؤسس اجلائزة 
كان لـــه الدور األساســـي في 
ارتقاء نشاطاتها واتساع دائرة 
عطاءاتها حيث غطت أنشطتها 
جميع األقطار العربية، وما كان 
ذلك لوال الدعم الال محدود الذي 
تلقتـــه من ســـموه على مدى 
سنواتها الـ 9 املاضية ومازالت 
تنعم به وتســـتمد منه القوة 

والنشاط.
ومتنى د.أبل لسموه طول 

المطوع: مواقف الشيخ سالم العلي
مشهودة في خدمة الوطن ونشر العلم

هنأ النائب عدنان املطوع القيادة السياسية بعودة سمو رئيس احلرس 
الوطني الشيخ سالم العلي من رحلة العالج التي تكللت بالنجاح. وقال 
املطوع: أتقدم بعظيم احلمد والشــــكر للمولى عز وجل بسالمة رئيس 
احلرس الوطني سمو الشيخ سالم العلي والتهنئة والتبريكات بعودته 
للكويت الى مقام صاحب الســــمو األمير الشــــيخ صباح األحمد وسمو 
ولي العهد الشيخ نواف األحمد وإلى آل الصباح وجلميع ابناء الشعب 
الكويتي بعودة ســــموه غامنا معافى الــــى ارض الوطن بحمد اهلل بعد 
رحلة العالج التي من اهلل عليه بالشفاء ولبس ثوب العافية. أدام اهلل 
على ســــمو الشيخ سالم العلي نعمة الصحة والعافية ملواصلة مسيرة 
العطاء واخلير عونا وسندا ألخيه صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد وسمو ولي عهده األمني حفظهما اهلل، ووفقه خلدمة اهله وذويه 
من ابناء الوطن ملا عرف عن سموه من حنكة ومواقف انسانية بيضاء 

في اعمال اخلير ونشر العلم، وحفظ اهلل الكويت من كل مكروه.

»حدس«: سالم العلي عامل 
استقرار ودعم للوحدة الوطنية

عبرت احلركة الدستورية اإلسالمية )حدس( 
عن بالغ سعادتها بعودة سمو رئيس احلرس 
الوطني الشيخ سالم العلي الى ارض الوطن 
الغالي بعد رحلة عالج ناجحة، وقالت »حدس« 
في بيان لها: ان احلركة الدستورية االسالمية 
لتحمد اهلل عز وجل ان مّن بالشفاء على سمو 
الشيخ سالم العلي، وتتقدم بأسمى آيات التهاني 
الى صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
وسمو ولي عهده األمني الشيخ نواف األحمد 
وسمو رئيس الوزراء الشـــيخ ناصر احملمد 
وجلميع عائلة الصباح الكرام والشعب الكويتي 

بهذه املناسبة.
وإذ تهنئ احلركة الدســـتورية االسالمية 
)حدس( بســـالمة عودته امليمونة الى البالد، 
لتستذكر عطاءاته الوطنية وأدواره التاريخية 
في حفظ األمن واالســـتقرار في البالد ودعمه 
للمؤسسات الدستورية واحلياة الدميوقراطية، 
وكذلك مساهماته النيرة في األعمال اخليرية 
واالجتماعية ودوره الرائد في ترسيخ الوحدة 
الوطنية وحتقيق التالحم بني ابناء الشـــعب 
الكويتي. وان احلركة الدســـتورية االسالمية 
)حدس( تتوجه الى اهلل عز وجل بالدعاء ان 
يدمي على ســـمو الشيخ ســـالم العلي موفور 
الصحـــة وان تكون عودته دفعة مباركة نحو 
حتقيق مزيد من االجنازات والتقدم واالزدهار 
للبالد حتت قيادة صاحب السمو األمير الشيخ 

صباح األحمد حفظه اهلل ورعاه.

الخرافي يبعث ببرقية تهنئة
إلى الشيخ سالم العلي بمناسبة عودته سالمًا

اصدر نائب رئيس 
احلـــــرس الــوطــــني 
الشـيخ مشعل األحمد 
قرارا بإطـالق سراح 
املوقوفني واســقاط 
بحق  العقــــــوبات 
احلــرس  عسكريي 
الوطني، وذلك ابتهاجا 
بـــعودة رئيــــــس 
الـــوطــني  احلرس 
الشـــــيخ  ســـــــمو 
الــعـــــلي  ســالـــم 
الـــــى ارض الــوطن 

مشافى معافى.

بعث رئيس مجلس االمة جاسم 
اخلرافــــي امس ببرقية تهنئة الى 
رئيس احلرس الوطني سمو الشيخ 
سالم العلي مبناسبة عودته ساملا 

معافى الى ارض الوطن.
فــــي برقيته  وقــــال اخلرافي 
الى ارض  »يســــعدني وقد عدمت 
الوطن ساملني معافني بحفظ اهلل 
ورعايتــــه ان اتقدم الى ســــموكم 
باسمي ونيابة عن اخواني اعضاء 
مجلس االمة بأسمى آيات التهنئة 
مشفوعة بالتضرع الى اهلل جلت 
قدرته ان ميتع ســــموكم مبوفور 
الشــــفاء ويلبسكم  الهناء ومتام 
ثوب الصحة حتى تواصلوا اسداء 
خدماتكم لوطننا العزيز في كنف 
رعاية صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد وســــمو ولي العهد 
الشيخ نواف األحمد حفظهما اهلل 

جاسم اخلرافيورعاهما.

تقدم النائب مبارك الوعالن إلى شعب الكويت بالتهنئة 
مبناسبة العودة احلميدة لسمو الشيخ سالم العلي رئيس 
احلرس الوطني مهنئا ســــموه بسالمة العودة الى ارض 
الوطن الغالي ســــاملا معافى بعد رحلــــة العالج التي منَّ 
اهلل ســــبحانه وتعالى فيها على سموه بالشفاء وموفور 

الصحة والعافية.
وقال النائب مبارك الوعالن ان سمو الشيخ سالم العلي 
رمز الكويت فــــي البذل والعطاء فبرغم الوعكة الصحية 
التي أملت بســــموه إال أنه لم ينفــــك يوما عن متابعة كل 
صغيــــرة وكبيرة تخص البالد اثناء وجوده في اخلارج، 
فالبــــالد لم تغب عن باله ابدا، ولذلــــك كانت دعوته اهل 
الكويت للتالحم ونبذ اخلالفات والتمسك بالوحدة الوطنية، 
والتكاتف الوطني وهذا يعبر عن حقيقة مشــــاعر سموه 
وحبه الشديد لوطننا الكويت الغالي، مؤكدا ان احلشود 
التي جتمعت الستقبال الشيخ سالم العلي ابلغ دليل على 
تالحم الشعب الكويتي وعلى وحدته الوطنية والتفافه 

حول قيادته.
واستطرد الوعالن قائال: نحمد اهلل على عودتكم إلى 

اهل الكويت وجناح رحلتكم العالجية، فلم تغب الكويت 
وأهلها عن بالكــــم طوال الفترة املاضيــــة رغم ظروفكم 
الصحيــــة فإنكم ابدا لم تغيبــــوا حلظة واحدة عن قلوب 

وعقول جميع الكويتيني.
واقترح النائب مبارك الوعالن تسمية احدى املناطق 
في الكويت باسم الشيخ سالم العلي الذي اعطى الكويت 
الكثير وكان اشد احلريصني على حاضر ومستقبل الكويت 
عبر تاريخ طويل من العمل والعطاء ومساهمات محفورة 
بأحرف من نور في مسيرة بناء حضارة الكويت خصوصا 
في مجال العمل اخليري واهتمامه بتنمية الكوادر الوطنية 
عبر مســــابقة سالم العلي للمعلوماتية منذ انطالقها عام 
2001 مثمنا دعم سموه غير احملدود للجائزة التي تعمل 
على تهيئة الشباب لإلسهام في تطوير الثقافة املعلوماتية 

واذكاء روح املنافسة والتمييز واالبتكار.
واختتم الوعالن تصريحــــه متمنيا من اهلل عز وجل 
ان يدمي نعمة الصحة والعافية على ســــمو الشيخ سالم 
العلي ويحفظه ذخرا لهذا الوطن ملواصلة عطائه وجهوده 

املخلصة في سبيل رفعة الكويت وأهلها.

اقترح تسمية إحدى المناطق في الكويت باسمه تقديرًا لعطائه

الوعالن: الشيخ سالم العلي رمز في البذل 
والعطاء ومساهماته محفورة بأحرف من نور

الحرس الوطني يطلق سراح الموقوفين 
ابتهاجًا بعودة سمو الشيخ سالم العلي

الشيخ مشعل األحمد

األمير زار الشيخ سالم العلي.. وديوان قرطبة غّص بآالف المهنئين

)محمد ماهر(عدد من القيادات األمنية يباركون لسموه بعودته ساملا معافى حديث ودي بني صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد وسمو الشيخ سالم العلي

عبدالوهاب الوزان يبارك لسمو الشيخ سالم العلي عودته بالسالمة سمو الشيخ سالم العلي مع الزمالء مصوري الصحف في صورة تذكارية الشيخ سلمان احلمود وعبدالعزيز الغنام يهنئان الشيخ علي سالم العلي

في اليوم الثاني الستقبال املهنئني 
بعودة ســـمو رئيس احلرس الوطني 
الشيخ سالم العلي امليمونة، زار صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح االحمد أخاه 
رئيس احلرس الوطني وهنأه بسالمة 
العودة وشـــارك ســـموه في استقبال 
املهنئني الذين توافدوا على ديوان سمو 
الشيخ ســـالم العلي من الثالثة عصر 

امس.
وقد عبر كثير من النواب والوزراء 
التـي زارت  العــامـــة  والشخصــيات 
ســـمو الشــــــيخ ســـالم العلــي عن 
حتمدهم هلل بعـــودة ســـموه غانــما 
ساملا، ومتنوا لسموه مزيدا من الصحة 

والعافية.
الوزراء  وقد اعلـــن نائب رئيـــس 
الدولة  للشـــؤون االقتصادية ووزير 
لشؤون االسكان والتنمية الشيخ احمد 
الفهد اطالق اسم سمو الشيخ سالم العلي 

على إحدى املناطق السكنية.

هنأ القيادة السياسية بعودته سالماً معافى


