
.. والسفيرة األميركية مهنئة سموه

حديث بني صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد وسمو الشيخ سالم العلي بحضور الشيوخ علي وفهد وعبداهلل ابناء الشيخ سالم العلي

..ومحمد الفجي في حديث مع سموه

تهنئة من عبداهلل الفارس

سمو الشيخ سالم العلي في حديث مع السفير السوري بسام عبداملجيد

..وعسكر العنزي في حديث باسم مع سموه

.. وسعدون حماد مهنئا سمو الشيخ سالم العلي بعودته ساملا معافى

الشيخ طالل الفهد يبارك 

د. صالح العجيري متوسطا املهنئني

الذكير: األفراح ازدادت بعودة سموه

القحطاني: فرحتنا كبيرة بعودة أول رئيس فخري
لجمعية المهندسين الكويتية سالماً معافى

الوطن بجهوده واهتمامه  أبناء 
البال���غ ف���ي تأصي���ل االنتماء 
والتضحي���ة للوط���ن وأبنائه 
ولبصمته الواضحة والكبيرة في 
العمل الوطني واخليري من خالل 
دور س���موه البارز في تأسيس 
مبرة آل الصباح لرعاية عائالت 
الشهداء واملصابني، وأعماله في 
اخلدمة العامة منذ سنوات عمره 
األولى حيث أرسى دعائم أساسية 
في الكثير من املشاريع الوطنية 

بالدولة.
وأعرب م.القحطاني في ختام 
تصريح���ه عن الفخر واالعتزاز 
بما يراه العالم أجمع من صورة 
حضارية يعكسها أبناء الكويت 
الذين يأبون إال أن يثبتوا حبهم 
ووالءهم لهذا الوطن وقيادته من 
خالل المشاركة الفعلية والعفوية 
ب���كل االنش���طة والمناس���بات 
الوطنية، متمنيا لسمو الشيخ 
سالم العلي العمر المديد وموفور 
الصحة والعافية في ظل قيادة 
صاحب السمو االمير وسمو ولي 

عهده االمين.

أبناء األسرة احلاكمة واملواطنني 
في املش���اركة بهذا االس���تقبال 
الشعبي والرسمي احلاشد الذي 
الكويتيني لسمو  يجسد عرفان 
الشيخ س���الم العلي وجلهوده 
الكبيرة وعطاءاته لهم ولشكره 
على جهوده البارزة في تطوير 

وحتديث مؤسسات الدولة.
وزاد رئيس اجلمعية: أن هذا 
التالحم في استقبال سمو الشيخ 
سالم العلي ميثل أيضا عرفانا من 

قال رئيس املبرة الكويتية 
حلماية االسرة عادل الذكير إن 
افراح الكويت الوطنية ازدادت 
هذا العام بعودة رئيس احلرس 
الش����يخ سالم  الوطني سمو 
العلي س����املا معافى الى ارض 
الوطن. واضاف ان االستقبال 
الذي حظي به سمو الشيخ سالم 
العلي باملط����ار من الكويتيني 
والذين تقدمهم صاحب السمو 
األمير الش����يخ صباح األحمد 
وسمو ولي العهد الشيخ نواف 
األحمد يدل داللة واضحة على 
تالحم الشعب الكويتي والتفافه 
حول االسرة احلاكمة ورجاالتها 

الذين رسموا محبتهم واحترامهم في قلوب الكويتيني بطيب افعالهم 
وجميل اخالقهم. واضاف الذكير ان هذا احلدث املهم واالس����تقبال 
واحلفاوة التي لقيها سمو الشيخ سالم العلي يجب ان تكون ماثلة 
امام االجيال اجلديدة ليكون راس����خا ف����ي قلوبها وعقولها اصول 
الوحدة الوطنية الكويتية وروح االسرة الواحدة التي غرسها اآلباء 
واألمهات لينشئوا وطنا فاز باحترام اجلميع بوحدته والتفافه حتت 
راية اس����رة آل الصباح الكرام. وبني الذكير أن مآثر س����مو الشيخ 
سالم العلي نحو االسرة الكويتية والعمل االجتماعي واخليري لهي 
مح����ل فخر كل الكويتيني حيث كانت داعمة لكل خير ومعينة على 
مد يد العون للمحتاج وعفاف االس����رة املتعففة التي تأبى كرامتها 

التعبير عن حاجتها.

املهندس���ني  هن���أت جمعية 
الكويتي���ة القيادة السياس���ية 
واحلكومة وأس���رة آل الصباح 
الكرام واملواطنني بعودة رئيس 
احلرس الوطني س���مو الشيخ 
س���الم العلي س���املا معافى إلى 
أرض الوطن، مثمنة عاليا مشاركة 
القيادة السياس���ية والفعاليات 
الشعبية في هذا اليوم التاريخي 
من حياة الكويت الذي يجس���د 
تالحم األسرة احلاكمة مع أبناء 

الكويت األبرار.
دور ريادي

وقال رئيس اجلمعية م.طالل 
القحطان���ي: مبناس���بة العودة 
احملمودة لس���مو الشيخ سالم 
إلى أرض  العلي س���املا معافى 
الوطن نستذكر معا دوره الريادي 
في العمل الهندس���ي، حيث انه 
كان أول رئيس فخري للجمعية 
في الع���ام 1963، ودوره الكبير 
خالل فترة توليه وزارة األشغال 

العامة.
ونش���د على أي���ادي القيادة 
احلكيمة لتجسيدها التضامن بني 

عادل الذكير

م.طالل القحطاني

يوسف احلجي

الخيرية  الهيئ���ة  تتقدم 
االسالمية العالمية بالتهنئة 
والترحي���ب بعودة س���مو 
الشيخ س���الم العلي رئيس 
الوطني س���الما  الح���رس 
معافى الى ارض الوطن بعد 
رحلة ع���الج طويلة تكللت 
بفضل اهلل تعالى بالنجاح 

والتوفيق.
والهيئ���ة تش���يد بدور 
الكويت  س���موه في خدمة 
الوطنية  واهلها وقضاياها 
واالنسانية حيث كان لسموه 
مواق���ف خيرية ال يتس���ع 
الى  المجال لذكرها، اضافة 
التاريخي  الوطن���ي  موقفه 
الخالد بعد وفاة سمو أمير 
الراحل الشيخ جابر  البالد 
االحمد طيب اهلل ثراه، كما 
تشيد بدور سموه في دعم 
الخي���ري وتبرعاته  العمل 
السخية للمحتاجين من اهل 
الكويت وكيف كان عونا لهم 
على فك كربهم بدعمه السخي. 
الخيرية االسالمية  والهيئة 
العالمية اذ تهنئ سمو الشيخ 
سالم العل��ي بعودته سالما 
من رحلة العالج فإنها لتدعو 
المولى عز وجل ان يمتعه 
بمزيد من الصح��ة العافية 
وان يمن عليه بط��ول العمر 
ليعود الى مواصلة دوره في 
الكوي��ت ومساندة  خدم��ة 
الخي��ري واالنساني  العمل 
الحكيمة  القي��ادة  ف��ي ظل 
لصاح���ب الس���مو االمي��ر 
صباح االحمد ولسم��و ولي 
عهده الش���يخ نواف االحمد 
الصب��اح، حف��ظ اهلل الكويت 
وأهل��ها وأمنها واستق��رارها 

والل��ه الموفق.

الهيئة الخيرية:
الشيخ سالم العلي

 دعم العمل الخيري 
وفكّ الكرب

»التراث«: الشيخ 
سالم العلي اسم بارز 
لمساعدة المحتاجين

باركت جمعي����ة احياء التراث 
االس����المي لصاحب السمو االمير 
الش����يخ صباح االحمد واسرة آل 
الش����عب  الكرام وعموم  الصباح 
الكويتي على عودة سمو رئيس 
احلرس الوطني الشيخ سالم العلي 
ساملا معافى من رحلة عالجه في 
اخل����ارج. جاء ذلك ف����ي تصريح 
ملدير عام جمعي����ة احياء التراث 
االسالمي سليم السليم الذي قال: 
ان سمو الشيخ سالم العلي احد 
ابرز االس����ماء في تاريخ الكويت 
احلديث وله مساهمات كثيرة في 
بناء الكويت واحلفاظ على امنها 
واستقرارها، فهو احد اعمدة اسرة 
آل الصب����اح الك����رام كونه عميد 
هذه االس����رة، وبترؤسه احلرس 
الوطني اصبح سموه اسما بارزا 
في مساعدة احملتاجني، خصوصا 
الكبيرة بتخصيص 100  مبادرته 
مليون دينار للعائالت احملتاجة 
واسر ش����هداء الكويت وغير ذلك 

من االيادي البيضاء لسموه.

7الحمد هلل على السالمة
الجمعة

29 يناير 2010

الفهد: إطالق اسم الشيخ سالم العلي على إحدى المناطق السكنية

الشيخ أحمد الفهد مهنئا سمو الشيخ سالم العلي بسالمة العودة


