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سالم العلي: أشكر اهلل على نعمة الشفاء ورؤية صاحب السمو
وأهدي 30 مليون دينار لمنتسبي الحرس »من األب ألبنائه«

جمعية الحرس الوطني س�تقوم ابتداء من فبراير 
لمنتس�بي   %10 مقدارها  تخفيضات  بتقدي�م  الجاري 
الحرس الموجودين على رؤوس أعمالهم والمتقاعدين

مش�عل األحمد: نصائح وتوجيهات س�مو الشيخ 
س�الم العلي الس�ابقة والحالية نب�راس وخط العمل 
األساسي الذي تسير عليه مؤسس�ة الحرس الوطني
تش�كيل  صدور 
تم  الحرس  في  جديد 
تأجيله عمدًا حتى يعود

سالم  الش�يخ  س�مو 
العل�ي ليصدر بمباركة

وهذا  ش�خصيًا  سموه 
سي�رفع  التشك�يل 
الحرس جاهزي�ة  من 

أفتخر وأعتز بأنني عاصرت طوال س�نوات 4 أمراء.. 
وأطال اهلل في عمر صاحب السمو على رأس هذا الشعب

سمو رئيس الحرس الوطني استقبل قادة وضباط الحرس في مقر مكتبه بالرئاسة العامة

سمو رئيس احلرس الوطني الشيخ سالم العلي لدى وصوله إلى مقر احلرس الوطني سمو الشيخ سالم العلي متحدثا إلى قادة وضباط احلرس الوطني

ضابط باحلرس يؤدي التحية لسمو الشيخ سالم العلي

سمو الشيخ سالم العلي مستقبال ضباط احلرس بحضور الشيخ مشعل األحمد

نائب رئيس احلرس الوطني الشيخ مشعل األحمد يتحدث للصحافيني

أحد الضباط يصافح سمو رئيس احلرس الوطني

استقبل سمو الشيخ سالم 
العلي رئيس احلرس الوطني 
امس قادة وضب���اط احلرس 
الوطني في مقر مكتبه بالرئاسة 
العامة للحرس الوطني مبناسبة 
عودة س���موه الى البالد ساملا 

معافى.
وكان سمو الشيخ سالم وصل 
الى مقر عمله أمس، وكان على 
رأس مستقبليه لدى وصوله 
الوطني  نائب رئيس احلرس 
الشيخ مشعل االحمد ووكيل 
اللواء ناصر  الوطني  احلرس 
الدعي ومدير الهيئة العسكرية 
العميد الركن زايد ناصر وعدد 
من كبار قيادات احلرس، حيث 
أقيمت لسموه مراسم االستقبال 

العسكري.
وقال سمو الشيخ سالم في 
كلمة له بهذه املناس���بة توجه 
في بدايتها الى املولى عز وجل 
بالشكر مبا مّن به اهلل عليه من 
نعمة الش���فاء ورؤية صاحب 
الس���مو األمير الشيخ صباح 
األحمد وسمو ولي العهد الشيخ 
نواف األحمد وس���مو رئيس 
الوزراء الشيخ ناصر  مجلس 
احملمد والشيخ مشعل والشعب 

الكويتي بأسره.
وأعرب س���موه عن الفخر 
واالعت���زاز »بأنن���ي عاصرت 
س���نوات ط���وال حت���ت راية 
الراحل  صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح السالم وصاحب 
الس���مو األمير الراحل الشيخ 
جابر األحمد وصاحب السمو 
األمير الوالد الراحل الشيخ سعد 
العبداهلل وصاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد أطال اهلل 
في عمر سموه على رأس هذا 

الشعب«.
واضاف سموه ان هذا اليوم 
»هو من أعز األيام« معربا عن 
تقديره للجهود التي بذلها الشيخ 
مشعل االحمد مع مجلس الوزراء 
الدرجات والترقيات  اقرار  في 
والعالوات وكل ما بذله في سبيل 

احلرس الوطني.
وأوضح ان »كل ما بذله الشيخ 
مشعل االحمد ملنتسبي احلرس 
هو مبنزلة تقدي���ر لي« داعيا 
الى  الوطني  منتسبي احلرس 

األحمد إن نصائح وتوجيهات 
س���مو الشيخ س���الم السابقة 
واحلالية ه���ي »نبراس وخط 
العمل األساسي الذي تسير وفقا 
له مؤسسة احلرس الوطني«.

وأضاف الش���يخ مشعل ان 
»توجيه���ات ونصائح س���مو 
الشيخ سالم العلي التي تفضل 
بها سموه لن استطيع ان اضيف 

اليها شيئا«.
وكش���ف عن قرب »صدور 
ف���ي احلرس  تش���كيل جديد 
الوطني مت تأجيله عمدا حتى 
يعود سمو الشيخ سالم العلي 
الى البالد ليصدر مبباركة سموه 
شخصيا«، مبينا ان هذا التشكيل 
س���يرفع من جاهزية احلرس 
الوطني العسكرية والثقافية 

والفنية.
وأوض���ح انه عن���د وضع 
التش���كيل متت محاولة دمج 
الوحدات املتشابهة في  بعض 
مهامها واختصاصاتها، الفتا الى 
انه مت اسناد »العمل الى عدد من 
قيادات احلرس لتدرس بتمعن 
وتختار الرجل املناسب في املكان 

املناسب في هذا التشكيل«.
الهدف من  ان  الى  وأش���ار 
التشكيل »هو تصحيح املسار 
واالرتقاء بهذه املؤسس���ة الى 
اعل���ى الدرج���ات متمس���كني 
بنص���ائح وتوجيهات س���مو 
الوطن���ي  رئي���س احل���رس 
السابقة واحلالية«، مضيفا ان 
الوطني  استراتيجية احلرس 
انطلق����ت برسم هذا املبدأ الذي 

رسمه سمو الرئيس«.
وقال الشيخ مشعل األحمد 
ان العمل اجلاد والتعاون هما 
»ما يثلج صدر سمو الرئيس« 
معرب���ا عن ثقته ب���أن »تكون 
رسالة سموه قد وصلت، وان 
شاء اهلل ستفتح صفحة جديدة 
من آف���اق التعاون بني قيادات 
احلرس وان نكون عند حسن 

الظن«.
وألقيت في هذه املناس���بة 
قصائد شعرية من قبل عدد من 
منتسبي احلرس الوطني تعرب 
عن سعادتهم وترحيبهم بعودة 
سمو الشيخ سالم العلي الصباح 

الى البالد ساملا معافى.

رأس عملهم واملتقاعدين منهم، 
ووجه نحو اإلسراع في صرف 

الهدية »من األب الى أبنائه«.
كما أعلن سموه ان جمعية 
احلرس الوطني ستقوم ابتداء 
من هذا الشهر بتقدمي تخفيضات 
ملنتس���بي   %  10 مقداره���ا 
الوطن���ي املوجودين  احلرس 

واملتقاعدين.
من جهته، قال نائب رئيس 
احلرس الوطني الشيخ مشعل 

وإدارته وعمله«.
وأكد سمو رئيس احلرس 
الوطن���ي ان »رج���ال احلرس 
الوطني هم دائما عند حس���ن 
ق���دوة جلميع  الظ���ن وه���م 
املؤسسات العسكرية واملدنية 

في التآلف والتعاون«.
وبهذه املناسبة أعلن سمو 
الشيخ سالم العلي عن إهدائه 
مبلغ 30 مليون دينار ملنتسبي 
احلرس الوطني القائمني على 

التعاون واالنتباه ملا يوكل اليهم 
من مهمات، مؤكدا ان »األوطان 
اال بأبنائها املخلصني  ال تعتز 
الذين يجب ان تسود روح االلفة 

واملودة فيما بينهم«.
ال���ى ان  وأش���ار س���موه 
الوساطات في احلرس الوطني 
ان »آلية  »مرفوضة« موضحا 
العمل في احل���رس تدار وفقا 
للوائح والنظم احملددة والرجل 
يقدر عند قياداته على عطائه 


