
 مجموعة من الزهرات يضعن بعض الورود  ١٢٠٠ وردة من مؤسسة التأمينات 

  أسامة دياب
  رفع منظم حملة املليون وردة 
لصاحب الســـمو األمير الشيخ 
صباح األحمد، حســـن اجلزاف 
أسمى آيات التبريكات ملقام صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
ولسمو ولي عهده األمني الشيخ 
نـــواف األحمد ولســـمو رئيس 
الشـــيخ ناصر  الوزراء  مجلس 
احملمد ولعموم الشعب الكويتي 
مبناسبة األعياد الوطنية ومرور 
٥٠ عاما على االستقالل و٢٠ عاما 
على التحرير و٥ ســـنوات على 
تولي صاحب السمو األمير مسند 
اإلمـــارة، متمنيـــا للكويت دوام 
الرخاء واالستقرار. وأشار اجلزاف 
في تصريح خـــاص لـ «األنباء» 
من أمام دار سلوى صباح أمس، 
إلى أن حملـــة املليون وردة هي 
حملة الوفاء والعرفان باجلميل 
ألمير احلكمة ووالد اجلميع الشيخ 
صباح األحمد وهدفها تقدمي مليون 
وردة لصاحب السمو األمير على 
مدار ثالثة أيام، الفتا إلى أن احلملة 
موجهة لكل أبناء وبنات الكويت 
ومن يعيشون على أرضها الطيبة 
دون متييـــز وبالتالي فإن مجال 
املشاركة مفتوح للجميع، مشيدا 
بتجـــاوب املواطنني مع احلملة، 
مثنيـــا على توافدهـــم على دار 
ســـلوى مع الساعات األولى من 
صباح أمس، متوجها بالشكر لكل 
الذين شاركوا وخص  املواطنني 
بالشكر املؤسسة العامة للتأمينات 
االجتماعيـــة التي بعثت بـ ١٢٠٠ 
وردة على عدد موظفيها والشركة 
الكويتية لنفط اخلليج. وأوضح 
أن فكـــرة حملة املليـــون وردة 
لصاحب الســـمو األمير خطرت 
بباله خالل متابعته ألخبار املكرمة 
األميرية عبر وسائل اإلعالم كنوع 
من الوفاء لكرم سموه وحرصه 
علـــى إدخال البهجة والســـرور 
على نفوســـهم، الفتا إلى إبالغه 
الديوان األميري برغبته والذي 

بدوره رحب بالفكرة، ومن ثم مت 
التنسيق مع اجلهات املعنية في 
وزارة الداخلية لتســـهيل عملية 
تقدمي الورود على مدار ثالثة أيام 
أمام دار سلوى، معربا عن أمله في 

أن يتجاوز العدد املليون وردة.

  وناشـــد املواطنني واملقيمني 
ضرورة االلتزام بتعليمات رجال 
وزارة الداخلية وعدم التجمهر أمام 
دار سلوى إلعطاء الفرصة لآلخرين 
للتعبير عن حبهـــم وتقديرهم 
لصاحب الســـمو األميـــر، مثمنا 

جهود رجال األمن في دار سلوى 
الودي  على تعاونهم وأسلوبهم 
مع اجلميع. واختتم اجلزاف كالمه 
قائال: ان الكلمات ال توفي صاحب 
الســـمو حقه، وعالقة الشـــعب 
الكويتـــي بأســـرة احلكم عالقة 

مميزة نادرا ما نراها في أي دولة 
أخرى، فالشـــعب الكويتي يحب 
الكويتيون جميعا  أسرة احلكم، 
يشـــعرون بأنهم أبناء الصباح، 
الســـمو األمير  متمنيا لصاحب 

موفور الصحة ودوام العافية. 

 مشاركتان في احلملة تضعان الزهور 

 باقة زهر حبا في صاحب السمو  منظم احلملة حسن اجلزاف  (محمد ماهر) كمية من الورود وضعها مشاركون في احلملة 

 حملة «المليون وردة» وفاء لصاحب السمو والد الجميع
 المواطنون والمقيمون توافدوا على «دار سلوى» تجاوبًا مع الحملة

 5  ٥٠ عاماً من المجد  لي 
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