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صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد يحيي مستقبليه في املطار

الشيخ جابر العبداهلل مرحبا بصاحب السمو

استقبال بالورود لصاحب السمو األمير

جاسم اخلرافي مصافحا صاحب السمو األميرسمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد مرحبا بصاحب السمو األمير

الشيخ جابر املبارك مصافحا صاحب السمو األمير

قبلة أبوية من صاحب السمو األمير

صاحب السمو مداعبا طفلة في استقباله

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد لدى مغادرته املطار ويرافقه سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد

صاحب السمو عاد إلى أرض الوطن

بحفظ اهلل ورعايته عاد صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
يرافقه نائب رئيس احلرس الوطني 
الشيخ مش����عل األحمد الى ارض 
الوطن مساء امس قادما من اململكة 

املتحدة وذل����ك بعد زيارة خاصة 
أجرى سموه رعاه اهلل خاللها بعض 

الفحوصات الطبية املعتادة.
وقد كان في اس����تقبال سموه 
على ارض املطار سمو ولي العهد 

الشيخ نواف االحمد ورئيس مجلس 
االمة جاسم اخلرافي وكبار الشيوخ 
وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
ناصر احملمد والنائب االول لرئيس 
مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ 

جابر املبارك ووزير شؤون الديوان 
االميري الش����يخ ناص����ر صباح 
االحمد وكبار املسؤولني بالدولة 
وكبار القادة في اجليش والشرطة 
الوطني وكبار رجاالت  واحلرس 

الدولة وجمع غفير من املواطنني 
الكرام ومن ابنائه وبناته الطالب 
والطالبات م����ن مختلف مدارس 
الكويت. رافقت س����موه السالمة 

في احلل والترحال.

الس����مو األمير  وكان صاحب 
الش����يخ صباح األحم����د يرافقه 
نائ����ب رئيس احل����رس الوطني 
الشيخ مشعل األحمد غادر مطار 
هيث����رو باململكة املتحدة متوجها 

الى ارض الوطن وذلك بعد زيارة 
خاصة أجرى سموه خاللها بعض 
الفحوصات الطبية املعتادة والتي 
تكللت بفضل اهلل تعالى وتوفيقه 

بالنجاح.

وقد كان في وداع سموه الشيخ 
شمالن اجلراح وسفيرنا لدى اململكة 
املتحدة خالد الدويس����ان وأركان 
الس����فارة. رافقت سموه السالمة 

في احلل والترحال.

رئيس احلرس الوطني 
هنأ صاحب السمو 

بعث سمو رئيس احلرس الوطني الشيخ سالم 
العلي ببرقية تهنئة الى صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد بعودة سموه الى ارض 
الوطن مساء امس قادما من اململكة املتحدة 

بعد زيارة خاصة اجرى سموه خاللها بعض 
الفحوصات الطبية 

املعتادة.
وقال سمو الشيخ 

سالم العلي في البرقية 
»ان احلرس الوطني ـ 
قادة وقوات ـ تغمره 

الفرحة بعودة سموكم 
الى ارض الوطن وإلى 

مواطنيكم ساملني 
غامنني بعد رحلة 

الفحوص الطبية التي 
كللها اهلل عز وجل 

بالتوفيق والنجاح مما 
بعث الطمأنينة في 

قلوب جميع محبيكم، سائلني املولى عز وجل 
ان يتم نعمته ويدمي على سموكم ثوب الصحة 

والعافية وان يحفظكم قائدا مظفرا وربانا موفقا 
ملسيرة تقدم البالد ونهضتها« ونسأل اهلل ان 

يحفظكم ويرعاكم ذخرا للبالد.

الشيخ سالم العلي
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ذبح اجلمال احتفاء بعودة صاحب السمو ساملا معافى

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد لدى مغادرته املطار وبرفقته سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد

زهرات املدارس في استقبال صاحب السمو األمير

منصورة ومعمورة يا كويتالكبار والصغار في استقبال العود

املبارك استقبل 
سكرتير جلنة األمم 
املتحدة للتعويضات

استقبل النائب األول لرئيس 
مجلس ال���وزراء ووزير الدفاع 
الش���يخ جابر املبارك ومبعيته 
نائ���ب رئيس مجل���س الوزراء 
ووزير اخلارجية الشيخ د.محمد 
الصباح أمس السكرتير التنفيذي 

للجنة األمم املتحدة للتعويضات 
د.مجتبى كزازي.

وبحث اجلانبان وضع البيئة 
الكويتية واملشاريع البيئية التي 

أقرتها األمم املتحدة.
حضر اللق���اء عضو اللجنة 

الهيئة  املركزي���ة ومدير ع���ام 
العامة للبيئة د.صالح املضحي 
ورئيس أمانة التعويضات البيئية 
خالد اخلمي���س ورئيس فريق 
التعويضات ف���ي وزارة الدفاع 

العقيد محمد اخلزام.
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محمد الصباح يشارك في اجتماعات مجموعة االتصال حول ليبيا
اجتمع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير 

اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح في مبنى 
مجلس األمة امس بسفيرة الواليات املتحدة 
األميركية لدى البالد ديبورا جونز. الى ذلك، 
يشارك نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير 
اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح اليوم في 

اجتماعات مجموعة االتصال حول ليبيا الذي 
تستضيفه دولة االمارات للمجموعة للتشاور مع 

دول مجموعة االتصال حول ليبيا وبحث سبل 
تقدمي مساعدة اضافية للمعارضة الليبية.

وكانت مجموعة االتصال حول ليبيا التي انشئت 
في لندن في اواخر مارس تضم دوال عربية 

وغربية من بينها الواليات املتحدة وبريطانيا 
وفرنسا الى جانب منظمات دولية كاألمم املتحدة 
واجلامعة العربية وحلف شمال االطلسي )ناتو( 

الذي يقوم بالعمليات العسكرية ضد كتائب 
القذافي لتطبيق قراري مجلس األمن الدولي 
1970 و1973. ويتناول االجتماع بحث تطبيق 

قراري مجلس االمن الدولي 1970 الذي يفرض 
حظرا على السفر وعلى أرصدة اعضاء في 

نظام القذافي وحظرا على األسلحة والقرار 1973 
الذي اجاز اتخاذ »كل االجراءات الالزمة« حلماية 
املدنيني الليبيني مبا يشمل ضربات جوية على 

قوات القذافي البرية وفرض منطقة حظر جوي.
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نواب: عودًا حميدًا يا صاحب السمو
الشعب بعودة صاحب السمو 
األمير حفظه اهلل ساملا معافى 
ال����ى أرض الوطن وقال إن هذه 
احلشود الشعبية التي استقبلت 
سموه تؤكد التالحم واحملبة التي 
يكنها الشعب لسمو األمير والد 
اجلميع فوجوده بيننا يشعرنا 

باألمان والسكينة.
اما النائب حسني مزيد فبارك 
للشعب الكويتي عودة صاحب 
السمو األمير الى أرض الوطن 
ساملا معافى وتسلم دفة قيادة 
الى بر األمن  السفينة ليقودها 
واألمان فهو الربان الذي نفتخر 

به.

فقرت عني أهل الكويت بشوفتك 
وسالمتك يا سمو األمير.

بدوره هنأ النائب د. ضيف 
اهلل أبورمية الشعب الكويتي على 
العودة امليمونة لصاحب السمو 
األمير حفظه اهلل ورعاه وألبسه 

ثوب الصحة والعافية.
العمير  النائ����ب د. علي  أما 
فقال: احلم����د هلل الذي بنعمته 
تت����م الصاحلات وان أقر عيون 
أهل الكوي����ت بالعودة امليمونة 
لصاحب السمو األمير من رحلة 
العالج ونس����أل اهلل له موفور 

الصحة والعافية.
وهنأ النائب عسكر العنزي 

ألنه ربانها الذي نفتخر جميعا 
بحكمته وحنكته.

وهنأ النائب مس����لم البراك 
الكوي����ت بعودة  أبن����اء  جميع 
صاحب السمو األمير حفظه اهلل، 
ساملا معافى الى أرض الوطن، وما 
هذا االستقبال الشعبي إال دليل 
املتبادلة  التالحم واحملبة  على 

التي جتمع سموه بشعبه.
الوعالن  النائب مب����ارك  اما 
فقد حتمد على س����المة صاحب 
السمو األمير حفظه اهلل، فوجوده 
يش����عرنا باألمان والس����كينة 
الت����ي نحتاجها في ظل األجواء 
امللبدة بالضبابية  السياس����ية 

السمو األمير معافى ساملا ألرض 
الوطن وقرت عيننا وعيونكم يا 

أهل الكويت.
من جانبه هنأ النائب عدنان 
الكوي����ت بعودة  أه����ل  املطوع 
صاحب السمو األمير امليمونة 
من رحلة العالج ونسأل اهلل له 

موفور الصحة والعافية.
ومن جانب آخر، سأل النائب 
د.يوسف الزلزلة ان مين اهلل على 
صاحب السمو األمير بالصحة 
والعافية وطول العمر لتستظل 
الكويت وأهلها بظل حبه الوارف 
وقيادته الرائدة ولتظل سفينة 
الكوي����ت مبحرة بأم����ن وأمان 

صاحب السمو األمير معافى ساملا 
الى أرض الوطن وقرت اعيننا 

وعيونكم يا أهل الكويت.
ب����دوره ق����ال النائب فيصل 
الدويسان: عودا حميدا يا سمو 
األمير واننا اليوم في أشد حاالت 

االحتياج حلكمة سموك.
وهنأ النائب ناجي العبدالهادي 
الش����عب الكويت����ي قائال: قرت 
عينكم بعودة صاحب الس����مو 
األمير حفظه اهلل ساملا معافى 

إلى أرض الوطن.
أما النائب مخلد العازمي فقال: 
اللهم لك احلمد والش����كر واملنة 
على عودة والد اجلميع صاحب 

السمو األمير، مشددين في الوقت 
نفسه على أنهم سيعملون لصالح 
الكويت ورفعتها في ظل قيادة 

سموه.
وفي هذا اإلطار، قالت النائبة 
د.معصوم����ة املبارك ان وصول 
صاحب الس����مو أقر عيون أهل 
الدي����رة بقدوم����ه وه����و وجه 
اخلي����ر وأمير احلكمة وش����يخ 
الديبلوماسية وتاج رأسنا بعد 
أن مّن اهلل عليه بالشفاء والعافية 
واحلم����د هلل على س����المتك يا 

بوناصر.
وشكر النائب الصيفي مبارك 
الصيفي ربه لعودة والد اجلميع 

عّبر نواب مجلس األمة عن 
ابتهاجه����م وفرحته����م بعودة 
الس����مو األمير الشيخ  صاحب 
صباح األحمد إلى الديرة ساملا 
معافى بع����د رحلة الفحوصات 
الطبية التي أجراها في اململكة 

املتحدة مؤخرا.
وقال النواب في تصريحات 
صحافية أمس: ان عودة »الوالد« 
أدخل����ت الفرحة ف����ي كل بيت 
كويتي وجعلت كويت األس����رة 
الواحدة تلتف حول قائدها وراعي 
نهضتها معبرة عن مش����اعرها 
الصادقة جتاه سموه مجددين 
الوالء والطاعة والبيعة لصاحب 

سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد في استقبال صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد ويبدو الشيخ فيصل السعود

األشبال في استقبال صاحب السمو باألعالم والصور

لفتة أبوية من صاحب السمو األمير

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد لدى وصوله إلى دار سلوى وفي استقباله عدد كبير من املواطنني

مجموعة من الزهرات في استقبال صاحب السمو

تهنئة خاصة لسمو األمير فرحة بعودة صاحب السمو

إحدى الفرق الشعبية حتتفل بعودة سمو األمير البسمة علت الوجوه


