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سموه تبادل معهم التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك

األمير لقادة الدول الخليجية والعربية:
أدام اهلل التواصل األخوي بيننا

• سمو أمير البالد

�أج��رى �صاحب ال�سمو �أم�ير البالد
ال�شيخ �صباح الأح��م��د ،ات�صاال
هاتفيا بخادم احلرمني ال�رشيفني
امللك �سلمان بن عبدالعزيز ،ملك
ال�سعودية ،عرب خالله �سموه عن
خال�ص تهانيه و�أط��ي��ب متنياته
مبنا�سبة حلول �شهر رم�ضان املبارك،
�سائال �سموه املولى عز وج��ل �أن
يعيد هذا ال�شهر الف�ضيل على البلدين
وال�شعبني وعلى الأمتني العربية
والإ���س�لام��ي��ة ب��واف��ر اخل�ير واليمن
والربكات و�أن يتقبل �صيام اجلميع
و�أن يدمي هذا التوا�صل الأخوي بني
البلدين و�أن يدمي على خادم احلرمني
ال�رشيفني موفور ال�صحة والعافية.
وقد �شكر خادم احلرمني ال�رشيفني
�سموه على ه��ذه ال��ب��ادرة الكرمية
التي جت�سد عمق �أوا��صر العالقات
بني البلدين وال�شعبني مبادال �سموه
التهاين بهذه املنا�سبة املباركة
ومتمنيا ا�ستمرار ه��ذا التوا�صل
االخ��وي مبتهال الى الباري تعالى
�أن ينعم على �سموه دوام ال�صحة

والعافية ويحقق للكويت كل ما
تتطلع �إليه من رفعة ورقي وازدهار
يف ظل القيادة احلكيمة ل�سموه.
وتلقى �سمو �أمري البالد ،ات�صاالت
هاتفية من كل م��ن :امللك حمد بن
عي�سى بن �سلمان �آل خليفة ،ملك
البحرين� ،صاحب ال�سمو ال�شيخ متيم
بن حمد �آل ثاين �أمري قطر ،والرئي�س
امل����صري عبدالفتاح ال�سي�سي،
وامللك عبدالله الثاين ملك الأردن،
والرئي�س العراقي برهم �صالح،
والرئي�س الفل�سطيني حممود عبا�س،
عربوا خاللها عن خال�ص تهانيهم
و�أطيب متنياتهم مبنا�سبة حلول �شهر
رم�ضان املبارك �سائلني املولى عز
وجل �أن يعيد هذا ال�شهر الف�ضيل على
الكويت و�شعبها وبالدهم و�شعوبهم
وعلى الأمتني العربية والإ�سالمية
بوافر اخلري واليمن والربكات و�أن
يتقبل �صيام اجلميع و�أن يدمي على
�سموه موفور ال�صحة والعافية.
وقد �شكرهم �سمو الأمري ،هذه البادرة
الكرمية التي جت�سد عمق العالقات،

م��ب��ادل��ه��م ���س��م��وه ال��ت��ه��اين بهذه
املنا�سبة العطرة ومتمنيا ا�ستمرار
هذا التوا�صل الأخ��وي ،مبتهال �إلى
الباري تعالى �أن ينعم عليهم بدوام
ال�صحة والعافية ويحقق لبالدهم
كل ما تتطلع �إليه من رفعة ورقي
وازدهار يف ظل قيادتهم.
كما تلقى �صاحب ال�سمو �أمري البالد،
ات�صاال هاتفيا م��ن ال�شيخ حممد
بن زايد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي
نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة
بالإمارات ،عرب خالله عن خال�ص
تهانيه و�أط��ي��ب متنياته مبنا�سبة
حلول �شهر رم�ضان املبارك �سائال
املولى عز وجل �أن يعيد هذا ال�شهر
الف�ضيل على البلدين وال�شعبني
وعلى الأمتني العربية والإ�سالمية
بوافر اخلري واليمن والربكات و�أن
يتقبل �صيام اجلميع و�أن يدمي على
�سموه موفور ال�صحة والعافية.
وقد �شكره �سموه على هذه البادرة
الكرمية التي جت�سد عمق العالقات
بني البلدين مبادال �سموه التهاين

بهذه املنا�سبة العطرة ومتمنيا
ا���س��ت��م��رار ه��ذا ال��ت��وا���ص��ل الأخ���وي
مبتهال �إلى الباري تعالى �أن ينعم
على �سموه بدوام ال�صحة والعافية
ويحقق للإمارات كل ما تتطلع �إليه
م��ن رف��ع��ة ورق���ي وازده����ار يف ظل
القيادة احلكيمة لل�شيخ خليفة بن
زايد �آل نهيان رئي�س الإمارات.
كما تلقى �سمو الأمري ،ات�صاال هاتفيا
من الأمري خليفة بن �سلمان �آل خليفة
رئي�س وزراء البحرين ،عرب خالله
عن خال�ص تهانيه و�أطيب متنياته
مبنا�سبة حلول �شهر رم�ضان املبارك
�سائال امل��ول��ى ع��ز وج��ل �أن يعيد
ه��ذا ال�شهر الف�ضيل على البلدين
وال�شعبني وعلى الأمتني العربية
والإ���س�لام��ي��ة ب��واف��ر اخل�ير واليمن
والربكات و�أن يتقبل �صيام اجلميع
و�أن يدمي على �سموه موفور ال�صحة
والعافية.
وقد �شكره �سموه ،على هذه البادرة
الكرمية التي جت�سد عمق العالقات
بني البلدين مبادال �سموه التهاين

ولي العهد تبادل التهاني مع قادة دول الخليج بحلول شهر رمضان
�أجرى �سمو ويل العهد ال�شيخ نواف الأحمد،
ات�صاال هاتفيا بخادم احلرمني ال�رشيفني
امللك �سلمان بن عبدالعزيز ،عرب فيه �سموه
ع��ن خال�ص التهاين و�أ���ص��دق التربيكات
مبنا�سبة حلول �شهر رم�ضان املبارك �سائال
املولى العلي القدير �أن يعيد هذه املنا�سبة
املباركة عليه مبوفور ال�صحة والعافية
وطول العمر وعلى البلدين وال�شعبني باملزيد
من اخلري واليمن والربكات وعلى الأمتني
العربية والإ�سالمية قاطبة باملزيد من الرخاء
واالزدهار.
كما �أجرى �سمو ويل العهد ،ات�صاال هاتفيا
بامللك حمد بن عي�سى �آل خليفة ملك البحرين،
عرب فيه �سموه عن خال�ص التهاين و�أ�صدق
التربيكات مبنا�سبة حلول �شهر رم�ضان املبارك
�سائال املولى العلي القدير �أن يعيد هذه
املنا�سبة الكرمية على جاللته مبوفور ال�صحة
والعافية وعلى البلدين وال�شعبني مبزيد من
اخلري واليمن والربكات وعلى الأمتني العربية
والإ�سالمية جمعاء وقد حتقق لها كل ما تتطلع
�إليه من عزة ورفعة وازدهار.
وق��د �شكر خ��ادم احلرمني ،وامللك حمد بن
عي�سى� ،سمو ويل العهد ،على هذه البادرة
الكرمية التي جت�سد عمق العالقات ،مبادالن
�سموه التهاين بهذه املنا�سبة ومتمنيان �أن
يعيد هذه املنا�سبة الكرمية على �سموه وعلى
الكويت و�شعبها مبزيد من التقدم والرفعة
حتت ظل القيادة الر�شيدة ل�صاحب ال�سمو �أمري
البالد ال�شيخ �صباح الأحمد ،حفظه الله ورعاه
ذخ��را للبالد وقائدا للعمل الإن�ساين وعلى
الأمتني العربية والإ�سالمية جمعاء باخلري
واليمن والربكات.

�إلى ذلك ،تلقى �سمو ويل العهد ،ات�صاال هاتفيا
من ال�شيخ متيم بن حمد �آل ثاين� ،أمري قطر،
وذلك مبنا�سبة حلول �شهر رم�ضان املبارك
�سائال املولى عز وجل �أن ينعم على �سموه
بدوام ال�صحة والعافية و�أن يحقق للكويت ،كل
ما تتطلع �إليه من رفعة وتقدم يف ظل القيادة
احلكيمة ل�صاحب ال�سمو �أمري البالد ال�شيخ
�صباح الأحمد ،حفظه الله ورعاه ذخرا للبالد
وقائدا للعمل الإن�ساين.
وقد �شكر �سمو ويل العهد ،ال�شيخ متيم بن
حمد ،على هذه امل�شاعر الأخوية الطيبة �سائال
املولى العلي القدير �أن ينعم على �سموه بدوام
ال�صحة ومتام والعافية وعلى ال�شعب القطري
مبزيد من اخلريات والربكات والنماء وعلى
الأمتني العربية والإ�سالمية باليمن واخلري.
كما تلقى �سمو ويل العهد ،ات�صاال هاتفيا
من الفريق �أول �سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل
نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى
للقوات امل�سلحة ب��الإم��ارات ،عرب فيه عن
�أطيب التهاين والتربيكات مبنا�سبة حلول �شهر
رم�ضان املبارك �سائال املولى العلي القدير
�أن ينعم على �سموه مبوفور ال�صحة والعافية
وعلى الكويت و�شعبها املزيد من اطراد التقدم
واالزده��ار يف ظل القيادة احلكيمة ل�صاحب
ال�سمو �أمري البالد ال�شيخ �صباح الأحمد ،حفظه
الله ورعاه ذخرا للبالد وقائدا للعمل الإن�ساين
وعلى الأمتني العربية والإ�سالمية باخلري
والنماء.
وقد �شكر �سمو ويل العهد� ،سمو ال�شيخ حممد
بن زايد ،على هذه امل�شاعر الأخوية ال�صادقة
متمنيا ل�سموه موفو ال�صحة والعافية وللإمارات
و�شعبها دوام التقدم والرقي واالزدهار يف ظل

القيادة الر�شيدة ل�صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة
بن زاي��د ،رئي�س الإم���ارات ،وعلى الأمتني
العربية والإ�سالمية جمعاء باملجد والرفعة.
و�أجرى �سمو ويل العهد ال�شيخ نواف الأحمد،
ات�صاال هاتفيا ب�صاحب ال�سمو امللكي الأمري
خليفة بن �سلمان �آل خليفة رئي�س وزراء
البحرين ،عرب فيه �سموه عن خال�ص التهاين
و�أ�صدق التربيكات مبنا�سبة حلول �شهر رم�ضان
املبارك �سائال الله العلي القدير �أن يعيد هذه
املنا�سبة املباركة على �سموه مبوفور ال�صحة
والعافية وعلى البحرين و�شعبها بدوام التقدم
والنماء والرخاء يف ظل القيادة الر�شيدة للملك
حمد بن عي�سى ،ملك البحرين ،وعلى الأمتني
العربية والإ�سالمية مبزيد من الأمن والأمان
والتقدم والرخاء.
وقد �شكر الأمري خليفة بن �سلمان� ،سمو ويل
العهد ،على هذه امل�شاعر الأخوية ال�صادقة
داعيا الله �سبحانه وتعالى �أن يدمي على �سموه
وافر ال�صحة والعافية وعلى الكويت و�شعبها
مبزيد من الرقي والرفعة واالزدهار حتت ظل
القيادة احلكيمة ل�صاحب ال�سمو �أمري البالد
ال�شيخ �صباح الأح��م��د ،حفظه الله ورعاه
ذخ��را للبالد وقائدا للعمل الإن�ساين وعلى
الأمتني العربية والإ�سالمية باخلري واليمن
والربكات.
وتلقى �سمو ويل العهد ،ات�صاال هاتفيا من
الأمري فهد بن �سلطان بن عبد العزيز� ،أمري
منطقة تبوك بال�سعودية ،عرب فيه �سموه عن
�أطيب التهاين والتربيكات مبنا�سبة حلول �شهر
رم�ضان املبارك.
وق��د �شكر �سمو ويل العهد ،الأم�ير فهد بن
�سلطان ،على هذه امل�شاعر الأخوية الطيبة.

بهذه املنا�سبة العطرة ومتمنيا
ا�ستمرار هذا التوا�صل الأخوي مبتهال
ال��ى ال��ب��اري تعالى �أن ينعم على
�سموه بدوام ال�صحة والعافية ويحقق
للبحرين ك��ل م��ا تتطلع �إل��ي��ه من
رفعة ورقي وازدهار يف ظل القيادة
احلكيمة للملك حمد بن عي�سى ،ملك
البحرين.
وتلقى �سمو �أم�ير ال��ب�لاد ،ات�صاال
هاتفيا من الأمري فهد بن �سلطان بن
عبدالعزيز� ،أمري منطقة تبوك عرب
خالله عن خال�ص تهانيه و�أطيب
متنياته مبنا�سبة حلول �شهر رم�ضان
املبارك �سائال املولى عز وجل �أن
يعيد هذا ال�شهر الف�ضيل على البلدين
وال�شعبني وعلى الأمتني العربية
والإ���س�لام��ي��ة ب��واف��ر اخل�ير واليمن
والربكات و�أن يتقبل �صيام اجلميع
و�أن يدمي على �سموه رعاه الله موفور
ال�صحة والعافية.
وقد �شكره �سموه ،على هذه البادرة
الكرمية التي جت�سد عمق العالقات
بني البلدين وال�شعبني.

القيادة السياسية
عزت خادم الحرمين
بعث �سمو �أم�ير ال��ب�لاد ال�شيخ �صباح
الأحمد ،بربقية تعزية �إلى خادم احلرمني
ال�رشيفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز،
ع�بر فيها �سموه ع��ن خال�ص تعازيه
و�صادق موا�ساته بوفاة املغفور لها ب�إذن
الله تعالى �صاحبة ال�سمو الأمرية ح�صة
بنت �سعود� ،سائال �سموه املولى تعالى
�أن يتغمدها بوا�سع رحمته وي�سكنها ف�سيح
جناته و�أن يلهم الأ��سرة املالكة جميل
ال�صرب وح�سن العزاء.
وبعث �صاحب ال�سمو بربقية تعزية �إلى
الرئي�س الرو�سي فالدميري بوتني ،عرب
فيها �سموه عن خال�ص تعازيه و�صادق
موا�ساته ب�ضحايا الطائرة الرو�سية والتي
ا�شتعلت بها النريان ما �أدى �إلى هبوطها
ا�ضطراريا يف مطار مو�سكو راجيا �سموه
ل�ضحايا هذا احلادث الأليم الرحمة.
كما بعث �سمو �أمري البالد ،بربقية تهنئة
الى ملك تايلند ماها فاجري الوجنكورن،
ع�بر فيها �سموه ع��ن خال�ص تهانيه
مبنا�سبة اعتالئه العر�ش ململكة تايلند،
متمنيا �سموه له كل التوفيق وال�سداد
وم��وف��ور ال�صحة والعافية وللعالقات
الطيبة بني الكويت وتايلند املزيد من
التطور والنماء.
كما بعث �سمو ويل العهد ال�شيخ نواف
الأح��م��د ،و�سمو ال�شيخ جابر املبارك
رئي�س جمل�س الوزراء ،بربقيات مماثلة.

• سمو ولي العهد

مجلس الوزراء :الصالح تجاوز االستجواب بكفاءة واقتدار
عقد جمل�س ال����وزراء اجتماعه
الأ�سبوعي بعد ظهر �أم�س يف ق�رص
بيان برئا�سة �سمو ال�شيخ جابر
املبارك رئي�س جمل�س الوزراء وبعد
االجتماع �رصح نائب رئي�س جمل�س
ال���وزراء وزي��ر ال��دول��ة ل�ش�ؤون
جمل�س الوزراء �أن�س ال�صالح مبا
يلي :مبنا�سبة حلول �شهر رم�ضان
املبارك رف��ع �سمو ال�شيخ جابر
امل��ب��ارك رئي�س جمل�س ال��وزراء
با�سمه ونيابة عن ال��وزراء �أ�سمى
�آي��ات التهاين والتربيكات ل�سمو
الأمري و�سمو ويل العهد ولل�شعب
الكويتي الكرمي مبتهال �إلى املولى
عز وجل �أن يعيد هذه املنا�سبة
الكرمية على كويتنا الغالية
والأم��ت�ين العربية والإ�سالمية
باخلري واليمن وال�برك��ات و�أن
يوفقنا جميعا الله �إل��ى �صيامه
ويبلغنا متامه.
ث��م �أح����اط �سمو رئ��ي�����س جمل�س
ال���وزراء املجل�س علما بنتائج
الزيارة التي قام بها للبالد م�ؤخرا
رئي�س وزراء كوريا اجلنوبية يل
ناكيون والوفد املرافق له وفحوى
املحادثات التي تناولت عالقات
ال�صداقة القائمة ب�ين البلدين
و�سبل تطوير التعاون امل�شرتك يف
خمتلف املجاالت كما مت بحث �آخر
امل�ستجدات على ال�ساحة الإقليمية
والدولية وقد ح�رض خالل الزيارة
حفل افتتاح ج�رس ال�شيخ جابر.

كما �أح��اط النائب الأول لرئي�س
جمل�س الوزراء وزير الدفاع ال�شيخ
ن��ا��صر ال�صباح املجل�س علما
بنتائج الزيارة التي قام بها �إلى
جمهورية فرن�سا ال�صديقة وفحوى
املحادثات التي �أجراها مع وزيرة
الدفاع الفرن�سية فلوران�س باريل
والتي مت خاللها بحث العالقات
الثنائية بني البلدين ال�صديقني
و�سبل تطويرها يف كافة املجاالت
ال���س��ي��م��ا امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��اجل��ان��ب
الع�سكري كما مت تبادل وجهات
النظر حول خمتلف الق�ضايا التي

• �سمو ال�شيخ جابر املبارك مرتئ�س ًا االجتماع

تهم البلدين ال�صديقني.
كما �أحاط املجل�س كذلك بنتائج
زي��ارت��ه �إل���ى اململكة املتحدة
التي مت خاللها نقل ر�سالة خطية
من �سمو �أم�ير البالد �إل��ى رئي�سة
وزراء بريطانيا ترييزا ماي والتي
تناولت العالقات الثنائية القائمة
ب�ين البلدين وك��ذل��ك ل��ق��ا�ؤه مع
وزي��رة الدفاع الربيطانية بيني
موردنت والتي مت خاللها بحث
العالقات الثنائية بني البلدين
ال�صديقني و�سبل تعزيزها �إ�ضافة
�إل��ى بحث الق�ضايا الدولية ذات

االهتمام امل�شرتك.
ومن جانب �آخر ا�ستعر�ض املجل�س
نتائج جل�سة مناق�شة اال�ستجواب
امل��ق��دم ل��ن��ائ��ب رئ��ي�����س جمل�س
ال���وزراء وزي��ر ال��دول��ة ل�ش�ؤون
جمل�س ال��وزراء �أن�س ال�صالح من
الع�ضوين حممد املطريي وحممد
امل��ط�ير وال���ذي ب�ين فيه ردوده
على بنود اال�ستجواب مو�ضحا
كافة التفا�صيل املتعلقة مبحاوره
املختلفة وما متيز به �أدا�ؤه من
كفاءة واقتدار خالل ردوده الوافية
على حماور اال�ستجواب.

المكراد زار عدداً من مراكز اإلطفاء الجنوبية
كتب حم�سن الهيلم:
قام مدير عام الإدارة العامة للإطفاء الفريق خالد
املكراد بزيارة عدد من مراكز الإطفاء اجلنوبية وهي
مراكز اطفاء ميناء عبدالله وام الهيمان والنوي�صيب
والوفرة والكوت الكائن مبدينة �صباح الأحمد وذلك
لتهنئة رجال الإطفاء مبنا�سبة حلول �شهر رم�ضان
امل��ب��ارك ،ونقل الفريق امل��ك��راد حتيات وتهاين
نائب رئي�س جمل�س ال��وزراء وزير الدولة ل�ش�ؤون

جمل�س الوزراء �أن�س ال�صالح مبنا�سبة حلول ال�شهر
الف�ضيل.
وخالل الزيارة ا�ستمع الفريق املكراد الى عدد من
االق�تراح��ات املقدمة من ال�ضباط و�ضباط ال�صف
والتي من �ش�أنها تطوير نظام العمل ووعد بتقدميها
للدرا�سة ،ويف املقابل حثهم على زي��ادة اجلهد
واليقظة عند التعامل مع خمتلف احلوادث ليكونوا
العني ال�ساهرة التي حتمي املواطنني واملقيمني من
�أي خماطر.

• خالد املكراد

