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اجلراح زار لواء اليرموك اآللي 94 
وأشاد بجهود منتسبيه في الذود عن تراب الوطن

زار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع 
الشيخ خالد اجلراح لواء اليرموك اآللي 94 أمس 

مبناسبة عيد الفطر السعيد. 
 وقالت مديرية التوجيه املعنوي بالوزارة في 
بيان صحافي ان الش����يخ خالد اجلراح نقل الى 
منتس����بي القوات املسلحة بهذه املناسبة تهنئة 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد وسمو 
نائب األمير وولي العهد الشيخ نواف األحمد وسمو 

الشيخ جابر املبارك رئيس مجلس الوزراء. 
 وأشاد خالل جولته داخل اللواء بكل اجلهود 
التي يبذلها املنتسبون والعاملون جميعا من أجل 
االرتقاء بدرجة اجلاهزية واالستعداد للذود عن 
تراب وطننا الغالي، داعيا العلي القدير أن يعيد 
هذه املناسبة املباركة على وطننا الغالي باخلير 
واليمن والبركات وأن يدمي نعمة األمن واألمان 

نيويورك � كونا: قال س����فيرنا لدى املكسيك 
واحملال الى غواتيماال س����ميح جوهر حيات ان 
السياسة اخلارجية للكويت تسعى إلى ترسيخ 
لغة احلوار والتعاون بني دول العالم وتفعيلها. 
 واضاف السفير حيات في محاضرة ألقاها الليلة 
املاضية على هامش زيارة جلمهورية غواتيماال 
سلم خاللها وزير خارجيتها لويس فرناندو كاريرا 
كاسترو دعوة رسمية لزيارة الكويت أن صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد يوجه دائما 
بدعم جميع أنش����طة األمم املتح����دة في مجاالت 
التنمية ومبضاعفة مساهمة الكويت في العديد 

واالستقرار حتت ظل صاحب السمو األمير القائد 
األعلى للقوات املسلحة.   

وكان آم����ر لواء اليرم����وك العقي����د الركن 
عبدالرحم����ن الصلبوخ قد أعرب في كلمة بهذه 
املناسبة عن سعادته بالزيارة »التي تأتي تواصال 
من الش����يخ خالد اجلراح مع أبنائه منتس����بي 
اجلي����ش الكويتي ودافعا له����م لبذل املزيد من 
اجلهد والعطاء للنهوض باملوسسة العسكرية 

ألعلى املستويات«.  
رافق الشيخ خالد اجلراح في الزيارة رئيس 
األركان العامة للجيش الفريق الركن عبدالرحمن 
العثمان ونائب رئيس األركان الفريق الركن محمد 
اخلضر ومعاون رئيس األركان لهيئة االستخبارات 
واألمن اللواء الركن عبدالرحمن الهدهود وعدد 

من أعضاء مجلس الدفاع العسكري.

من صناديق املنظمة الدولية ووكاالتها املتخصصة 
وبرامجها تقديرا للدور الذي تلعبه املنظمة على 

الصعيد الدولي. 
 واشار الى ان عالقات الكويت باألمم املتحدة 
والتزامها بالشرعية الدولية ودعمها للجهود الدولية 
في إقرار السلم واألمن الدوليني تعتبر من »أهداف 
وركائز الدور الكويتي الديبلوماسي النشط على 
املستوى الدولي«.   وشدد حيات وفقا لبيان تلقته 
»كونا« على دور الكويت اإلنساني الداعم للجهود 
الدولية الرامية ملكافحة الفقر واجلوع في العالم 

واخلطط التنموية ملساعدة الدول الفقيرة.

الشيخ خالد اجلراح متوسطا قادة وافراد لواء اليرموك اآللي 94

اجلراح مصافحا مستقبليه

السفير سميح حيات خالل محاضرة ألقاها على هامش زيارته جلمهورية غواتيماال 

غ����ادر البالد ممث����ل صاحب الس����مو األمير 
الشيخ صباح األحمد املستشار بالديوان األميري 
محمد ضيف اهلل شرار صباح أمس متوجها الى 

اجلمهورية اإلسالمية املوريتانية الشقيقة لتمثيل 
صاحب السمو في حفل تنصيب الرئيس محمد 

ولد عبدالعزيز رئيسا ملوريتانيا.

املستشار بالديوان األميري محمد ضيف اهلل شرار مغادرا البالد إلى موريتانيا

ممثل األمير غادر إلى موريتانيا للمشاركة 
في حفل تنصيب ولد عبدالعزيز رئيساً

خالل محاضرة ألقاها على هامش زيارته جلمهورية غواتيماال

حيات: السياسة اخلارجية للكويت
 تسعى لترسيخ التعاون بني دول العالم

خالل احتفال السفارة املغربية بالذكرى الـ 15 لتولي امللك محمد السادس مقاليد احلكم

جمال الغامن: الهيكل املالي اجلديد لـ »اخلارجية« 
مطروح في »الديوان«.. وما تشهده غزة جرمية غير مسبوقة

أن  إلى  على اجلميع، مشيرا 
هناك جلنة مشتركة يرأسها 
الكويتي  وزيرا اخلارجي����ة 
واملغربي تتابع باس����تمرار 
سبل تطوير العالقات األخوية، 
وهن����اك جلن����ة اقتصادي����ة 
مش����تركة أيضا أنشأت في 
عام 2010 خصوصا لتحقيق 
أقصى قدر ممكن من التعاون 
والتبادل التجاري، وقد عقدت 
هذه اللجنة أولى جلس����اتها 
ف����ي املغرب ف����ي مايو 2013 
وبحثت آليات اش����راك قطاع 
رجال األعم����ال الذين نعرف 

أهمية دورهم.
اململكة  إن  الرام����ي  وقال 
املغربية تشهد هذه األيام فرحة 
كبيرة مبناسبة عزيزة على 
قلوبنا جميعا حيث تتزامن 
ذكرى تربع جاللة امللك محمد 
السادس عرش أسالفه امليامني 
مع الذكرى اخلامسة عشر لهذا 
امله����م، حيث أمضى  احلدث 
جاللته عق����دا ونصف العقد 
من العمل الدؤوب وقطع آالف 
الكيلومترات ووصل الجنازات 
غير مس����بوقة، حيث تقوم 
سياس����ة جاللته على جعل 

اإلنسان هو محور االهتمام، 
منطلقها اإلنس����ان وغايتها 
اإلنس����ان، وش����هدت املغرب 
في عه����ده امليم����ون العديد 
م����ن االصالحات في مختلف 
املجاالت منها االصالح الديني 
واالعتراف بالهوية املغربية 
املتع����ددة الروافد واالهتمام 
بالتنمية البشرية واالهتمام 
باملرأة واالعت����راف بأهمية 
دورها الكبير واعطائها حقوقها 
السياسية واالجتماعية لتكون 
جنبا إلى جنب مع ش����قيقها 
الرج����ل في خدم����ة املجتمع 
وحتقيق تطلعاته، مش����يرا 
الكثيرة  إل����ى االصالح����ات 
امللك  الت����ي حققها جالل����ة 
محمد الس����ادس في دستور 
2011 واملتضم����ن العديد من 
حقوق املرأة ومنها حقها في 
منح أوالدها اجلنسية املغربية 
إذا كان والدهم غير مغربي، 
وكذلك مبدأ »املناصفة« في 
املناصب ب����ني املرأة والرجل 
وغيرها من االجنازات العديدة 
التي شهدها املغرب في ظل 
املل����ك محمد  قي����ادة جاللة 

السادس.

قائال انها عالقة أخوية يقودها 
صاحب السمو األمير الشيخ 
صب����اح األحمد وامللك محمد 
الس����ادس وه����ي قائمة على 
التش����اور والدعم واملساندة 
والتنس����يق ف����ي مختل����ف 
القضاي����ا خلدم����ة املصالح 
العربية واإلس����المية، مبينا 
أن العالقات الديبلوماس����ية 
بني البلدين ب����دأت منذ عام 
1960 خالل زيارة املغفور له 
امللك محمد اخلامس للكويت، 
وتعززت بصورة أكبر خالل 
فترة حكم املغفور لهما سمو 
األمير الراحل الش����يخ جابر 
األحمد وامللك احلسن الثاني 
طي����ب اهلل ثراه����م جميعا، 
العالقات  وحاليا تشهد هذه 
فترتها الذهبية في ظل القيادة 
احلكيمة للبلدين الشقيقني.

وأضاف الرامي أن العالقات 
االقتصادية والتجارية تشهد 
بدورها منوا وتقدما إلى جانب 
التميز في العالقات السياسية، 
ونحن نطمح ونتطلع دائما إلى 
الدفع بهذه اجلهود لألمام نحو 
مزيد م����ن التعاون التجاري 
واالقتصادي ملا يعود بالنفع 

محمد هالل الخالدي

اململكة  أقام����ت س����فارة 
املغربية الشقيقة في الكويت 
حفل استقبال مبناسبة الذكرى 
اخلامس����ة عشر لتولي امللك 
محمد السادس مقاليد احلكم، 
وذل����ك مس����اء ام����س األول 
بحضور مدير اإلدارة املالية 
واإلدارية بوزارة اخلارجية 
السفير جمال الغامن وحضور 

ديبلوماسي وشعبي كبير.
وبه����ذه املناس����بة، وجه 
السفير الغامن التهنئة للمملكة 
املغربية الش����قيقة قائال انها 
تأتي متزامنة مع عيد الفطر 
السعيد الذي نسأل اهلل العلي 
القدير أن يعيده على العاملني 
اإلس����المي والعربي باليمن 
واخلير والبركات، مستذكرا 
في الوقت نفسه ما متر به األمة 
العربية من نكبات وجروح 
خاصة في غزة، مش����يرا إلى 
أن ما تتع����رض له غزة هو 
جرمية وحشية بكل املقاييس 
حيث يطول القصف الهمجي 
املجرم كل األماكن دون اكتراث 
باملدنيني واملستشفيات ودور 

العبادة واملنازل.
وح����ول تقري����ر وزارة 
اخلارجية األميركية الصادر 
مؤخ����را والذي ج����اءت فيه 
مزاعم وانتقادات حول احلرية 
الدينية في الكويت، قال الغامن 
إن الكويت دولة لديها دستور 
وقوانني ومؤسسات تعمل من 
خاللها وعلى ضوء توجيهات 
صاحب الس����مو األمير، وكل 
دولة من حقها أن تصرح مبا 
تريد ولكن هذا شأن داخلي 
الكويت،  يتعل����ق بقوان����ني 
العمل جار فيما  موضحا أن 
يتعلق بالهيكل املالي اجلديد 
لوزارة اخلارجية وهو مطروح 

في ديوان اخلدمة املدنية.
من جهته، أكد القائم بأعمال 
سفارة اململكة املغربية الشقيقة 
املهدي الرامي متيز العالقات 
التي تربط الكويت واملغرب، 

عبداألحد امباكي وعدد من السفراء يقدمون التهاني 

السفير جمال الغامن واملهدي الرامي يقطعان كيكة االحتفال     )قاسم باشا(الشيخ فيصل احلمود والسفيران املصري واألردني يهنئون 

الرامي: العالقات 
األخوية بني 

الكويت واملغرب 
تشهدا تطوراً 

كبيراً في مختلف 
املجاالت

نادي ضباط احلرس الوطني احتفل بعيد الفطر السعيد
نظم نادي ضباط احلرس 
الوطن����ي حفال مميزا ألس����ر 
الضباط واألعضاء مبناسبة 
عيد الفطر وذل����ك ثالث أيام 
عي����د الفطر الس����عيد، وأكد 
مدير مديرية التوجيه املعنوي 
ورئيس مجل����س إدارة نادي 
وجمعية احل����رس الوطني 
العميد محمد الفرحان حرص 
إدارة النادي على إقامة األنشطة 
الترفيهية واالجتماعية ألسر 
الضب����اط واألعضاء من أجل 
إضف����اء البهجة والس����رور 
عليهم، إضاف����ة الى حتقيق 
التواصل األسري بني الضباط 
وعائالتهم وتخفيف ضغوط 

العمل عنهم.
وأوضح الفرحان ان النادي 
يسخر جميع إمكانياته ومرافقه 

إلجناح املناسبات املختلفة.
وشهد احلفل حضورا مكثفا 
من قبل األس����ر مس����تمتعني 
بأجواء العيد األسرية، ولقد 
تخلل احلفل العديد من البرامج 
والفقرات واملسابقات التي نالت 
استحسان وإعجاب املشاركني. 
وفي ختام احلفل قامت إدارة 
النادي ممثل����ة بالرائد أحمد 
إبراهي����م الش����كري ومالزم 
أول عبدالعزيز احمد الرشيد 
ومالزم أول مصطفى محمود 
الفيل����كاوي بتوزيع اجلوائز 
والهدايا على أس����ر الضباط 
واألعضاء الذين شاركوا في 
فقرات احلفل املتعددة، وختم 
احلفل مبجموعة من عروض 
األلعاب النارية التي أدهشت 
األسر املش����اركة، وفي نهاية 
احلفل تقدمت العائالت بالشكر 
والتقدير للفريق املشرف على 
تنظيم االحتفالية، مشيدين 
باجلهود التي تبذلها إدارة نادي 
ضباط احلرس الوطني لتقدمي 

أفضل مستوى من اخلدمة.

.. وفقرة مميزةفرحة األطفال باالحتفال

أحد العروض املميزة خالل احلفل


