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استقبل صاحب السمو االمير الشيخ صباح االحمد 
بقصر بيان صباح امس سمو ولي العهد الشيخ نواف 
االحمد يرافقه نائب رئيس جمهورية العراق الشقيقة 
طارق الهاش���مي والوفد املرافق له وذلك مبناس���بة 

زيارته الرسمية للبالد.
ومت تبادل االحاديث الودية التي عكست طبيعة 
العالقات الطيبة بني البلدين الشقيقني وسبل تعزيزها 
في جميع املجاالت ملا فيه مصلحة البلدين والشعبني 

الشقيقني والقضايا ذات االهتمام املشترك.
كما استقبل صاحب الس���مو االمير بقصر بيان 
ظهر امس س���مو رئي����س مج���س الوزراء الشيخ 
ناصر احملمد وذلك لالس���تئذان بالس���فر في زيارة 
رسمية الى كل من اجلم���هورية الفرنسية واململ����كة 
املتحدة اللقاء محاضرة في مركز الدراسات االسالمية 
بجامعة اكسفورد وجم��هورية سلوڤينيا وجمهورية 

پولندا.
كما استقبل صاحب السمو االمير وبحضور سمو 
ولي العهد الشيخ نواف االحمد سمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ ناصر احملمد يرافقه د.الورنس غونزي 
رئيس وزراء جمهورية مالطا الصديقة والوفد املرافق 

له وذلك مبناسبة زيارته الرسمية للبالد.

استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد 
صباح امس بقصر بيان سمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ ناصر احملمد وذلك لالستئذان للسفر في 
زيارة رس���مية الى كل من اجلمهورية الفرنسية 
واململكة املتحدة إللقاء محاضرة في مركز الدراسات 
اإلسالمية بجامعة اكسفورد وجمهورية سلوڤينيا 

وجمهورية پولندا.
هذا وقد وصل الى الب���الد صباح أمس نائب 
رئيس جمهورية العراق الشقيقة طارق الهاشمي 
والوفد املرافق له في زيارة رسمية للبالد تستغرق 

يومني يجري خاللها مباحثات رسمية مع القيادة 
السياس���ية تتعلق بالعالقات الثنائية املتبادلة 

وسبل تعزيزها في جميع املجاالت.
وكان في مقدمة مستقبليه على أرض املطار سمو 
ولي العهد الشيخ نواف األحمد ونائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح 
واملستشار بديوان سمو ولي العهد رئيس بعثة 
الشرف املرافقة ناصر الروضان وكبار املسؤولني 
في الدولة وأعضاء سفارة جمهورية العراق لدى 

الكويت.

بحث نائب رئيس جهاز االمن الوطني الشيخ 
ثامر العلي مع نائب وزير اخلارجية باذربيجان اراز 
عظيموف والوفد املرافق اهم التطورات واملستجدات 

على الساحتني االقليمية والدولية.
جاء ذلك خالل اس���تقبال الشيخ العلي امس 

لعظيموف والوف���د املرافق حيث مت خالل اللقاء 
استعراض وبحث العالقات الثنائية بني البلدين 
الصديقني ومناقشة اهم التطورات والقضايا ذات 
االهتمام املشترك. وحضر اللقاء سفير اذربيجان 

لدى البالد شاهني عبدالالييف.

الرياض � كونا: أشاد س����فيرنا لدى السعودية 
الشيخ حمد جابر العلي امس باهتمام ورعاية وزارة 
التعليم العالي السعودية بالطلبة الكويتيني الدارسني 
في اجلامعات السعودية. وأضاف الشيخ حمد جابر 
العلي عقب لقائه امس والوفد املرافق له وزير التعليم 
العالي السعودي د.خالد العنقري أن اللقاء تناول 
عددا من القضايا واملوضوعات التي تخص الطلبة 
الكويتيني الدارسني في اجلامعات والكليات السعودية 
والطلبة الكويتيني املقيمني في اململكة. وأشار الى انه 

مت التباحث مع د.العنقري حول زيادة عدد املقاعد 
املمنوحة من اجلامعات السعودية ملواطني الكويت 
املقيمني في اململكة، كما جرى احلديث حول زيادة 
عدد املنح املقدمة من وزارة التعليم العالي السعودية 
للكويت في مختلف اجلامعات الس����عودية. وأشاد 
الشيخ حمد جابر العلي بالتجاوب الكبير من قبل 
د.العنقري ووكالء وزارة التعليم العالي السعودية 
من اجل أن تعم الفائدة مس����يرة البلدين الشقيقني 

أكادمييا وثقافيا وتعليميا.

ق���ال رئيس بعث���ة الهالل 
اليمن مس���اعد  ف���ي  االحمر 
العنزي ان الشاحنات الكويتية 
احململة باملساعدات االنسانية 
للذين تضرروا نتيجة االحداث 
الداخلية هناك عبرت امس منفذ 
»الوديعة« في السعودية متجهة 
الى صنعاء. وذكر العنزي، في 
اتصال هاتفي مع »كونا«، ان 
الش���احنات الكويتية محملة 
مبواد اغاثية مختلفة وسيارة 
اسعاف مجهزة ويرافقها عدد 

من متطوع���ي جمعية الهالل 
الكويتي. واضاف ان  االحمر 
ه���ذه الدفعة من املس���اعدات 
التي  الرابعة  االنس���انية هي 
تفضل بها صاحب السمو االمير 
الشيخ صباح االحمد لالشقاء 
الذين تضرروا من  اليمن  في 

االحداث االخيرة.
واثنى على جهود سفيرنا 
لدى الس���عودية الشيخ حمد 
التنس���يق  العلي في  جاب���ر 
واملتابعة منذ دخول الشاحنات 

الكويتية االراضي السعودية 
وحتى خروجها عبر احلدود 

السعودية � اليمنية.
العن���زي بجهود  واش���اد 
االشقاء في السعودية ومنهم 
الس���عودي  الهالل  جمعي���ة 
التي س���هلت مهم���ة جمعية 
الكويتي من  الهالل االحم���ر 
خالل تس���خير كل االمكانات 
الكويتية احململة  للشاحنات 
الى  باملواد االغاثية اليصالها 

اليمن.

سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد خالل استقباله طارق الهاشمي

صاحب السمو األمير خالل استقباله سمو رئيس الوزراء لالستئذان للسفر إلى فرنسا صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مستقبال طارق الهاشمي

صاحب السمو التقى نواف األحمد وناصر المحمد ورئيس وزراء مالطا

األمير والهاشمي تبادال األحاديث الودية وتعزيز العالقات بين البلدين الشقيقين

ولي العهد استقبل رئيس الوزراء
ونائب الرئيس العراقي

ثامر العلي ونائب وزير خارجية أذربيجان
ناقشا  آخر المستجدات إقليميًا ودوليًا

حمد جابر العلي ووزير التعليم السعودي
بحثا زيادة المقاعد الممنوحة للطلبة الكويتيين

المساعدات الكويتية لليمن
تعبر منفذ »الوديعة« في السعودية

الشيخ مشعل األحمد يتسلم درعا تذكارية من وفد جمعية هواة الالسلكي

الشيخ مشعل األحمد في جولة تفقدية لكتيبة مكافحة اإلرهاب نائب رئيس احلرس الوطني يطلع على بعض املعدات

تكرمي أحد املتميزين الشيخ مشعل األحمد متحدثا خالل الزيارة

نائب رئيس الحرس الوطني استقبل »هواة الالسلكي«

ق���ام كل من رئيس مجلس إدارة اجلمعية 
الكويتية لهواة الالسلكي د.عبدالرحمن العوضي 
مع مجموعة من أعضاء مجلس اإلدارة بزيارة 
نائب رئيس احلرس الوطني الش���يخ مشعل 
األحمد حيث جرى خالله���ا تبادل االحاديث 

الودية بني اجلانبني.
هذا ويعتبر الش���يخ مش���عل األحمد أحد 
مؤسسي اجلمعية الكويتية لهواة الالسلكي 

في الكويت والرئيس الفخري لها والذي كان 
له دور بارز في هذا املجال وتأتي الزيارة في 
إطار نش���اط اجلمعية اخلاص بزيارة قدامى 
الهواة والتواصل معهم، وفي نهاية الزيارة قام 
د.عبدالرحمن العوضي بتقدمي درع تذكارية 
عبارة عن مايكروفون من العصر القدمي للهواية، 
وشكر الشيخ مشعل االحمد احلضور على كرمي 

هذه الزيارة ومتنى لهم التوفيق.

قام نائب رئيس احلرس الوطني الشيخ مشعل األحمد ضمن زياراته 
امليدانية لوحدات احلرس الوطني بزيارة لكتيبة مكافحة اإلرهاب بهدف 
الوقوف على س����ير آلية العمل ورفع الروح املعنوية وغرس التنافس 
الشريف بني القطاعات املختلفة، وقد ألقى آمر كتائب التعزيز بالتكليف 
املقدم الركن عبدالرحم����ن محمد عبدالوهاب كلمة أوضح فيها التطور 
الكبير ال����ذي وصلت اليه كتيبة مكافحة اإلرهاب مبا متلكه من تقنية 
حديثة والة متطورة في جميع املعدات واألسلحة واآلليات املتخصصة، 
مشيدا بالدعم الالمحدود واالهتمام الكبير من قبل قيادة احلرس الوطني 
لرفع الكفاءة والدفع قدما لكل ما من شأنه رفعة شأن الكويت العزيزة 

في جميع امليادين واملجاالت.
وقد استمع الشيخ مشعل األحمد الى إيجاز قدمه آمر كتيبة مكافحة 
اإلرهاب بالتكليف نقيب جراح ناصر فهد، سلط الضوء فيه على طبيعة 
عمل الكتيبة وامله����ام املناطة برجالها لتحقيق الردع األمني الالزم في 
مكافحة اإلرهاب مستعرضا املراحل واإلجراءات التي مرت بها الكتيبة 
بالتعاون والتنسيق مع اجلهات املعنية وتوجيهات قيادة احلرس الوطني 
للنهوض باملس����توى ومواكبة كل ما يطرأ من جديد في مجال مكافحة 
اإلرهاب، ثم قام الشيخ مشعل األحمد بتكرمي املميزين بالكتيبة، مشيدا 

مبا حققوه من جناح وتفوق، متمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح.
بعدها شهد نائب رئيس الوطني عرضا للمعدات واألسلحة اخلاصة 
بكتيبة مكافحة اإلرهاب والتي متي����زت بتطورها وكفاءتها في تنفيذ 

مختلف األساليب املتبعة في توفير احلماية والتأمني.
ثم مت استعراض آليات مكافحة اإلرهاب والتي تستخدم في عمليات 

املكافحة والتي مت التدريب عليها لتنفيذ املهام بكل مرونة وفاعلية.
هذا وقد أشاد نائب رئيس احلرس الوطني الشيخ مشعل األحمد مبا 
ملسه من تطور وتقدم وجهود مخلصة تلبي جميع املهام بكفاءة واقتدار، 
مشددا على أهمية مواصلة التدريب والوصول ألعلى درجات اجلاهزية 
والكفاءة القتالية التي تساهم في الدفاع والتأمني، مؤكدا تقديره التام 
لرجال احلرس الوطني وللمسؤوليات امللقاة على عاتقهم في حفظ األمن 
واالستقرار الى جانب اخوانهم في وزارتي الداخلية والدفاع. كما أوصى 
بأهمية جتسيد روح املسؤولية والعمل الدائم بكل تفان وإخالص خلدمة 
الوطن العزيز ورفعة ش����أنه بتوجيهات سمو رئيس احلرس الوطني 
الشيخ سالم العلي في ظل صاحب السمو األمير القائد األعلى للقوات 

املسلحة وسمو ولي عهده األمني حفظهما اهلل ورعاهما.
حضر الزيارة نائب وكيل احلرس الوطني العميد الركن زايد عبداهلل 

ناصر وكبار القادة والضباط باحلرس الوطني.

تفّقد كتيبة مكافحة اإلرهاب بالحرس الوطني

مشعل األحمد: أهمية مواصلة التدريب
وتجسيد روح المسؤولية لخدمة الوطن العزيز


