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تقدمي عيادي احلرس الوطني لنزالء الرعاية بحضور مدير اإلدارة علي حسن

خلف زار الجرحى العراقيين في مستشفى البابطين:
نتمنى أن تندمل جميع الجروح التي خّلفها النظام البائد

الحرس عايد نزالء دار الرعاية

.. وقادته شاركوا مواقع الحراسات الخارجية فرحة العيد

قام قائد التجهيز والعقود والشؤون الهندسية 
في احلرس الوطني العميد مش���عل راشد يرافقه 
عدد من كبار القادة والضباط في احلرس الوطني 
باملرور على مواقع احلراسات اخلارجية التابعة 
للحرس الوطني، حيث نقلوا اليهم تهاني وتبريكات 
رئيس احلرس الوطني سمو الشيخ سالم العلي 
ونائب رئيس احلرس الوطني الشيخ مشعل األحمد 
ووكيل احلرس الوطني اللواء ناصر الدعي مبناسبة 

عيد الفطر املبارك.
واعرب العميد مشعل راشد عن اعتزاز وتقدير 
قيادة احلرس الوطن���ي بالدور الذي يؤدونه في 

تأمني املواقع احليوية.
 ومتنى لهم التوفيق ف���ي اداء واجبهم للحفاظ 
على أمن واستقرار البالد في ظل القيادة احلكيمة 
لصاحب الس���مو األمير املف������دى الشيخ صباح 
األحمد وس���مو ولي عهده األمني الش���يخ نواف 

األحمد.

قام وفد م���ن مديرية التوجيه املعنوي باحلرس 
الوطن���ي يضم كال من الرائد ركن أول عالقات عامة 
جهيم صالح والنقيب ركن 2 تنسيق ومتابعة احمد 
ابراهيم حمزة بزيارة الى دار رعاية املسنني التابعة 
لوزارة الشؤون االجتماعية والعمل، حيث كان في 
اس���تقبالهم مدير الدار والقائم���ون عليها، وقد نقل 
وفد التوجيه املعنوي تهنئة س���مو رئيس احلرس 
الوطني الش���يخ سالم العلي ونائب رئيس احلرس 
الوطني الشيخ مشعل االحمد ووكيل احلرس اللواء 
ناصر الدعي وجميع منتسبي احلرس الوطني، الى 
نزالء الدار مبناسبة عيد الفطر السعيد، جريا على 
عادته الس���نوية وذلك تقديرا لل���دور الذي قام به 
اآلباء واالجداد من الرعيل األول وتاريخهم في خدمة 

الكويت الغالية.
وتأتي التهنئة مصحوب���ة بأطيب التمنيات لهم 
مبوفور الصحة والعافية ولتجدد وفاء األبناء لآلباء 
واألجداد وتؤكد عمق الترابط والتواصل مبجتمعنا 
الواحد في ظل قيادة صاحب السمو األمير الشيخ صباح 

االحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد.

البائ���د، وان ما خلفه  النظام 
الس���ابق من ركام في  النظام 
طريقه لل���زوال لتعود احملبة 
وااللفة، معربا عن س���عادته 
لوجود الس���فير محمد حسني 
الكويت وهو  العلوم في  بحر 
من عائلة كرمي���ة لها عالقات 
طيبة مع الكويت وهو منفتح 
على الكويت ب���كل حب وود. 
في الوقت نفسه، فإن السفير 
الكويتي لدى بغداد علي املؤمن 
له اي���اد بيضاء في العراق مع 
املنظمات االنسانية قبل ان يكون 

سفيرا لبالده.
ه���ذا وحمل د.خلف ش���كر 
البصرة  احلكومة احمللية في 
حلكومة وشعب الكويت وعلى 
رأس���هم صاحب السمو االمير 
على الرعاية الطيبة للجرحى 
الذين هم في ايد كرمية ورعاية 

طيبة.

عن امله في ان تتوطد العالقات 
اكثر بني اجلانبني وان تندمل 
جمي���ع اجلروح الت���ي خلفها 

الوزراء العراقي للشؤون املهنية 
ان ما يربط العراق مع الكويت 
هو اجلغرافيا والتاريخ، معربا 

واخلارجي�����ة، اضافة الى كارثة 
البصرة وغيرها.

واضاف مستش���ار رئيس 

بشرى الزين
في زيارة له للكويت اقتصرت 
على زيارة اجلرحى العراقيني 
املوجودين في املستش���فيات 
الكويتية، زار مستشار رئيس 
الوزراء العراقي للشؤون املهنية 
والتقنية د.حامد خلف اجلرحى 
املوجودي���ن في مستش���فى 
البابطني حامال حتيات ومتنيات 
احلكومة والشعب العراقي لهم 

بالشفاء.
وفي تصري����ح للصحافيني 
عقب الزيارة، ثمن د.حامد خلف 
مبادرة صاحب الس����مو االمير 
الشيخ صباح االحمد استضافة 
الكويت لبعض املصابني العراقيني 
جراء التفجيرات االرهابية، مؤكدا 
ان املواق����ف الكويتية الكرمية 
تدعم العراق منذ فترة التحرير 
ومع تفجيرات االربعاء الدامية 
التي ش����هدتها وزارت����ا العدل 

صاحب السمو وصل إلى منغوليا أمس األولمستشار رئيس الوزراء العراقي ثّمن مبادرة الكويت الستضافة جرحى التفجيرات اإلرهابية في البصرة

نائب األمير تبادل التهاني 
مع الشيخ حمد بن جاسم

الخنفور يطالب بشمول العسكريين
المتقاعدين في الزيادات المقبلة

الكويت تجدد مطالبتها للمجتمع الدولي 
بالوقوف ضد أي تصرفات تقّوض األمن والسلم

الدويسان عبر عن قلق دول التعاون مما يصدر عن عناصر التطرف في لندن

دعا إلى النظر في رواتب مدنيي »الداخلية« ممن تعليمهم أقل من الثانوية

دعا النائب سعد اخلنفور 
احلكومة الى ضرورة أن تشمل 
زيادات العسكريني إخوانهم 
املتقاعدين منذ  العس���كريني 
5 سنوات ماضية على األقل 
وحت���ى تاري���خ إق���رار تلك 
الزيادات من قبل مجلس األمة 
وذلك من باب اإلنصاف لهذه 
الفئة من املواطنني الذين قدموا 
الكث����ير والكثير لهذا الوطن 

الغالي.
وقال اخلنفور في تصريح 
صحافي بهذا اخلصوص »لقد 
أتت مثل تلك الزيادات لتعدل 

الوض���ع اخلاطئ واملجح���ف القائم حاليا ألن 
اليوم لم يعد يكفي ه�����ذا الراتب ألي ش���يء 
في ظل االرتفاع الكبير ال������ذي تشهده السوق 
مما يكبد املواطن اخلسائ������ر املضاعفة ناهيك 
عن االرتفاع اجلنوني الذي يجتاح تلك األسواق 
ف�����ي املناسبات وخير شاهد على ذلك الغالء 
الذي س���بق شهر رمضان املبارك واآلخر الذي 
سب������ق العيد والقادم الذي سيتلو العيد وهو 

موسم بداية العام الدراسي اجلديد.
وأكد ان الوضع لم يعد خافيا على أحد في 
هذا اخلصوص حيث ان األسواق أصبحت تأكل 
اليابس واألخضر وعلى عينك يا تاجر، حيث ان 
األمور يبدو انها تسير بهذا اخلصوص برعاية 

حكومية من قبل وزارة التجارة 
التي أصبحت ال تهش وال تنش 
لوقف هذا التس���يب وضبط 
األمور بدال من ترك احلبل على 
الغارب دون حسيب وال رقيب، 
مطالبا بضرورة ان تأتي هذه 
الزيادة في أسرع وقت ممكن 
وان تش���مل من هم في حكم 
العسكريني مثل العسكريني 
املتقاعدي���ن الذي���ن لم يتبق 
من راتبهم ش���يء خصوصا 
ان الرات���ب التقاعدي ينقص 
كثيرا عن راتب املوظف بعد 

التقاعد.
من جان���ب آخر، طالب اخلنف���ور بأن يتم 
منح العاملني املدنيني في وزارة الداخلية ممن 
تعليمهم أقل من الثانوية العامة بدالت تستحق 
أسوة بزمالئهم الذين يحملون شهادات الثانوية 
الذين متت زيادتهم عن طريق الكوادر وما شابه 
ذل���ك فيما تركت هذه الفئة دون ان يتح�����رك 
موضوعهم، مبينا ان اجلميع يعم�����ل خلدمة 
الكوي���ت الغالي���ة وإذا كان والبد فيجب ومن 
ب�����اب أولى ان يتم إنصاف كل فئة بحس���ب 
العم��������ل الذي تقوم ب���ه ووضعه على واقع 
األمر ب����دال م����ن التصنيف على أساس كوادر 
وغيرها منع�����ت وحرمت الكثير من املواطنني 

حقوقه����م.

لندن � كونا: اعرب سفيرنا 
ل���دى اململكة املتح���دة خالد 
الدويسان عن قلق دول مجلس 
التعاون اخلليجي ازاء ما يصدر 
عن عناصر متطرفة تتخذ من 
لندن مأوى لها وتستغل مناخ 
احلرية في اطالق تصريحات 
وممارس���ة انشطة من شأنها 
تعكير صفو االمن واالستقرار 
ف���ي مملكة البحري���ن ودول 

اخلليج االخرى.
اعلن الدويسان ذلك بصفته 
الديبلوماسي  الس���لك  عميد 
العربي واالجنبي في بريطانيا 

وباعتبار الكويت رئيس الدورة احلالية لقمة 
دول مجلس التعاون اخلليجي وذلك خالل لقاء 
عقده سفراء دول املجلس هنا الليلة املاضية مع 

مسؤولني في وزارة اخلارجية البريطانية.
وابلغ السفير الدويسان »كونا« ان املسؤولني 
البريطانيني ابدوا تفهمهم الكامل لتداعيات مثل 
تلك االنش���طة والتصريحات املسيئة واكدوا 
دعمه���م وتأييده���م جلميع االج���راءات التي 

اتخذتها السلطات البحرينية 
ملواجهة االعم���ال التخريبية 
التي تستهدف زعزعة النظام 
واالستقرار في مملكة البحرين 

الشقيقة.
التقى  من ناحية اخ���رى 
الدويسان مع بعض املسؤولني 
هن���ا حيث اكد ش���جب دولة 
الكويت وقلقه���ا ملا يقوم به 
بعض املتطرف���ني في والية 
فلوريدا م���ن تهديد بإحراق 
القرآن الكرمي مشددا على ان 
هذا العمل س���يكون مس���يئا 
للديانات السماوية كلها ويعد 
بعيدا عن التس���امح والتفاهم الذي يربط بني 

االديان واحلضارات.
وجدد الدويسان مطالبة الكويت للمجتمع 
الدولي بالوقوف صفا واحدا ضد هذه التصرفات 
غير املس���ؤولة التي من شأنها تقويض االمن 
والس���لم في العالم في الوقت الذي تبذل فيه 
جهود حثيثة الش���اعة التفاهم والتسامح بني 

االديان بعيدا عن التعصب والعنف.

اوالن باتور� كون����ا: بحفظ اهلل ورعايته وصل 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد يرافقه 
نائب رئيس احلرس الوطني الشيخ مشعل األحمد 
والوفد الرسمي املرافق لسموه مساء أمس األول الى 
مطار جنكيز خان الدولي بالعاصمة املنغولية اوالن 

باتور وذلك في زيارة خاصة ملنغوليا الصديقة.
وكان في استقبال سموه على أرض املطار رئيس 
مكتب الرئيس املنغولي باتو لوغا ومستشار الرئيس 
املنغولي للشؤون السياسية بوريف سورين، رافقت 

سموه السالمة في احلل والترحال.

تلقى سمو نائب األمير وولي العهد الشيخ نواف 
األحمد اتصاال هاتفيا من اخيه الشيخ حمد بن جاسم 
آل ثاني وزير الدولة واألمني العام لشؤون مجلس 

االسرة احلاكمة بدولة قطر الشقيقة.
حيث هنأ س���موه مبناس���بة حلول عيد الفطر 
السعيد سائال اهلل العلي القدير ان يعيد هذه املناسبة 
الس���عيدة على سموه وان ميتعه مبوفور الصحة 

والسعادة والعمر املديد وان يسدد على طريق اخلير 
خطاه وعلى شعبه الوفي في عز وازدهار.

وقد بادله سموه التهنئة سائال املولى عز وجل 
ان يعيد هذه املناسبة الكرمية على دولة قطر قيادة 
وحكومة وش���عبا مبزيد من اطراد النماء والرخاء 
وعلى شعوب األمة االس���المية والعالم اجمع في 

سالم وأمان واستقرار.

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد لدى وصوله إلى منغوليا وفي استقباله بوريف سورين

..ومطمئنا على حالة آخرد.حامد خلف مقّبال أحد األطفال اجلرحى

)محمد ماهر( مستشار رئيس الوزراء العراقي د.حامد خلف والسفير محمد حسني بحر العلوم خالل تفقدهما اجلرحى 

العميد مشعل راشد متوسطا عددا من قادة وضباط احلرس العاملني في احلراسات اخلارجية

..وينقل لهم بعض التعليمات

سعد اخلنفور

خالد الدويسان


