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الشيخة أمثال األحمد

صاحب السمو هنأ ملك إسبانيا ورئيس غينيا باألعياد الوطنية
بعث صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد ببرقية تهنئة إلى امللك فيليب 

السادس ملك مملكة إسبانيا الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه 
مبناسبة العيد الوطني ململكة إسبانيا، متمنيا له موفور الصحة والعافية 

وململكة إسبانيا وشعبها الصديق دوام التقدم واالزدهار.
وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد ببرقية تهنئة إلى امللك فيليب 

السادس ملك مملكة إسبانيا الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه مبناسبة 
العيد الوطني ململكة إسبانيا، راجيا له موفور الصحة والعافية.

كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر املبارك ببرقية تهنئة 
مماثلة.

إلى ذلك، بعث صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد ببرقية تهنئة إلى 
الرئيس أوبيانغ نيغوميا مباسوغو رئيس جمهورية غينيا االستوائية الصديقة 

عبر فيها سموه عن خالص تهانيه مبناسبة العيد الوطني لبالده، متمنيا له 
موفور الصحة والعافية وللبلد الصديق دوام التقدم واالزدهار.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس 
أوبيانغ نيغوميا مباسوغو رئيس جمهورية غينيا االستوائية الصديقة 

ضمنها سموه خالص تهانيه مبناسبة العيد الوطني لبالده، راجيا له 
موفور الصحة والعافية. كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 

جابر املبارك ببرقية تهنئة مماثلة.

في اليوم الثاني لفتح سجل التعازي بوفاة الرئيس العراقي الراحل

الهاشمي: نرحب باهتمام القيادة الكويتية بالعراق وطالباني
أسامة دياب 

قال الســفير العراقي لدى 
الكويت عالء الهاشمي إن اليوم 
الثاني لفتح ســجل التعازي 
بوفاة الرئيس جالل طالباني 
شــهد حضورا كثيفا من قبل 
الوفود الديبلوماسية وهذا يدل 
علــى احملبة واالحتــرام لهذه 
العاملية، مضيفا  الشــخصية 
أن كل هــذا االحترام يدل على 
ان هذا الشخص يستحق لقب 
أول رئيس كردي جلمهورية 

العراق لدورتني متتاليتني.
وأضاف الهاشمي ان هكذا 
شخصية كبيرة بحجم العراق 
تفرض علينــا تعميق وحدة 

اللحمة العراقية بني املكونات 
واألطيــاف وننتمــي الى هذا 
البلــد العريــق ونعتــز بهذا 
االنتماء كما اعتز طالباني بهذا 
االنتماء لباقة الــورد امللونة 
بــكل مكوناتها من اشــوريني 
وكلدانيني وارمن وكرد وعرب 
ومسيحيني ومسلمني وغيرهم، 
وهذا التعدد جعل من العراق 
تاريخيا مركز إشعاع وعطاء 
فــي كل املناســبات وعلى مر 

العصور.
وأشار إلى اهتمام الكويت 
مبناسبة وفاة الرئيس طالباني 
حتى قبل فتح سجل العزاء في 
السفارة، حيث تلقيت اتصاالت 
كثيرة من مسؤولني كويتيني 

اعربوا عن مشاعرهم وحزنهم 
لوفاة طالباني، مستذكرا عالقة 
الراحــل مع الكويت من خالل 
الرســمية وغيرها،  الزيارات 
وبالتالي الكويت تعتز مبعرفة 
هــذه الشــخصية، مبينــا ان 
حضور الشــيخ علي اجلراح 
لتقــدمي واجــب العــزاء دليل 
على اهتمام القيادة السياسة 
بالعراق وبشخص طالباني، 
ونحــن نرحب بهــذا االهتمام 
علــى  احلــرص  ومبشــاعر 
وحدة العراق ووحدة أراضيه 
ومكوناته وترك اخلصومات.
شــكره  عــن  وأعــرب 
للتسهيالت التي قدمها رجال 
حماية أمن املنشآت في منطقة 

السفارات، حيث ابدوا جتاوبا 
وتعاونا كبيرين خالل التواصل 
معهم لتسهيل دخول املعزين 

الى السفارة.
الــى أن الرســالة  ولفــت 
للتأكيــد على وحــدة العراق 
جــاءت مــن رئيــس مجلس 
الــوزراء ووزيــر اخلارجيــة 
بالتعميم على كل الســفارات 
العراقيــة حــول العالم لفتح 
ســجل عزاء بوفــاة طالباني 
وبالنتيجــة نحــن نعتبــره 
شــخصية عراقيــة بالدرجة 
األولى وال يهمنا من أي مكون 
كان، والعراق على مر العصور 
الشــخصيات  يســتوعب كل 
الوطنية العراقية ويفتخر بها.

عالء الهاشمي

وزير الدفاع زار هيئة الخدمة الوطنية واستمع لشرح مفصل حول مراحلها

اخلالد: استخدام أحدث املناهج والبرامج
إلعداد وتدريب امللتحقني باخلدمة العسكرية

قام نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير الدفاع الشيخ 
محمــد اخلالد صبــاح أمس 
الى هيئــة اخلدمة  بزيــارة 

الوطنية العسكرية.
وكان في استقباله رئيس 
األركان العامة اجليش الفريق 
الركن محمد اخلضر ووكيل 
وزارة الدفاع الشــيخ أحمد 
املنصــور ونائــب رئيــس 
للجيــش  العامــة  األركان 
عبــداهلل  الركــن  الفريــق 
النواف ورئيس هيئة اخلدمة 
اللواء  العســكرية  الوطنية 

الركن ابراهيم العميري.
واســتمع الشيخ محمد 
اخلالــد خالل الزيــارة الى 
ايجاز مفصــل ألقاه اللواء 
الركــن ابراهيــم العميري 
عن مراحل اخلدمة الوطنية 
املقررة والتي  العســكرية 
التسجيل  تتضمن مرحلة 
والفحــص الطبي ومرحلة 
االلتحاق باملعهد ثم االلتحاق 
بالوحدة، كمــا بني اإلعداد 
واإلحصائيات للمشمولني 
الوطنية  بقانون اخلدمــة 
العســكرية، كما اكد اللواء 

العميري اســتعداد الهيئة 
الســتقبال  وجاهزيتهــا 
املتطوعني باخلدمة الوطنية 
العسكرية، وأوضح أن هناك 
تعاونا بــني هيئة اخلدمة 
الوطنية العسكرية وعدد 
مــن وزارات ومؤسســات 
الدولة احلكومية لتسهيل 
جميع اإلجــراءات املتعلقة 
باخلدمة الوطنية لتحقيق 
األهداف املرجوة من قانون 
اخلدمة الوطنية العسكرية.
كمــا ألقى نائــب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير الدفاع 
كلمة عبر فيها عن سعادته 
بعد استماعه لإليجاز املقدم 
عن آخر االستعدادات النطالق 
مشــروع اخلدمــة الوطنية 
العســكرية، والــذي أكد أنه 
نقطة حتــول ومنحنى مهم 

في خدمة وطننا الغالي.
وأكد اخلالد حرصه على 
أن تكون جميع االستعدادات 
جاهزة بشــكل يتناسب مع 
املشــروع الوطنــي الكبير، 
الســتقبال أبنائنا امللتحقني 
بشكل الئق وأجواء مناسبة 
وتوفــر جميــع اخلدمــات 

الضرورية التــي تكفل لهم 
االستفادة من هذه اخلدمة.

هذا، وقد اطلع اخلالد على 
جميــع اإلجــراءات املتعلقة 
بعملية التنســيق بني هيئة 
الوطنيــة واجلهات  اخلدمة 
التعليمية بالدولة فيما يتعلق 
مبوضوع التأجيالت الدراسية 
للمشمولني بقانون اخلدمة، 
باإلضافة إلى جاهزية الكوادر 
التعليمية والتدريبية املكلفة 

بإعداد وتدريب امللتحقني.
وفي اخلتام، أعرب وزير 
الدفاع عن تقديره وسعادته 
للجهــود املبذولــة فــي هذا 
املشروع، مؤكدا دعمه لتذليل 
جميع العقبــات، متمنيا أن 
تكون اخلدمة الوطنية عند 
انطالقتها مواكبة لتطورات 
عصرنــا احلالي مــن خالل 
املناهــج  اســتخدام أحــدث 
والبرامج في عملية اإلعداد 

والتدريب.
هذا، وقد اصدر الشــيخ 
محمــد اخلالــد تعليماتــه 
بتســهيل جميــع اإلجراءات 
لدخــول الدفعــة األولى من 
املشمولني باخلدمة الوطنية 

العسكرية، معلنا عن موعد 
التحاقهــا بتاريــخ 6 يناير 
٢٠١8 على ان يكون االستدعاء 
بتاريــخ 6 نوفمبــر ٢٠١٧ 
الســتكمال بياناتهم وإجراء 
الفحوصات الطبية واطالعهم 
على التعليمات والتوجيهات 
لتنفيــذ اخلدمــة الوطنيــة 

العسكرية. 
كما بينــت هيئة اخلدمة 
الوطنيــة العســكرية بانها 
قد اعتمدت خطة اســتدعاء 
كل املكلفــني مــن مواليد ١٠ 
مايــو ١999 وحتــى مواليد 
6 نوفمبــر ١999، عــدا مــن 
شــملهم التأجيل أو اإلعفاء 
طبقا للقانون، وذلك متهيدا 
التخاذ أداء اخلدمة الوطنية 
العاملة، هذا وستقوم الهيئة 
بإصدار بيان توضيحي حول 
آلية استدعاء املكلفني وإجراء 
الفحــص الطبــي ودخولهم 
وفقا لقانون اخلدمة الوطنية 

العسكرية.
حضــر الزيــارة عدد من 
كبــار الضبــاط القــادة في 
اجليــش وعدد مــن ضباط 

هيئة اخلدمة الوطنية.

الشيخ محمد اخلالد والفريق الركن محمد اخلضر والشيخ أحمد املنصور والفريق الركن الشيخ عبداهلل النواف وكبار الضباط يستمعون إليجاز من اللواء الركن ابراهيم العميري 

الشيخ محمد اخلالد يوقع على سجل الشرف

الشيخ محمد اخلالد متوسطا الفريق الركن محمد اخلضر والشيخ أحمد املنصور والفريق الركن الشيخ عبداهلل النواف الشيخ محمد اخلالد والفريق الركن محمد اخلضر

وزير الدفاع مع أهالي املتقدمني

استقبل سفيري مصر والهند وسفير ڤيتنام اجلديد

وزير اخلارجية تسّلم تكرمي مفوضية الالجئني:
تعاون وثيق وبناء بني الكويت واألمم املتحدة

استقبل النائب األول لرئيس مجلس الوزراء 
ووزير اخلارجية الشــيخ صباح اخلالد ســفير 
جمهورية مصر العربية الشــقيقة لدى الكويت 
ياسر عاطف أمس اخلميس، وذلك مبناسبة انتهاء 

فترة عمله لدى البالد.
وأثنى اخلالد خالل اللقاء على جهود السفير 
عاطف أثناء فترة عمله في البالد مشيدا مبساهماته 
الكبيرة في توطيد العالقات األخوية الوثيقة بني 

البلدين الشقيقني.
كما استقبل الشيخ صباح اخلالد أمس اخلميس 
رئيســة مكتب املفوضية السامية لألمم املتحدة 

لشؤون الالجئني في الكويت حنان حمدان.
وكــرم مكتب املفوضية النائب األول لرئيس 
مجلس الوزراء ووزير اخلارجية مبناسبة حلول 
الذكرى الثالثة ملنح صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد لقب قائد للعمل اإلنساني والكويت 
مركز للعمل اإلنســاني وفوز الكويت بعضوية 
غير دائمة في مجلس األمن عامي ٢٠١8 و٢٠١9.

وقدمت حمدان خالل االستقبال درعا تذكارية 
إلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء ووزير 
اخلارجية تكرميا لدوره في دعم العمل اإلنساني 

للمفوضية واالستجابة لقضايا الالجئني.
وأعــرب الشــيخ صباح اخلالد خــالل اللقاء 
عن بالغ االمتنان واالعتزاز لهذا التكرمي، مشيدا 
بأوجه التعاون الوثڤيق والبناء القائم بني األمم 

املتحدة والكويت.
الكويــت لنجــدة  وأوضــح ان إســهامات 

املستضعفني واملنكوبني في العالم تعتبر امتدادا 
إلميان الكويت وقيادتها على مر التاريخ بأهمية 
العطاء اإلنساني وأن هذا املبدأ أضحى ركنا أساسيا 
في سياسة الكويت بعيدا عن كل االنتماءات الدينية 

والعرقية والسياسية واجلغرافية.
مــن جانبها، جددت حمدان اإلعراب عن وافر 
عرفان وتقدير املفوضية السامية للدعم املستمر 
الذي تقدمه الكويت وإسهاماتها الكبيرة للتخفيف 
من معاناة الالجئني حول العالم، مشيدة بالدور 
اإلنســاني الريادي الذي تضطلع به الكويت في 

هذا املجال.
من جهة أخرى، استقبل الشيخ صباح اخلالد 
ســفير جمهورية الهند الصديقــة لدى الكويت 
سونيل جني أمس اخلميس، وذلك مبناسبة انتهاء 

فترة عمله لدى البالد.
وأشــاد اخلالد خــالل اللقاء بجهود الســفير 
الهنــدي أثناء فترة عمله فــي البالد، مثنيا على 
مســاهماته في تعزيز العالقات الثنائية املتينة 

بني البلدين الصديقني.
كذلك، تســلم النائــب األول لرئيس مجلس 
الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ صباح اخلالد 
أمس اخلميس نســخة من أوراق اعتماد ســفير 
جمهورية ڤيتنام االشتراكية الصديقة لدى البالد 

ترينه مينه مانه.
ومتنى الشيخ صباح اخلالد خالل اللقاء للسفير 
اجلديد التوفيق في مهام عمله وللعالقات الثنائية 
بني البلدين الصديقني املزيد من النمو واالزدهار.

الشيخ صباح اخلالد مستقبال حنان حمدان 

الشيخ صباح اخلالد مستقبال السفير ياسر عاطف 

أمثال األحمد: كل إمكانات مركز 
العمل التطوعي خلدمة الوطن والبيئة
قالت رئيسة مركز العمل التطوعي الشيخة أمثال األحمد، إن 

املركز يضع كل إمكاناته لعملية انتشال السفينة اإليرانية 
الغارقة بعد اصطدامها بإحدى قواعد اجلسر املؤقتة مما 

تسبب في الغرق. 
وذكرت األحمد في تصريح صحافي أن املركز وفريق 
الغوص سنيار على استعداد تام للمشاركة ووضع كل 

اإلمكانات واملعدات وخبرات الفريق مع اجلهات احلكومية 
املعنية لوضع حل وانتشال هذه السفينة بالسرعة املمكنة ملا 
لها من آثار سلبية على البيئة وخطورة على املالحة البحرية.

املشروع نقطة 
حتول ومنحنى مهم 

في خدمة وطننا 
الغالي

تعليماته بتسهيل 
جميع اإلجراءات 
لدخول الدفعة 

األولى

اعتماد خطة 
استدعاء املكلفني 
من مواليد 10 مايو 
حتى 6 نوفمبر 1999

الكويت تقدر جهود الصني 
في تعزيز الشراكة اإلستراتيجية

لــدى  ســفيرنا  أعــرب 
جمهوريــة الصني الشــعبية 
ســميح حيــات عــن تقديــر 
الكويت للجهود التي تبذلها 
الصني لتعزيز عالقات الشراكة 
االستراتيجية والتأكيد على 
تطويرها في مختلف املجاالت 
واالقتصاديــة  السياســية 
واالســتثمارية والتجاريــة 
والثقافيــة خدمــة ملصالــح 

البلدين الصديقني.
جاء ذلك وفق بيان لسفارة 
الكويــت لــدى بكــني تلقته 
»كونا« أمــس اخلميس لدى 
لقاء السفير حيات مع رئيس 
الدولــة الصيني لي  مجلس 
كيه تشيانغ في قاعة الشعب 
الكبــرى بوســط العاصمــة 

الصينية بكني.
وقال الســفير حيات إن 
مسيرة العالقات الثنائية بني 
الكويــت وبكني امتدت أكثر 
مــن 5٠ عامــا، مؤكدا أهمية 
تكثيــف اجلهــود لتمتــني 
التعاون في مجالي »النفط« 
و»االســتثمار املباشر« بني 
البلدين باعتبارهما حجري 
الزاوية في مسيرة التعاون 
الثنائــي وضرورة  العملي 
متابعــة تنفيــذ 4٠ اتفاقية 
ومذكرة تفاهــم موقعة بني 

اجلانبني.
وعبر عــن تقديره لقيادة 
وحكومة الصني على دعمهما 
االستراتيجي للرؤية السامية 
لصاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد »كويت جديدة 
٢٠٣5« فيمــا يتعلق بالربط 
وتوافقها مع مبادرة »احلزام 

وطريق احلرير الصينية«.
وأشار السفير حيات إلى 
أن الدعوة الرسمية املوجهة 
من صاحب السمو األمير التي 

سلمها أخيرا للرئيس الصيني 
شي جني بينغ لزيارة الكويت 
ستمثل فرصة مناسبة لتبادل 
الرأي حول العالقات الثنائية 
املتميزة بني الكويت والصني 
في مختلف املجاالت والصعد.

السفير سميح حيات مصافحا لي كيه تشيانغ 


