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صاحب السمو األمير يحيي احلضور من قادة وضباط اجليش والشرطة صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد خالل لقائه سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد

صاحب السمو التقى ولي العهد ومشعل األحمد واحملمد واملبارك واحلمود واخلالد

األمير: مطالبون بأن نختار بني دولة القانون أو طريق الفوضى

على االمن معرضني بذلك امن البالد 
واستقرارها للخطر.

ولعل اجلميع يدرك ان مثل هذه 
املمارسات املخالفة للقانون بعيدة 
عن قيمنا وغريبة على مجتمعنا 
الكويتي الذي جتمعه روح االسرة 
الواحدة ويسوده التواد واحملبة 

والتعاون.
لقد اثبتم اخواني وابنائي انكم 
دائما على قدر املسؤولية والتحلي 
بالروح الوطنية العالية للوقوف 
في وجه كل من يحاول تعكير امن 

وسالمة الوطن.
فلكم من����ي جميعا كل التحية 
والتقدير عل����ى ما اظهرمتوه من 
اس����تعداد وجاهزي����ة لتطبي����ق 
القانون وحفظ النظام واحلرص 
على سالمة وامن الوطن وللتعامل 
الراقي لرجال االمن وما اتسم به 
اداؤهم من سعة الصدر على امن 
املواطنني وسالمتهم واحلفاظ على 
ممتلكاتهم اثناء معاجلة التجمعات 
واملس����يرات غير املرخصة وغير 
القانونية والعم����ل على تطبيق 
القانون وبسط هيبته وهو ما كان 

محل تقدير وثناء اجلميع.
واود التأكي����د عل����ى ان����ه لن 
يكون هن����اك اي تهاون نحو كل 
ما من شأنه املساس بأمن الوطن 
وسالمة املواطنني وال اي تساهل 
في تطبيق القانون على اجلميع 
ودون هوادة، واننا مطالبون اليوم 
في ان نختار ب����ني دولة القانون 
والدستور والتشبث به حيث انه 
انتهاج طريق  او  طريق السالمة 

واالخوي احلميم. لقد عايش����تم 
مظاهر الشغب واملمارسات غير 
املس����ؤولة التي قام بها البعض 
عبر تنظيم التجمعات واملسيرات 
غير املرخصة والتي اثارت اخلوف 
والقلق لدى املواطنني وما صاحبها 
من جتاوز وتطاول على القانون 
وتعد سافر على رجال االمن وهم 
يؤدون واجبهم املقدس في احلفاظ 

مجلس الوزراء ووزير الداخلية.  
االخ الش����يخ احمد اخلالد احلمد 
الصب����اح نائب رئي����س مجلس 

الوزراء ووزير الدفاع.
اخواني وابنائي قادة وضباط 
اجلي����ش والش����رطة واحل����رس 
الوطني. الس����الم عليكم ورحمة 
اهلل وبركاته، احييكم اجمل حتية 
وارحب بكم في هذا اللقاء االبوي 

عن اخوانكم وابنائكم من ضباط 
وضب����اط صف واف����راد اجليش 
الكويتي عن بالغ الفخر واالعتزاز 
بالثقة الغالية التي اوليتمونا اياها 
عبر دعوتكم لنا للمثول بني ايديكم 
في ه����ذه الظروف االس����تثنائية 
والدخيل����ة على دولتن����ا الغالية 

الكويت.
اننا في  مؤكدي����ن لس����موكم 
اجليش الكويتي على العهد باقون 
ولالمان����ة حافظون لم نحد يوما 
ولن نحيد عن طريق الوالء املطلق 
للكويت ارضا واميرا حفظكم اهلل 
ياصاحب الس����مو قائ����دا حكيما 
وراعيا امينا ومالذا حصينا نلجأ 
اليه في امللمات ونستظل في ظله 

بعد اهلل عز وجل.
حفظ اهلل دولتنا الغالية وطنا 
ح����را وحفظكم قائدا ملس����يرتنا 
على دروب العزة واالباء وحاميا 
لكرامتنا وضامنا حلقوقنا وساهرا 
على امننا واس����تقرارنا وسط ما 
يشهده محيطنا القريب والبعيد 
من جتاذب����ات ال يعلم مؤداها اال 
اهلل عز وجل ولذلك كله ستجدنا 
يا صاحب السمو جنودك االوفياء 
نؤمن بالوالء لولي االمر، ونقول 
لك يا سيدي سر الى ماتراه خيرا 
للكويت والكويتيني، واعلم يا طويل 
العمر اننا نؤمن اميانا مطلقا بطاعة 
اوامرك كما تعلمن����اه من تراثنا 
واجدادنا باملقولة التاريخية »ترانا 
ميناك الل����ي ما تعصاك«، حفظك 
اهلل يا صاحب السمو وحفظ اهلل 

الفوضى والتعدي على صالحيات 
السلطات الدستورية املسؤولة.

ان ثقتي كبيرة باخالص ووالء 
اخواني وابنائي لوطنهم الكويت 
وحرصهم عل����ى مصلحته ورفع 

رايته.
وم����ا احوجنا ال����ى ان تصفو 
النف����وس والى التمس����ك بقيمنا 
الس����امية وثوابتنا  االس����المية 
الوطنية املوروثة وتسخير كافة 
االمكاني����ات والطاقات للنهوض 
بالوطن العزي����ز وتدارك ما فات 
من ف����رص للدفع بعجلة التنمية 
والبناء لتحقيق املزيد مما ننشده 

له من الرقي واالزدهار.
اللهم احفظ لنا وطننا الغالي 
وشعبنا الكرمي وادم علينا نعمة 
االم����ن والرخاء وجن����ب كويتنا 

العزيزة كل سوء ومكروه.
والس����الم عليكم ورحمة اهلل 

وبركاته.
عقب ذلك، القى رئيس االركان 
العامة للجيش الفريق الركن خالد 

اجلراح كلمة قال فيها:
بسم اهلل الرحمن الرحيم

والصالة والسالم على اشرف 
آله  املرسلني سيدنا محمد وعلى 

وصحبه اجمعني.
صاحب الس����مو االمير القائد 
االعلى للقوات املس����لحة. سمو 
ولي العهد االم����ني. نائب رئيس 
الوطني. س����مو رئيس  احلرس 

مجلس الوزراء.
يشرفني يا صاحب السمو ان 
اعرب لسموكم باسمي وبالنيابة 

والقى صاحب الس����مو االمير 
كلمة فيما يلي نصها:

بسم اهلل الرحمن الرحيم
 سمو الشيخ جابر املبارك احلمد 
الوزراء.   الصباح رئيس مجلس 
االخ الشيخ مشعل االحمد اجلابر 
الصب����اح نائ����ب رئيس احلرس 
الوطني. االخ الشيخ احمد احلمود 
اجلابر الصباح النائب االول لرئيس 

استقبل صاحب السمو االمير 
الشيخ صباح االحمد بقصر بيان 
صباح امس سمو ولي العهد الشيخ 
نواف االحمد. كما استقبل سموه 
بقصر بيان صب����اح امس نائب 
رئيس احلرس الوطني الش����يخ 
مش����عل االحمد. واستقبل سموه 
بقص����ر بيان صباح امس س����مو 
الشيخ ناصر احملمد. كما استقبل 
س����موه بقصر بيان صباح امس 
سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 

جابر املبارك.
واس����تقبل سموه بقصر بيان 
صباح امس النائب االول لرئيس 
الداخلية  الوزراء ووزير  مجلس 
الشيخ احمد احلمود. كما استقبل 
س����موه بقصر بيان صباح امس 
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير 

الدفاع الشيخ احمد اخلالد.
واستقبل صاحب السمو االمير 
الشيخ صباح االحمد بقصر بيان 
ام����س وبحضور س����مو  صباح 
ولي العهد الش����يخ نواف االحمد 
قادة وضباط اجليش والشرطة 

واحلرس الوطني.
املقابل����ة نائب رئيس  حضر 
احلرس الوطني الش����يخ مشعل 
االحمد وس����مو رئي����س مجلس 
املبارك  الش����يخ جاب����ر  الوزراء 
والنائ����ب االول لرئيس مجلس 
الوزراء ووزير الداخلية الش����يخ 
احمد احلمود ونائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير الدفاع الشيخ احمد 
اخلالد ونائب وزير شؤون الديوان 

االميري الشيخ علي اجلراح.

الفريق غازي العمر يلقي كلمتهصاحب السمو األمير مصافحا اللواء د.مصطفى الزعابي اللواء الشيخ محمد اليوسف الصباح مصافحا صاحب السموالفريق ناصر الدعي يلقي كلمته

األمير اطمأن على األوضاع في البحرين: نرفض األعمال اإلرهابية وندعم حكومة وشعب اململكة
أجرى صاحب السمو األمير الشيخ صباح 

األحمد اتصاال هاتفيا بأخيه امللك حمد بن عيسى 
آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة اطمأن 
سموه خالله على األوضاع في البلد الشقيق 

اثر االعمال اإلرهابية التي وقعت مبنطقة العدلية 
والقضيبية واحلورة مبحافظة املنامة والتي 

أسفرت عن سقوط عدد من الضحايا واملصابني.
كما أكد سموه خالل االتصال ادانة هذه األعمال 
اإلرهابية الهادفة الى زعزعة األمن واالستقرار 

في البلد الشقيق ووقوف الكويت الى جانب 
حكومة وشعب مملكة البحرين، راجيا سموه 

للضحايا املغفرة والرحمة واملصابني سرعة 
الشفاء والعافية وان يحفظ املولى تعالى مملكة 

البحرين الشقيقة وشعبها الكرمي من كل 
مكروه. وقد أعرب امللك حمد بن عيسى آل 

خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة عن خالص 
تقديره ألخيه صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد على ما أبداه سموه من طيب 

املشاعر وعلى هذا التواصل األخوي الذي جسد 

عمق العالقات احلميمة بني البلدين والشعبني 
الشقيقني، متمنيا لسموه دوام الصحة والعافية. 
كما أجرى سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد 

اتصاال هاتفيا بأخيه امللك حمد بن عيسي آل 
خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة اطمأن 

خالله سموه منه على اوضاع اململكة في اعقاب 
االعمال االرهابية الغادرة التي تعرضت لها 

مناطق العدلية والقضيبية واحلورة مبحافظة 
املنامة والتي راح ضحيتها عدد من الضحايا 

واملصابني. وأوضح سموه خالل االتصال 
ادانته ورفضه لكافة أشكال االعمال االجرامية 
التي تهدف الى زعزعة استقرار الدول وضرب 

مكوناتها االجتماعية، مشددا على رفض الكويت 
واملجتمع الدولي ملثل هذه االفعال االرهابية، 

مؤكدا على وقوف الكويت حكومة وشعبا مع 
مملكة البحرين الشقيقة، داعيا اهلل عز وجل ان 
يتغمد الضحايا بواسع رحمته وان يلهم ذويهم 

الصبر والسلوان وان مين على املصابني بالشفاء 
العاجل وان يحفظ مملكة البحرين الشقيقة 

وأهلها من كل مكروه حتت القيادة الرشيدة 
للملك حمد بن عيسى آل خليفة.

وأعرب امللك حمد بن عيسى آل اخلليفة ملك 
مملكة البحرين الشقيقة عن عظيم امتنانه 

وتقديره للمشاعر االخوية لسمو ولي العهد 
الشيخ نواف األحمد، متمنيا ان يحفظ اهلل 
البلدين والشعبني الشقيقني وان يعم األمن 

والسالم دول املنطقة. الى ذلك، أكد نائب رئيس 
وزراء مملكة البحرين الشيخ محمد بن مبارك 
آل خليفة ان الكويت أكثر دول املنطقة مساحة 

في احلرية واملمارسة الدميوقراطية. وقال 
بن مبارك خالل استقباله سفيرنا لدى مملكة 

البحرين الشيخ عزام الصباح انه »بحكمة 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
املعتادة ستتجاوز الكويت وبكل اقتدار هذا 

االختالف في االجتهادات«.
وشدد على ان دولنا هي »دول قانون 

ومؤسسات دستورية وعلى اجلميع ان يعمل 
وفق هذه األطر«.

أكادمييون ومواطنون: صاحب السمو األمير حريص على إطالق التنمية احلقيقية التي ينشدها الشعب في املستقبل القريب 
ارتياحه من حديث سموه وطمأنته 

للشعب الكويتي بأن االمور في 
طريقها للتحسن خصوصا مع 

مساندة الشعب الكويتي لسموه.
بدورها، قالت احملامية سارة 
الدعيج »نشد على يد سمو 

االمير في تطبيق القانون على 
اجلميع وتأييد اخلطوات التي قام 

باتخاذها«.
وأعربت عن املها في مساعدة 

الشعب لسموه في اصالح 
االوضاع وقيادة سفينة البالد، 

مبينة ان اصالح االمور في 
هذا العالم املضطرب ال يسير 

بالفوضى والصراعات بل بالهدوء 
واحلكمة.

ودعت الى ان يجلس جميع ابناء 
الشعب على طاولة واحدة للتحاور 

والنقاش مع سمو االمير في 
أي امر يقلق الشعب بعيدا عن 

اخلروج الى الشوارع، الفتة الى 
أن »الهدوء والتروي هو الذي 

يحقق مصلحة البالد«.
من جانبه، قال املواطن سليمان 

العثمان ان سمو األمير اثلج 
الصدور بكلمته »االسرية 

الطيبة التي بثت فينا االرتياح 
واالطمئنان«، مؤكدا ان الشعب 

يتفق مع سموه بضرورة تطبيق 
القانون على اجلميع.

بعد االزمات التي مرت بها البالد، 
مثمنة شجاعة سموه وقوته 

وصبره في مواجهة هذه االزمة 
»السيما ان ما اصابنا لم يكن 

بالشيء القليل«.
واثنت على خطوات سموه في 
سبيل استقرار االمن واالمان، 

مؤكدة ان الرسالة التي تريد نقلها 
لسموه ان االغلبية الهادئة من 

الشعب جميعها تسانده في هذا 
الشأن.

من جهته، قال د.محمد العبد 
اجلليل ان حضورهم اليوم جاء 

لالستماع لولي االمر وكلمة سموه 
التي وجهها للشعب، معربا عن 

الى االمام«، موضحة ان هناك 
شعورا عاما مبوافقة سموه بالفكر 

التنفيذي وتطبيق القانون.
وتساءلت »كم رئيس دولة يفتح 

ابوابه وقلبه امام الشعب مثل 
سمو االمير وبهذه العفوية االبوية 
وهذا ليس بغريب على سموه بان 

يصل حديثه للمواطنني مباشرة 
دون قنوات رسمية وليس غريبا 

على اهل الكويت ان يقفوا مع 
القيادة بكل قراراتها«.

من جانبها، ابدت الكاتبة فاطمة 
حسني سعادتها بهذا اللقاء 

»احلميم واجلميل« وارتياحها 
واطمئنانها على صحة سموه 

والطاعة لسموه.
من جهتها، أفادت د.ندى املطوع 

بان املواطنني الذين التقوا صاحب 
السمو األمير متفقون على 

امر واحد وهو »إيكال احملبة 
والتقدير لسموه ودور الدولة في 
تطبيق القانون واصالح التنظيم 

االنتخابي«.
واضافت ان »استراتيجية 

االصالح السياسي تأتي من 
فكر ومرحلة تنفيذية وأن هذا 

دور مجلس الوزراء وان مرحلة 
التشريع من مهام مجلس االمة 
وان اتفاق السلطات هو احملور 

الرئيسي الذي سيدفع الدولة 

اثبت فيه انه ربان السفينة الذي 
يقود البالد«، مشيرة الى ان 

بيعتنا لسموه موجودة وجنددها 
بالسمع والطاعة ونحن بدورنا 

مستعدون لتنفيذ اوامر سموه في 
أي شأن.

بدورها، اعربت الفنانة حياة 
الفهد عن سعادتها بلقاء صاحب 
السمو األمير وثقتها واعتزازها 

بقيادة سموه السفينة الى بر 
االمان داعية العلي القدير ان 

يحفظ الكويت من كل مكروه والى 
التكاتف واالبتعاد عن كل ما من 

شأنه بث التفرقة والفنت بني ابناء 
الشعب الكويتي وتأكيد السمع 

العلي ان اللقاء »اتسم بالنصح 
من صاحب السمو األمير ألبنائه 
املواطنني«، مبينا ان سموه شدد 
على تطبيق القانون كما ذكر في 
خطابه السامي وانطالق التنمية 

في البالد خالل االيام املقبلة.
واضاف ان املواطنني الذين 

حضروا اللقاء جددوا والءهم 
لسموه بالسمع والطاعة »واعانته 

في املشاركة واختيار االفضل 
خالل االنتخابات البرملانية 

القادمة«.
من جانب آخر، قالت الفنانة 

واملمثلة سعاد عبدهلل ان لقاء 
صاحب السمو األمير كان »رائعا 

أعرب عدد من املواطنني 
واألكادمييني عن التأييد الكامل 
لصاحب السمو األمير الشيخ 

صباح االحمد في ضرورة 
تطبيق القانون على اجلميع دون 
استثناء، مؤكدين حرص سموه 

على اطالق التنمية احلقيقية 
التي ينشدها الشعب الكويتي في 

املستقبل القريب.
وعبر هؤالء في تصريحات 
متفرقة لـ »كونا« وتلفزيون 

الكويت عن ارتياحهم بعد خطاب 
سموه الذي المس تطلعات 

املواطنني في حتقيق االصالح 
والتنمية في جميع املجاالت.

وقال د.يعقوب الغنيم ان كلمة 
صاحب السمو االمير »اجلامعة 

والقيمة يجب ان تكون في اذهان 
اجلميع«، مشيرا الى ان سموه اكد 
ان الكويت للجميع وعلى اجلميع 

ان يحافظ عليها.
وأكد حرص سموه على معاجلة 

جميع املشاكل في البالد بحكمته 
املعروفة عنه دائما منذ عشرات 

السنني، معربا عن امل الكويتيني 
الكبير ووالئهم الكامل والتام 

لصاحب السمو االمير ومؤازرته 
في سبيل استتباب االمور 

وحتقيق مصلحة البالد.
من جهته، اكد احملامي علي 

د.محمد العبداجلليلفاطمة حسنيحياة الفهدسليمان العثمانسعاد عبداهللد.ندى املطوع
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صاحب السمو األمير مصافحا أحد احلضور صاحب السمو األمير مصافحا أحد الضباط احلضور

صاحب السمو أعرب عن تقديره لرجال اجليش والشرطة واحلرس على ما أظهروه من استعداد وجاهزية لتطبيق القانون وحفظ النظام

ال تهاون في كل ما ميس أمن الوطن وال تساهل في تطبيق القانون دون هوادة

صاحب السمو مرحبا باللواء خليل الشماليصاحب السمو مصافحا اللواء محمود الدوسري قبلة على رأس صاحب السموالفريق الركن خالد اجلراح متحدثا خالل اللقاء

األمير عزى خادم احلرمني الشريفني
بوفاة فيصل بن عبداهلل بن ناصر

األمير هنأ األنبا تواضروس: واثقون بقدرتكم على تعزيز مسيرة احلوار بني األديان

ولي العهد استقبل ناصر احملمد والكندري

بعث صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد ببرقية تعزية إلى أخيه خادم احلرمني 

الشريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز آل 
سعود ملك اململكة العربية السعودية الشقيقة، 

عبر سموه فيها عن خالص تعازيه وصادق 
مواساته بوفاة املغفور له بإذن اهلل تعالى 

صاحب السمو امللكي األمير فيصل بن عبداهلل 
بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود، سائال 

املولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه 
فسيح جناته وأن يلهم األسرة املالكة الكرمية 

جميل الصبر وحسن العزاء.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد 
ببرقية تعزية إلى خادم احلرمني الشريفني 
امللك عبداهلل بن عبدالعزيز آل سعود ملك 

اململكة العربية السعودية الشقيقة، عبر فيها 
سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته 

بوفاة املغفور له بإذن اهلل تعالى صاحب السمو 
امللكي األمير فيصل بن عبداهلل بن ناصر بن 
عبدالعزيز آل سعود، سائال املولى تعالى أن 

يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، 
كما بعث سمو الشيخ جابر املبارك رئيس 

مجلس الوزراء  ببرقية تعزية مماثلة.

بعث صاحب السمو االمير الشيخ صباح االحمد ببرقية 
تهنئة الى قداسة األنبا تواضروس الثاني عبر فيها سموه، 

رعاه اهلل، عن خالص تهانيه مبناسبة فوزه مبنصب بابا 
االسكندرية وبطريرك الكرازة املرقسية في مصر وسائر 

بالد املهجر.

كما اعرب سموه عن ثقته بقداسة االنبا تواضروس 
في تعزيز مسيرة احلوار بني االديان مبا يرسخ مفهوم 

التعايش املشترك بني جميع الطوائف الدينية، متمنيا 
سموه لقداسته التوفيق والسداد ودوام الصحة والعافية.
وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف االحمد ببرقية تهنئة 

الى قداسة االنبا تواضروس الثاني عبر فيها عن خالص 
تهانيه مبناسبة تنصيبه بابا االسكندرية وبطريرك الكرازة 

املرقسية في مصر وسائر بالد املهجر.
كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر املبارك 

ببرقية تهنئة مماثلة.

الكويت ـ كونا: استقبل سمو ولي العهد 
الشيخ نواف االحمد بقصر بيان صباح 

امس سمو الشيخ ناصر احملمد.

 واستقبل سموه بقصر بيان
امس عضو املجلس البلدي عبداهلل 

الكندري.

من جانبه، القى وكيل احلرس 
الوطني الفريق ناصر الدعي كلمة 

جاء فيها:
بس����م اهلل الرحم����ن الرحيم 
وبه نس����تعني نيابة عن اخواني 
منتسبي احلرس الوطني، نشكركم 
يا صاحب الس����مو على رعايتكم 
ودعمك����م البنائكم ف����ي احلرس 
الوطني الذين يبادلون س����موكم 

احلب والوالء واالنتماء.
ونؤكد لسموكم اننا في احلرس 
الوطني نق����ف صفا واحدا خلف 
قيادتكم احلكيمة نسير بتوجيهاتكم 
ملا في����ه خدمة الكوي����ت واهلها 
واحلفاظ على امنها واستقرارها 
مستعدين للتضحية مع اخواننا 
في اجليش والشرطة بأرواحنا فداء 
لها بقيادة صاحب السمو االمير 
البالد القائد االعلى للقوات املسلحة 
وسمو ولي عهده االمني حفظهما 

اهلل ورعاهما.
ندعو اهلل لس����موكم مبوفور 
العمر  الصحة والعافي����ة وطول 
ونس����أل اهلل ان يدمي على وطننا 
نعمة االمن واالمان ويحفظه من 
كل مكروه في ظل قيادتكم احلكيمة 
مبؤازرة اخيكم سمو ولي العهد 

حفظكما اهلل ورعاكما.

بأمن الوطن وسالمة مواطنيه وان 
نظل اوفياء للعهد للمحافظة على 

امن واستقرار وطننا الغالي.
حفظ اهلل الكويت وشعبها من 

كل مكروه.
وحفظ اهلل سموكم لنا سندا 
وذخرا واطال في عمركم املديد انه 

نعم املولى ونعم النصير
والس����الم عليكم ورحمة اهلل 

وبركاته.

القدرة والعزمية  وسعة صدركم 
في املضي قدما حلفظ امن الوطن 

واستقراره وصون كرامته.
سيدي:

كن مطمئنا وعل����ى ثقة تامة 
باخالص وقدرة ابنائكم رجال االمن 
وبتعاون املواطنني معنا نواجه ما 
يحاك ويشاع ضد وطننا العزيز 
واننا ب����اذن اهلل تعالى لن منكن 
كائنا من كان من املساس او العبث 

الكويت بحكمك وقيادتك.
والس����الم عليكم ورحمة اهلل 

وبركاته.
القى وكيل وزارة  من جانبه، 
الداخلية غ����ازي العمر كلمة قال 

فيها:
)يأيها الذين امنوا اطيعوا اهلل 
الرس����ول واولي االمر  واطيعوا 

منكم( ڈ.
سيدي حضرة صاحب السمو 
االمير القائد العام للقوات املسلحة 

الشيخ صباح االحمد.
الس����الم عليك����م ورحمة اهلل 
وبركات����ه، باالصالة عن نفس����ي 
ونيابة عن جميع ابنائكم منتسبي 
وزارة الداخلية يشرفني ان اقف 
بني يدي سموكم الكرمي مجددا قسم 
العهد والوالء في ان نظل االوفياء 
للعهد واالمن����اء على امن الوطن 
وسالمة املواطنني وحماة للقانون 

باليقظة واالستعداد.
سيدي: نشارك سموكم حفظكم 
اهلل الهواجس واخلشية مما يتهدد 
امن الكويت م����ن مخاطر محدقة 
وارهاب اهلها وتعطل مسيرتها.

لكننا بعون اهلل وتوفيقه نستمد 
من حكمتكم الرش����يدة وصبركم 

الشيخ أحمد اخلليفة في مقدمة احلضور

جانب من احلضور في اللقاء
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