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ولي العهد تبادل التهاني برمضان: الرفعة والتقدم لألمتني العربية واإلسالمية
بعث سمو ولي العهد الشيخ 
نواف األحم���د ببرقية تهنئة إلى 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد عّبر فيها سموه عن أسمى 
آي���ات التهاني وأع���ز التبريكات 
مبناس���بة حلول ش���هر رمضان 
املبارك، متوجها بأصدق االبتهال 
الى املولى عز وجل أن يحيط سموه 
بحفظه ورعايته وأن يدمي عليه 

أصدق التهاني والتبريكات وطيب 
املش���اعر مبناس���بة حلول شهر 
رمضان املبارك مبتهال إلى الباري 
عز وجل أن ينعم على سموه بدوام 
الصحة وموفور العافية وأن يوفق 
اجلميع ويسدد اخلطى لكل ما فيه 
خير وخدمة وطننا العزيز ورفع 

رايته.
وتلقى سمو ولي العهد الشيخ 
نواف األحمد برقي���ة تهنئة من 
رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن 
مبناس���بة حلول ش���هر رمضان 
املبارك ضمنها باسمه ونيابة عن 
آيات  أعضاء مجلس األمة أسمى 
التهاني والتبريكات بهذه املناسبة 
املباركة الت���ي تطل على الكويت 
وأبنائها األوفياء وعاملنا اإلسالمي 
وهم يحتفلون مبقدم هذا الشهر 
الكرمي باليم���ن واخلير والبركة 
سائال اهلل العلي القدير أن ينعم 
على سموه بنعمة الصحة والعافية 
وعلى بالدنا بنعمة األمن واالمان 
متطلعني الى مستقبل أكثر ازدهارا 
في كافة املجاالت بفضل اجلهود 
املضنية لصاحب السمو األمير، 
القدير  العلي  ال���ى اهلل  مبتهلني 
املباركة  األي���ام  بالدعاء في هذه 
بأن يعيد هذه املناس���بة املباركة 
وأمثالها على س���موه وهو ينعم 
مبوفور الصحة والسعادة والعمر 
املديد وعلى جميع املس���لمني في 
مشارق األرض ومغاربها باألمن 

والرخاء واالستقرار.
وقد بعث سمو ولي العهد الشيخ 

نعمة الصحة والعافية ويهبه العمر 
املديد وأن تتحقق في عهده الرشيد 
طموحاته وآماله الكبار في كويت 
يظللها األمن واالستقرار ويفيض 
باخلير والنماء على أهلها األوفياء 
في ظل س���ياج منيع من الوحدة 
الوطنية الصلبة في كنف قيادة 
سموه احلكيمة حفظه اهلل وأبقاه 
ذخرا للوطن وراعيا ملس���يرتنا 

ونهضتنا وقائدا للعمل اإلنساني 
وأن يعيد هذه املناسبة املباركة على 
األمتني العربية واإلسالمية بالرفعة 
والتق���دم واالزدهار وعلى العالم 

أجمع باألمن والسالم والتقدم.
العهد  وقد تلقى س���مو ولي 
الشيخ نواف األحمد برقية شكر 
جوابية من صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد ضمنها سموه 

نواف األحمد ببرقية شكر جوابية 
ال���ى رئيس مجلس األمة مرزوق 
الغامن أعرب فيها عن اصدق التهاني 
وأسمى التبريكات بهذه املناسبة 
الكرمية سائال املولى عز وجل أن 
يعيدها عليهم جميعا وهم يرفلون 
في رداء الصحة والعافية وعلى 
اهل الكويت األوفياء باألمن والرخاء 
وعلى األمتني العربية واإلسالمية 

باخلير واليمن والبركات.
وبعث سمو ولي العهد الشيخ 
نواف األحمد ببرقيتي تهنئة إلى 
سمو الشيخ سالم العلي - رئيس 
الوطني والشيخ مبارك  احلرس 
العبداهلل األحمد عبر فيها سموه 
التهان���ي وصادق  عن خال���ص 
التبريكات مبناسبة حلول شهر 
رمضان املبارك سائال اهلل العلي 
القدي���ر أن يعيد هذه املناس���بة 
الغالية  املباركة عل���ى كويتن���ا 

وأهله���ا األوفياء مبزيد من األمن 
واالس���تقرار واالزده���ار في ظل 
القيادة احلكيمة لصاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد حفظه 
اهلل ورعاه وأبقاه راعيا ملسيرتنا 
ونهضتنا وقائدا للعمل اإلنساني 
وعلى األمتني العربية واإلسالمية 
باألمن واخلي���ر واالزدهار وعلى 

العالم أجمع بالسالم والوئام.
كما تلقى سموه برقيات شكر 
جوابية من سمو الشيخ سالم العلي 
الوطني والشيخ  رئيس احلرس 
مبارك العبداهلل األحمد مبناسبة 
حلول شهر رمضان املبارك سائلني 
املولى عز وجل أن ينعم على سموه 
بنعمة الصحة والعافية والعمر 
املدي���د وعلى الكويت وش���عبها 
الوفي باألمن واألمان واالستقرار 

والرخاء.
كما تلقى س���مو ول���ي العهد 

الش���يخ نواف األحم���د برقيات 
تهنئة من كبار الش���يوخ ونائب 
رئيس احلرس الوطني الش���يخ 
مشعل األحمد وسمو الشيخ ناصر 
احملمد وسمو الشيخ جابر املبارك 
رئيس مجل���س الوزراء والنائب 
األول لرئي���س مجل���س الوزراء 
ووزير اخلارجية الشيخ صباح 
اخلالد وذلك مبناسبة حلول شهر 
رمضان املبارك ضمنوها بأسمى 
آيات التهاني وأصدق التبريكات 
مقرون���ة بخالص مش���اعر الود 
والوفاء لسموه معربني عن بالغ 
التقدير ملسيرة س���موه احلافلة 
باإلجنازات والعطاء لوطننا الغالي 
الكويت والدع���م املتواصل الذي 
الوطن  ينير طريقنا ف���ي خدمة 
واملواطن���ني س���ائلني اهلل العلي 
القدير ان يدمي على سموه نعمة 
الصحة ودوام العافية وأن يسدد 
على طريق اخلير خطاه وأن ينعم 
على بالدنا احلبيبة بدوام االمن 
واألمان والتقدم واالزدهار في ظل 
القيادة احلكيمة لصاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد، وتلقى 
س���موه برقيات تهنئة مبناسبة 
حل���ول ش���هر رمض���ان املبارك 
م���ن ال���وزراء واحملافظني وكبار 
املسؤولني بالدولة وأعضاء السلك 
املواطنني  الديبلوماسي واإلخوة 
الكرام واملقيم���ني األوفياء داخل 

وخارج الكويت.
وقد بعث س���مو ول���ي العهد 
الش���يخ نواف األحم���د ببرقيات 

شكر جوابية ضمنها سموه شكره 
وتقديره ومتنياته الطيبة للجميع 
داعيا اهلل سبحانه وتعالى أن يعيد 
هذه املناسبة املباركة على الكويت 
وأهلها األوفي���اء باخلير واليمن 
والب���ركات وأن يحفظها من كل 
مكروه وأن ينع���م عليها باألمن 
واألمان واالستقرار وأن يعيدها 
العربية واإلسالمية  على األمتني 
باخلير واليمن والبركات س���ائال 
اهلل العلي القدير أن يرحم شهداءنا 
األبرار ويس���كنهم فسيح جناته 

ويلهم ذويهم الصبر والسلوان.
الى ذلك، اس���تقبل سمو ولي 
العهد الشيخ نواف األحمد رئيس 

مجلس األمة مرزوق الغامن.
واستقبل سموه بقصر بيان 
صباح امس س����مو الشيخ جابر 
الوزراء.  املبارك رئيس مجل����س 
واستقبل سمو ولي العهد النائب 
األول لرئيس مجلس الوزراء ووزير 
اخلارجية الشيخ صباح اخلالد، كما 
استقبل سمو ولي العهد نائب رئيس 
الداخلية  الوزراء ووزير  مجلس 
الشيخ محمد اخلالد، واستقبل سمو 
ولي العهد نائ����ب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير الدفاع الشيخ خالد 
اجلراح، واستقبل سمو ولي العهد 
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير 
املالية ووزير النفط بالوكالة أنس 
الصالح. كما اس����تقبل سمو ولي 
العهد وزير اإلعالم ووزير الدولة 
لشؤون الش����باب الشيخ سلمان 

احلمود.

سمو ولي العهد الشيخ نواف االحمد مستقبال الشيخ خالد اجلراح 

رئيس الوزراء يستقبل املهنئني
رابع أيام رمضان

ديوان اجلاراهلل 
اخلرافي يستقبل رواده

احلمد لالهتمام مبنطقتي الصليبخات والدوحة

مهرجان التراث الكويتي
في إسبانيا 29 اجلاري

بهدف تسليط الضوء على العالقات الكويتية - االسبانية 
وإبراز تاريخ وإجنازات البالد على مر العصور، ينطلق مهرجان 
التراث الكويتي في ساحة بورت بانوس في ماربيا االسبانية 
خالل الفترة من 29 الى 30 يونيو اجلاري. ويعد أول مهرجان 
يهدف الى إبراز تراث الكويت، حيث يش���تمل على العديد من 
األجنحة الت���ي تضم املنتجات اليدوي���ة والتراثية واملالبس 
واألكالت التقليدي���ة الكويتية، باالضافة الى احلرف والفنون 
الشعبية، كما س���يقام أوبريت كويتي - اسباني على هامش 
املهرجان مبش���اركة مجموعة من األطفال، وس���يتم تدريبهم 
على الرقصات واألغاني اإلس���بانية في ماربيا. ودعا منظمو 
املهرجان الراغبني في املشاركة الى االتصال على األرقام التالية: 
50061238، 97411463، 22468320، موضحني ان املشاركة مجانا 

ومن دون أي رسوم.

مبناسبة حلول شهر رمضان املبارك يستقبل سمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ جابر املبارك اإلخوة املهنئني في ديوان 
املغفور له الشيخ مبارك احلمد الصباح مبنطقة الشعب البحري 
وذلك رابع أيام ش���هر رمضان الفضيل من بعد صالة العشاء، 
أعاده اهلل على الكويت وشعبها واألمتني العربية واإلسالمية 

باخلير واليمن والبركات.

يب����ارك دي����وان اجلاراهلل 
اخلرافي ألهل الكويت بالشهر 
الفضيل ويستقبل رواده الكرام 
بعد صالة التراويح مباشرة يوم 
الثالثاء املقبل إن شاء اهلل في 
الديوان املؤقت بالشامية، قطعة 

9، بداية شارع بن بطوطة.

قال مرشح مجلس األمة السابق م. أحمد احلمد إن تردي األوضاع 
اخلدمية بجميع أشكالها في منطقتي الدوحة والصليبخات دونا 
عن بقية مناطق الدائ����رة الثانية وصل إلى حدوده العظمى بعد 
تخل����ي كل من احلكومة واملجلس عن أداء واجباتهما جتاه هاتني 
املنطقتني وكأنهما خارج احلدود اجلغرافية للدولة وكأن املواطنني 
فيهما ليسوا ضمن اإلحصاء الرسمي للمواطنني، مبينا أن احلديث 
عن س����وء وتردي اخلدمات يطول وال ميكن حصره في س����طور 
معدودة ألنه شامل ومتكامل بشكل سلبي، موضحا أن املسؤولية 
عن ه����ذه احلالة تطال معظم وزارات الدول����ة. موضحا أن األمر 
وصل بوزارة التربية إلى نقل بعض املدرسني واملدرسات إلى هذه 
املناطق على اعتبار أن ذلك إجراء عقابي أو انتقامي ملعرفة الوزارة 
بحال املدارس في هاتني املنطقتني وتقاعس����ها عن أداء واجباتها، 
كما أن وزارة الصحة كذلك ال تلقي باال إلى سوء اخلدمات الطبية 
في املنطقتني، وكذلك وزارة األشغال حيث إن حالة الطرقات في 
املنطقتني مخجلة وصعب����ة ومتهالكة وحتتاج الكثير من العمل 
والصيانة. كما بني احلمد أن الواجهة البحرية والتي يفترض أن 
تكون وجهة سياحية وترفيهية تفتقر إلى أدنى مقومات الترفيه، 
بل إنها تش����كل بؤرة من التلوث البيئي والبصري. وختم احلمد 
مطالبا احلكومة واملجلس بالقيام بالواجب الذي أعطاهما سلطاتهما 
واحترام املواطن ال����ذي وثق بهما وصبر عليهما وما زال ينتظر 
أن يتحس����ن الوضع خاصة أن العالقة بني السلطتني اآلن لم تعد 

شماعة مناسبة لتعليق القضايا الشعبوية واخلدمية عليها.

عادل اخلرافي

ً »الدفاع« تُفرج عن املوقوفني انضباطيا
أصدر رئيس األركان العام���ة للجيش الكويتي الفريق 
الركن محمد اخلضر قرارا باإلفراج عن العسكريني املوقوفني 

انضباطيا مبناسبة حلول شهر رمضان املبارك.
وقالت مديرية التوجيه املعنوي والعالقات العامة بوزارة 
الدفاع في بيان صحافي ان هذا القرار جاء بناء على توجيهات 
نائ���ب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الش���يخ خالد 
اجلراح ملشاركة أبنائه العسكريني أهاليهم خالل هذا الشهر 

الفضيل.


