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صاحب السمو تلقى برقية تهنئة من ولي العهد تضمنت بالغ االعتزاز واالفتخار بمساعي سموه لتأكيد مكانة البالد في المحافل اإلقليمية والدولية

األمير: انتخاب الكويت لعضوية مجلس األمن ميثل جناحًا للديبلوماسية
وستعمل جاهدة بالتعاون مع أعضائه لتعزيز األمن والسلم الدوليني

تلقى صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد رسالة 
تهنئــة من أخيه ســمو ولي 
العهد الشــيخ نواف األحمد 
مبناسبة بداية العام امليالدي 
اجلديــد وبدايــة عضويــة 
الكويــت غيــر الدائمــة في 
مجلس األمن الدولي لعامي 

٢٠١٨ و٢٠١9 هذا نصها:
»حضرة صاحب الســمو 
الشيخ صباح األحمد اجلابر 

الصباح حفظه اهلل ورعاه
أمير البالد املفدى

السالم عليكم ورحمة اهلل 
وبركاته

العام امليالدي  مبناســبة 
اجلديــد وبدايــة عضويــة 
الكويــت فــي مجلــس األمن 
الدولي لعامي ٢٠١٨ و٢٠١9م 
يســعدني أن أرفع إلى مقام 
ســموكم الكرمي أعز التهاني 
وأســمى التبريــكات بهاتني 

املناسبتني السعيدتني، داعيا 
املولى ســبحانه وتعالى أن 
يعيــد هــذا العــام واألعوام 
القادمــة وســموكم ترفلون 
رداء الصحة والعافية والهناء، 
وعلى وطننــا الغالي بوافر 

اخلير واليمن والبركات.
وإذ يطيــب لي وشــعبنا 
الوفــي أن نهنــئ ســموكم 
بهذه املناســبة وهذا اإلجناز 
املشــرف الــذي جــاء ثمــرة 

اجلهود املتواصلة لسموكم 
فإننا نعرب عن بالغ االعتزاز 
وعظيم االفتخار بهذه املساعي 
التــي تبذلونهــا  احلميــدة 
ســموكم الكرمي ألجل تأكيد 
مكانة الكويت في كافة احملافل 
اإلقليمية والدولية، سائلني 
اهلل سبحانه وتعالى أن تظل 
رايــة الكويــت عالية خفاقة 
بالعــز والرفعة وأن يتحقق 
ما تصبون إليه من دوام األمن 

واالستقرار والرخاء لوطننا 
الغالي، رافعني أكف الضراعة 
للعلي القدير أن يحفظ سموكم 
ويرعاكم ذخرا وفخرا لكويتنا 
احلبيبة وأمتنا العربية وقائدا 

للعمل اإلنساني.
والســالم عليكم ورحمة 

اهلل وبركاته«.
هــذا، وقد بعــث صاحب 
الســمو األمير برسالة شكر 
جوابية، أعرب فيها ســموه 

عن خالص شــكره وتقديره 
ملا أعــرب عنه أخوه ســمو 
ولــي العهــد، مــن مشــاعر 
طيبــة ودعــوات صادقــة 
املناســبتني، ســائال  بهاتني 
املولــى تعالــى أن  ســموه 
يكون العام امليالدي اجلديد 
عــام خير وعــز وبركة على 
الوطن العزيز وعلى املواطنني 
الكرام تتضافر فيه كافة جهود 
أبنائــه ملواصلــة مســيرته 

التنموية املنشــودة، مشيرا 
سموه إلى أن انتخاب الكويت 
للعضوية غيــر الدائمة في 
مجلس األمــن الدولي ميثل 
جناحا للدبلوماسية الكويتية 
وتقديرا من املجتمع الدولي 
للمكانة الرفيعة التي تتبوأها 
املســتوى  علــى  الكويــت 
اإلقليمي والدولــي، ومؤكدا 
ســموه أن الكويت ستعمل 
جاهدة وبالتعاون مع الدول 

األعضــاء في مجلــس األمن 
علــى تعزيز األمن والســلم 
الدوليني، مبتهال سموه إلى 
البــاري جــل وعــال أن يدمي 
على أخيه سمو ولي العهد، 
موفور الصحة ومتام العافية 
وأن يوفق اجلميع ويســدد 
اخلطى لكل ما فيه خير الوطن 
العزيز ورفعته ويدمي عليه 
نعمة األمن واألمان واالزدهار 

والرخاء.

ولي العهد في برقيته لألمير: نسأل اهلل أن تظل راية الكويت عالية خفاقة بالعز والرفعة وأن يتحقق ما تصبون إليه من دوام األمن واالستقرار والرخاء لوطننا الغالي

سمو األمير بعث ببرقية تهنئة إلى الرئيس البشير بمناسبة العيد الوطني للسودان

صاحب السمو هنأ قادة دول »التعاون« بـ 2018: 
نتمنى أن يكون عام خير وعز وسؤدد على شعوب اخلليج

الرئيس السوداني يجدد شكره 
لدور الكويت في رفع العقوبات األميركية

بعث صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد ببرقيات 
تهــان إلى اخوانــه أصحاب 
اجلاللة والســمو قادة دول 
مجلس التعاون لدول اخلليج 
العربية، أعرب فيها سموه عن 
خالص تهانيه مبناسبة العام 
امليالدي اجلديد ٢٠١٨ متمنيا 
سموه أن يكون عام خير وعز 

وسؤدد على كافة دول مجلس 
التعاون لدول اخلليج العربية 
وشعوبها تنعم فيه باملزيد 
من الرقي والنمو واالزدهار، 
مبتهال سموه إلى الباري جل 
وعــال أن يدمي علــى اخوانه 
أصحــاب اجلاللة والســمو 
قــادة دول املجلــس موفور 
الصحة والعافية وأن يحفظ 

دول مجلــس التعاون لدول 
اخلليج العربية وشــعوبها 
ويــدمي عليهــا نعمــة األمن 

واألمان والرخاء. 
مــن جهــة أخــرى، بعث 
صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد ببرقية تهنئة 
إلى أخيه الرئيس عمر حسن 
أحمد البشير رئيس جمهورية 

السودان الشقيقة، عبر فيها 
ســموه عن خالــص تهانيه 
الوطنــي  العيــد  مبناســبة 
جلمهورية السودان متمنيا 
له موفور الصحة والعافية 
وللبلد الشقيق دوام التقدم 

واالزدهار.
وبعث ســمو ولي العهد 
الشيخ نواف األحمد ببرقية 

تهنئة إلى الرئيس عمر حسن 
أحمد البشير، ضمنها سموه 
خالص تهانيه مبناسبة العيد 
الوطني جلمهورية السودان 
لــه دوام الصحــة  راجيــا 

والعافية.
كمــا بعث ســمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ جابر 
املبارك ببرقية تهنئة مماثلة.

اخلرطــوم - كونا: جدد الرئيس الســوداني 
عمر البشــير اإلعراب عن شكره وتقديره للدور 
الكويتي في رفع العقوبات األميركية عن بالده.
وقال البشــير في خطاب مساء أول من أمس 
مبناســبة احتفاالت بالده بذكرى االستقالل في 
األول من يناير ١956 إن رفع العقوبات عن السودان 
حتقق »بعد أن اعترف العالم بأن السودان ميثل 
ركيزة أساسية في مكافحة اإلرهاب«. وعبر في 
هــذا الســياق عن شــكره »لكل مــن دعم موقف 
السودان وساند خلو صحيفته من تهم العقوبات 
الظاملة« الســيما الكويت والسعودية واإلمارات 
وقطر وعمان ودول املغرب العربي بجانب مواقف 

الدول األفريقية. على جانب آخر، أكد البشير أن 
مشاركة بالده في عملية إعادة الشرعية في اليمن 
»تأتي في سياق التزام سوداني مبناهضة اإلرهاب 
والعدوان«، مضيفا أن هذه املشاركة »ستمضي 

حتى حتقق غاياتها«.
كما جدد الرئيس الســوداني مســاندة بالده 
للقضية الفلسطينية ورفضها للحصار والعدوان 
اإلسرائيلي. وأكد البشير أن السودان في عالقاته 
اخلارجية »ظل ملتزما بالشراكة الدولية املعززة 
لدعائم األمن والســلم اإلقليمي والدولي والعمل 
اجلاد ملكافحــة اإلرهاب وجرائم غســل األموال 

واالجتار بالبشر«.

»رماية حية« في ميدان الرماية البحري األربعاء واخلميس

رئيس األركان غادر إلى بنغالديش
في زيارة تستهدف تعزيز العالقات الثنائية

غــادر البالد صباح أمــس رئيس األركان 
العامــة للجيــش الفريق الركــن محمد خالد 
اخلضر يرافقه وفد عسكري رفيع املستوى، 
متوجها إلى جمهورية بنغالديش الشــعبية 
الصديقة، في زيارة تستهدف تعزيز العالقات 
الثنائية بني البلدين الصديقني وبحث األمور 
ذات االهتمام املشترك السيما املتعلقة باجلوانب 

العسكرية. 
هذا، وقد كان في وداعه، آمر القوة اجلوية 
اللواء الركن طيار عبداهلل يعقوب الفودري 
ومساعد آمر القوة اجلوية العميد الركن طيار 
عبداهلل صالح البطي ومدير التوجيه املعنوي 
والعالقات العامة العميد الركن الفي عبدالرحمن 

العازمي وعدد من كبار ضباط اجليش.
من جهة أخــرى، أعلنت مديرية التوجيه 

املعنــوي والعالقات العامة باجليش لالخوة 
املواطنني واملقيمني الكرام من مرتادي البحر من 
هواة الصيد والتنزه، عن قيام القوة البحرية 
بتنفيذ رماية تدريبية بالذخيرة احلية، وذلك 
خالل الفترة من 3 إلى 4 يناير٢٠١٨ من الساعة 
السابعة صباحا حتى اخلامسة مساء، وذلك 
في ميدان الرماية البحري على مســافة ١6.5 
ميال بحريا شرق رأس اجلليعة امتدادا جلزيرة 
قاروه، ومبســافة 6 أميال بحرية شرق رأس 

الزور امتدادا إلى جزيرة أم املرادم.
وتهيب مديرية التوجيه املعنوي والعالقات 
العامــة، بجميع االخــوة املواطنني واملقيمني 
من مرتادي البحر، عدم االقتراب من املنطقة 
املذكــورة خالل الفتــرة املعلنة، حرصا منها 

على سالمة اجلميع.

رئيس األركان العامة للجيش الفريق الركن محمد خالد اخلضر مصافحا مودعيه

خريطة توضح موقع ميدان الرماية البحري 

أشار إلى أن ذلك سيكون له أثر إيجابي وسيعجل من اإلنجاز بالسرعة المطلوبة

احلجيالن: احتاد العاملني في »اخلاص« 
يتطلع للمشاركة في حتقيق رؤية 2035

محمد راتب 

أعــرب رئيــس املجلس 
العاملني  التنفيذي الحتــاد 
في القطاع اخلاص ســعود 
احلجيالن عن تطلعه إلشراك 
االحتاد فــي حتقيق الرؤية 
االقتصادية ٢٠35 وذلك لكونه 
اجلهة املختصة بهذا الشأن، 
وحضوره جميــع اللقاءات 
اخلاصة بتطبيقها على أرض 
الواقع، مشيرا إلى أن قانون 
العمل 6/ ٢٠١٠ كفل لالحتاد 

وضع عقود جماعية للعمل، 
ولذاك يطلب االحتاد التعاون 
مــع احلكومة وفق آلية يتم 
االتفاق عليها، وذلك لضمان 
حقوق جميع املنضوين حتت 
لواء االحتاد وعدم الســماح 

بالتعسف بحقهم.
وأضــاف: نتمنــى مــن 
الشيخ ناصر صباح األحمد 
أن يفتــح األبــواب ملمثلــي 
العاملني في القطاع اخلاص، 
لكونهــم اجلهــة الوحيــدة 
املســؤولة عــن العمالة في 

هذا القطاع احليوي والبارز 
والذي يشكل عصب العمل 
احلقيقــي في املشــروعات 
احلالية واملستقبلية، وهو 
األكثر مســاهمة فــي اجناز 
الرؤيــة االقتصاديــة ودفع 
عجلة التنمية احلقيقية في 

البالد.
وأكد احلجيالن أن الرؤية 
اجلديــدة ســيتم إجنازهــا 
بسواعد العاملني في القطاع 
اخلاص ومبساهمة من ممثلي 
الشركات اخلاصة، موضحا 

أن جميع األطراف معنيون 
بإجناز الرؤية.

وشــدد على أن إشــراك 
احتاد العاملــني في القطاع 
الرؤيــة  اخلــاص بتنفيــذ 
لــه  االقتصاديــة ســيكون 
أثــر إيجابــي علــى الواقع 
التنفيــذي وســيعجل مــن 
اإلجناز بالسرعة املطلوبة، 
وسيعزز من مكانة الكويت 
محليــا ودوليا، وسيســرع 
من إيجاد فرص عمل ألفراد 

الشعب الكويتي.
سعود احلجيالن 

فيصل العمر أشار إلى أن قراراته خالل توليه المنصب الوزاري كانت موفقة وناجحة

ديوانية العمر كرمت احلربي: محبة الناس وسام على صدري

شــهدت ديوانية فيصل 
العمــر مبنطقة الســرة مع 
نهايــة ٢٠١7، تكــرمي وزيــر 
الصحــة الســابق د.جمــال 
احلربــي تقديــرا جلهــوده 
املتميــزة طــوال فترة عمله 

في الوزارة.
وعلى هامش التكرمي أكد 
د.احلربــي شــكره وتقديره 
لهذه البادرة التي تعبر عن 
محبــة النــاس، مضيفــا أن 
املنصــب الوزاري تكليف ال 
تشريف وأنه قبل املنصب من 
أجل خدمة الوطن واملواطن، 
كما شــكر جميــع احلضور 
الذين ســاهموا في تكرميه، 
معتبرا أن هذا التكرمي وسام 
على صدره من قبل الشعب 
وأن ما قدمه خالل عام اجتاز 

محبة اجلميع. من جانبه، قال 
رئيس مجلس إدارة شــركة 
املنظومــة العقاريــة فيصل 

العمــر، ان تكــرمي احلربــي 
واجب وحق، مضيفا ان هناك 
قرارات اتخذها احلربي كانت 

موفقة وناجحة فيما يتعلق 
باجلانب الصحي في الوزارة 
والتي تخدم املواطن والوطن. 
هذا، وأشار الشاعر خالد 
املنشرح الى ان احلربي كان 
بارا بقســمه ومنحازا ألبناء 
شعبه، فواجب علينا اليوم 
تكرميه وأن نقول له شكرا، 
مضيفــا ان احلربــي فتــح 
العديــد من امللفــات وجنح 
في تقليصها للمنفعة العامة، 
منها ملــف العالج باخلارج 
وغيرهــا من امللفــات املهمة 

واحلساسة.
الديوانيــة  وقــد قامــت 
بتقدمي سيف ودرع تذكارية 
للحربــي تقديرا ملا بذله من 
جهد خالل فترة عمله وزيرا 

للصحة. فيصل العمر يكرم د. جمال احلربي بحضور لفيف من املواطنني 

فيصل العمر والشاعر خالد املنشرح ود.جمال احلربي وعدد من احلضور 


