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صاحب السمو هّنأ 
ملك ماليزيا مبناسبة 
العيد الوطني لبالده

بعث صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد ببرقية 
تهنئة إلى جاللة الســلطان عبداهللا ابن الســلطان أحمد 
شاه ملك ماليزيا الصديقة، عبر فيها سموه عن خالص 
تهانيه مبناسبة العيد الوطني لبالده، متمنيا سموه له 
موفور الصحة والعافية وملاليزيا وشعبها الصديق كل 

التقدم واالزدهار.

ولي العهد استقبل 
ناصر احملمد .. وهّنأ 

ملك ماليزيا بالعيد الوطني
استقبل ســمو ولي العهد الشــيخ مشعل األحمد 
بقصر بيان صباح امس سمو الشيخ ناصر احملمد.

إلى ذلك بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد 
ببرقية تهنئة إلى جاللة السلطان عبداهللا ابن السلطان 
أحمد شاه ملك ماليزيا الصديقة، ضمنها سموه خالص 
تهانيه مبناسبة العيد الوطني لبالده، راجيا له وافر 

الصحة والعافية.

سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمدصاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد

طالل اخلالد للعسكريني في عدد من مواقع املنطقة الشمالية:
حافظوا على درجة اجلاهزية واالستعداد دون تهاون أو تراخٍ

دعــا نائــب رئيــس مجلــس 
الــوزراء ووزيــر الدفــاع ووزير 
الداخليــة بالوكالة الشــيخ طالل 
اخلالد منتســبي القوات املسلحة 
إلى احملافظة على درجة جاهزيتهم 
أو  تهــاون  دون  واســتعدادهم 
تراخ، مؤكــدا أن حفظ أمن البالد 
واستقرارها وبذل الغالي والنفيس 
من أجلها والذود عن ترابها، الهدف 
األسمى والغاية الكبرى، التي من 
أجلها نعمــل، وبها نعتز ونفخر، 
ورجال القوات املســلحة هم درع 
الوطن احلصني وسده املنيع، ضد 
كل من تسول له نفسه العبث بأمنه 

واستقراره وسالمة أراضيه.
جاء ذلك خالل اجلولة التفقدية 
الدورية التي قام بها نائب رئيس 
مجلــس الــوزراء ووزيــر الدفاع 
ووزيــر الداخلية بالوكالة صباح 
أمس والتي شملت عددا من املواقع 
العسكرية التابعة لوزارتي الدفاع 
والداخلية في املنطقة الشــمالية، 
نقل خاللها حتيات وتقدير صاحب 
السمو األمير القائد األعلى للقوات 
املســلحة الشــيخ نواف األحمد، 
وســمو ولي عهده األمني الشــيخ 
مشــعل األحمد، ملنتسبي اجليش 
ووزارة الداخلية وتقديره سموهما 

للدور البطولي الذي يقوم به هؤالء 
األبطال، وتفانيهم وإخالصهم في 
خدمة وطنهم والتضحية من أجله.

واستهلت جولة اخلالد بزيارة 
وكان  اآللــي/٢٦  الســور  لــواء 
في اســتقباله لــدى وصوله آمر 
القوة البريــة اللواء الركن محمد 
عبدالعزيز الظفيــري، وآمر لواء 
الســور العميد الركن جابر فراج 
الهاجري، وعدد من قيادات اللواء، 
حيث اســتمع الوزير إلى شــرح 
مفصل عن أهم الواجبات املنوطة 
باللواء، باإلضافة إلى بيان طبيعة 
املهام والواجبات والتمارين الدورية 

التــي يقوم بتنفيذهــا، والبرامج 
التي يتم إعدادها لتأهيل وتدريب 

منتسبيه.
بعــد ذلــك انتقــل اخلالــد في 
جولته الى زيــارة منفذ العبدلي 
احلدودي، حيث كان في استقباله 
لدى وصوله مديــر املنفذ العميد 
عبدالعزيز نهار احلسيني، وعدد 
من قيادات ومنتسبي املنفذ، حيث 
استمع إلى شرح مفصل عن طبيعة 
العمل واإلجراءات املتبعة في منفذ 
العبدلي، وعملية التنسيق القائم 
واملشــترك مــع مختلــف اجلهات 

املعنية بالبالد.

وقد أكد اخلالــد خالل جولته 
أهمية احلرص واليقظة في مختلف 
املواقع العسكرية واملنافذ احلدودية 
والعمل بــكل تفان وإخالص ملنع 
دخــول وتداول أي مــواد أو آفات 
ضارة، الســيما املخــدرات منها، 
والتي أصبحت اليوم اخلطر األول 
الذي يهدد سالمة وأمن مجتمعاتنا 
وصحــة شــبابنا وتفاقــم أعــداد 
اجلرائم واالعتــداءات التي يكون 
السبب الرئيسي فيها تعاطي مثل 
هذه املــواد اخلطــرة، وعليه فإن 
محاربة مثــل هذه اآلفــة تتطلب 
تضافــر جميــع اجلهــود والعمل 

بروح الفريق الواحد بني مختلف 
اجلهات الرسمية في البالد.

كما تفقد اخلالد عددا من املواقع 
والنقاط العســكرية فــي املنطقة 
الشــمالية، حيــث شــدد خاللهــا 
علــى أهمية التعاون والتنســيق 
والعمل املشترك بني وزارتي الدفاع 
والداخلية، مشــيدا باجلهود التي 
يبذلها منتسبو الوزارتني وعملهم 
املخلص الدؤوب على مدار الساعة 
حلفظ أمن البالد وسالمة أراضيها، 
مؤكدا أن هذا الدور ليس مبستغرب 
على رجال قواتنا املسلحة الذين 
نــذروا أنفســهم خلدمــة وطنهم 

والعمل والتضحية من أجله.
وفي ختام اجلولة، عبر نائب 
رئيــس مجلــس الــوزراء ووزير 
الدفاع ووزيــر الداخلية بالوكالة 
الشــيخ طالل اخلالــد عن صادق 
شكره وتقديره ملا شاهده من جدية 
وإخالص وجاهزية واستعداد من 
منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية، 
متمنيا لهم دوام التوفيق والسداد، 
والعمل ملا فيه خدمة وطننا املعطاء، 
في ظل القيادة احلكيمة حلضرة 
صاحب الســمو أمير البالد القائد 
األعلى للقوات املسلحة، وسمو ولي 
عهده األمني حفظهما اهللا ورعاهما.

خالل جولة تفقدية في لواء السور اآللي ومنفذ العبدلي وبعض املواقع األمنية نقل إليهم حتيات وتقدير القيادة السياسية للدور البطولي في خدمة الوطن

الشيخ طالل اخلالد خالل لقائه عدداً من قادة لواء السور اآللي بحضور اللواء الركن محمد عبدالعزيز الظفيري والعميد الركن جابر فراج الهاجري

الشيخ طالل اخلالد متحدثا مع العسكريني في أحد املواقع باملنطقة الشمالية

حفــظ أمــن البــالد واســتقرارها وبــذل الغالــي والنفيــس مــن أجلهــا والــذود عــن ترابهــا الهــدف األســمى والغايــة الكبــرى

أهميـة التعـاون والتنسـيق والعمـل املشـترك بـني وزارتـي الدفـاع والداخليـة حلفظ أمـن البالداملخـدرات أصبحـت اليـوم اخلطـر األول الـذي يهـدد سـالمة وأمـن مجتمعاتنـا وصحـة شـبابنا

الكويت تدعو جميع األطراف في العراق لضبط 
النفس وتغليب احلوار واملصلحة العليا لبلدهم

أعلنت وزارة اخلارجية أن الكويت تتابع 
بقلــق بالغ تطورات األحــداث اجلارية في 

جمهورية العراق الشقيق.
ونوهــت الوزارة في بيان لها أمس إلى 
دعــوة الكويت لكافة األطــراف إلى ضبط 
النفس ونبذ العنــف وتغليب لغة احلوار 
واملصلحــة العليــا لبلدهــم حفاظــا على 

مكتسباته وحقنا لدماء شعبه الشقيق.
وشددت الوزارة على تضامن الكويت مع 

جمهورية العراق الشقيق حكومة وشعبا، 
وأملها أن يسود األمن واالستقرار ربوعه.

هذا وقد أهابت سفارة الكويت في بغداد 
باملواطنني الكويتيني الراغبني بالسفر للعراق 
إلى تأجيل ســفرهم نظــرا لألوضاع التي 

يشهدها حاليا.
وحثت السفارة املواطنني املتواجدين حاليا 
في العراق على مغادرته والتواصل معها على 
هاتف الطوارئ رقم: ٠٠٩٦٤٠٧٨٠٢٦٠٤١٢٣.

مدير «القوى العاملة» يستقبل املواطنني 
كل أربعاء وفق مواعيد مبنصة «متى»

بشرى شعبان

أعلنت مديرة إدارة العالقات العامة 
واإلعالم واملتحدثة الرســمية باســم 
الهيئة العامة للقوى العاملة أســيل 
املزيد عن اســتقبال مدير عام الهيئة 
للمواطنني كل يوم أربعاء وفق مواعيد 
مسبقة من خالل منصة «متى» باملبنى 
الرئيسي مبنطقة الرقعي من ١٠ صباحا 

حتى ١٢ ظهرا.
وبينت املزيد أن عملية اســتقبال 
املواطنــني تأتي حرصا علــى تنفيذ 
التوجيهات السامية للقيادة السياسية 

الــوزراء باتباع  وتعليمــات مجلس 
سياســة الباب املفتــوح، والتواصل 
املباشر مع املواطنني حلل أي عقبات أو 
مشاكل قد تواجه املواطنني واملراجعني 

في إجناز معامالتهم.
تســتقبل  الهيئــة  ان  وأكــدت 
االستفسارات والشكاوى عبر مواقع 
التواصل االجتماعي بصفة مستمرة 
وللتواصــل مــع اجلمهــور بصورة 
أســرع، وأن أغلب اخلدمــات املقدمة 
من الهيئة أصبحت متاحة إلكترونيا 
حتقيقا ألهداف اخلطة اإلستراتيجية 

أسيل املزيدبالتحول إلى اخلدمات اإللكترونية.

رسميًا.. نقل اإلشراف 
على «القوى العاملة» 

إلى «الداخلية»
صدر مرسوم بنقل اإلشراف على الهيئة العامة 
للقوى العاملة، ونص املرســوم في مادته األولى: 
ينقــل الى نائب رئيــس مجلس الــوزراء ووزير 
الداخلية اإلشراف على الهيئة العامة للقوى العاملة، 
ويباشر جميع االختصاصات املقررة للوزير وفقا 

الحكام القانون رقم ١٠٩ لسنة ٢٠١٣ املشار إليه.
ونصت املادة الثانية: على رئيس مجلس الوزراء 
والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا املرســوم، 
ويعمــل به مــن تاريخ صــدوره، ويلغى كل نص 

يخالف احكامه، وينشر في اجلريدة الرسمية.

النمش يشارك في االجتماعات 
التحضيرية للقمة العربية التنموية

القاهرة - هناء السيد

ترأس الوكيل املساعد للشــؤون االقتصادية في وزارة املالية 
بالتكليف طالل النمش وفد الكويت في اجتماع اللجنة االجتماعية 
للدورة الـ١١٠ للمجلس االقتصادي واالجتماعي مبقر األمانة العامة 
جلامعة الدول العربية. وتضمن جدول أعمال اللجنة موضوعات 
مهمة متثل أولية في العمل االجتماعي التنموي العربي املشترك، 
وتأخذ في االعتبار املستجدات والتطورات احلالية، خاصة امللف 
االقتصادي واالجتماعي ملجلس اجلامعة على مســتوى القمة في 
دورته العادية (٣١) والذي سيتضمن عددا من املوضوعات املهمة 
التي متس املواطن العربي، وذلك فضال عن اإلعداد والتحضير للقمة 
العربية التنموية في دورتها اخلامســة املقرر عقدها باجلمهورية 
اإلســالمية املوريتانية، واملســائل ذات الصلــة بالتعاون العربي 

الدولي في املجاالت االجتماعية والتنموية.

سفارتنا لدى بغداد حتث رعاياها على مغادرة العراق


