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األمير عّزى رئيس باكستان بضحايا تفجير مسجد بيشاور: 
عمل إرهابي شنيع يتنافى مع كل الشرائع والقيم اإلنسانية

ولي العهد بعث ببرقية تعزية إلى الرئيس الباكستاني 
بضحايا التفجير االنتحاري داخل مسجد مبدينة بيشاور

بعث صاحب السمو األمير الشيخ 
نواف األحمد ببرقية تعزية إلى أخيه 
خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان 
بن عبدالعزيز آل سعود ملك اململكة 
العربية السعودية الشقيقة، أعرب 
فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق 
مواساته بوفاة املغفور له بإذن اهللا 
تعالى صاحب الســمو امللكي األمير 
عبداإلله بن سعود بن عبدالعزيز آل 
سعود، سائال سموه املولى تعالى أن 
يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه 
فسيح جناته وأن يلهم ذويه واألسرة 
املالكة الكرمية جميل الصبر وحسن 
العزاء. كما بعث صاحب السمو األمير 
الشيخ نواف األحمد ببرقية تعزية 
إلى أخيه صاحب اجلاللة امللك حمد 
بــن عيســى آل خليفة ملــك مملكة 
البحرين الشقيقة، أعرب فيها سموه 
عن خالص تعازيه وصادق مواساته 
بوفــاة املغفور له بــإذن اهللا تعالى 
الشــيخ خالد بن خليفــة آل خليفة، 
سائال سموه املولى تعالى أن يتغمد 
الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح 

جناتــه وأن يلهم ذويه واألســرة املالكــة الكرمية جميل 
الصبر وحسن العزاء.

من جهة أخرى، بعث صاحب السمو األمير الشيخ نواف 

األحمد ببرقيــة تعزية إلى الرئيس 
د.عــارف علــوي رئيــس جمهورية 
باكستان اإلسالمية الصديقة أعرب 
فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق 
مواساته بضحايا التفجير االنتحاري 
داخل مســجد في مدينة (بيشــاور) 
شمال غربي باكستان، والذي أسفر 
عن سقوط أكثر من خمسة وثالثني 
شخصا والعديد من املصابني، مؤكدا 
الكويت وإدانتها  ســموه اســتنكار 
الشديدة لهذا العمل اإلرهابي الشنيع 
الذي استهدف أرواح األبرياء اآلمنني 
والذي يتنافى مع كافة الشرائع والقيم 
اإلنسانية، سائال سموه الباري جل 
وعال أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته 
ومغفرته ومين على املصابني بسرعة 

الشفاء والعافية.
من جهة اخرى، بعث صاحب السمو 
األمير الشيخ نواف األحمد ببرقية تهنئة 
إلى أخيه صاحب اجلاللة الهاشمية امللك 
عبداهللا الثاني ابن احلسني ملك اململكة 
األردنية الهاشــمية الشقيقة عبر فيها 
سموه عن خالص تهانيه مبناسبة عيد 
ميالد جاللته، متمنيا ســموه جلاللته دوام الصحة والعافية 
وللمملكة األردنية الهاشــمية الشــقيقة وشــعبها الكرمي كل 

التقدم واالزدهار في ظل القيادة احلكيمة جلاللته.

بعث ســمو ولــي العهد 
األحمــد  مشــعل  الشــيخ 
ببرقيــة تعزية إلــى أخيه 
خــادم احلرمني الشــريفني 
امللك سلمان بن عبدالعزيز 
آل سعود، حفظه اهللا، ملك 
العربية السعودية  اململكة 
الشــقيقة ضمنهــا ســموه 
خالــص تعازيــه وصــادق 
مواســاته بوفاة املغفور له 
بــإذن اهللا تعالــى صاحب 
السمو امللكي األمير عبداإلله 
بن سعود بن عبدالعزيز آل 
ســعود، مبتهال سموه إلى 
الباري جل وعال أن يتغمد 
بواســع رحمتــه  الفقيــد 

ويسكنه فسيح جناته.
كما بعث سمو ولي العهد 
الشيخ مشعل األحمد ببرقية 
تعزية إلى أخيه امللك حمد 
بــن عيســى آل خليفة ملك 
مملكة البحرين الشــقيقة، 
ضمنها سموه خالص تعازيه 

وصادق مواساته بوفاة املغفور له بإذن اهللا تعالى 
الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة، مبتهال سموه إلى 
الباري جل وعال أن يتغمد الفقيد بواســع رحمته 

ويسكنه فسيح جناته.
مــن جهة اخــرى، بعث 
ســمو ولــي العهد الشــيخ 
مشعل األحمد ببرقية تعزية 
إلــى إلى الرئيــس د.عارف 
علــوي رئيــس جمهورية 
باكستان اإلسالمية الصديقة، 
ضمنها سموه خالص تعازيه 
وصادق مواساته بضحايا 
التفجيــر االنتحاري داخل 
مسجد في مدينة (بيشاور) 
شمال غربي باكستان، مبتهال 
سموه إلى املولى تعالى أن 
يتغمــد الضحايــا بواســع 
رحمتــه ومغفرتــه وميــن 
على املصابني بسرعة الشفاء 

العاجل.
مــن جهة اخــرى، بعث 
العهد الشــيخ  ســمو ولي 
مشــعل األحمــد ببرقيــة 
تهنئة إلى صاحب اجلاللة 
امللــك عبــداهللا الثاني ابن 
احلسني ملك اململكة األردنية 
الهاشــمية الشقيقة ضمنها سموه خالص تهانيه 
مبناسبة عيد ميالد جاللته، متمنيا سموه جلاللته 

موفور الصحة ودوام العافية.

سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمدصاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد

اخلالد يرعى اختتام مترين «الردع 
احلاسم ٦» في مبنى القوات اخلاصة

منصور السلطان

بحضور ورعاية النائب 
األول لرئيس مجلس الوزراء 
ووزيــر الداخليــة ووزير 
الدفاع باإلنابة الشيخ طالل 
اخلالد والوكالء املساعدين 
في وزارة الداخلية سيختتم 
مترين «الردع احلاسم ٦» 
الذي سيقام صباح يوم غد 
األربعــاء في مبنى القوات 

اخلاصة.
وسيشمل اخلتام مترينا 

بالذخيرة احلية في ٣ مواقف ميدانية داخل 

القوات اخلاصة  معســكر 
مبشاركة الطيران العمودي 
التابــع لــوزارة الداخلية، 
حيث سيتنقل الوزير بني 
املواقع الثالثة مســتخدما 
مدرعات القــوات اخلاصة 
لإلشــراف علــى جاهزيــة 

رجال القوات اخلاصة.
ويأتي التمرين للوقوف 
على جاهزية رجال القوات 
اخلاصة ومدى االستعدادات 
فــي حــال حدوث طــارئ، 
اكتســاب  إلــى  باإلضافــة 

اخلبرات في التعامل مع األحداث.

الشيخ طالل اخلالد

نائب وزير اخلارجية بحث مع السفيرة 
البريطانية العالقات الثنائية املتميزة

التقـــى نائــب وزير 
اخلارجيــــــة السفيــــر 
منصــور العتيبي أمس 
االثنني مع سفير اململكة 
املتحـــــدة لبريطانيــــا 
العظمـــــى وإيرلنـــــدا 
الشماليـــة الصديقة لدى 
الكويت بيليندا لويس، 
حيـث مت خالل اللقاء بحث 
املتميزة  العالقات  أوجه 

بني البلدين الصديقني.
نائــب  تلقــى  كمــا 
وزير اخلارجية السفير 
منصور العتيبي اتصاال 
هاتفيــا أمس االثنني من 
قبــل مبعــوث أوكرانيا 
اخلاص لشؤون الشرق 

األوســط وأفريقيا مكســيم صبح، حيث 
تناول االتصال استعراض أوجه العالقات 

الثنائية بني الكويت وجمهورية أوكرانيا 
وسبل تطويرها.

تلقى اتصاالً هاتفياً من مبعوث أوكرانيا لشؤون الشرق األوسط وأفريقيا

السفير منصور العتيبي مستقبال السفيرة بيليندا لويس

رسالة خطية لألمير من الرئيس اجلزائري تسّلمها وزير اخلارجية

احلرس نفذ «أسد اجلزيرة ٥».. حماية املنشآت احليوية

تسّلم وزير اخلارجية الشيخ سالم 
العبداهللا رســالة خطيــة موجهة إلى 
صاحب الســمو األمير الشــيخ نواف 
األحمــد،  حفظــه اهللا ورعــاه، مــن 
أخيه رئيــس اجلمهوريــة اجلزائرية 
الشــقيقة  الشــعبية  الدميوقراطيــة 
عبداملجيــد تبــون تتصــل بالعالقات 
الثنائية الوثيقــة التي تربط البلدين 
الشقيقني وســبل تعزيزها في جميع 
املجــاالت، باإلضافة إلى القضايا محل 
االهتمام املشترك ومنها مخرجات القمة 

العربية التي عقدت في اجلزائر.
جــاء ذلــك خــالل اســتقبال وزير 
اخلارجية ملبعوث الرئيس اجلزائري 
املدير العام لالتصال واإلعالم والتوثيق 
والناطــق الرســمي لوزارة الشــؤون 

اخلارجيــة باجلمهوريــة اجلزائريــة 
السفير عبداحلميد عبداوي أمس االثنني 
مبناسبة زيارته الرسمية إلى الكويت.

كما مت خالل اللقاء بحث أطر تعزيز 
التعاون الثنائي بني البلدين الشقيقني 
في مختلــف املجاالت ومناقشــة آخر 
التطــورات على الســاحتني اإلقليمية 

والدولية.
رسالة خطية باألوضاع الراهنة في فلسطني

مــن جهــة أخــرى، تســلم وزيــر 
اخلارجية الشيخ سالم العبداهللا رسالة 
خطية من وزير اخلارجية واملغتربني في 
دولة فلسطني الشقيقة د.رياض املالكي 
تتعلق باألوضاع الراهنة في فلسطني 
وآخر مستجدات القضية الفلسطينية. 

جاء ذلك خالل اســتقبال الشيخ سالم 
العبداهللا سفير دولة فلسطني لدى البالد 
رامي طهبــوب أمس االثنني في ديوان 
عام وزارة اخلارجية. وجدد العبداهللا 
خالل اللقاء إدانة واســتنكار الكويت 
الشــديدين للعــدوان الوحشــي الذي 
شرعت به قوات االحتالل اإلسرائيلي 
على مدينة جنــني في الضفة الغربية 
احملتلــة والذي أســفر عن استشــهاد 
وإصابــة العديــد من األبريــاء العزل، 
مدينا كذلك االنتهاكات املتكررة لالحتالل 
اإلسرائيلي ومحاوالته املستمرة لتغيير 
الوضع التاريخي والقانوني القائم في 
القدس ومقدســاته، األمر الذي يشكل 
انتهــاكا صارخا لقــرارات الشــرعية 
الدولية والقانون الدولي. كما جدد دعوة 

الكويت للمجتمع الدولي إلى التحرك 
السريع والفاعل لوقف هذه االنتهاكات 
اإلســرائيلية وتوفير احلماية الكاملة 
للشعب الفلسطيني الشقيق وممتلكاته، 
السيما في القدس ومقدساتها، محذرا من 
مغبة هذه االنتهاكات التي تنذر باملزيد 
من التصعيد محمال سلطات االحتالل 
اإلسرائيلي املسؤولية كاملة لتداعيات 
هذه االنتهاكات واالعتداءات املتكررة.

من جانبه، أثنى السفير طهبوب 
على مواقف الكويت املبدئية والثابتة 
جتاه القضية الفلسطينية ووقوفها 
بجانب الشعب الفلسطيني ونضاله 
ألجل دولة فلسطني وحصول شعبها 
علــى حقوقــه املشــروعة وإقامة 

دولتهم املستقلة.

برعايــة وحضــور نائــب رئيس 
احلرس الوطني الشيخ فيصل النواف، 
ووكيل احلرس الوطني الفريق الركن 
م. هاشم الرفاعي، وكبار القادة، نفذ 
رجــال احلرس الوطني مترين أســد 
اجلزيرة (٥)، وذلك في معسكر الشيخ 

سالم العلي.
ونقل نائب رئيس احلرس الوطني 
إلى املشــاركني حتيات ســمو الشيخ 
سالم العلي رئيس احلرس الوطني، 
مشيدا مبستوى القوات املشاركة في 

التمرين، ومؤكدا أن التمارين امليدانية 
الكبرى تؤتي ثمارها في مواكبة أحدث 
املستجدات التدريبية وصقل خبرات 
املنتســبني عبر إذكاء روح املنافســة 
بينهم مما يرفع مستوياتهم في تنفيذ 
اخلطط العســكرية واألمنية لصون 
أمن البــالد وحماية مقدراتها في ظل 
القيادة الرشيدة لصاحب السمو األمير 
القائد األعلى للقوات املسلحة الشيخ 
نواف األحمد وسمو ولي عهده األمني 

الشيخ مشعل األحمد.

ويعــد متريــن أســد اجلزيرة من 
التماريــن العســكرية الكبرى، حيث 
تشمل فعالياته تدريب قوات احلرس 
الوطني على حماية املنشآت احليوية 
والبنية التحتية للكويت، وتفعيل دور 
احلرس الوطني في إسناد أجهزة الدولة 
بجهــود اإلنقاذ في حــاالت الطوارئ 
واألزمات، انطالقا من البروتوكوالت 

املوقعة مع أجهزة الدولة املختلفة.
وتخلــل ســيناريو متريــن أســد 
اجلزيــرة ٥ عدة فرضيــات تدريبية 

للتعامل مع فض أحداث شغب، وحماية 
الشخصيات، وعزل وتطويق واقتحام 
مبنى وتطهيره والكشف عن متفجرات 
والتخلص منها، كما شــمل تدريبات 
عملية على كيفية التعامل مع حوادث 
الســيارات وجتمعــات امليــاه وإنقاذ 
العالقني، وتسرب غاز داخل منشأة، 
وتعاملت فرق إطفاء احلرس الوطني 
مع فرضية حدوث حريق، إضافة إلى 
تنفيذ رمايات دقيقة من أوضاع ثابتة 

ومتحركة.

تتصل بالعالقات الثنائية الوثيقة وسبل تعزيزها في املجاالت كافة

فيصل النواف: التمارين امليدانية الكبرى تصقل خبرات املنتسبني عبر إذكاء روح املنافسة بينهم

جانب من التمرين على إطفاء حريق

وزير اخلارجية يتسلم الرسالة اخلطية املوجهة إلى صاحب السمو من الرئيس اجلزائري

الشيخ فيصل النواف والفريق الركن م. هاشم الرفاعي يتابعان مترين «أسد اجلزيرة ٥»

سموه عزى خادم احلرمني وملك البحرين بوفاة املغفور لهما عبداإلله بن سعود وخالد بن خليفةصاحب السمو عزى خادم احلرمني وملك البحرين بوفاة املغفور لهما عبداإلله بن سعود وخالد بن خليفة

رئيس الوزراء عّزى رئيس باكستان بضحايا 
التفجير االنتحاري داخل مسجد بيشاور

بعث سمو الشيخ أحمد 
نــواف األحمــد الصبــاح 
رئيــس مجلــس الــوزراء 
ببرقيــة تعزيــة إلى خادم 
احلرمــني الشــريفني امللك 
ســلمان بن عبدالعزيز آل 
ســعود، حفظه اهللا، ملك 
اململكة العربية السعودية 
الشــقيقة، ضمنها ســموه 
خالــص تعازيــه وصادق 
مواساته بوفاة املغفور له 
بــإذن اهللا تعالى صاحب 
السمو امللكي األمير عبداإلله 

بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود.
كما بعث سمو الشيخ أحمد نواف األحمد 
الصبــاح رئيس مجلس الــوزراء ببرقية 
تعزية إلى أخيه صاحب اجلاللة امللك حمد 
بن عيســى آل خليفة ملك مملكة البحرين 
الشــقيقة ضمنها ســموه خالص تعازيه 
وصادق مواســاته بوفاة املغفور له بإذن 

اهللا تعالى الشيخ خالد بن 
خليفة آل خليفة.

من جهة اخــرى، بعث 
رئيس مجلس الوزراء سمو 
الشيخ أحمد نواف األحمد 
الصباح ببرقية تعزية إلى 
الرئيــس د.عــارف علوي 
رئيس جمهورية باكستان 
اإلسالمية الصديقة، ضمنها 
ســموه خالــص تعازيــه 
وصادق مواساته بضحايا 
التفجير االنتحاري داخل 
مسجد في مدينة (بيشاور) 

شمال غربي باكستان.
من جهة اخرى، بعث سمو الشيخ أحمد 
نواف األحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء 
ببرقية تهنئة إلى صاحب اجلاللة الهاشمية 
امللك عبداهللا الثاني ابن احلسني ملك اململكة 
األردنية الهاشمية الشقيقة ضمنها سموه 
خالص تهانيه مبناسبة عيد ميالد جاللته.

سموه عزى خادم احلرمني وملك البحرين بوفاة عبداإلله بن سعود وخالد بن خليفة

سمو الشيخ أحمد نواف األحمد الصباح

الشيخ سالم العبداهللا لدى تسلمه الرسالة اخلطية من السفير الفلسطيني رامي طهبوب

ملشاهدة الڤيديو

احتاد البترول ونقاباته: دعم كامل خلريجي التخصصات النفطية
أسامة أبو السعود

اعتصــم عدد كبير من خريجي التخصصات النفطية 
فــي مبنــى احتاد البتــرول اعتراضا على مــا وصفوه بـ 
«االختبارات التعجيزية» للتعيني في القطاع النفطي. واعلن 
نائب رئيس احتاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات 
حســني امليل دعم االحتاد الكامــل خلريجي التخصصات 
النفطية املتضررين من اختبارات النفط، مؤكدا ان احتاد 
البترول يتواصل مع املسؤولني في مؤسسة البترول لنقل 
وجهات نظرهم. ومن جهته، دعا رئيس نقابة نفط الكويت 

عباس عوض الى وضع حد ملا يحدث مع اخلريجني اجلدد، 
مطالبا بضرورة ربط التخصصات بسوق العمل، مؤكدا 
دعم النقابة الكامل للخريجني اجلدد من حملة التخصصات 
النفطية. ولفت عوض الى ان القطاع النفطي فيه العديد من 
الشواغر التي ميكن ان تستوعب هذه الكفاءات الوطنية.

 ومن جهته، اكد رئيس نقابة العاملني بشركة نفط 
اخلليج محمد العبيدلي دعمه للخريجني اجلدد، مؤكدا 
ان احتــاد البترول والنقابات النفطية لن تدخر جهدا 
في املطالبــة بحقوقهم العادلة حتى الغاء الشــروط 

جانب من اعتصام اخلريجني واخلريجات         (أحمد علي)التعجيزية لتوظيفهم.

سموه هنأ ملك األردن عبداهللا الثاني مبناسبة عيد ميالده صاحب السمو بعث ببرقية تهنئة إلى ملك األردن مبناسبة عيد ميالده

سموه بعث ببرقية تهنئة إلى ملك األردن مبناسبة عيد ميالده

يشمل تدريباً بالذخيرة احلية في ٣ مواقف ميدانية


