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رئيس الوزراء هنأ رئيس نائب األمير هنأ رئيس أيرلندا بالعيد الوطنياألمير هنأ رئيس أيرلندا بالعيد الوطني
أيرلندا بالعيد الوطني

بعــث صاحــب الســمو 
األمير الشيخ نواف األحمد 
ببرقية تهنئة إلى الرئيس 
مايكل دانييل هيغينز رئيس 
دولة ايرلندا الصديقة، عبر 
فيهــا ســموه عــن خالص 
العيــد  تهانيــه مبناســبة 
الوطنــي لبــالده، متمنيــا 
ســموه له موفــور الصحة 
والعافيــة ولدولــة ايرلندا 
وشعبها الصديق كل التقدم 

واالزدهار.

بعث ســمو نائب األمير 
وولي العهد الشيخ مشعل 
األحمد ببرقيــة تهنئة إلى 
الرئيــس مايــكل دانييــل 
هيغينز رئيس دولة ايرلندا 
الصديقــة، ضمنها ســموه 
خالــص تهانيه مبناســبة 
العيد الوطني لبالده راجيا 

له دوام الصحة والعافية.

رئيــس  بعــث 
مجلس الوزراء سمو 
الشيخ أحمد نواف 
الصبــاح  األحمــد 
ببرقيــة تهنئة إلى 
مايــكل  الرئيــس 
هيغينــز  دانييــل 
رئيس دولة ايرلندا 
الصديقة مبناسبة 
الوطنــي  العيــد 

لبالده.

سمو نائب األمير وولي العهد الشيخ مشعل األحمدصاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد
سمو الشيخ أحمد نواف األحمد الصباح

سالم العبداهللا أمام اجتماع وزراء خارجية منظمة
التعاون اإلسالمي: علينا أن نوحد مواقفنا فقدرنا ومصيرنا واحد

تــرأس وزيــر اخلارجيــة 
الشــيخ ســالم العبداهللا وفد 
الكويت املشــارك في اجتماع 
مجلــس وزراء خارجية دول 
منظمــة التعــاون اإلســالمي 
فــي دورتــه الـــ٤٩ واملنعقدة 
العاصمــة املوريتانيــة  فــي 
(نواكشــوط)، حيث مت بحث 
مجمــل القضايــا والتحديات 
الراهنة التي يشــهدها العالم 
مقدمتهــا  وفــي  اإلســالمي 
تطورات القضية الفلسطينية 
والتصعيد املستمر في القدس 
املتكــررة مــن  واالنتهــاكات 

العدوان اإلسرائيلي.
كمــا متــت مناقشــة أطــر 
تعزيز التعاون املشــترك في 
مكافحــة اإلرهــاب ومواجهة 
االســالموفوبيا ودعــم آليات 
التعاون املشــتركة والوحدة 
والتضامن بني الدول األعضاء 
في املنظمة تكريسا لقيم الدين 
االسالمي احلنيف والدفاع عنها.

وألقى وزير اخلارجية كلمة 
الكويت في هذا االجتماع جاء 

نصها على النحو التالي:
األخ محمد سالم ولد مرزوك 
الشــؤون اخلارجيــة  وزيــر 
للجمهوريــة  والتعــاون 

املوريتانية اإلسالمية..
األخ حســني إبراهيــم طه 
األمني العــام ملنظمة التعاون 

اإلسالمي..
الــدول  خارجيــة  وزراء 
األعضاء فــي منظمة التعاون 

اإلسالمي..
الســالم عليكــم ورحمــة 

وبركاته
يســرني فــي البدايــة أن 
أستثمر هذه الفرصة ألهنئكم 
مبناســبة قــرب حلول شــهر 
رمضان املبارك داعيا اهللا عز 

مرفأ الشعر والشعراء وأمتنا 
اإلســالمية تواجه العديد من 
األخطار اجلسام التي يفرضها 
ما يشــهده العالــم من أحوال 
معقــدة  وظــروف  وأهــوال 
وحروب دامية وكوارث طبيعية 
مقلقة وأوبئة منتشرة تشكل 
جميعها حتديات غير مسبوقة 
باتــت ال تعتــرف بحدودنــا 
اجلغرافية كحد آلثارها وتنذر 
مبرحلة جديدة مليئة بالكثير 
مــن الصعاب التي ال قبل ألي 
دولــة منــا علــى مواجهتهــا 
والتغلــب عليها دون أخواتها 
وعمقها اإلسالمي. وإن جسامة 
هــذه الصعــاب والتحديــات 
تســتوجب منا أن نستنهض 
هممنا ونستجمع قوانا ونوحد 

مواقفنا وسياساتنا.
لنــزرع بــذور األمــل فــي 
قلوب ونفوس شــعوبنا التي 
عانــت مــن مشــاعر اليــأس 
والظلم واالجحاف جراء غياب 

ولعل أهم هــذه التحديات 
وأخطرهــا هي حالــة اجلمود 
املزمنة التي تعاني منها القضية 
الفلسطينية التي ستبقى دائما 
وأبدا الهم الذي يشغل الوجدان 

العربي واإلسالمي.
وألننا دعاة ســالم فقد آن 
األوان للعالــم أجمع أن يدرك 
بأنه ال مجال ملنطقتنا أن تنعم 
باالستقرار واألمن واالزدهار 
دون حــل عادل وشــامل لهذه 
القضية وبشــكل يتماشى مع 
الفلسطيني  تطلعات الشعب 
األمــة  وشــعوب  الشــقيق 

اإلسالمية بأسرها.
وفيمــا يتعلــق بظاهــرة 
اإلســالموفوبيا وما يتعرض 
لــه ديننا اإلســالمي احلنيف 
من حمالت متعمدة تهدف إلى 
النيل منه ومن صورته السمحة 
وملبادئه الداعية إلى االعتدال 
والسالم وقبول اآلخر مهما كان 
مختلفا فإنه تقع على عاتقنا 
نحن جميعا مسؤولية حماية 
صورته احلقيقة والدفاع عنها.

وفي هذا اإلطار أود أن أشيد 
باجلهــود املضنيــة واملقدرة 
املبذولــة مــن قبــل منظمتنا 
والتي توجت بإجماع اجلمعية 
العامة لألمم املتحدة على إعالن 
منتصف شــهر مارس من كل 
عام يوما عامليا ملكافحة ظاهرة 

اإلسالموفوبيا.
وفي اخلتــام يحدوني كل 
األمل بأن نتمكن في اجتماعنا 
املبارك هذا أن جنمع كلمتنا على 
اخلروج مبواقف موحدة ورؤى 
مشــتركة متكننا من التغلب 
على كل هــذه التحديات التي 
تواجهنا، ألنه وبكل بســاطة 
قدرنا ومصيرنا نحن املسلمني 

واحد.

الدوليــة الصادقة في  اإلرادة 
ضمان احلل العادل لقضاياها 
املستحقة رغم ما يتوافر لديها 
من قرارات دولية ملزمة أضحى 
معظمها بكل أسف حبرا على 

ورق.
فمن غير املقبول أن نبقى 
دون رؤية واضحة وشــاملة 
خلطة جتمعنا وتضمن تفعيل 
العمل اإلسالمي املشترك بشكل 
متكننا من نبذ جميع أشــكال 
الفرقة واختالف وجهات النظر 
حيــال كيفيــة مواجهــة هذه 

األخطار والتحديات.
لنصل إلى حشــد طاقاتنا 
ومواردنــا فــي ســبيل خدمة 
مصاحلنا املشــتركة لنجســد 
بذلك حديــث نبينا محمد ژ 
فــي قوله: (مثــل املؤمنني في 
توادهم وتراحمهم وتعاطفهم 
كمثل اجلســد إذا اشتكى منه 
عضو تداعى له سائر اجلسد 

بالسهر واحلمى).

وزير اخلارجية ترأس وفد الكويت املشارك في االجتماع ودعا إلى زرع بذور األمل في قلوب ونفوس الشعوب

وزير اخلارجية الشيخ سالم العبداهللا مترئسا وفد الكويت

وجل أن يعيــده علينا وعلى 
أمتنا االسالمية باخلير واليمن 

والبركات.
أعــرب  كمــا يســرني أن 
عن خالــص تقديرنا وجزيل 
شكرنا للجمهورية املوريتانية 
اإلســالمية على ما ملسناه من 
حفاوة في االستقبال وكرم في 
الضيافة.. والشــكر موصول 
أيضا إلى جمهورية باكستان 
اإلسالمية على جهودها وعلى 
ما بذلته خالل رئاستها الدورة 

املاضية ملجلسنا هذا.
كما أعرب عن بالغ التقدير 
ملنظمتنــا املباركــة وأمينهــا 
العام وكوادرهــا املميزة على 
ما يقومون به من جهود خيرة 
جتاه تفعيل العمل اإلســالمي 

املشترك.
أصحاب السمو واملعالي.. 

احلضور الكرمي
انعقــاد اجتماعنــا  يأتــي 
هذا فــي موريتانيــا العزيزة 

من غير املقبول أن نبقى دون رؤية واضحة وشاملة خلطة جتمعنا وتضمن تفعيل العمل اإلسالمي املشترك

آن األوان للعالم أجمع أن يدرك أنه ال مجال ملنطقتنا أن تنعم باالستقرار واألمن دون حل عادل للقضية الفلسطينية

تدشني احلوار اإلستراتيجي بني الكويت
واململكة املتحدة اإلثنني املقبل في لندن

لندن ـ كونا: قال سفيرنا 
لدى اململكة املتحدة وأيرلندا 
الشــمالية بدر العوضي إن 
تدشني احلوار االستراتيجي 
بني الكويت واململكة املتحدة 
املقرر في العاصمة البريطانية 
(لنــدن) يــوم االثنني املقبل 
يأتــي تتويجــا لسلســلة 
مــن اإلجنــازات واحملطــات 
التاريخية املهمة في املسيرة 
احلميدة لعالقــات الصداقة 
االستراتيجية املتجذرة بني 
البلدين الصديقني. جاء ذلك 
فــي تصريح خاص أدلى به 
الســفير العوضي مبناسبة 
زيارة وزير اخلارجية الشيخ 

واململكة املتحدة على مستوى 
وزيري اخلارجية.

وأضاف السفير العوضي 
أن «احلــوار االســتراتيجي 
القيــادة  حــرص  يعكــس 
السياســية لدى البالد على 
احلفــاظ وتعزيــز مصالــح 
الكويــت الكبيرة في اململكة 
املتحدة وصيانــة وتطوير 
ســبل راحــة املواطنــني في 
التــي  الــدول  أهــم  إحــدى 
يقصدونها من أجل الدراسة 
والعالج والسياحة وغيرها 
وأشــاد  األغــراض».  مــن 
باملســتوى «املرموق» الذي 
بلغته العالقات الثنائية بني 

االستراتيجي والتي سيلتقي 
خاللهــا مجموعة مــن كبار 
املسؤولني البريطانيني مثل 
وزيــر اخلارجية وشــؤون 
والتنميــة  الكومنولــث 
جيمــس كليفيرلــي ووزير 
البريطاني لشــؤون  الدولة 
الشــرق األوســط وشــمال 
أفريقيا وجنوب آسيا واألمم 
املتحدة وشؤون الكومنولث 
اللورد طــارق أحمد ووزير 
التجارة الدولية واالستثمار 
البريطاني اللورد دومينيك 
جونســون ورئيس مجلس 
العمــوم البريطاني الســير 

ليندزي هويل».

الكويــت واململكــة املتحدة 
فــي جميع املجــاالت وعلى 
األصعدة كافة التي تســتمر 
في التطور بشــكل مضطرد 
نحو آفاق أرحب السيما مع 
تدشني احلوار االستراتيجي 
الذي سيشــكل آلية جديدة 
ناجعة الستكمال حتقيق ما 
تصبو إليــه قيادتا البلدين 
وما يطمــح إليه الشــعبان 
الصديقــان. وجدد الســفير 
العوضــي التنويــه بأهمية 
زيــارة وزيــر اخلارجيــة 
الشيخ سالم العبداهللا التي 
قــال إنهــا «ستشــهد علــى 
بــدء دوران عجلــة احلــوار 

سفيرنا لدى اململكة املتحدة: يتوج اإلجنازات واحملطات التاريخية في مسيرة البلدين

السفير بدر العوضي

سالم العبداهللا إلى العاصمة 
البريطانية لتدشني احلوار 
االســتراتيجي بــني الكويت 

الزين الصباح

رسميًا.. الزين الصباح سفيرًا 
لدى الواليات املتحدة

صدر مرسوم رقم ٤١ لسنة ٢٠٢٣ جاء فيه:
مادة أولى: ُيعني الزين الصباح ناصر السعود الصباح 
- سفيرا لدولة الكويت لدى الواليات املتحدة االميركية.

مادة ثانية: على وزير اخلارجية تنفيذ هذا املرسوم، 
ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشــر في اجلريدة 

الرسمية.

النائب األول: إبقاء باب التسجيل لدورتي 
ضباط الصف واألفراد مفتوحًا طوال العام

أصدر النائب األول لرئيس مجلس الوزراء 
ووزيــر الداخليــة ووزيــر الدفــاع باإلنابة 
الشــيخ طالل اخلالد تعليماته للمعنيني في 
رئاســة األركان العامة للجيش بالعمل على 
إبقاء باب التســجيل لدورتي ضباط الصف 
واألفراد مفتوحا طــوال العام وعدم تقييده 
بفتــرات محــددة. وتأتــي تعليمــات اخلالد 
كخطــوة ُتعد األولى من نوعهــا بهدف دعم 
وتشــجيع الشــباب الكويتي على االلتحاق 
بشرف اخلدمة العسكرية وقبولهم بالدورات 
فور استيفائهم لشروط القبول واجتيازهم 
لالختبارات والفحوصات الطبية املقررة، دون 
حتميلهــم عناء انتظار فتح باب التســجيل 
في فترات زمنيــة غير منتظمة. كما أن هذه 
اخلطوة ستسهم بدورها في تلبية احتياجات 
اجليش مــن ضباط الصف واألفراد، والذين 
ســيتم قبولهم وإحلاقهــم مبعاهد ومدارس 
التدريب التابعة لكل وحدة عسكرية، بحيث 
يتــم إعدادهم وتأهيلهم وفــق ما يتالءم مع 
حاجة هذه الوحدات ونوعية املهام والواجبات 

املنوطة بها.

في الســياق ذاتــه، أصدر النائــب األول 
لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير 
الدفاع باإلنابة الشيخ طالل اخلالد تعليماته 
للمعنيني في رئاسة األركان العامة للجيش 
بقبول جميع املتقدمني لدورتي ضباط الصف 
واألفراد باجليش والبالغ عددهم ٢٠٠٠ متقدم 
ممن اجتازوا جميع االختبارات والفحوصات 

الطبية املقررة.
وقالت وزارة الدفاع في بيان صحافي ان 
تعليمات الشــيخ طالل اخلالد بقبول جميع 
املتقدمني لهذه الدورات تأتي انسجاما وتوافقا 
مع التوجيهات السامية للقيادة السياسية التي 
توصي دائما بضرورة دعم وتشجيع الشباب 
الكويتي وإفساح املجال أمامهم خلدمة وطنهم 
في مختلف املجاالت والتخصصات املتاحة.

وأشــارت إلى أن أولى دفعتــي املتقدمني 
لهذه الدورات قد مت التحاقهم قبل عدة أيام في 
دورة ضباط الصف مبدرسة تدريب احلرس 
األميري كما ســيتم التحــاق بقية املتقدمني 
مبختلــف معاهد ومــدارس التدريب بعموم 
وحدات اجليش خالل الفترة القريبة املقبلة.

في خطوة تُعد األولى من نوعها وقبول املتقدمني فور استيفائهم للشروط

نائب وزير اخلارجية تفقد جلان اختبار 
املتقدمني للعمل بوظيفة ملحق ديبلوماسي

قام نائب وزير اخلارجية رئيس جلنة 
اإلشــراف على اختبار املرشحني للتعيني 
بوظيفــة ملحق ديبلوماســي فــي وزارة 
اخلارجية السفير منصور العتيبي بزيارة 
تفقدية على جلان اختبار املتقدمني للعمل 

بوظيفة ملحق ديبلوماسي وذلك في مقر 
وزارة اخلارجية.

وقــد اطمأن نائب الوزير خالل اجلولة 
التفقدية على سير التنظيم واالختبارات، 

متمنيا النجاح والتوفيق لكل املتقدمني.
السفير منصور العتيبي يتفقد جلان اختبار املتقدمني

للعمل بوظيفة ملحق ديبلوماسي

العوفان: تضحيات الشهداء
ستظل محفورة في قلوبنا وذاكرتنا

«ضبطية الكهرباء» يرصد عملية حتايل 
لالستفادة من التيار دون تصريح

دارين العلي

بعد عملية رصد ناجحة دامت ألكثر من 
شهرين، قام فريق الضبطية القضائية التابع 
لوزارة الكهربــاء واملاء أمس بقطع التيار 
عن قسيمة قيد اإلنشاء قام املالك بالتحايل 
على القــرار ٢٠١٧/١٢١ وذلك لتحويلها إلى 

شــقق واســتديوهات بعد هدمها واإلبقاء 
على التيار الكهربائي دون إعالم الوزارة.

ولفت نائب رئيس الفريق أحمد الشمري 
الى ان هذه تعتبر من املخالفات اجلسيمة، 
اذ انه ال يجوز االستمرار على التيار نفسه 
في حال هدم املبنى بل يجب اخطار الوزارة 
وتقدمي طلب ايصال تيار جديد وفق القانون.

أكــد مديــر عــام مكتب 
الشــهداء وأســرهم  تكرمي 
صالح العوفان أن الدولة ال 
تألو جهدا في دعم كل ما من 
شأنه تخليد سيرة شهداء 

الكويت وتوثيــق بطوالتهم وتضحياتهم 
التي سطروها وبذلوا فيها أغلى ما ميلكون 
من أجل احلفاظ على أمن واستقرار الوطن 
الغالي وأبنائه الشرفاء.  وقال العوفان إن 
«رعاية أسر شــهدائنا األبرار تأتي تأكيدا 
للتوصيات السامية لصاحب السمو األمير 
الشــيخ نــواف األحمد وســمو ولي العهد 
الشيخ مشعل األحمد بأهمية تخليد ذكرى 
شهدائنا األبرار، وتقديرا لتضحياتهم» وذلك 
من خالل وضع صروح وجداريات حتمل 
صور وأسماء هؤالء االبطال ومن هنا حرص 

املكتب على جتديد جدارية الشــهداء التي 
تقع في برج التحرير من حيث عدد الشهداء 
وصورهم ملوقعه االستراتيجي والذي يضم 
عددا من اجلهات احلكومية ولكي تبقى تلك 

البطوالت محفورة في قلوبنا وذاكرتنا.
وأشاد العوفان بوزارة املواصالت وقيامها 
بتســهيل مهمة مكتب الشــهيد في جتديد 
تلك اجلدارية التي تضم ١٣١٧ شهيدا حتى 
تكون تلك اجلدارية صورة دالة على تخليد 
بطوالت الشهداء وجتسيدا للعالقة الوثيقة 

بني الشعب الكويتي وقيادته احلكيمة.

مبناسبة جتديد جدارية شهداء الكويت ببرج التحرير

جدارية الشهداء

صالح العوفان


