
استقبل وزير اخلارجية ووزير الدفاع 
ب��اإلن��اب��ة الشيخ ال��دك��ت��ور أح��م��د ناصر 
احملمد، أمس األحد في دي��وان عام وزارة 
اخلارجية سفير جمهورية غانا الصديقة 
احل��اج أحمد الرفاعي يحي إي��دي وذلك 
مبناسبة انتهاء فترة عمله سفيرا لبالده 
لدى دولة الكويت.وأشاد وزير اخلارجية 
خالل اللقاء بجهود السفير وإسهاماته 
ال��ت��ي ق��دم��ه��ا ف��ي إط���ار ت��ع��زي��ز أواص���ر 
العالقات الوثيقة التي تربط البلدين 

الصديقني.
وحضر اللقاء مساعد وزير اخلارجية 
لشؤون مكتب وزي��ر اخلارجية السفير 
صالح اللوغاني وعدد من كبار مسؤولي 

وزارة اخلارجية.
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واحلكيمة الرشيدة  للقيادة  ومثال  استثنائي  قائد  األمير  سمو  العلمي:  التقدم 
أك��دت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي أن تكرمي سمو 
أمير البالد الشيخ صباح األحمد، مبنحه وسام االستحقاق 
العسكري األمريكي برتبة قائد أعلى من قبل الرئيس األمريكي 
يأتي ضمن األوسمة الدولية التي ترى في سموه قائدا دوليا 

استثنائيا ومثاال يحتذى به للقيادة الرشيدة واحلكيمة.
وقالت املؤسسة في بيان صحفي أم��س األح��د: إن هذه 

املبادرة الكرمية متثل اعترافا بالدور الرائد لسمو أمير البالد 
في بناء وتعزيز عالقات التعاون االستراتيجية مع الواليات 
املتحدة األمريكية انطالقا من عالقات الشراكة والصداقة التي 

جتمع البلدين الصديقني.
وأعربت عن فخرها بهذا التكرمي املستحق متمنية من املولى 
عز وجل أن ميتع سموه بدوام الصحة وموفور العافية وأن 

تقر عيون أبنائه بعودته إلى رحاب الوطن ساملا معافى، وأن 
يدمي على البالد نعمة األمن واألمان واالستقرار في ظل قيادة 

سموه وسمو نائب األمير وولي العهد حفظهما الله ورعاهما.
وأك��دت املؤسسة حرصها الدائم بالعمل وفق توجيهات 
سمو أمير البالد لتحقيق أهدافها املنشودة في تعزيز دور 

العلم والتكنولوجيا واإلبداع في البالد.
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الشيخ الدكتور أحمد ناصر احملمد يستقبل سفير غانا

سموه هنأ رئيس أرمينيا بالعيد الوطني 

نائب األمير  يستقبل الغامن واخلالد والشايع ووزيري الداخلية واخلارجية

استقبل سمو نائب األمير وولي العهد 
الشيخ ن���واف األح��م��د، بقصر السيف 
صباح أمس، رئيس مجلس األمة مرزوق 
ال��غ��امن. كما استقبل سمو نائب األمير 
وولي العهد، رئيس مجلس األمة مرزوق 

الغامن و رئيس دي��وان احملاسبة فيصل 
الشايع.

واستقبل سمو ن��ائ��ب األم��ي��ر وول��ي 
العهد، سمو الشيخ صباح اخلالد رئيس 
مجلس ال���وزراء. واستقبل سمو نائب 

األمير وولي العهد، نائب رئيس مجلس 
ال��وزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة 

لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح.
كما استقبل سمو نائب األمير وولي 
العهد، وزي��ر اخلارجية ووزي��ر الدفاع 

باإلنابة الشيخ الدكتور أحمد ناصر 
احملمد.

م���ن ج��ه��ة أخ�����رى، ف��ق��د ب��ع��ث سمو 
نائب األمير وول��ي العهد الشيخ نواف 
األحمد، ببرقية تهنئة إلى الرئيس أرمني 

ساركسيان رئيس جمهورية أرمينيا 
الصديقة، عبر فيها سموه ع��ن تهاني 
صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح 
األحمد، وتهاني سموه مبناسبة ذكرى 
العيد الوطني ل��ب��الده، متمنيا سموه 

لفخامته موفور الصحة والعافية وللبلد 
الصديق املزيد من التقدم واالزدهار.

كما بعث سمو الشيخ صباح اخلالد 
رئيس مجلس ال���وزراء ببرقية تهنئة 

مماثلة. 

.. وسموه يستقبل أنس الصالح

صباح اخلالد يستقبل رئيس وزير اخلارجية يستقبل سفير »غانا« مبناسبة انتهاء فترة عمله
ديوان احملاسبة

استقبل سمو الشيخ صباح اخلالد رئيس مجلس ال��وزراء في قصر السيف أمس، رئيس ديوان 
احملاسبة فيصل الشايع.

سمو الشيخ صباح اخلالد يستقبل فيصل الشايع

سمو نائب األمير وولي العهد يستقبل الغامن والشايع

أك���د م��ح��اف��ظ ال��ف��روان��ي��ة 
الشيخ مشعل اجل��اب��ر، أن 
ت��ك��رمي ال��رئ��ي��س األم��ري��ك��ي 
دون��ال��د ت��رام��ب لسمو أمير 
البالد الشيخ صباح األحمد 
ومنحه )وس��ام االستحقاق 
العسكري األمريكي برتبة 
قائد أعلى( ألول مرة منذ 29 

عاما “وسام شرف”.
وق���ال احمل���اف���ظ: إن ه��ذا 
الوسام الرفيع ميثل وسام 
“شرف وف��خ��ر ع��ل��ى ص��در 
كل كويتي” تثمينا ملواقف 
ص��اح��ب ال��س��م��و البيضاء 
واجن�����ازات�����ه ال��س��ي��اس��ي��ة 
والدبلوماسية داعيا املولى 
ع���ز وج����ل أن مي���د س��م��وه 

بالصحة والعافية.
وأع���رب ع��ن أس��م��ى آي��ات 
التهاني والتبريكات لسمو 
األمير مبناسبة منح سموه 
ه��ذا ال��وس��ام ال��ذي يؤكد أن 
دور سموه الفاعل لتجاوز 

جميع االن��ق��س��ام��ات عربيا 
ودول��ي��ا ام��ت��دت آث����اره إل��ى 

أق��ص��ى ب��ق��اع األرض فنال 
اإلشادات من كافة املؤسسات 

الدولية والشخصيات البارزة 
في املجتمع الدولي.

محافظ الفروانية: منح سمو األمير 
وسام االستحقاق العسكري األميركي 

29 عامًا فخر لكل كويتي ألول مرة منذ 

ثّمن جهود املنطقة التعليمية ومبادرة النوير 

محافظ »األحمدي« هنأ خريجي الثانوية وأولياء 
أمورهم.. وأشاد بحملة »الكويت نظيفة«

هنأ محافظ األح��م��دي الشيخ ف��واز اخل��ال��د خريجي 
الثانوية وأولياء أمورهم وقال احملافظ في كلمة باملناسبة: 
أصدق التهاني والتبريكات أتوجه بها من القلب إلى بناتي 
الفائقات وأبنائي الفائقني ، وجلميع خريجي الثانوية 
العامة وألولياء أمورهم الكرام من مواطنني ومقيمني في 
محافظة األحمدي خاصة وعلى إمتداد كويتنا احلبيبة 
إجماالً. وأض��اف: والتهنئة موصولة ومقرونة بالشكر 
والتقدير إلى األخوة األفاضل مدير عام وم��دراء اإلدارات 
وجميع القائمني على منطقة األحمدي التعليمية من أعضاء 
الهيئة التدريسية واإلداري���ة واخلدمية، مستحضرين 
اجلهود الكبيرة واحلثيثة التي بذلوها في التخطيط 
والتنفيذ واملتابعة على إمتداد فترة ال��دراس��ة عن ُبعد 
ألول مرة ثم آداء اإلمتحانات وعلى النحو املنشود ، وكل 

األمنيات بالتوفيق والسداد للجميع.
من جهة أخرى، فقد أكد محافظ “األحمدي” عن االعتزاز 

باملشاركة الفاعلة حملافظة األحمدي عبر فريقها التطوعي 
في فعاليات حملة الكويت نظيفة بسواعد أبنائها، معرباً 
عن الشكر والتقدير للشيخة انتصار سالم العلي املؤسس 
والرئيس لشركة النوير الدارة املشاريع غير الربحية 
علي دعوتها الكرمية  للمحافظة باملشاركة ، وعلى اجلهود 
اجلبارة في تنظيم هذه احلملة وحتقيق املواكبة املتميزة 

ل��دول��ة عبر العديد م��ن مؤسساتها الرسمية واالهلية 
والتطوعية ، واملساهمة املشرفة، جنباً إلى جنب مع األسرة 

الدولية في اليوم العاملي لتنظيف البيئة 2020.
واستطرد: الشكر موصول ملختلف اجلهات املشاركة في 
اخلروج بالفعالية التي اقيمت شمال البالد وعلي الوجه 
األمثل وأعضاء الفريق التطوعي حملافظة األحمدي علي 

ادائهم املميز، ودامت الكويت نظيفة بسواعد أبنائها.
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الشيخ مشعل اجلابر

محافظ األحمدي الشيخ فواز اخلالد 

فريق محافظة األحمدي املشارك بحملة الكويت نظيفة 

مسؤولون كويتيون: تاريخ 
سمو األمير اإلنساني 

والقيادي مثال يحتذى به
أكدعدد من املسؤولني الكويتيني أن التكرمي الدولي 
املستمر الذي يحظى به سمو أمير البالد الشيخ صباح 
األحمد، دليل على أن تاريخ سموه االنساني والقيادي 

اضحى مثاال يحتذى به.
وأك��د ه��ؤالء ف��ي تصريحات متفرقة ل��� )كونا( 
على هامش انطالق حملة )الكويت نظيفة بسواعد 
أبنائها(: أن )وس��ام االستحقاق العسكري برتبة 
قائد أعلى( ال��ذي منحه الرئيس األمريكي دونالد 
ترامب لسموه أمس اعتراف بجهوده ودوره في حل 
النزاعات وجتاوز االنقسامات وتقريب وجهات النظر 

والبحث عن احللول السلمية في الشرق األوسط.
وأشار مساعد وزير اخلارجية الكويتي لشؤون 
املنظمات الدولية ناصر الهني إل��ى أن ه��ذا الوسام 
اجلديد مبعث للفخر واالعتزاز وهو تكرمي مستحق 
ملا يقوم به سموه من جهود جبارة لرفع راية الكويت 
وخدمة اإلنسانية معربا عن األم��ل بعودة سموه 

معافى إلى وطنه وأبنائه. 
ورأى أن حصول سمو األمير على هذا الوسام ميثل 
دليال قاطعا على أهمية ما يقوم به سموه على مدار 

سنوات طويلة من جهد مميز لرفع الوطن وأبنائه. 
وتقدم بخالص التهاني والتبريكات ملقام سموه، 
قائاًل: إن هذا الوسام هو لكل أبناء الكويت تقديرا 
واحتفاء باجلهد املميز الذي يقوم به صاحب السمو 

على مختلف الصعد.
من جانبه أكد معاون رئيس األركان بهيئة اإلمداد 
والتموين بوزارة الدفاع اللواء الركن علي الشنفا أن 
تقليد سمو األمير هذا الوسام تكرمي مستحق لسمو 
أمير االنسانية، معرباً عن األمل بعودته إلى الكويت 

ساملاً غامناً معافى من كل سوء.  
 وشدد على أن هذا الوسام هو وسام على صدر كل 
كويتي يفخر ويعتز مبا حققته الكويت من إجنازات 
محلية وعربية وعاملية على مر العصور قائال “ليس 
مبستغرب حصول سموه على ه��ذا التكرمي الذي 
يعد أرفع األوسمة العسكرية التي مينحها الرئيس 
األمريكي لقادة ال��دول احلليفة والصديقة”.   ومن 
ناحيته أشار رئيس فرع العالقات العامة في احلرس 
الوطني العقيد مشعل سعدالله إل��ى أن��ه “عندما 
يحصل أميرنا على هذا الوسام، فهو يعني أنه وسام 
للكويت جميعها ومفخرة لكل كويتي” داعيا الله 
تعالى ان ينعم على سموه مبوفور الصحة والعافية 

وأن يرده للكويت ساملاً غامناً.


