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استقبل كوكبة من الضباط اجلدد

وزير »الداخلية« يهنئ نائب األمير مبنح أمير البالد 
وسام االستحقاق العسكري األميركي

ـــوزراء ووزيــر الداخلية  رفــع نائب رئيس مجلس ال
ــر الدولة لشؤون مجلس الـــوزراء أنــس الصالح،  ووزي
أسمى آيــات التهاني والتبريكات إلى سمو نائب األمير 
وولي العهد الشيخ نواف األحمد، مبناسبة منح سمو أمير 
البالد الشيخ صباح األحمد وسام االستحقاق العسكري 

األمريكي برتبة قائد أعلى.
وذكرت االدارة العامة للعالقات االعالم االمني بالوزارة 
في بيان صحفي أمس، أن الوزير الصالح أعرب في برقيته 
عن فخره واعتزازه وجميع منتسبي وزارة الداخلية بهذا 

التكرمي املستحق.
وقال: “يشرفني باإلصالة عن نفسه ونيابة عن جميع 
منتسبي وزارة الداخلية أن أرفــع ملقام سموكم الكرمي 
أسمى آيــات التهاني والتبريكات مبناسبة منح صاحب 
السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد، وسام االستحقاق 
العسكري برتبة قــائــد أعــلــى مــن قبل فخامة الرئيس 

األمريكي دونالد ترامب”.
وأوضح أن “ما حصل عليه سموه من تكرمي هو اعتراف 
عاملي وتتويج جلهود سموه التي شملت كافة أنحاء العالم 
في شتى املــجــاالت فقد رســم سموه على مــدى عقود من 
الزمن منهجا دبلوماسيا كويتيا حتول إلى مدرسة عاملية 
إلرساء السالم وفض النزاعات ونبارك لسموه رعاه الله 
هذا التكرمي واإلجناز الذي سيخلده التاريخ باسم الكويت 

وأميرها”.
ودعا الصالح املولى تعالى أن يحفظ سموه بعنايته 
ورعايته وأن يدمي عليه موفور الصحة ومتام العافية وأن 
يعيده الله إلى أرض الوطن مشافا معافى بإذنه عز وجل 
وأن يدمي على الوطن العزيز أمنه واستقراره وازدهــاره 
في ظل القيادة احلكيمة والرشيدة لسمو أمير البالد وسمو 

نائب األمير وولي العهد.
من جهة أخرى، فقد استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير الداخلية الكويتي أنس الصالح، أول أمس، كوكبة 

جديدة من الضباط اخلريجني من األكادميية البحرية 
البولندية وعددهم 18 ضابطاً إلى جانب ضابط هندسة 
كهربائية تخرج من جامعة )فلوريدا إنترناشيونال( 
في الــواليــات املتحدة األمريكية. ونقلت االدارة العامة 
للعالقات العامة واإلعالم األمني بالوزارة في بيان صحفي 
عن الوزير الصالح تهنئته بهذه املناسبة أبناءه اخلريجني 
على شــرف االلتحاق باخلدمة العسكرية وااللتحاق 
بزمالئهم وحصولهم على الــشــهــادات مــن اجلامعات 
األوروبية واألمريكية إضافة الى شرف االلتحاق بقطاع 

احلدود )اإلدارة العامة خلفر السواحل(.
وأوصى الصالح الضباط اجلدد بحفظ األمن وتطبيق 
القانون واحلفاظ على اآلداب العامة وعلى حريات الناس 

وحقوقها داعيا الله إلى أن يوفقهم “بهذه املهمة العظيمة”.

كما سأل الله عز وجل “الشفاء العاجل للقائد األعلى 
للقوات املسلحة صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح 
األحمد وأن يرده إلينا ساملاً غامناً، وأن يحفظ سمو نائب 
األمير وولــي العهد الشيخ نــواف األحمد ويلبسه ثوب 

الصحة والعافية”.
من جانبهم أعــرب الضباط اخلريجون عن شكرهم 
وتقديرهم للوزير الصالح والقيادات األمنية كافة مؤكدين 
أنهم سيكونون عند حسن الظن وانــهــم سيبذلون ما 

بوسعهم من أجل رفعة الوطن وسالمة أراضيه.
يذكر أن االستقبال حضره كل من وكيل وزارة الداخلية 
الفريق عــصــام النهام واملــديــر الــعــام ألكــادميــيــة سعد 
العبدالله للعلوم األمنية اللواء ناصر بورسلي ومساعد 

مدير عام شؤون األكادميية العميد علي الوهيب.

»النجاة اخليرية« جتهز مركزًا 
صحيًا في ريف »حلج« اليمنية

دشنت السلطة احمللية مبحافظة )حلج( جنوبي 
اليمن، أول أمس،  العمل باملركز الصحي مبديرية 
)القبيطة( الذي مت جتهيزه باملعدات والتجهيزات 
االساسية الــالزمــة لتشغيله بــإشــراف )جمعية 
النجاة اخلــيــريــة( بــدولــة الكويت ضمن حملة 

)الكويت بجانبكم( املستمرة منذ ست سنوات.
وقالت )مؤسسة ينابيع اخلير( املنفذة للمشروع 
في بيان: إن املشروع الذي مت متويله من قبل )جلنة 
زكــاة كيفان( وبإشراف )جمعية النجاة( يهدف 
لالرتقاء مبستوى األداء مبرافق )املركز الصحي( 

وأقسامه لتقدمي خدمات طبية مالئمة ملواطني 
منطقة )املعقم( وتخفيف معاناتهم.

وأضافت أنه مت تزويد املركز بأجهزة ومعدات 
تشمل جهازاً للفحص باملوجات فــوق الصوتية 
)ألــتــرا ســاونــد( واســطــوانــات اكسجني واجهزة 
املختبر األساسية وثالجة حفظ السوائل واألدوية 
ومنظومة كهرباء بالطاقة الشمسية، إضافة 
ــرف خــاصــة للطبيب الــعــام والــرقــود  لتجهيز غ
والوالدة وتزويد املركز بأدوية وعالجات أساسية 

مجانية.

وزير الداخلية يستقبل كوكبة من الضباط اجلدد

»إحياء التراث«: تكرمي سمو األمير شهادة تضاف إلى سجله 
احلافل في ريادة العمل السياسي والدولي واإلنساني

أكــدت جمعية إحياء التراث اإلسالمي، أن حصول 
صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد، على 
وسام االستحقاق بدرجة قائد أعلى، وتكرميه من قبل 
الواليات املتحدة األمريكية شهادة أخرى تضاف إلى 
السجل احلافل لصاحب السمو في ريــادة سموه في 
العمل السياسي والدولي، وفي مجال العمل اإلنساني، 
وال شــك أن تكرمي صاحب السمو اعــتــراف وتقدير 
للجهود الكبيرة التي بذلها سموه، وال سيما في دعم 
العمل اإلنساني عبر املنظمات احمللية والدولية، ودوره 
فــي بناء عــالقــات التعاون االستراتيجية وعالقات 

الشراكة والصداقة وتعزيزها على مدى عقود عديدة. 
و قال رئيس جمعية إحياء التراث اإلسالمي الشيخ 
طارق العيسى: إن قيام دولة كبرى كالواليات املتحدة 
األمريكية، وقبلها قيام أكبر منظمة دولية وهي )منظمة 
األمم املتحدة( بتكرمي صاحب السمو، ال شــك بأنه 
اعتراف دولي مبكانة الكويت ودورهــا، فالكويت منذ 
تأسيسها مركز عربي إسالمي وعاملي للعمل اخلــيري 
واإلنــســانــي، ويشــهد لها بذلك عطاؤها وأعمالها 
اإلنسانية الكبيرة التي وصلت إلى دول العالم كلها 
تقريباً، وتكرمي الواليات املتحدة، بعد تكرمي منظمة 

األمم املتحدة، تأكيد وشهادة بهذه املكانة املرموقة. وال 
شك أن هذا التكرمي لصاحب السمو أمير البالد تكرمي 
لدولة الكويت ولشعبها، وله أثره الكبير في التفاف 
دول العالم وشعوبها أجمع حول الكويت، وتأييدها في 

قضاياها احمللية والعاملية.
وفــي ختام تصريحه، قــال طــارق العيسى رئيس 
جمعية إحياء التراث اإلســالمــي: إننا جميعاً )أبناء 
الشعب الكويتي( ندعو الله -عــز وجــل- أن يحفظ 
صاحب السمو أمير البالد، وأن يلبسه ثوب الصحة 

والعافية، وأن يعود إلينا ساملاً غامناً معافى. 


