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األمير يتلقى إتصا ًال من خادم احلرمني الشريفني
لإلطمئنان على صحة سموه
تلقى سمو أمير البالد الشيخ صباح
األحمد اجلابر الصباح اتصاال هاتفيا
من أخيه خ��ادم احلرمني الشريفني امللك
سلمان ب��ن عبدالعزيز آل س��ع��ود ملك
اململكة العربية السعودية الشقيقة اطمأن
خالله على صحة سموه وذل��ك بعد أن
تعافى بفضل الله ونعمته من العارض
الصحي ال��ذي تعرض ل��ه سموه وبعد
اجراء الفحوصات الطبية املعتادة متمنيا
لسموه موفور الصحة والعافية.
وقد أع��رب سمو أمير البالد عن بالغ
شكره وتقديره على ما عبر عنه أخوه
خادم احلرمني الشريفني من طيب املشاعر
مقدرا سموه هذه املبادرة األخوية التي
جتسد عمق أواصر العالقات الطيبة بني
البلدين والشعبني الشقيقني متمنيا خلادم
احلرمني الشريفني موفور الصحة ودوام
العافية وللمملكة العربية السعودية
وشعبها الشقيق كل الرفعة واالزدهار في
ظل القيادة احلكيمة ألخيه خادم احلرمني
الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز آل
سعود ملك اململكة العربية السعودية
الشقيقة.

سمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد

خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

من سمو ولي العهد ورئيس احلرس الوطني ورئيس الوزراء

األمير يتلقى رسائل تهنئة بتعافي سموه من العارض الصحي
تلقى صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد
رسالة تهنئة من أخيه سمو ولي العهد الشيخ نواف
األحمد ع��رب فيها عن خالص تهانيه بتعافي سموه
من العارض الصحي سائال سموه املولى تعالى أن
يدمي على سموه رع��اه الله موفور الصحة والعافية
وأن يحفظ سموه ويدميه ذخرا للوطن العزيز وأبنائه
الكرام وراعيا ملسيرته ونهضته لتحقيق املزيد من
التطلعات نحو آفاق التقدم واالزدهار.
و بعث صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح
األحمد برسالة شكر جوابية إلى أخيه سمو ولي العهد
الشيخ نواف األحمد عبر فيها سموه عن خالص شكره
وتقديره على ما أع��رب فيها سموه من تهان ودع��اء
ص��ادق بتعافي سموه من ال��ع��ارض الصحي متمنيا
لسموه موفور الصحة والعافية وأن يوفق اجلميع
لتحقيق كل ما ينشده الوطن العزيز من رفعة ورقي
ومناء.
وتلقى حضرة صاحب السمو أمير البالد رسالة
تهنئة من أخيه سمو الشيخ سالم العلي الصباح رئيس
احلرس الوطني أعرب فيها عن خالص تهانيه وتهاني
منتسبي احلرس الوطني قادة وقوات بتعافي سموه
من العارض الصحي سائال املولى تعالى أن يتم نعمته
وي��دمي على سموه موفور الصحة والعافية ملواصلة
قيادة مسيرة تقدم البالد ونهضتها.
وبعث حضرة صاحب السمو أمير البالد الشيخ
صباح األحمد برسالة شكر جوابية إل��ى أخيه سمو
الشيخ سالم العلي الصباح رئيس احل��رس الوطني
ضمنها سموه خالص شكره وتقديره على ما أعرب
فيها من تهان ودعاء صادق بتعافي سموه من العارض

سمو الشيخ سالم العلي الصباح

سمو الشيخ جابر املبارك

الصحي متمنيا لسموه دوام الصحة وموفور العافية.
كما تلقى صاحب السمو األمير رسالة تهنئة من أخيه
سمو الشيخ جابر املبارك رئيس مجلس الوزراء أعرب
فيها سموه عن خالص تهانيه وتهاني اخوانه الوزراء
بتعافي سموه م��ن ال��ع��ارض الصحي سائال املولى
تعالى أن يدمي على سموه موفور الصحة والعافية
ملواصلة قيادة مسيرة اخلير والنهضة املباركة للوطن
العزيز لتحقيق املزيد من اإلجنازات على صعيد مساره
التنموي الطموح.

وبعث صاحب السمو األمير برسالة شكر جوابية
إل��ى أخيه سمو الشيخ جابر امل��ب��ارك رئيس مجلس
ال��وزراء عبر فيها سموه رع��اه الله عن خالص شكره
وتقديره على ما أع��رب فيها سموه واخ��وان��ه معالي
ال��وزراء من تهان ودع��اء صادق بتعافي سموه حفظه
الله من العارض الصحي سائال سموه الباري جل وعال
أن يدمي على اجلميع موفور الصحة والعافية ويكلل
كافة اجلهود بالتوفيق والسداد لتحقيق كل ما ينشده
الوطن العزيز من تقدم ورقي وازدهار.

 ..وسموه يهنئ رئيس أفغانستان بالعيد الوطني
بعث سمو أمير ال��ب�لاد الشيخ صباح األحمد
اجلابر الصباح ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس
محمد أش��رف غني رئيس جمهورية أفغانستان
اإلسالمية الصديقة عبر فيها سموه عن خالص
تهانيه مبناسبة العيد الوطني لبالده متمنيا سموه

لفخامته موفور الصحة والعافية وللبلد الصديق
دوام التقدم واالزدهار.
وبعث سمو ول��ي العهد الشيخ ن��واف األحمد
اجلابر الصباح ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس
محمد أش��رف غني رئيس جمهورية أفغانستان

اإلسالمية الصديقة عبر فيها عن خالص تهانيه
مبناسبة العيد الوطني لبالده راجيا سموه لفخامته
موفور الصحة والعافية.
كما بعث سمو الشيخ جابر املبارك احلمد الصباح
رئيس مجلس الوزراء ببرقية تهنئة مماثلة.
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ولي العهد يستقبل سفير
الكويت لدى هنغاريا

سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد يستقبل سفير الكويت لدى هنغاريا سعد عبدالله العسعوسي

استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد
اجلابر الصباح بقصر بيان صباح امس سفير

دولة الكويت لدى جمهورية هنغاريا الصديقة
السفير سعد عبدالله العسعوسي

اشاد باجلهود الكبيرة لوزارات الدولة واجلهات املشاركة

وزير األوقاف :جناح بعثة احلج
مبعث للفخر واإلعتزاز
هنأ وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية وزير
الدولة لشؤون البلدية فهد الشعلة ال��وزارات
واجلهات املشاركة في بعثة احلج الكويتية
خالل موسم حج 1440هـ.
وقال الشعلة في تصريح صحافي أن جناح
بعثة احلج الكويتية في مهمتها خالل موسم
احل��ج يبعث الفخر واالع��ت��زاز ملا وص��ل إليه
مستوى اخل��دم��ات املقدمة لضيوف الرحمن
خالل تواجدهم في األراض��ي املقدسة حسبما
اورد موقع سرمد.
مم��ا دف��ع��ن��ا إرس����ال ك��ت��ب تهنئة وشكر
وت��ق��دي��ر إل��ى ن��ائ��ب رئ��ي��س مجلس ال���وزراء
وزير اخلارجية الشيخ صباح اخلالد ،ونائب
رئيس مجلس ال��وزراء وزير الداخلية الشيخ
خالد اجل��راح ،ونائب رئيس مجلس ال��وزراء
ووزي��ر الدولة لشؤون مجلس ال��وزراء أنس
ال��ص��ال��ح ،ووزي���ر الصحة ال��دك��ت��ور الشيخ
باسل الصباح ،ووزير اإلعالم ووزير الدولة
لشؤون الشباب محمد اجلبري ،ورئيس بعثة
احلج الكويتية وكيل وزارة األوقاف والشؤون
اإلسالمية املهندس فريد عمادي ،ونائب رئيس
بعثة احلج الكويتية الوكيل املساعد لإلعالم
وال��ع�لاق��ات اخل��ارج��ي��ة ف��ي وزارة األوق���اف
وال��ش��ؤون اإلسالمية محمد ناصر املطيري،
والقنصل العام لدولة الكويت في جدة ورئيس
فريق وزارة اخلارجية في بعثة احلج الكويتية
وائ��ل العنزي ،ورئيس فريق اإلدارة العامة
لإلطفاء في بعثة احلج الكويتية عمر الكندري،
ورئيس فريق اخلدمات الطبية الدكتور مبارك
العجمي ،ونائب رئيس فريق اخلدمات الطبية
مغير الشمري ،ورئيس فريق وزارة اإلعالم
عبدالعزيز الهالل ،ورئيس فريق جوالة الكويت
فيصل اليتيم ،ورئيس فريق وزارة الداخلية
عبداحملسن العكشان ،ورئيس فريق جمعية

فهد الشعلة

الهالل األحمر  ،ورؤساء فرق واللجان من وزارة
األوقاف والشؤون اإلسالمية.
وأض���اف الشعلة م��ا ك��ان لهذا النجاح أن
يتحقق بعد فضل الله عز وجل إال نتيجة للجهود
الكبيرة التي قامت بها ال����وزارات واجلهات
املشاركة في بعثة احل��ج الكويتية وحرصها
على توفير جميع اإلمكانيات واالحتياجات
الالزمة لضيوف الرحمن خالل تواجدهم ألداء
املناسك مما مكن من حتقيق هذا النجاح الكبير.
وبني الشعلة أن بعثة احلج الكويتية تقوم
بدور كبير من خالل توفيرها جلميع متطلبات
احلجاج من دولة الكويت ومتابعتها احلثيثة
للحمالت الكويتية عبر القيام بدورها الرقابي
والتفتيشي بشكل كامل ،وهو ما جعل البعثة
واحلمالت الكويتية تتبوأ ال��ري��ادة عاملياً في
العمل اإلسالمي ،وتتفوق على نظيراتها من دول
العالم اإلسالمي.

«اخلدمة العسكرية» تدعو مواليد
 2000-1999ملراجعتها

دع��ت هيئة اخل��دم��ة الوطنية العسكرية
في وزارة الدفاع الكويتية املكلفني باخلدمة
الوطنية العسكرية لاللتحاق بالدفعة ()48
ال��ى مراجعة الهيئة خ�لال  30يوما وذل��ك
اعتبارا من األحد املقبل.
وقالت مديرية التوجيه املعنوي والعالقات
العامة ب��ال��وزارة في بيان صحفي أم��س ان
املكلفني باخلدمة ه��م م��ن مواليد  10مايو
 1999ولغاية مواليد  31مارس  2000مبينة
ان إلتحاق املكلفني املطلوبني للخدمة العاملة
ب��ال��دورة سيكون ف��ي السابع م��ن ديسمبر

املقبل .وأضافت ان اإلستدعاء يشمل أيضا
املتخلفني عن الدفعة األول��ى ( )46والدفعة
الثانية ( )47إلستكمال بياناتهم وإج��راء
الفحوصات الطبية واطالعهم على التعليمات
والتوجيهات ألداء اخلدمة العاملة.
ودع��ت الهيئة املكلفني باخلدمة الوطنية
الى اإللتزام والتقيد بهذه الدعوة مبينة ان
م��ن يتخلف ع��ن أداء ه��ذا ال��واج��ب الوطني
سيعرض نفسه للعقوبات املقررة بالقانون
رقم  20لسنة  2015بشأن اخلدمة الوطنية
العسكرية.

