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الشيخ ناصر صباح أثناء مراسم استالم وسام االستحقاق 

الرئيس األمريكي مينح وسام االستحقاق العسكري برتبة قائد أعلى لسمو أمير البالد

ناصر الصباح: املبادرة الكرمية تعكس املكانة العزيزة
لسمو األمير وللكويت لدى اإلدارة األمريكية 

أعلن وزي��ر ش��ؤون الديوان األميري 
ال��ش��ي��خ ع��ل��ي اجل����راح، ب���أن الرئيس 
دون��ال��د ج��ي ت��رام��ب، رئيس ال��والي��ات 
املتحدة األمريكية الصديقة، منح وسام 
االستحقاق العسكري برتبة قائد أعلى 
لصاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح 
األح��م��د، وذل���ك ف��ي م��راس��م أقيمت في 
املكتب البيضاوي في البيت االبيض يوم 

اجلمعة املوافق 18 سبتمبر 2020.
وي��أت��ي ه���ذا ال��ت��ك��رمي م��ن الرئيس 
األمريكي دونالد جي ترامب، اعترافاً 
باجلهود العظيمة وال��دؤوب��ة وال��دور 
الكبير ال��ذي ي��ق��وده سمو أمير البالد 
في املنطقة والعالم وتتويجاً لعالقات 
الشراكة التاريخية واملتميزة بني دولة 
الكويت والواليات املتحدة األمريكية، 
التي ام��ت��دت على م��دى عقود وتزامنا 
مع ق��رب حلول الذكرى الستني إلقامة 
ال��ع��الق��ات الدبلوماسية ب��ني البلدين 
الصديقني. ويعتبر وس��ام االستحقاق 
العسكري برتبة قائد أعلى م��ن أرف��ع 
األوسمة العسكرية التي قلما مينحها 
الرئيس األمريكي لقادة الدول احلليفة 
خالل فترات تاريخية بحيث حصل عليه 
أحد عشر رئيس دولة فقط ومت منح آخر 

وسام في عام 1991.
وقد مثل صاحب السمو أمير البالد، 
الشيخ ناصر صباح األحمد في مراسم 
اس��ت��الم وس���ام االس��ت��ح��ق��اق م��ن قبل 

الرئيس االمريكي دونالد جي ترامب.
وق��ال الشيخ ناصر صباح األحمد: 
إنه بتكليف من سمو نائب األمير وولي 
العهد الشيخ ن��واف األح��م��د، تشرفت 
باستالم وس��ام االستحقاق العسكري 
برتبة قائد أعلى نيابة عن صاحب السمو 
أمير البالد الشيخ صباح األحمد، شافاه 
الله وعافاه، من رئيس الواليات املتحدة 

األمريكية الصديقة دونالد ترامب.
جاء ذلك في تصريح خاص ل� )كونا( 
عقب منح الرئيس األم��ري��ك��ي دونالد 
ت��رام��ب أول أم��س )وس���ام االستحقاق 
العسكري برتبة قائد أعلى( لصاحب 
السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد، 
في مراسم أقيمت في املكتب البيضاوي 

في البيت األبيض.
وأض��اف الشيخ ناصر الصباح أنه 
أع��رب خ��الل مراسم التسليم للرئيس 
ترامب “عن بالغ شكر وتقدير صاحب 
السمو أمير ال��ب��الد وال��ك��وي��ت حكومة 
وشعبا على ه��ذه امل��ب��ادرة الكرمية من 
فخامته، التي تعكس املكانة العزيزة 
لسموه ول��دول��ة الكويت ل��دى اإلدارة 
األمريكية ومتثل كذلك اعترافاً بالدور 
الكبير واملسيرة الدؤوبة لصاحب السمو 
أمير ال��ب��الد ف��ي بناء وتعزيز عالقات 
التعاون االستراتيجية مع الواليات 
املتحدة األمريكية، انطالقاً من عالقات 

الشراكة والصداقة التي جتمع بلدينا 
وشعبينا على مدى عقود عديدة”.

وكان البيت األبيض أعلن في بيان 
أن��ه “لطاملا ك��ان صاحب السمو أمير 

البالد القائد في الشرق األوس��ط منذ 
عقود حقاً صديقاً وشريكاً ال يتزعزع 

للواليات املتحدة”.
وأض��اف البيان أن سمو األمير “قدم 
دعماً ال غنى عنه للواليات املتحدة من 
خ��الل عملية ح��ري��ة ال��ع��راق وعملية 
احلرية الدائمة وحملة هزمية )ما يسمى 

تنظيم الدولة اإلسالمية( )داعش(”.
وأشار إلى أن سمو األمير “هو أيضاً 
دبلوماسي ال مثيل له حيث شغل منصب 
وزي��ر خارجية ب��الده مل��دة 40 عاماً”، 
مضيفاً أن “وساطته التي ال تعرف الكلل 
للنزاعات في الشرق األوسط جنحت في 
سد االنقسامات في ظل أكثر الظروف 

صعوبة”.
وأكد أن ترامب “مسرور للغاية” ملنح 
هذا التكرمي لصديقه العزيز )صاحب 

السمو( األمير الشيخ صباح األحمد.
ول���ف���ت ال���ب���ي���ان إل����ى أن “وسام 
االستحقاق بدرجة قائد أعلى هو وسام 
مرموق ن��ادراً ما مينح، كما أنه ال ميكن 
منحه إال من قبل الرئيس عادة لرؤساء 
ال����دول أو رؤس����اء ح��ك��وم��ات ال��ب��ل��دان 
األخرى”، مبيناً أنه “مت منح هذا التكرمي 

آخر مرة في عام 1991.
وحضر املراسم سفير دول��ة الكويت 
لدى الواليات املتحدة األمريكية الشيخ 
سالم الصباح ووزير اخلزانة األمريكي 
ستيفن منوتشني وم��س��ت��ش��ار األم��ن 
القومي األمريكي روبرت أوبراين وكبير 
موظفي البيت األب��ي��ض م���ارك ميدوز 
ومستشار الرئيس األمريكي جاريد 

كوشنر.
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اجلبري: أعمال سمو األمير 
اخلالدة ترجمت أوسمة دولية

قال وزير اإلعالم ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد 
اجلبري: إن أعمال سمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد، 

املختلفة اخلالدة ترجمها العالم أوسمة دولية متنوعة.
وأض��اف الوزير اجلبري على حسابه في )تويتر( أن 
تكرمي سمو األمير ومنحه )وسام االستحقاق العسكري 
بدرجة قائد أعلى( من الرئيس األمريكي دونالد ترامب 
يضيف وس��ام��ا ج��دي��دا إل��ى أوس��م��ة س��م��وه اإلنسانية 
والدبلوماسية والسياسية وينقل الكويت من احملافل 
اإلقليمية إلى احملافل الدولية. وأكد  أن سمو األمير عمل 
جاهدا على مدى عقود مضت من أجل ترسيخ اسم الكويت 
عامليا من خالل أعمال خالدة ترجمت من خالل املنظمات 
العاملية إلى أوسمة دولية.وسأل اجلبري الله عز وجل أن 
يشافي سمو األمير ويعافيه ليرجع إلى بلده ويكمل مسيرة 

اإلجناز التي سيخلدها التاريخ.

وزير العدل: سمو األمير 
لم يتأخر عن دعم الشعوب 

والبالد املنكوبة 
قال وزير العدل ووزير األوق��اف والشؤون اإلسالمية 
املستشار الدكتور فهد العفاسي أمس: إن وسام االستحقاق 
العسكري األمريكي يضاف إلى األوسمة التي استحقها 
سمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد، طوال عمله الدؤوب 

وعطائه غير احملدود للعالم أجمع.
ورفع العفاسي في تصريح صحفي إلى صاحب السمو 
أمير البالد أسمى التهاني والتبريكات مبناسبة منح سموه 
وسام االستحقاق العسكري برتبة قائد أعلى من الرئيس 

األمريكي دونالد ترامب.
وأكد أن سمو األمير لم يتوانى أو يتأخر بدعم الشعوب 
والبالد املنكوبة ورف��ع املعاناة عنها، معربا عن مشاعر 
الفخر واالعتزاز باالنتماء لهذا الوطن املعطاء حتت قيادة 
سموه. وق��ال: إن كافة األوسمة التي استحقها هي شكر 
وعرفان من العالم جتاه األعمال وامل��ب��ادرات االنسانية 
لسمو أمير البالد. ودعا العفاسي املولى عز وجل أن يشفي 
سمو األمير ومين عليه بوافر الصحة ويبعد عنه كل مكروه 

ويعيده الى وطنه ساملا معافى.

وزير التربية: وسام االستحقاق 
العسكري األمريكي يعكس 

مكانة سموه العاملية
عبر وزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور سعود 
احلربي عن اع��ت��زازه وفخره مبنح صاحب السمو أمير 
البالد الشيخ صباح األحمد وسام االستحقاق العسكري 

برتبة قائد أعلى من الرئيس األمريكي دونالد ترامب.
وهنأ الوزير احلربي في تصريح صحفي صاحب السمو 
بهذا التكرمي املستحق، مؤكدا أنه يعكس املكانة العاملية 
التي يحظى بها سموه وسياسته احلكيمة ودوره احملوري 

في القضايا الدولية واإلقليمية.
وأع��رب عن خالص أمنياته مبزيد من التقدم لدولتنا 
احلبيبة الكويت حتت قيادة والد اجلميع أمير اإلنسانية 
داعيا املولى عز وجل أن ينعم على سموه مبوفور الصحة 

وأن يعود إلى أرض الوطن في أمت الصحة والعافية.

الشيخ ناصر صباح األحمد يتسلم من الرئيس األمريكي دونالد ترامب وسام االستحقاق

الرئيس األمريكي دونالد ترامب و الشيخ ناصر صباح األحمد وبعض احلضور

في  البالد  ألمير  الدؤوبة  واملسيرة  الكبير  بالدور  اعترافًا  متثل 
األمريكية املتحدة  الواليات  مع  التعاون  عالقات  وتعزيز  بناء 

ترامب يتوسط الشيخ ناصر صباح األحمد و الشيخ سالم الصباح 

هنأ محافظ األحمدي الشيخ ف��واز اخلالد 
صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد 
بتقلد وسام االستحقاق العسكري برتبة قائد 

أعلى من الرئيس دونالد  ترامب.
وقال اخلالد في رسالة وجهها إلى سموه: 
أخلص آي��ات التهاني القلبية والتبريكات 

يشرفني أن ارفعها باألصالة عن نفسى ونيابة 
عن أهالي ومقيمي محافظة األحمدي الكرام أن 
أرفعها إلى صاحب السمو أمير البالد الشيخ 
صباح األحمد قائد العمل اإلنساني مبناسبة 
تقليد سموه وسام االستحقاق العسكري برتبة 
قائد أعلى، من قبل الرئيس دون��ال��د  ترامب 

رئيس الواليات املتحدة األميركية الصديقة.
وأضاف: إن هذا التقليد يعد مبثابة تتويج 
للسجل العاملي احل��اف��ل ب��اإلج��الل والتقدير 
لسموه ولدولة الكويت احلبيبة. سائالً املولي 
جلت ق��درت��ه أن يعجل بتمام شفاء صاحب 

السمو وعودته ساملاً غامناً إلى وطنه وأهله.

محافظ األحمدي: الوسام يتوج السجل العاملي
احلافل باإلجالل والتقدير لسموه وللكويت  هنأت وزيرة األشغال العامة 

ووزير الدولة لشؤون اإلسكان 
الدكتورة رن��ا الفارس صاحب 
السمو أميرالبالد الشيخ صباح 
األح��م��د، مبناسبة منح سموه 
وس���ام االستحقاق العسكري 
برتبة قائد أعلى وال���ذي منح 
لسموه من قبل رئيس الواليات 
املتحدة األمريكية دونالد ترامب. 

وق��ال��ت ال��ف��ارس ف��ي تصريح 
صحفي أم���س: إن منح سموه 
وس���ام االستحقاق العسكري 
برتبة قائد أعلى هو من أرفع 
األوسمة العسكرية من رئيس 
ال��والي��ات املتحدة األمريكية، 
وأس���أل ال��ل��ه العلي القدير ان 
يعجل بشفاء سمو امير البالد 

ويعيده إلينا ساملا معافاً”.

وزيرة »اإلسكان« تهنئ سمو أمير البالد 


