
»الدفاع« تفرج عن املوقوفني انضباطيًا احتفااًل باألعياد الوطنية
مبناسبة ذكرى العيد الوطني وعيد التحرير وبناًء 
على توجيهات نائب رئيس مجلس ال��وزراء ووزير 
الدفاع الشيخ أحمد املنصور، أصدر رئيس األركان 
العامة للجيش الفريق الركن محمد خالد اخلضر 
قراراً بهذه املناسبة أمر فيه باإلفراج عن العسكريني 

املوقوفني إنضباطياً.وتأتي هذه اللفتة الكرمية إمياناً 
من معاليه مبشاركة أبنائه العسكريني ذويهم فرحة 
األعياد الوطنية، وبهذه املناسبة هنأ نائب رئيس 
مجلس ال���وزراء ووزي��ر ال��دف��اع أب��ن��اءه العسكريني 
متمنيا من الله العلي القدير أن يعيد هذه املناسبات 

السعيدة على اجلميع باخلير واليمن والبركات، وأن 
يدمي علينا نعمة األمن واألم��ان والعزة والرفعة في 
ظل قيادة صاحب السمو أمير البالد القائد األعلى 
للقوات املسلحة الشيخ صباح األحمد ، وسمو ولي 

العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء.

2
سموه هنأ رئيسة إستونيا بالعيد الوطني لبالدها

األمير يتلقى برقيات تهان مبناسبة األعياد الوطنية
تلقى صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح 
األحمد برقيات تهان مبناسبة الذكرى التاسعة 
واخلمسني للعيد الوطني وال��ذك��رى التاسعة 
والعشرين لعيد التحرير من إخوانه سمو ولي 
العهد الشيخ نواف األحمد ورئيس مجلس األمة 
م��رزوق ال��غ��امن، وسمو رئيس احل��رس الوطني 
الشيخ سالم العلي ونائب رئيس احلرس الوطني 
الشيخ مشعل األحمد، وسمو الشيخ ناصر احملمد 
وسمو الشيخ جابر املبارك وسمو الشيخ صباح 
اخلالد رئيس مجلس ال���وزراء، أعربوا فيها عن 
مشاعر ال��والء وال��وف��اء للوطن العزيز وخالص 
الدعاء لصاحب السمو أمير البالد بأن مين الباري 
عز وجل على سموه مبوفور الصحة ودوام العافية 

ملواصلة ق��ي��ادة مسيرة اخلير والعطاء للوطن 
العزيز وحتقيق املزيد مما ينشده الوطن من مناء 

ونهضة وازدهار في ظل القيادة احلكيمة لسموه.
وقد بادلهم سموه التهاني بهاتني املناسبتني 
الوطنيتني العزيزتني على نفوس اجلميع مقدرا 
لهم ما أعربوا عنه من صادق الدعاء لسموه وكرمي 
املشاعر نحو الوطن العزيز، سائال سموه املولى 
تعالى أن يوفق اجلميع ويسدد اخلطى خلدمة 
الوطن الغالي ورفعته، متمنيا لهم موفور الصحة 
والعافية، مستذكرا سموه شهداء الكويت األبرار 
وما قدموه من تضحيات جليلة للوطن العزيز، 
ضارعا إل��ى املولى تعالى ان يتغمدهم بواسع 
رحمته ويسكنهم فسيح جناته وينزلهم منازل 

ال��ش��ه��داء. كما تلقى صاحب السمو أمير البالد 
الشيخ صباح األحمد برقيات تهان من إخوانه 
أصحاب اجلاللة والسمو قادة دول مجلس التعاون 
ل��دول اخلليج العربية و ق��ادة ال���دول العربية 
الشقيقة والدول الصديقة وذلك مبناسبة الذكرى 
التاسعة واخلمسني للعيد الوطني وال��ذك��رى 

التاسعة والعشرين لعيد التحرير.
وقد بعث سموه ببرقيات شكر جوابية ضمنها 
بالغ شكره وتقديره على ما أعربوا عنه من طيب 
املشاعر بهاتني املناسبتني الوطنيتني، متمنيا لهم 
دوام الصحة وموفور العافية وللعالقات الطيبة 
بني دول��ة الكويت وال���دول الشقيقة والصديقة 
املزيد من التطور والنماء. من جهة أخرى فقد بعث 

صاحب السمو امير البالد الشيخ صباح األحمد 
ببرقية تهنئة إل��ى الرئيسة كيرستي كاليواليد 
رئيسة جمهورية إستونيا الصديقة، عبر فيها 
سموه حفظه عن خالص تهانيه مبناسبة العيد 
الوطني لبالدها، متمنيا سموه لفخامتها دوام 
الصحة والعافية وللبلد الصديق ك��ل التقدم 
واالزده��ار. وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف 
األح��م��د ببرقية تهنئة إل��ى الرئيسة كيرستي 
كاليواليد رئيسة جمهورية إستونيا الصديقة 
ضمنها سموه خالص تهانيه مبناسبة العيد 
الوطني لبالدها، متمنيا سموه لفخامتها موفور 
الصحة والعافية. كما بعث سمو الشيخ صباح 
سمو أمير البالد الشيخ صباح األحمداخلالد رئيس مجلس الوزراء ببرقية تهنئة مماثلة.
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سموه يتبادل التهاني باألعياد الوطنية مع كبار الشيوخ واملسؤولني 

ولي العهد يستقبل الدعيج
  

اس��ت��ق��ب��ل س��م��و ول���ي العهد 
الشيخ نواف األحمد بقصر بيان 
ص��ب��اح أم��س الشيخ الدكتور 

إبراهيم الدعيج.
من جهة أخرى فقد تلقى سمو 
ولي العهد الشيخ نواف األحمد 
برقية تهنئة من رئيس مجلس 
األمة م��رزوق الغامن أعرب فيها 
معاليه وإخوانه أعضاء مجلس 
األم��ة ع��ن أسمى آي��ات التهاني 
وأزكى التبريكات بحلول ذكرى 
العيد الوطني التاسع واخلمسني 
لدولة الكويت والذكرى التاسعة 
وال��ع��ش��ري��ن ل��ي��وم ال��ت��ح��ري��ر 
مستذكرين بكل إج��الل ما قدمه 
اآلب��اء وأبناء الوطن املخلصون 
م��ن تضحيات خ��ط��ت لوطننا 
العزيز الكويت تاريخا يصدح 
بالفداء والتضحية لتراب هذا 
ال��وط��ن ال��غ��ال��ي وم���ا س��ط��روه 

للعالم من أروع الصور وانفس 
امل��الح��م ف��ي اإلخ���الص للوطن 
ول��ق��ي��ادت��ه ال���ع���زي���زة وب���ذل 
النفوس ف��ي سبيل إع��الء راي��ة 
الوطن وحقه في حريته ووالئه 
وانتمائه ورس��م��وا م��ن خاللها 
املنهج ال��واض��ح بقيم ال��وف��اء 
والعطاء م��ن أج��ل رق��ي الوطن 
ومن���وه وازده�����اره واالل��ت��ف��اف 
حول القيادة السياسية في أحلك 
ال��ظ��روف، معبرا عما في قلوب 
أب��ن��اء ال��وط��ن كافة راف��ع��ا أكف 
الضراعة إلى الله العلي القدير 
ب��أن ميتع سموه بالعمر املديد 
ساملا معافى وأن ي��دمي سموه 
لوطننا احلبيب الكويت ولشعبه 
املخلص ذخرا وعزا وخير سند 
وعضيد حلضرة صاحب السمو 

أمير البالد.
وق��د بعث سمو ول��ي العهد 

الشيخ نواف األحمد برقية شكر 
جوابيه إلى رئيس مجلس األمة 
م���رزوق ال��غ��امن ضمنها سموه 
خ��ال��ص التهاني والتبريكات 
ع��ل��ى م���ا ع��ب��ر ع��ن��ه م��ع��ال��ي��ه 
وإخ��وان��ه أعضاء مجلس األمة 
بهاتني املناسبتني العزيزتني 
علينا جميعا، داعيا املولى عز 
وجل أن يعيد هذه األيام الغالية 
عليه وهو يرفل في ثوب الصحة 
والعافية، مثمنا تواصله الكرمي 
وم���ش���اع���ره ال����ودي����ة، م��ع��رب��ا 
سموه عن بالغ تقديره للدور 
الوطني الكبير املنوط باملؤسسة 
التشريعية ألجل خدمة وطننا 
الغالي سائال املولى في عليائه 
ب��خ��ال��ص ال���دع���وات أن يوفقه 
وي���س���دد ع��ل��ى دروب اخل��ي��ر 
خ��ط��اه ول��ب��ل��دن��ا ال��ع��زي��ز دوام 
األمن واألمان واملزيد من التقدم 

واالزده�����ار حت��ت ظ��ل ال��ق��ي��ادة 
احلكيمة لصاحب السمو أمير 
البالد الشيخ صباح األحمد ذخرا 

للبالد وقائدا للعمل اإلنساني.
وب���ع���ث س��م��و ول����ي ال��ع��ه��د 
ببرقيتي تهنئة إلى سمو الشيخ 
س��ال��م ال��ع��ل��ي رئ��ي��س احل��رس 
ال���وط���ن���ي و ال��ش��ي��خ م��ب��ارك 
العبدالله، عبر فيهما سموه عن 
أصدق التهاني واطيب التبريكات 
مب��ن��اس��ب��ة ال���ذك���رى التاسعة 
واخلمسني للعيد الوطني لدولة 
الكويت وذك��رى ي��وم التحرير 
التاسع والعشرين، داعيا املولى 
ع��ز وج��ل أن يعيد ه��ذه األي��ام 
الغالية وأمثالها عليهم وهم 
يتمتعون مبوفور الصحة ومتام 
العافية وعلى وطننا الغالي 
وشعبه الوفي باملزيد من األمن 
واألم��ان والتقدم واالزده��ار في 

ظ��ل راع��ي مسيرتنا ونهضتنا 
صاحب السمو الشيخ صباح 
األحمد أمير البالد ذخ��را للبالد 

وقائدا للعمل اإلنساني.  
وقد تلقى سموه برقيتي شكر 
جوابيتني من سمو الشيخ سالم 
العلي رئيس احلرس الوطني و 
الشيخ مبارك العبدالله ضمناها 
خ��ال��ص التهاني والتبريكات 
بهاتني املناسبتني العزيزتني 
على أهل الكويت الكرام، سائلني 
ال��ل��ه ع��ز وج��ل أن يعيد أمثال 
ه��ذه امل��ن��اس��ب��ات الغالية على 
سموه وهو ينعم بوافر الصحة 
والعافية وأن يدمي على وطننا 
احلبيب واملواطنني الكرام الرفعة 
والرخاء واألمان واالزدهار وأن 
يعلي م��ن��ازل شهدائنا األب��رار 
ب��ال��ف��ردوس األع��ل��ى إن��ه سميع 

مجيب الدعاء.  

كما تلقى سمو ول��ي العهد 
الشيخ ن��واف األح��م��د برقيات 
تهنئة من كبار الشيوخ  ونائب 
رئيس احل��رس الوطني الشيخ 
مشعل األح��م��د وس��م��و الشيخ 
ناصر احملمد وسمو الشيخ جابر 
امل��ب��ارك وس��م��و الشيخ صباح 
اخلالد رئيس مجلس ال��وزراء 
ضمنوها أصدق التهاني وأسمى 
ال��ت��ب��ري��ك��ات م��ع إش���راق���ة ه��ذه 
األي��ام اخلالدة في ذاك��رة الوطن 
ووج���دان أبنائه األوف��ي��اء التي 
سطر أج��دادن��ا تاريخا وطنيا 
حافال بالتضحية، عّبر مسيرة 
مباركة بذلوا فيها أرواحهم فداء 
للوطن سائلني الله جل وعال أن 
يتغمد ش��ه��داء ال��وط��ن األطهار 
ب��واس��ع رحمته وأن يسكنهم 
فسيح جناته مستذكرين بكل 
الفخر واالع��ت��زاز جهود سموه 
اخل��ي��رة واجن��ازات��ه املشهودة 
ف���ي خ��دم��ة ك��وي��ت��ن��ا ال��غ��ال��ي��ة 
وال���رع���اي���ة ال��ك��رمي��ة ألب��ن��ائ��ه 
بسياسة حكيمة ورؤي��ة ثاقبة 
حلاضرهم ومستقبلهم، متمنني 
لسموه دوام الصحة العافية 
ولبالدنا احلبيبة نعمة األم��ن 

واالستقرار والتقدم واالزده��ار 
في ظل القيادة احلكيمة والرعاية 
الكرمية لصاحب السمو أمير 

البالد الشيخ صباح األحمد.
ك��م��ا ت��ل��ق��ى س��م��وه ب��رق��ي��ات 
التهاني من الوزراء و احملافظني 
وك���ب���ار امل��س��ؤول��ني ب��ال��دول��ة 
وأع��ض��اء السلك الدبلوماسي 
وأعضاء مجلس األمة وعدد كبير 
من املواطنني ال��ك��رام واملقيمني 
األوف���ي���اء ب��ه��ات��ني املناسبتني 
الوطنيتني العزيزتني على قلوبنا 
جميعا، راج���ني ال��ل��ه سبحانه 
وت��ع��ال��ى أن ي��دمي على سموه 
الصحة والعافية والعمر املديد 
وعلى دولتنا احلبيبة مبزيد من 
التقدم واالزده��ار والرخاء وأن 
يحقق م��ا تصبو إل��ي��ه م��ن عزة 

ورفعة ومناء.
وق��د بعث سمو ول��ي العهد 
الشيخ ن��واف األحمد ببرقيات 
شكر جوابية للجميع أعرب فيها 
سموه عن بالغ شكره وتقديره 
على ما عبروا عنه من مشاعر 
ص��ادق��ة ج��س��دت روح ال��وح��دة 
الوطنية ألهل الكويت األوفياء، 
مثمنا سموه قيم الوالء والوفاء 

ألبناء الكويت مما حفظ للوطن 
وحدته وقوته على مر األزمنة 
واإلجن��ازات التي حققها شباب 
ال��ك��وي��ت ف��ي مختلف امل��ج��االت 
سائال الله عز وجل أن يعيد هذه 
املناسبات الغالية على قلوبنا 
جميعا وع��ل��ى وطننا الغالي 
مب��زي��د م��ن ال��ت��ق��دم واالزده����ار 
والرفعة والرخاء وأن يدمي عليه 
نعمة األمن واألمان واالستقرار 
حتت ظل القيادة احلكيمة لقائد 
مسيرتنا وراعي نهضتنا صاحب 
السمو أمير البالد الشيخ صباح 
األحمد ذخرا للبالد وقائدا للعمل 
اإلنساني، مستذكرا سموه شهداء 
الكويت وما قدموه من تضحيات 
ج��ل��ي��ل��ة وج������ادوا ب��أرواح��ه��م 
ف��ي سبيل احل��ف��اظ على ت��راب 
الوطن العزيز وس��ط��روا أروع 
البطوالت والتضحيات وبذلوا 
ارواح��ه��م إلع���الء راي���ة الوطن 
الغالي والذود عن ترابه الطاهر، 
متضرعا ال��ى املولى تعالى أن 
يتغمدهم بواسع رحمته وعظيم 
رضوانه ويسكنهم فسيح جناته 
مع النبيني والصديقني والشهداء 

األبرار وحسن أولئك رفيقا. 

سمو ولي العهد يستقبل الشيخ إبراهيم الدعيج

وزير اخلارجية يتسلم رسالة خطية 
من نائب رئيس مجلس الوزراء 

ووزير اخلارجية في قطر

تسلم وزير اخلارجية الكويتي الشيخ الدكتور 
أحمد ناصر احملمد رسالة خطية من أخيه نائب 
رئيس مجلس ال��وزراء ووزير اخلارجية بدولة 
قطر الشقيقة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل 
ثاني تتصل بالعالقات الثنائية الوثيقة التي 

تربط البلدين الشقيقني.
ج��اء ذل��ك خ��الل استقباله سفير دول��ة قطر 

الشقيقة لدى دولة الكويت السفير بندر بن محمد 
العطية ظهر أمس االثنني. وحضر اللقاء مساعد 
وزير اخلارجية لشؤون مجلس التعاون لدول 
اخلليج العربية السفير ناصر املزين ونائب 
مساعد وزي��ر اخلارجية لشؤون مكتب وزير 
اخلارجية املستشار أحمد الشرمي وعدد من كبار 

املسؤولني في وزارة اخلارجية.

الشيخ أحمد ناصر احملمد يستقبل سفير قطر بندر بن محمد العطية


