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ناصر صباح األح��م��د ووزي���ر ش��ؤون
الديوان األميري الشيخ علي اجلراح
وكبار املسؤولني.
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استقباالت سمو األمير

نادي ضباط اجليش

كما قام صاحب السمو أمير البالد
الشيخ صباح األحمد مساء أمس األول
وف��ي معيته سمو ول��ي العهد الشيخ
ن��واف األحمد و نائب رئيس احلرس
الوطني الشيخ مشعل األحمد وسمو
الشيخ جابر امل��ب��ارك رئيس مجلس
ال�����وزراء ب��زي��ارة إل���ى ن���ادي ضباط
اجليش الكويتي.
وك��ان ف��ي استقبال سموه النائب
األول لرئيس مجلس ال��وزراء ووزير
ال��دف��اع الشيخ ناصر صباح األحمد
ورئيس األركان العامة للجيش الفريق
الركن محمد خالد اخلضر ووكيل وزارة
ال��دف��اع الشيخ أحمد املنصور وكبار
القادة.
وقد ألقى سموه كلمة بهذه املناسبة
هذا نصها:
“يسعدني وأخ��ي سمو ولي العهد
الشيخ ن���واف األح��م��د وأخ���ي معالي
نائب رئيس احل��رس الوطني الشيخ
مشعل األح��م��د وس��م��و الشيخ جابر
املبارك رئيس مجلس الوزراء واألخوة
املرافقني أن نلتقي بكم في هذه الليلة
املباركة جريا على عادتنا السنوية وأن
نبادلكم التهاني بشهر رمضان املبارك
مبتهلني إلى الباري جل وعال أن يتقبل
منا جميعا صيامنا وقيامنا وصالح
أعمالنا وأن يعيده على وطننا العزيز
وشعبنا ال��ك��رمي وعلى املقيمني على
أرضه الطيبة باخلير واليمن والبركات
وع��ل��ى أمتينا العربية واإلس�لام��ي��ة
بالرفعة والعزة والسؤدد.
إخ��وان��ي وأب��ن��ائ��ي :إن��ك��م حتظون
مبنزلة عالية ف��ي نفوسنا وبتقدير
كبير وما زيارتنا هذه والتي نحرص
على القيام بها كل عام إال للتأكيد على
مكانتكم الرفيعة لدى اجلميع والتقدير
املطلق على إيفائكم باملسؤولية املشرفة
امللقاة على عاتقكم في احلفاظ على
سالمة الوطن وحمايته وال��ذود عنه
والتفاني في خدمته مشيدين مبا قامت
ب��ه ق��وة ال��واج��ب (غ��ي��ث) م��ن جهود
كبيرة بالتعاون مع مختلف اجلهات
الرسمية والتطوعية في التعامل مع
اآلث��ار املترتبة جراء األمطار الغزيرة
التي شهدتها البالد العام املاضي والتي
جسدت ما يتمتع به منتسبو اجليش
الكويتي ال��ب��واس��ل م��ن روح وطنية
عالية وإح��س��اس كبير مبسؤوليتهم
االجتماعية.
إخ��وان��ي وأبنائي :ال يخفى عليكم
ما يشهده املجال العسكري من تطور
م��ت��س��ارع س���واء ع��ل��ى صعيد تطور
األسلحة وفاعليتها أو بحداثة النظريات
ومناهج التدريب امليداني العسكري مما
يستوجب اإلستمرار باجلهود الرامية
ملواكبة ه��ذه التطورات والعمل على
رفع كفاءة العنصر البشري مؤكدين
أن الدولة لن تتوانى في تقدمي كل الدعم
لتحقيق ذلك.
إخواني وأبنائي :ال تزال العديد من
مناطق الصراع في محيطنا اإلقليمي
تعاني من حالة عدم االستقرار وإنعدام
األمن وإن ثقتنا بكم كبيرة على القيام
مبتطلبات امل��وق��ف وات��خ��اذ اليقظة
واحل����ذر واجل��ه��وزي��ة للحفاظ على
وطننا العزيز وجتنيبه من كل خطر
والتصدي بكل ح��زم لكل من يتربص
به شرا.
اللهم أدم على وطننا الغالي نعمة
األم��ن واألم��ان واالستقرار واالزده��ار
وت��غ��م��د ب��واس��ع رح��م��ت��ك ومغفرتك
شهداءنا األبرار الذين ضحوا بأنفسهم
الزكية دفاعا عن الوطن الغالي وحفاظا
على عزته ورفعته.
كما أل��ق��ى رئ��ي��س األرك����ان العامة
للجيش كلمة بهذه املناسبة جاء فيها:
“باألصالة عن نفسي ونيابة عن
إخ��وان��ي وأب��ن��ائ��ي منتسبي اجليش
الكويتي نبارك لكم يا صاحب السمو
بهذا الشهر الفضيل  ..شهر الرحمة
واملغفرة والعتق من ال��ن��ار ..ونتقدم
ل��س��م��وك��م ب��ال��ش��ك��ر وال��ت��ق��دي��ر على
تشريفكم لنا بهذه املناسبة الكرمية في
هذا اللقاء األب��وي وال��ذي نفخر به كل
عام ملا نلقاه من مشاعر أبوية واهتمام
بالغ من سموكم يجسد لنا مدى محبتكم
البنائكم.
ال يخفى على أحد ما مير به العالم من
اضطرابات وتهديدات ت��زداد وتيرتها
يوما بعد يوم لتشكل حتديات أمنية
على املستوى اإلقليمي والدولي ورغم
ذل��ك فلقد ك��ان حلكمتكم املعهودة يا
صاحب السمو الدور الكبير في جتاوز
العديد من تلك التحديات كما أن حرص
سموكم الدائم على التالحم والتآخي
جتسد جليا ف��ي جت���اوز ال��ع��دي��د من
الظروف واألزم��ات التي أملت باملنطقة
وب��األخ��ص دور سموكم ال��ب��ارز في
محاولة لم الشمل اخلليجي والذي اتفق
عليه العالم أجمع فضال عن ما ألياديكم
البيضاء من رعاية شملت العديد من
دول العالم دون متييز بني عرق أو لون
أو دين وكذلك اجلانب اإلنساني على
مستوى العالم أجمع.
إن ال��ع��ال��م ب��أس��ره مي��ر بتحديات
كبيرة وأح��داث متسارعة تعصف به
وت��ؤث��ر على أم��ن واس��ت��ق��رار املنطقة
بشكل مباشر ولقد شهد العالم تنوعا
في مصادر التهديد في اآلونة األخيرة
وتطور ص��وره من خ�لال االنتقال من
نظام احلروب التقليدية بني الدول إلى
صور من احلروب غير التقليدية ومنها
ما يسمى بحرب املعلومات والتي من
خاللها مت استغالل وسائل التواصل
االجتماعي بشكل أدى إلى ضرب األمن
الداخلي وال��وح��دة الوطنية لزعزعة
األمن واالستقرار في البالد.
وإننا نتابع بحذر شديد التأثيرات
اخلطيرة لالستخدام اخلاطئ لوسائل
التواصل االجتماعي والتي لها بالغ
األث��ر السلبي على ال��وح��دة الوطنية
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سمو األمير يستقبل اخلراز واملزيني وأعضاء جمعية املياه

استقبل صاحب السمو أمير البالد الشيخ
صباح األحمد بقصر بيان صباح أم��س سمو
الشيخ ناصر احملمد.
واستقبل صاحب السمو أمير البالد الشيخ
صباح األحمد وزير الشؤون االجتماعية سعد
اخل���راز ورئ��ي��س مجلس إدارة جمعية املياه

الكويتية ال��دك��ت��ور صالح املزيني و أعضاء
اجلمعية.
كما استقبل سموه رئيس جلنة اإلش��راف
العليا ملؤمتر (قوتنا بوحدتنا) يوسف الياسني
و أعضاء اللجنة .وحضر املقابلتني وزير شؤون
الديوان األميري الشيخ علي اجلراح.

األمير يجري اتصا ًال بولي عهد أبوظبي مستنكر ًا
تعرض أربع ناقالت نفطية لعمل تخريبي

أمير البالد يحيي احلضور في نادي ضباط اجليش

أج��رى صاحب السمو أمير ال��ب�لاد الشيخ
صباح األح��م��د ات��ص��اال هاتفيا بعد عصر أول
أم��س بأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن
زاي��د آل نهيان ول��ي عهد أبوظبي نائب القائد
األعلى للقوات املسلحة بدولة اإلمارات العربية
املتحدة الشقيقة وذلك في ضوء ما تعرضت له
أربع ناقالت نفطيه من عمل تخريبي بالقرب من
املياه اإلقليمية لدولة اإلمارات العربية املتحدة

الشقيقة معربا سموه عن استنكاره لهذا العمل
وأن تسفر التحقيقات التي جتريها السلطات
اإلماراتيةعن كشف من يقف وراء تلك األعمال
التخريبية التي تهدد سالمة املالحة البحرية
وح��رك��ة ال��ت��ج��ارة العاملية وإم����دادات الطاقة
ال��دول��ي��ة .متمنيا سموه أن ينعم األش��ق��اء في
دولة اإلمارات العربية املتحدة واملنطقة باألمن
واالستقرار.

ولي العهد يستقبل ناصر احملمد
حديث ودي بني سمو األمير والشيخ ناصر صباح األحمد

الفريق الركن محمد خالد اخلضر يطبع قبلة على رأس سمو األمير

ال ��رف ��اع ��ي :احل � ��رس ال ��وط �ن ��ي ب �ق �ي��ادت��ه
ال ��واع� �ي ��ة وع� �ق� ��ول وس� ��واع� ��د م�ن�ت�س�ب�ي��ه
يواصل النهضة والتطور في شتى املجاالت
اخل � � � � � � �ض� � � � � � ��ر :س� � � �ي� � � �ب� � � �ق � � ��ى اجل� � � �ي � � ��ش
ال � �ك� ��وي � �ت� ��ي ذراع� � � � � � � ًا ل� �ل� �خ� �ي ��ر وم� � �ع � ��و ًال
ل� �ل� �ب� �ن� ��اء ودرع � � � � � � ًا ف� � ��ي وج � � ��ه األع � � � ��داء
وأضحت أداة هدم يستغلها العابثون
ف��ي ب��ث اإلش��اع��ات وتعزيز الفئوية
والطائفية ب��دال م��ن أن ت��ك��ون منبرا
للتعبير ع��ن ال���رأي وال��رق��ي بالطرح
وتعزيز اللحمة الوطنية والتي تعتبر
ركيزة أساسية في احلفاظ على األمن
الداخلي ومت��اس��ك اجلبهة الداخلية
ويتطلب منا جميعا التصدي بحزم
ل��ه��ذه امل��م��ارس��ات اخل��اط��ئ��ة حيث أن
املسؤولية في هذا املقام ليست فردية
أو مناطة بجهة دون أخرى وإمنا هي
مسؤولية مجتمع.
لقد شهد العالم أج��م��ع على متيز
سموكم ف��ي كافة الصعد وامل��ج��االت
السياسية والدبلوماسية واالجتماعية
واالق��ت��ص��ادي��ة وال��ت��ن��م��وي��ة وم��ج��ال
ال��ع��م��ل اإلن��س��ان��ي ول��ق��د ك���ان تكرمي

سموكم إقليميا ودوليا مصدر فخرنا
واع��ت��زازن��ا ..ووف���اء منا ي��ا صاحب
السمو وانطالقا من ثوابتنا الوطنية
فإنه يتعني علينا جميعا ترجمة هذا
االح��ت��ف��اء ال��دول��ي م��ن خ�ل�ال تكرمي
الشعب الكويتي لسموكم عن طريق
االلتفاف حول قيادتنا احلكيمة وتعزيز
وحدتنا الوطنية بتالحمنا وتآخينا
والذي حثنا ديننا احلنيف على الوقوف
متآخني صفا واحدا مع والة أمرنا.
ل��ق��د ت��رج��م��ت حكومتنا ال��رش��ي��دة
رؤيتكم املستقبلية الثاقبة في خطوات
عملية س��خ��رت بها ك��اف��ة اإلم��ك��ان��ات
لتحقيق رؤي��ة كويت ج��دي��دة 2035
ول��ق��د س��ع��دن��ا ب��ت��ول��ي ال��ن��ائ��ب األول
لرئيس مجلس ال��وزراء ووزير الدفاع
مسؤولية تنسيق اجلهود احلكومية

ن��ح��و ه���ذا ال��ه��دف ال��س��ام��ي بنظرته
ورؤيته الثاقبة وحسن إدارته لألمور
نحو كويت أفضل ولقد سخرت وزارة
الدفاع كافة إمكاناتها ووضعتها بني
يدي معاليه في سبيل املشاركة الفعالة
ف��ي تلك اجل��ه��ود احلكومية وسيظل
اجليش الكويتي ذراعا للخير ومعوال
للبناء ودرعا في وجه األعداء وسنكون
دائما حريصني على نيل ثقتكم الغالية
وحسن ظن الوطن بنا.
أن��ت��ه��ز ه����ذه امل��ن��اس��ب��ة ال��ك��رمي��ة
ألت��ق��دم بالشكر اجل��زي��ل لسمو ولي
العهد الشيخ ن��واف األح��م��د ..سندكم
يا صاحب السمو وداعمكم في مسيرة
نهضتنا مستذكرين دور سموه في
خدمتها منذ رع��ي��ان شبابه وتفانيه
ف��ي إرس���اء دع��ائ��م نهضتها وحفاظه
على أمنها واستقرارها ..وأشكر كذلك
سمو رئيس مجلس الوزراء ..والنائب
األول لرئيس مجلس ال��وزراء ووزير
ال��دف��اع ..وأص��ح��اب السمو واملعالي
وال��س��ع��ادة ولكل م��ن شرفنا ف��ي هذه
الزيارة الكرمية.
وأستاذن سموكم بأن أق��دم الشكر
والعرفان ألخي وسندي نائب رئيس
األرك��ان العامة للجيش الفريق الركن
نواف العبدالله والذي له دور رئيسي
وبارز في مساندتي في قيادة اجليش
الكويتي بكل أمانة وص��دق وإخالص
وبالغ األثر في تطوير العمل العسكري
والعمل جاهدا في تذليل العقبات فنعم
األخ والعون والسند.
كما أتوجه بالشكر والتقدير لكافة
منتسبي اجليش الكويتي من ضباط
وضباط صف وأفراد لكل ما أبديتموه
من كفاءة في مباشرة مسؤولياتكم
اجلسام وما تبذلونه من أجل دولتنا
احلبيبة وأوصيكم بالسير قدما نحو
تطوير قدراتكم وخبراتكم وصوال إلى
أعلى درج��ات االحترافية واجلاهزية
القتالية وال أنسى إخواننا منتسبي
وزارة الدفاع املدنيني الذين لم يدخروا
ج��ه��دا ف��ي مساندة اجل��ي��ش الكويتي
وتلبية متطلباته واحتياجاته وعلى
رأسهم أخي وكيل الوزارة الشيخ أحمد
املنصور ،فلكم منا حتية إجالل وتقدير.
نعاهد الله عز وجل ثم سموكم بأن
ي��ك��ون اجل��ي��ش الكويتي ه��و احلصن
احلصني وال���درع ال��واق��ي لهذا الوطن
والسعي قدما نحو تعزيز قدرات قواتنا
املسلحة للوصول إل��ى أعلى درج��ات
اجلاهزية القتالية ألداء مهامها في
احملافظة على سيادة البالد وصيانة
مكتسباته الوطنية مجددين لسموكم
وللوطن الغالي عهد ال��والء والوفاء
وال��ط��اع��ة ل��ل��ذود ع��ن ح��م��ى ال��وط��ن
وب���ذل ال��غ��ال��ي وال��ن��ف��ي��س دف��اع��ا عن
أمنه واستقراره داخ��ل وخ��ارج البالد
وجاهزون دوما لردع كافة التهديدات
وامل��خ��اط��ر ال��ت��ي مت��س أم���ن وس�لام��ة
أراضيه سعيا لنيل رضا الله تعالى ثم
رضاكم.
أعاد الله شهر رمضان املبارك علينا
وعلى امتنا اإلسالمية باخلير واليمن
والبركات سائال املولى عز وج��ل أن
يرحم شهداءنا األب��رار ويحفظ وطننا
الغالي من كل مكروه وسوء وندعو الله
تعالى أن يدمي عليكم موفور الصحة
وان يلبسكم لباس العافية.

سمو ولي العهد يستقبل سمو الشيخ ناصر احملمد

استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد بقصر بيان صباح أمس سمو الشيخ ناصر احملمد.

الكويت حتث األطراف في الكاميرون
على االلتزام بالقانون اإلنساني الدولي

حثت الكويت كافة االطراف
ف��ي الكاميرون على االل��ت��زام
بالقانون االن��س��ان��ي الدولي
وال��ق��ان��ون ال���دول���ي حلقوق
االنسان ومعاجلة أية عقبات
ع��ن ط��ري��ق احل���وار وتغليب
روح امل��س��ؤول��ي��ة وال��ت��ع��اون
ال��ب��ن��اء وإب����داء ح��س��ن النية
لتجنب اي تداعيات مستقبلية
ت��ؤث��ر ع��ل��ى أم���ن واس��ت��ق��رار
املنطقة.
ج��اء ذل��ك في كلمة الكويت
ال��ت��ي أل��ق��اه��ا م��س��اء االث��ن�ين
السكرتير الثاني بوفد الكويت
ال���دائ���م ل���دى األمم امل��ت��ح��دة
ع��ب��دال��ل��ه ال���ش���راح بجلسة
مجلس األم��ن بصيغة (آري��ا)
ح��ول ال��وض��ع االن��س��ان��ي في
الكاميرون.
وق����ال ال����ش����راح“ :يأتي
انعقاد ه��ذا االجتماع في ظل
ما تشهده الساحة الدولية من
حتديات متصاعدة تهدد السلم
واالم���ن ال��دول��ي�ين واصبحت
اكثر تعقيدا وتشابكا مما كانت
عليه في السابق مما يتطلب
ق��ي��ام االمم امل��ت��ح��دة بكافة
أجهزتها بتسخير أدوات��ه��ا
للتعاطي مع االزم��ات خاصة
في مراحلها االولية وذلك عبر
احل��وار وبالطرق والوسائل
السلمية”.
وأع��رب عن األس��ف ملا آلت
ع��ل��ي��ه األوض�����اع اإلن��س��ان��ي��ة
ف��ي منطقة إفريقيا الوسطى
نتيجة الرتفاع اعداد احملتاجني
للمساعدات االنسانية العاجلة
وزيادة أعداد الالجئني وتفشي
األوب��ئ��ة كالكوليرا وااليبوال
وغيرهما من األمراض.
وأك���د ال��ش��راح أن الوضع
اإلن��س��ان��ي ف���ي ال��ك��ام��ي��رون
صعب ج��دا ن��ظ��را حل��اج��ة ما
ي��ق��ارب 3ر 4مليون شخص
إلى مساعدات إنسانية والذي
مي��ث��ل زي����ادة ق��دره��ا  30في
املئة مقارنة بالعام املاضي
باإلضافة الى نزوح ما يقارب

عبدالله الشراح

 800ألف نازح.
وأشار إلى وجود العديد من
الالجئني من دول اجل��وار بلغ
عددهم  380أل��ف الج��ئ وفق
التقارير األمم��ي��ة أي بزيادة
تقدر بنسبة  82في املئة مقارنة
بالعام املاضي نظرا ملا تواجهه
املنطقة ع��ام��ة وال��ك��ام��ي��رون
خ��اص��ة م��ن حت��دي��ات امنية
تنذر بحدوث كارثة انسانية
ما لم يتم التعامل معها عاجال
ووضع حلول ملعاجلتها.
وأع��رب ال��ش��راح عن اميان
ال���ك���وي���ت ب��ال��دب��ل��وم��اس��ي��ة
الوقائية واحل��وار والوساطة
بوصفها ادوات هامة لتفادي
النزاعات وللحد من املعاناة
االنسانية ولتجنب الكثير من
اخل��س��ائ��ر واالض����رار امل��ادي��ة
والبشرية.
وق�����ال“ :نشاطر األم�ي�ن
العام قلقه البالغ ازاء تدهور
احل��ال��ة االم��ن��ي��ة واالنسانية
في املنطقة الشمالية الغربية
واملنطقة اجلنوبية الغربية
من الكاميرون وندعو احلكومة
الكاميرونية الى التعاون مع
املنظمات االقليمية والدولية
لبذل املزيد من اجلهود ملعاجلة
وحت��س�ين ال��وض��ع االنساني
مب��ا ي��خ��دم مصلحة الشعب
الكاميروني الصديق”.
وأضاف الشراح أن الوضع
اإلنساني سيواصل تدهوره
واالح��ت��ي��اج��ات االن��س��ان��ي��ة

ستستمر في الزيادة في حال
ع��دم وق��ف االط����راف املعنية
اع���م���ال ال��ع��ن��ف وال���ب���دء في
مفاوضات رامية ال��ى حتقيق
حل مستدام.
وب��ي��ن أن�����ه مي���ك���ن ل�ل�أمم
املتحدة أن تلعب دورا محوريا
ل��ل��وف��اء مب��س��ؤول��ي��ات��ه��ا في
ق��ي��ادة تلك اجل��ه��ود الدولية
ف��ي م��ج��ال ت��ق��دمي امل��س��اع��دة
االن��س��ان��ي��ة ف���ي اط����ار خطة
االستجابة االنسانية لعام
 2019التي اطلقتها احلكومة
الكاميرونية بالتعاون مع
األمم املتحدة وشركائها في
املجال اإلنساني.
وأكد الشراح أهمية استمرار
اجل��ه��ود ال��ت��ي ي��ب��ذل��ه��ا كافة
الشركاء اإلنسانيني مبا في ذلك
منظمة التعاون االسالمي التي
سبق ان شكلت حتالفا انسانيا
للحد من املخاطر االنسانية
وتخفيف املعاناة االنسانية
عن الشعب الكاميروني فضال
ع��ن اش��اع��ة ال��س�لام وحتقيق
امل���ص���احل���ة ال��وط��ن��ي��ة بني
االطراف املتنازعة.
ك��م��ا أك����د أن “الكويت
ستواصل دع��م تلك املساعي
احلميدة اذ تربطها بالكاميرون
ع�ل�اق���ات ص���داق���ة وت��ع��اون
طيبة” معربا ع��ن أم��ل��ه بأال
يتطور الوضع الراهن ليخل
باالستقرار او ان ي��ؤدي الى
املزيد من العنف”.

