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تلقى رسائل التهنئة ملنح سمو األمير وسام االستحقاق العسكري األمريكي برتبة قائد أعلى

 نائب األمير يبعث برسالة تهئنة إلى أمير 
البالد.. وبرقية شكر إلى الرئيس األمريكي

E 3766  األحد 3 صفر 1442 هـ/20 سبتمبر 2020 - السنة  الرابعة عشر - العددSunday 20th September 2020 - 14 th year - Issue No.E 3766

ــي  ــر وول ــي بــعــث ســمــو نــائــب األم
العهد الشيخ نواف األحمد، برسالة 
تهنئة إلى صاحب السمو أمير البالد 
الشيخ صباح األحمد، مبناسبة منح 
الرئيس دونــالــد جي ترامب رئيس 
الواليات املتحدة األمريكية الصديقة 
لسموه )وسام االستحقاق العسكري 
األمــريــكــي برتبة قائد أعــلــى( وهــذا 
نصها: “حضرة صاحب السمو أمير 
البالد الشيخ صباح األحمد اجلابر 
الصباح حفظه الله ورعــاه السالم 
عليكم ورحمة الله وبركاته يطيب 
لي أن أعــرب لسموكم باسم الشعب 
الكويتي وبــاســمــي واحلــكــومــة عن 
خالص التهاني مبناسبة منح فخامة 
الرئيس دونــالــد جي ترامب رئيس 
الواليات املتحدة األمريكية لسموكم 
ــاق الــعــســكــري  ــق ــح ــت )وســـــام االس
األمريكي برتبة قائد أعلى( تقديراً 
ملكانة سموكم العالية وتقديراً لدور 
سموكم البارز في تعزيز األمن والسلم 

اإلقليمي والدولي.
إن هــذا التكرمي املتميز لسموكم 
إمنــا هــو عــرفــان للمكانة الرفيعة 
التي حتتلونها لدى املجتمع الدولي 
وللمكانة الرفيعة التي تتبوأها دولة 
الــكــويــت بفضل قيادتكم احلكيمة 
ومساعي سموكم احلثيثة لتعزيز 
لغة احلوار حلل اخلالفات والنزاعات 
ــا متــيــزمت بــه سموكم مــن حكمة  ومل
ودبــلــومــاســيــة وإنــســانــيــة حظيت 

باحترام اجلميع.
إن مسيرة سموكم احلافلة بالعطاء 
اإلنساني ملساعدة الشعوب املنكوبة 
جــراء احلــروب والكوارث الطبيعية 
في مختلف بقاع األرض ستظل دائما 
خالدة ونبراسا يهتدى به مبتهلني إلى 
الباري جل وعال أن مين على سموكم 
بالشفاء العاجل ومــوفــور الصحة 
والعافية وأن يحفظكم من كل سوء 
وأن تقر أعيننا بعودة سموكم إلى 

أرض الوطن مشافى ومعافى.
كما بعث سمو نائب األمير وولي 
العهد الشيخ نــواف األحمد، ببرقية 
شكر إلى الرئيس دونالد جي ترامب 
رئيس الــواليــات املتحدة األمريكية 
الصديقة، أعرب فيها سموه عن شكر 
صاحب السمو أمير الــبــالد الشيخ 
ـــد، وشــكــر الــشــعــب  ـــم صــبــاح األح
الكويتي وشكر سموه واحلكومة 
لفخامته وللواليات املتحدة األمريكية 
الصديقة واعتزازهم مبنح فخامته 
صاحب السمو أمير الــبــالد )وســام 
االستحقاق العسكري األمريكي برتبة 
قائد أعلى(، وهو أعلى وسام عسكري 
ــداره لقائد غير أمريكي  مينح عن ج
تقديراً جلهوده السامية وإجنازاته 

املتميزة.
مثمنني عالياً هذا التكرمي الرفيع 
املستوى ملا ميثله من تقدير سام من 
ــازات سموه وجلهوده  فخامته إلجن
ــدرة لتعزيز الــســالم اإلقليمي  ــق امل
ــي وتــقــدمي الــدعــم التنموي  ــدول وال
وملبادرات سموه اإلنسانية املشهود 

لها في العالم.
مــؤكــداً سمو نائب األمــيــر وولــي 
الــعــهــد أن هـــذا الــتــكــرمي هــو محل 
ــاء الــشــعــب الكويتي  ــن اعـــتـــزاز وث
بأسره باعتباره رمزاً حياً ومجسداً 
ــر العالقات التاريخية  لعمق أواص
والراسخة التي تربط دولة الكويت 
ــدة األمــريــكــيــة  ــح ــت والــــواليــــات امل
الصديقة، التي امتدت على مدى عقود 
وعالمة بــارزة ومضيئة في مسيرة 
التعاون القائم بني البلدين الصديقني 
ــذي يــزداد  في مختلف املــجــاالت، وال

دوماً تطوراً ومنواً وتتويجاً لعالقات 
الشراكة اإلستراتيجية التي جتمعهما 
وحتقيقاً ملصلحتهما املشتركة، مجدداً 
ســمــوه الشكر والــتــقــديــر لفخامته 
ومتمنياً للواليات املتحدة األمريكية 
ـــل الــتــقــدم  ــا الــصــديــق ك ــه وشــعــب
واالزدهـــار ولفخامته دوام الصحة 

وموفور العافية.
مــن جهة أخـــرى، فقد تلقى سمو 
نائب األمير وولي العهد الشيخ نواف 
ــرزوق  األحــمــد رســالــة تهنئة مــن م
الغامن، رئيس مجلس األمة مبناسبة 
ــد جــي ترامب  ــال منح الــرئــيــس دون
رئيس الــواليــات املتحدة األمريكية 
الــصــديــقــة لــصــاحــب الــســمــو أمير 
البالد الشيخ صباح األحمد )وسام 
االســتــحــقــاق العسكري األمريكي 
برتبة قائد أعلى هذا نصها: “سمو 
ــر ولـــي الــعــهــد الشيخ  ــي نــائــب األم
نـــواف األحــمــد، بكل فخر وســعــادة 
تكسوهما احملبة والــوفــاء يشرفني 
ــى مــقــام سموكم الكرمي  أن أرفـــع إل
باسمي ونيابة عن إخواني أعضاء 
مجلس األمــة وأبنائكم من الشعب 
الكويتي الوفي بجزيل آيات التهاني 
وأسمى العبارات وأزكــى األمنيات، 
وذلك مبناسبة منح رئيس الواليات 
املتحدة األمريكية دونــالــد ترامب، 
صاحب السمو أمير الــبــالد الشيخ 
صباح األحــمــد )وســـام االستحقاق 
العسكري األمــريــكــي بــدرجــة قائد 
أعلى(. والــذي منح أياه نظير عطاء 
ســمــوه الطويل وقــيــادتــه احلكيمة 
االستثنائية ومسيرته احلافلة بكل 
القيم اإلنسانية التي كانت حجر 
الزاوية في خطابه وفعله السياسي 
ــدور سموه  عبر العقود املاضية ول
املشهود في ترسيخ عالقات الصداقة 
التاريخية بني الكويت والــواليــات 

املتحدة األمريكية.
إن الـــدور الكبير الــذي يقوم به 
صاحب السمو أمير الــبــالد فــي ظل 
الصراعات اإلقليمية والدولية التي 
تعيشها شــعــوب الــعــالــم وحــرص 
ســمــوه على توطيد قيم التعايش 
ــادئ  ــب ــى م ــل والـــســـالم وثــبــاتــه ع
اإلنسانية القيمة في عالم تعصف 
بــه الــنــزاعــاتــه وتــســود بــه الفرقة 
واالنقسامات واخلــالفــات الدولية 
التي فرضت على كثير من الشعوب 

البؤس والعناء هو السبب والدافع 
الذي من خالله يتم تكرمي سمو امير 
البالد مــرارا على املستوى الدولي 
وهو موضع فخرنا واعتزازنا نحن 

ابناء الشعب الكويتي الوفي.
وإنــنــي بــهــذه املناسبة الغالية 
السعيدة على الكويت وشعبها كافة 
البتهل إلى املولى العلي القدير بان 
يحفظ صاحب السمو أمير البالد من 
كل شر وســوء وأن يسبغ عليه من 
مزيد آالئه وواسع أفضاله وأن يلبسه 
لباس الصحة والعافية ويسعدنا 
بوافر كرمه بعودة مباركة لصاحب 
السمو إلى أبنائه من الشعب الكويتي 
املخلص وإلى أرض الوطن الغالي، 
وأن يدمي على وطننا العزيز رفعته 
ورقــيــه وازدهــــاره فــي ظــل قکدداتـــه 
احلكيمة وبــعــون سموكم حفظكم 
الله ورعاكم، وأن يبقي سموكم خير 
عضيد ونصير لصاحب السمو حفظه 
ــزاً مجداً للكويت وشعبها،  الله وع
إنه سميع قريب مجيب الدعاء وملقام 
سموكم الكرمي أسمى التحايا وأجزل 

األمنيات.
كما تلقى سمو نائب األمير وولي 
العهد الشيخ نــواف األحمد، رسالة 
تهنئة من سمو الشيخ سالم العلي، 
رئيس احلرس الوطني وهذا نصها: 
“سمو نائب األمير وولي العهد األخ 
الشيخ نواف األحمد، يطيب للحرس 
ــادة وقـــوات أن يرفع إلى  الوطني ق
سموكم الكرمي أسمى آيــات التهاني 
مبناسبة منح صاحب السمو أمير 
البالد الشيخ صباح األحمد من قبل 
ــام  الرئيس األمــريــكــي تــرامــب )وس
االستحقاق العسكري برتبة قائد 
أعلى( وهو يعتبر أحد أعلى األوسمة 

التي متنح لكبار قادة العالم.
ــن اجلــانــب  وإن هـــذه املـــبـــادرة م
األمــريــكــي ملــنــح ســمــوه رعـــاه الله 
وشــافــاه هــذا الــوســام اعــتــراف عاملي 
وتتويج جلهود سموه التي شملت 
كافة أنحاء العالم في شتى املجاالت، 
وإننا إذ نفخر جميعا بقائد مسيرتنا 
ونهضتنا وقائد العمل اإلنساني الذي 
وضع الكويت في مصاف دول العالم 
حتى أصبحت حتظى مبكانة دولية 

رفيعة.
داعـــني املــولــى عــز وجــل أن يدمي 
نــعــمــاءه على صــاحــب السمو وأن 

يسبغ عليه أثواب الصحة والعافية 
ويرعاه برعايته ويعود إلــى أرض 
الوطن ساملا معافى وأن يحفظكم على 
ــدوام سندا ألخيكم صاحب السمو  ال
محققني كل ما يصبو إليه شعبكم من 
رفعة وارتقاء ووطنكم العزيز كويت 

اإلنسانية.
كما تلقى سمو نائب األمير وولي 
العهد الشيخ نــواف األحمد، رسالة 
تهنئة من سمو الشيخ ناصر احملمد، 
وهذا نصها: “سمو األخ الكرمي الشيخ 
نواف األحمد، نائب األمير وولي العهد 
يسرني في البداية أن أتوجه إلى الله 
عز وجل بخالص الدعاء أن مين على 
صاحب السمو الشيخ صباح األحمد 
أمير البالد بالشفاء العاجل وأن يرده 
إلينا ساملا غامنا ليستكمل مسيرته 
املباركة بدفع عجلة النهضة والتقدم 

واالزدهار في وطننا احلبيب.
كما يسعدني أن أبعث لسموكم 
بخالص التهاني وأطيب التمنيات 
مبناسبة منح صاحب السمو أمير 
البالد وســام االستحقاق العسكري 
بدرجة قائد أعلى من قبل الرئيس 
دونالد ترامب رئيس الواليات املتحدة 

األمريكية الصديقة.
وال شك أن منح سموه هذا الوسام 
الرفيع امنا يعكس ما يتمتع به سموه 
ــي كبير نظرا لــدوره  مــن تقدير دول
البارز في تعزيز سبل األمن والسالم 
باملنطقة والعالم وحرصه على نشر 
معاني السالم والتسامح بني اجلميع 
مؤكدا أن هذا التكرمي لسموه إمنا يعد 

موضع فخر ألبناء الكويت جميعاً.
وإذ أهنئكم بهذه املناسبة الطيبة 
فإنني أرفع لسموكم خالص حتياتي 
وتقديري مقرونا بأصدق دعواتي أن 
يوفقكم املولى سبحانه دوما ويسدد 
على دروب اخلير خطاكم لتقودوا 
ــى جــانــب أخيكم حــضــرة صاحب  إل
السمو أمير البالد املفدى حفظكما الله 
ورعاكما مسيرة النهضة واالزدهــار 
والتقدم على أرض وطننا العزيز.
ناصر احملمد األحمد اجلابر املبارك 

الصباح”.
كما تلقى سمو نائب األمير وولي 
العهد الشيخ نــواف األحمد، رسالة 
تهنئة من الشيخ مشعل األحمد، نائب 
رئيس احلــرس الوطني، هذا نصها: 
“سمو األخ الــكــرمي الشيخ نــواف 

األحمد، يسرنا باألصالة عن نفسي 
وباإلنابة عن جميع منتسبي احلرس 
الوطني قادة وضباطاً وضباط صف 
وأفـــراداً أن نعرب لسموكم عن بالغ 
ايــات التهاني والتبريكات مبناسبة 
منح فخامة رئيس الواليات املتحدة 
األمريكية الصديقة دونالد جي ترامب 
)وسام االستحقاق العسكري برتبة 
قائد أعلى( لصاحب السمو أمير البالد 
الشيخ صــبــاح األحــمــد حفظه الله 
ورعـــاه وأنــعــم على ســمــوه بعاجل 
الشفاء تقديرا جلهود سموه العظيمة 
والدور الكبير الذي يقوده في املنطقة 

والعالم.
وإننا إذ نهنئ أنفسنا وكافة أبناء 
الشعب الكويتي بهذا التكرمي الذي 
نعتبره وساما يزين صدورنا وتاجا 
على رؤوسنا فإننا لنزهو ونفتخر 
بسموه وجهوده العظيمة الدؤوبة 
والدور الكبير الذي يقوده في املنطقة 
ــع وتــرســيــخ سموه  ــم ــم أج ــال ــع وال
للعالقات الدولية مع الدول الشقيقة 
والصديقة ال سيما عالقات الشراكة 
التاريخية املتميزة بني دولة الكويت 

والواليات املتحدة األمريكية.
وندعو الله تعالى أن يــدمي على 
ــور الصحة  ــوف ســمــوه وســمــوكــم م
والعافية وأن تبقى الكويت العزيزة 
ــي كــافــة احملــافــل  ــة ف ــراي مــرفــوعــة ال
الدولية في ظل قيادة صاحب السمو 
ـــؤازرة سموكم ولي  أمــيــر الــبــالد مب

العهد األمني.
كما تلقى سمو نائب األمير وولي 
العهد الشيخ نواف األحمد، ا رسالة 
تهنئة من سمو الشيخ جابر املبارك، 
ــي أن أبعث  ـــذا نــصــهــا: يطيب ل وه
إلى سموكم بأجمل التهاني وأعظم 
التبريكات مبناسبة تكرمي صاحب 
السمو الشيخ صباح األحــمــد، أمير 
البالد من قبل الرئيس دونالد ترامب 
رئيس الــواليــات املتحدة األمريكية 
الصديقة ومنحه وســام االستحقاق 

العسكري برتبة قائد أعلى.
ويسرنا بهذه املناسبة السعيدة 
والغالية على قلوبنا جميعا فإنني 
أعرب لسموكم حفظكم الله عن خالص 
االعــتــزاز بهذا التكرمي الرفيع الذي 
يتوج املسيرة التاريخية لصاحب 
السمو األمــيــر وجــهــوده املشهودة 
على كــافــة املــســتــويــات السياسية 

والدبلوماسية واإلنسانية ومبادراته 
العديدة وتوجيهاته السامية ودعمه 
املستمر للجهود اخليرية واإلغاثية 
لكل شعوب العالم، مشيداً باملكانة 
الدولية الرفيعة التي تبوأتها دولة 
ــكــويــت عــاملــيــا وإقــلــيــمــيــا بفضل  ال
سياسته احلكيمة ودبلوماسيته 
الواعية في مواجهة التحديات التي 
تواجه وطنه وأمته وتعزيز السالم 

بني دول العالم.
كما ندعو الله سبحانه وتعالى 
أن ميــن على صاحب السمو األمير 
بالصحة وأن يلبسه ثياب العافية 
ــى أرض الــوطــن ساملا  وأن يـــرده إل
معافى وأن يحفظه للكويت رائــدا 
وقائدا وأن يوفق سموكم إلى ما فيه 
عزة ورفعة وتقدم وطننا احلبيب في 
ظل القيادة احلكيمة لصاحب السمو 
أمير الــبــالد وسموكم حفظكم الله 

ورعاكم.
كما تلقى سمو نائب األمير وولي 
العهد الشيخ نــواف األحــمــد، رسالة 
تهنئة من سمو الشيخ صباح اخلالد، 
ــذا نصها:  رئيس مجلس الــــوزراء ه
يشرفني مبناسبة تــكــرمي صاحب 
السمو الشيخ صــبــاح األحــمــد أمير 
ــاه وأمت عليه  البالد حفظه الله ورع
نعمة الشفاء من قبل الرئيس دونالد 
جون ترامب رئيس الواليات املتحدة 
األمريكية الصديقة ومنحه وســام 
االستحقاق العسكري برتبة قائد 
ــع ملقام سموكم أسمى  أعــلــى، أن أرف
آيات التهاني وأخلص التبريكات بهذه 
املناسبة السعيدة التي تتوج جهود 
سموه ودوره الرائد على املستويني 
اإلقليمي والدولي.ويسعدني ونحن 
نحتفي بهذا التكرمي أن أعرب لسموكم 
حفظكم الله عن بالغ االعتزاز وعظيم 
الفخر بالسياسات املتزنة والرؤية 

احلكيمة لصاحب السمو أمير البالد 
ومبادراته اإلنسانية وتاريخه احلافل 
باإلجنازات في خدمة وطنه والدفاع 
عن قضايا أمتيه العربية واإلسالمية 
والقضايا اإلنسانية ونشر السالم 
في العالم كله وتقدمي يد العون لكافة 
الشعوب مما أسهم في تبوؤ الكويت 
مكانة مرموقة بني دول العالم، كما 
حققت في عهد سموه إجنـــازات غير 
مسبوقة ونهضة تنموية وحضارية 

شاملة.
إن هــذا التكرمي لصاحب السمو 
األمير تأكيد لتاريخه السياسي الكبير 
ودوره الــدبــلــومــاســي املــشــهــود في 
تعزيز االســتــقــرار واألمـــن والسلم 
الدوليني وسعيه احلثيث ملساعدة 
الشعوب املنكوبة في كل بقاع األرض.
نسأل الله العلي القدير أن يحفظ 
صاحب السمو األمير وأن يرده ساملاً 
معافى إلى أرض الوطن وأن يلبسه 
ثياب الصحة والعافية وأن يبارك في 
عمره وأن يدميه رائداً لنهضتنا وقائداً 
لسفينتنا لــيــواصــل مسيرة اخلير 
والتنمية لوطننا العزيز ورفع رايته 

وتعزيز مكانته بني الدول.
خالص التحيات لسموكم وأطيب 
التمنيات لكم بــدوام نعمة الصحة 
والعافية ولــبــالدنــا احلبيبة دوام 
التقدم واالزدهــــار فــي ظــل الرعاية 
الكرمية والقيادة احلكيمة لصاحب 
السمو األمير وسموكم حفظكم الله 
ورعاكم. وقد بعث سمو نائب األمير 
وولــي العهد الشيخ نــواف األحمد، ا 
برسالة شكر جوابية ضمنها خالص 
شــكــره وتــقــديــره على مــا أبـــدوه من 
تهنئة ومشاعر طيبة، مؤكداً سموه أن 
هذا التكرمي املتميز من الرئيس دونالد 
جي ترامب رئيس الواليات املتحدة 
األمــريــكــيــة الــصــديــقــة يــضــاف إلــى 
السلسلة املمتدة من األوسمة الرفيعة 
واالستثنائية واأللقاب الفخرية التي 
منحت حلضرة صاحب السمو أمير 
البالد من أصحاب اجلاللة والفخامة 
قادة الدول الشقيقة والصديقة ومن 
رؤساء العديد من املنظمات الدولية 
ــا يعد داللـــة قاطعة  واإلقليمية امن
وجلية على ما يحظى به سموه من 
تقدير كبير لــدوره البارز في تعزيز 
األمـــن والــســلــم الــدولــيــني وحرصه 
على إرســاء نهج احلــوار البناء حلل 
اخلالفات ومساعيه الرائدة للحد من 
الصراعات وتقريب وجهات النظر 
وتثميناً ملــبــادرات سموه اإلنسانية 
ــراء احلــروب  في إغاثة املنكوبني ج
والكوارث الطبيعية، معرباً سموه في 
الوقت ذاته عن بالغ شكره لفخامته 
ــذي يجسد عمل  على هــذا التكرمي ال
عمق العالقات التاريخية والوطيدة 
التي جتمع دولة الكويت والواليات 
املتحدة األمريكية الصديقة، مبتهالً 
سموه إلــى الباري جل وعــال أن مين 
ــر الــبــالد  عــلــى صــاحــب الــســمــو أمــي
بسرعة الشفاء والعافية وأن يوفق 
اجلميع لكل ما فيه خير ورفعة شأن 

الوطن العزيز.

سمو نائب األمير وولي العهد الشيخ نواف األحمد

أعــربــت وزيـــرة الــشــؤون 
ــرة الدولة  االجتماعية ووزي
للشؤون االقتصادية مرمي 
العقيل عــن تهنئتها لسمو 
أمــيــر الــبــالد الشيخ صباح 
األحمد، حلصوله على وسام 
االستحقاق العسكري برتبة 
قائد أعلى مــن قبل الرئيس 

األمريكي دونالد ترامب.
ـــرة العقيل  ـــوزي وأكـــــدت ال
فــي تصريح صحفي أن سمو 
ــر يستحق هـــذا التكرمي  األمــي
مثلما استحق قبل سنوات لقب 
قائد اإلنسانية في العالم نظير 
جــهــوده اإلنسانية واخليرية 
احلثيثة والــدؤوبــة وملواقفه 

جتاه كافة دول العالم وللدور 
الكبير الذي يقوم به في املنطقة 

والعالم وملساعدة احملتاجني.
ودعــت العقيل الله عز وجل 
ان يعجل بشفاء سمو األمير، 
وأن يعيده إلــى وطنه وشعبه 
ساملا غامنا وأن يحفظ سموه من 

أي سوء.

محمد اخلالد: التكرمي وزيرة »الشؤون«: تكرمي مستحق لقائد اإلنسانية
يعكس مدى تقدير العالم 

جلهود وإجنازات سموه
هنأ املستشار بالديوان االميري الشيخ 
محمد اخلالد، صاحب السمو أمير البالد 
الشيخ صباح األحمد، مبناسبة منح سموه 
وسام االستحقاق العسكري األمريكي برتبة 
قائد أعلى من قبل الرئيس األمريكي دونالد 
ترامب، مؤكدا أن هذا التكرمي يعكس مدى 
ــازات سمو امير  تقدير العالم جلهود وإجن

البالد.
وتقدم الشيخ محمد اخلالد في تصريح 
صحفي أمــس، لصاحب السمو أمير البالد 
الشيخ صباح األحمد و سمو نائب األمير 
وولي العهد الشيخ نواف األحمد بالتهنئة 
مبناسبة منح سمو األمــيــر هــذا الــوســام، 
ــذا التكرمي يعد تكرمياً  ــى أن ه مشيراً إل

للكويت والكويتيني كافة.
وقال: إن حصول سمو أمير البالد على هذا 
التكرمي من قبل كبار قادة العالم ليس باألمر 
املستغرب على سموه وهو الذي اختير قائداً 
للعمل اإلنساني وحظي باحترام وتقدير 
العالم أجمع نظرا جلهود سموه املتميزة 
على مختلف األصعدة ودوره احملوري في 
تعميق معاني اإلنسانية وتعزيز جهود 

السالم.

سمو األمير ونائبه يتلقون رسائل التهنئة
بـ »وسام االستحقاق العسكري األمريكي برتبة قائد أعلى«

أعـــرب وزيـــر اخلــارجــيــة ووزيـــر الــدفــاع 
باإلنابة الشيخ الدكتور أحمد ناصر احملمد، 
عن بالغ السرور والتهاني في رسالة أول أمس 
إلــى سمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد، 
ـــام االستحقاق  مبناسبة منح ســمــوه )وس

العسكري االمريكي برتبة قائد أعلى(.
ــال الشيخ أحمد الناصر فــي رسالته:  وق
إنــه يرفع وببالغ مشاعر الغبطة والسرور 
إلى سموه أسمى آيــات التهاني والتبريكات 
مبناسبة التقدير املستحق لسموه مبنحه 
وسام االستحقاق العسكري برتبة قائد أعلى 
من قبل رئيس الــواليــات املتحدة األمريكية 
دونالد ترامب تقديرا ملسيره سموه الوضاءة 
في تعزيز أواصر ووشائج العالقات الكويتية 

األمريكية.

ــاف “أرفع وباسم أبنائكم وبناتكم  وأض
ــدق التهاني  منتسبي وزارة اخلارجية أص
وأعمق التبريكات على هذا التكرمي السامي 
الذي نعتز به جميعا موقنني بأن هذا التقدير 
من الرئيس األمريكي يأتي عرفانا باجنازات 
سموكم رعاكم الله واعترافا دوليا مبنجزات 
مشهودة يقف التاريخ شاهدا على عرفانها 
ــداث العاملية  وأثرها الكبير على مجمل األح

وصورة املشهد العاملي الراهن”.
ــر اخلارجية ووزيـــر الدفاع  كما هنأ وزي
باالنابة الشيخ الدكتور أحمد ناصر احملمد، 
سمو نائب األمير وولــي العهد الشيخ نواف 
األحمد مبناسبة منح سمو أمير البالد الشيخ 
صباح األحمد )وســام االستحقاق العسكري 

األمريكي برتبة قائد أعلى(.

وقال الشيخ أحمد الناصر في رسالة بعثها 
أول أمس، إلى سمو نائب األمير وولي العهد 
“أرفع وببالغ مشاعر الغبطة والسرور إلى 
مــقــام سموكم حفظكم الــلــه ورعــاكــم أسمى 
آيــات التهاني والتبريكات مبناسبة التقدير 
املستحق الذي حظي به صاحب السمو األمير 
الشيخ صــبــاح األحــمــد مبنح ســمــوه وســام 
االستحقاق العسكري برتبة قائد أعلى من 
قبل رئيس الواليات املتحدة األمريكية دونالد 
تــرامــب تقديرا ملسيرة سموه الــوضــاءة في 
تعزيز أواصــر ووشائج العالقات الكويتية 

األمريكية”.
وأضاف “أرفع إلى سموكم وباسم أبنائكم 
وبناتكم منتسبي وزارة اخلارجية أصدق 
التهاني وأعمق التبريكات على هذا التكرمي 

السامي الذي نعتز به جميعا موقنني بأن هذا 
التقدير من الرئيس األمريكي يأتي عرفانا 
بــإجنــازات سموه رعــاه الله واعترافا دوليا 
مبنجزات مشهودة يقف التاريخ شاهدا على 
عرفانها وأثرها الكبير على مجمل األحــداث 

العاملية وصورة املشهد العاملي الراهن”.
وقــال: “أرفع اكــف الــدعــاء الــى املولى عز 
وجــل أن يحفظ سموه وميــن عليه مبوفور 
الصحة والعافية وبالشفاء العاجل والعودة 
إلــى أرض الوطن الغالي ساملا معافى لتقر 
بعودته املباركة أعني أبناء الكويت جميعا وأن 
يدمي على سموكم موفور الصحة والسعادة 
ويحفظكم ذخرا للبالد وألهلها األوفياء ويحفظ 
وطننا عزيزا مصانا آمنا مطمئنا من كل سوء 

ومكروه”.

هــنــأ نـــائـــب رئـــيـــس مجلس 
ــاع الشيخ  ــدف ـــر ال ــــوزراء ووزي ال
أحمد املنصور، سمو نائب األمير 
وولي العهد الشيخ نواف األحمد، 
مبناسبة منح صاحب السمو أمير 
البالد القائد األعلى للقوات املسلحة 
ــخ صــبــاح األحـــمـــد وســـام  ــي ــش ال
االستحقاق العسكري األمريكي 

برتبة قائد أعلى.
جاء ذلك في رسالة بعثها الشيخ 
أحمد املنصور إلى سمو نائب األمير 
وولــي العهد باسمه ونيابة عن 
منتسبي وزارة الدفاع وفقا لبيان 
ــادر اليوم السبت عن مديرية  ص

التوجيه املعنوي والعالقات العامة 
بالوزارة. وعبر املنصور عن أصدق 
التهاني والتبريكات لسمو األمير 
ولسمو نائب األمير وولــي العهد 
على هذا التكرمي والذي يأتي تقديرا 
وعرفانا ملسيرة العطاء واإلجنازات 
املضيئة لسمو األمير والتي هي 
محل اعتزاز وتقدير لدى املجتمع 

الدولي قاطبة.
ــرمي يــأتــي  ــك ــت ـــــاف أن ال وأض
ــوه ودعــمــه  ــم ــود س ــه ــرا جل ــدي ــق ت
غير احملــدود لكافة املساعي التي 
مــن شأنها تعزيز األمــن والسلم 
الدوليني وسعيه املستمر في دعم 

مختلف القضايا اإلنسانية كما 
يأتي هذا التكرمي تتويجا للعالقات 
التاريخية التي تربط دولة الكويت 

بالواليات املتحدة األمريكية.
وابتهل إلى املولى عز وجل أن 
ينعم على صــاحــب السمو أمير 
البالد بالشفاء العاجل وأن مين 
عــلــيــه مبـــوفـــور الــصــحــة ومتـــام 
العافية والعودة إلى أرض الوطن 
في القريب العاجل بإذنه تعالى 
وأن يدمي على دولة الكويت نعمة 
األمن واألمان والعزة والرفعة في 
ظل قيادة سموه احلكيمة وسمو 

نائب األمير وولي العهد.

وزير الدفاع يهنئ سمو نائب األمير 

ــال رئــيــس مجلس اإلدارة  ق
واملــديــر الــعــام لوكالة األنــبــاء 
الكويتية )كونا( الشيخ مبارك 
الــدعــيــج: إن مــســيــرة صاحب 
السمو أمير البالد الشيخ صباح 
األحمد، حافلة بالعطاء والوفاء 
واالنــســانــيــة والدبلوماسية 
واحلنكة السياسية واحلكمة 
اإلدارية مما جعله مستحقا وبكل 

جدارة التكرمي العاملي.
جاء ذلك في بيان لـ )كونا( 
أول أمـــــس، مبــنــاســبــة منح 
الرئيس االمريكي دونالد ترامب 
سمو االمير )وسام االستحقاق 

العسكري برتبة قائد أعلى( وهو 
أعلى وســام عسكري مينح عن 
جدارة لقائد غير أمريكي تقديرا 
جلــهــوده السامية وإجنــازاتــه 
ـــــاف الــشــيــخ  ــزة. وأض ــي ــم ــت امل
ــذا الــوســام الــذي  الدعيج أن ه
لــم مينح ألحــد منذ عــام 1991 
جاء ليؤكد ريادة سموه العاملية 
في جميع احملافل ويضاف الى 
التكرمي الكبير من األمم املتحدة 
التي منحته سابقا لقب )قائد 
للعمل اإلنساني( على مستوى 
العالم فضال عن تسمية الكويت 
دولــة اإلنسانية بفضل جهوده 

وتفانيه فــي خــدمــة البشرية 
حول العالم. وأضاف أن رصيد 
ســمــوه مــن العطاء الفريد من 
نوعه جتسد على أرض الواقع 
وفرض اعترافا دوليا استقطب 
احتراما عامليا لشخصيته الفذة 
التي أعطت للعالم الكثير وعلى 
كل الصعد انطالقا من مشاعره 
اإلنسانية التي شملت السياسة 
والدبلوماسية والبناء في كل 
ــع واألنــحــاء والــظــروف  ــواق امل
واملناسبات بفضل ما يتمتع به 
من شفافية راقية طغت على كل 

املواقف وفي شتى املجاالت.

الدعيج: مسيرة سمو األمير حافلة بالعطاء 
واإلنسانية والدبلوماسية

أعرب وزير التجارة والصناعة 
خــالــد الــروضــان عــن أســمــى آيــات 
التهاني مبنح صاحب السمو أمير 
البالد الشيخ صباح األحمد، وسام 
االستحقاق العسكري األمريكي 
تقديرا جلــهکود سموه وإجنــازاتــه 

املتميزة.
ــي تصريح  وقـــال الـــروضـــان ف
صحفي أمـــس: “إن منح صاحب 
السمو هذا الوسام يعد اعترافا دوليا 
وتكرميا ملسيرة سموه الدبلوماسية 

والسياسية واالنسانية وجلهوده 
في املنطقة والعالم”.

وأضاف أن هذا التكرمي “يعكس 
الـــدور احملـــوري الـــذي اضطلع به 
ــدار ستة عقود  سمو األمــيــر على م
واملتمثل بالدعوة للسالم والعمل 
ــة جــمــعــاء ونــبــذ  ــي ــان ــس ـــل اإلن ألج
الــفــروقــات فــي منطقة تعد األكثر 

انقساما وتوترا في العالم”.
وأوضح أنه من غير املستغرب ان 
يكون سمو األمير أول زعيم اجنبي 

مينح هــذا الــوســام منذ عــام 1991 
عرفانا بجهوده في تعزيز العالقة 
االستراتيجية والشراكة بني الكويت 

والواليات املتحدة األميركية.
ـــرب عــن فــخــره بسمو أمير  وأع
البالد وبــاالجنــازات الدولية التي 
حققها ومبكانة سموه املرموقة بني 
قــادة العرب والعالم أجمع سائال 
املولى عز وجل ان مين على سموه 
بالشفاء العاجل ويعيده إلى أرض 

الوطن ساملا. 

وزير »التجارة«: يعبر عن تقدير إجنازات سموه املتميزة


