الكويت تهنئ رئيسة إستونيا بالعيد الوطني لبالدها
بعث صاحب السمو أمير البالد الشيخ نواف األحمد،
ببرقية تهنئة إلى الرئيسة كيرستي كاليواليد رئيسة
جمهورية إستونيا الصديقة ،عبر فيها سموه عن خالص
تهانيه مبناسبة ذك��رى العيد الوطني لبالدها ،متمنياً
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سموه ،لفخامتها موفور الصحة والعافية وللبلد الصديق
دوام التقدم واالزدهار.
وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد ،ببرقية
تهنئة إلى الرئيسة كيرستي كاليواليد رئيسة جمهورية

إستونيا الصديقة ،ضمنها سموه خالص تهانيه مبناسبة
ذكرى العيد الوطني لبالدها ،راجيا ً سموه لفخامتها دوام
الصحة والعافية .كما بعث سمو الشيخ صباح اخلالد
رئيس مجلس الوزراء ببرقية تهنئة مماثلة.
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سموه يتلقى برقيات تهان بذكرى العيد الوطني والتحرير

أمير البالد يستقبل ولي العهد والغامن واخلالد والصالح
سمواألمير بعث رسالة
خطية إلى رئيس
دولة اإلمارات

سمو األمير يستقبل مرزوق الغامن

بعث ص��اح��ب السمو أم��ي��ر ال��ب�لاد الشيخ ن��واف
األحمد ،رسالة خطية إلى أخيه سمو الشيخ خليفة بن
زايد آل نهيان رئيس دولة اإلم��ارات العربية املتحدة
الشقيقة ،حيث قام باستالم الرسالة صاحب السمو
الشيخ محمد بن راش��د آل مكتوم نائب رئيس دولة
اإلمارات العربية املتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم
دب��ي م��ن الشيخ الدكتور أحمد ناصر احملمد وزي��ر
اخلارجية ،خ�لال لقائه بسموه تتعلق بالعالقات
الثنائية األخوية املتينة والوطيدة التي تربط بني
البلدين والشعبني الشقيقني وسبل دعمها وتعزيزها
في مختلف املجاالت وعلى كافة األصعدة.جاء ذلك
خالل الزيارة الرسمية التي يقوم بها معاليه إلى دولة
اإلمارات العربية املتحدة أمس.

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يتسلم رسالة سمو أمير البالد

استقبل صاحب السمو أمير البالد الشيخ نواف
األحمد ،بقصر بيان صباح أم��س ،سمو ولي العهد
الشيخ مشعل األحمد .كما استقبل سموه ،رئيس
مجلس األمة مرزوق الغامن .واستقبل سموه ،سمو
الشيخ صباح اخلالد رئيس مجلس ال���وزراء .كما
استقبل سموه نائب رئيس مجلس ال��وزراء ووزير
الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح.
من جهة أخ��رى ،تلقى صاحب السمو أمير البالد
الشيخ نواف األحمد ،برقيات تهان مبناسبة الذكرى

الستني للعيد ال��وط��ن��ي وال��ذك��رى ال��ث�لاث�ين لعيد
التحرير من إخوانه سمو ولي العهد الشيخ مشعل
األحمد ،و رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن ،وسمو
رئيس احلرس الوطني الشيخ سالم العلي ،وسمو
الشيخ ناصر احملمد ،وسمو الشيخ جابر املبارك،
وسمو الشيخ صباح اخلالد رئيس مجلس الوزراء،
ونائب رئيس احلرس الوطني الفريق أول م .الشيخ
أحمد النواف ،أعربوا فيها عن مشاعر الوالء والوفاء
للوطن العزيز وخالص الدعاء لصاحب السمو أمير

البالد بأن مين الباري عز وجل على سموه مبوفور
الصحة ودوام العافية ملواصلة قيادة مسيرة اخلير
والعطاء للوطن العزيز وحتقيق املزيد مما ينشده
الوطن من من��اء ونهضة وازده���ار في ظل القيادة
احلكيمة لسموه.
وق��د 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 األب��رار الذين بذلوا
دمائهم الزكية دفاعا عن تراب الوطن العزيز والذود
عنه ضارعا إلى املولى تعالى أن يتغمدهم بواسع
رحمته ويسكنهم فسيح جناته وينزلهم منازل
الشهداء.
كما تلقى صاحب السمو أمير البالد الشيخ نواف
األحمد ،برقيات تهان من إخوانه قادة دول مجلس

سموه تلقى رسائل تهان بالذكرى الـ  60الستقالل الكويت والـ  30للتحرير

ولي العهد يستقبل الغامن واخلالد والصالح

سمو ولي العهد يستقبل سمو الشيخ صباح اخلالد

استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل
األحمد ،بقصر بيان صباح أمس ،رئيس
مجلس األمة مرزوق الغامن .كما استقبل
سمو ول��ي العهد ،سمو الشيخ صباح
اخلالد رئيس مجلس ال��وزراء .واستقبل
سمو ول��ي العهد ،نائب رئيس مجلس
ال���وزراء ووزي��ر الدولة لشؤون مجلس
الوزراء أنس الصالح.
من جهة أخرى ،تلقى سمو ولي العهد
الشيخ مشعل األحمد رسالة تهنئة من
رئ��ي��س مجلس األم���ة م����رزوق ال��غ��امن،
أع��رب فيها باسمه ونيابة ع��ن إخوانه
أعضاء مجلس األم��ة عن أطيب التهاني
بحلول ال��ذك��رى الستني الستقالل دولة
الكويت والذكرى الثالثني ليوم التحرير،
سائال املولى العلي القدير أن يعيد هاتني
املناسبتني الوطنيتني على سموه وعلى
وطننا العزيز وشعبه ال��وف��ي باخلير
واليمن والبركات وأن يدمي على الوطن
نعمة األمن واألمان واالستقرار ومين عليه
مبزيد من التقدم والنهضة والنماء من
أجل إعالء راية الوطن عالية خفاقة بعزة
ورسوخ ،وأن يحفظ سموه ذخرا للكويت

وشعبها الوفي وعونا وعضدا لصاحب
السمو أمير البالد الشيخ ن��واف األحمد،
وأن ميتع سموه ب��واف��ر الصحة ودوام
العافية والسعادة.
وقد بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل
األحمد برسالة شكر جوابية إلى رئيس
مجلس األمة مرزوق الغامن ،ضمنها سموه
خالص التهاني والتبريكات على ما عبر
عنه معاليه وإخوانه أعضاء مجلس األمة
بهاتني املناسبتني الغاليتني.
وبعث سمو ولي العهد برسالة تهنئة
إل��ى سمو الشيخ س��ال��م العلي ،رئيس
احل���رس ال��وط��ن��ي عبر فيها س��م��وه عن
أصدق التهاني وأطيب التبريكات مبناسبة
ذكرى العيد الوطني لدولة الكويت ويوم
التحرير ،داعيا املولى عز وجل أن يعيد
هاتني املناسبتني الوطنيتني على سموه
وه��و يتمتع مبوفور الصحة والعافية،
معربا سمو ولي العهد عن بالغ اعتزازه
مبسيرة سموه الوطنية احلافلة بالتفاني
وال��ع��ط��اءات واإلجن����ازات مستذكرا في
هذا املقام ببالغ الفخر واالعتزاز شهداء
الوطن البواسل تخليدا ووف��اء وعرفانا

بتضحياتهم ال��ت��ي ج��س��دت أروع قيم
العطاء وال��ف��داء للذود عن البالد سائال
الله سبحانه وتعالى لوطننا الغالي
وشعبنا الكرمي دوام األم��ن وامل��زي��د من
التقدم واالزده��ار في ظل راعي مسيرتنا
ونهضتنا حضرة صاحب السمو الشيخ
نواف األحمد اجلابر الصباح أمير البالد
املفدى حفظه الله ورعاه.
وقد تلقى سمو ولي العهد رسالة شكر
جوابية م��ن سمو الشيخ سالم العلي،
رئيس احلرس الوطني ضمنها أسمى آيات
التهاني والتبريكات مبناسبة مرور ستني
عاما على االستقالل وثالثني عاما على
التحرير ،داعيا الله تعالى أن يعيد أمثالها
على سموه وه��و يرفل ب��أث��واب الصحة
والعافية وأن ي��دمي على وطننا الغالي
وشعبه الكرمي نعمتي األمن واألمان وأن
مين عليه مبزيد من التقدم والنماء.
وق��د بعث سمو ول��ي العهد برسالة
تهنئة إلى الشيخ مبارك العبدالله ،عبر
فيها سموه عن أص��دق التهاني وأطيب
التبريكات داعيا املولى عز وجل أن يعيد
هاتني املناسبتني الغاليتني على معاليه

وه��و يتمتع مبوفور الصحة والعافية
وعلى كويتنا احلبيبة وشعبها الوفي
بدوام األمن واألم��ان واالستقرار واملزيد
م��ن ال��ت��ق��دم وال���رخ���اء ف��ي ظ��ل ال��ق��ي��ادة
احلكيمة لصاحب السمو الشيخ نواف
األحمد أمير البالد.
وقد تلقى سموه رسالة شكر جوابية
م��ن الشيخ م��ب��ارك العبد ال��ل��ه ضمنها
خالص التهاني وأطيب التمنيات بهاتني
املناسبتني العزيزتني.
كما تلقى سمو ول��ي العهد الشيخ
مشعل األح��م��د ،برقيات تهانِ من كبار
ال��ش��ي��وخ وس��م��و الشيخ ن��اص��ر احملمد
وسمو الشيخ جابر املبارك وسمو الشيخ
صباح اخلالد رئيس مجلس ال��وزراء و
نائب رئيس احلرس الوطني الفريق أول
متقاعد الشيخ أحمد ال��ن��واف ،ضمنوها
أصدق آيات التهاني وأسمى التبريكات
مبناسبة احتفاالت دولة الكويت بالعيد
الوطني الستني وذك��رى ي��وم التحرير
الثالثني ،معربني عن بالغ االعتزاز بجهود
سموه ومسيرته احلافلة بالبذل والعطاء
وم��ق��دري��ن دع��م��ه امل��ت��واص��ل ورع��اي��ت��ه
الكرمية التي نسترشد بها لتحقيق كل ما
يصبو إليه الوطن واملواطن سائلني الله
تعالى أن مين على سموه مبوفور الصحة
ومتام العافية وعلى كويتنا الغالية بدوام
التقدم والرفعة واالزدهار في ظل القيادة
احلكيمة والرعاية الكرمية لصاحب السمو
أمير البالد وسمو ولي العهد.
كما تلقى س��م��وه ب��رق��ي��ات ت��ه��انِ من
ال���وزراء واحملافظني وك��ب��ار املسؤولني
بالدولة وأع��ض��اء السلك الدبلوماسي
وأع��ض��اء مجلس األم���ة وع���دد كبير من
امل��واط��ن�ين ال��ك��رام وامل��ق��ي��م�ين األوف��ي��اء
مبناسبة العيد الوطني الستني وذكرى
يوم التحرير الثالثني راجني الله سبحانه
وتعالى أن يدمي على سموه موفور الصحة
ومتام العافية والعمر املديد وعلى دولتنا
احلبيبة باألمن واألمان ومبزيد من التقدم
واالزدهار والرخاء.
وق��د بعث سمو ول��ي العهد الشيخ
مشعل األح��م��د ببرقيات شكر جوابية
للجميع أعرب فيها سموه عن بالغ شكره
وتقديره على ما عبروا عنه من مشاعر
ص��ادق��ة جسدت روح ال��وح��دة الوطنية
ألهل الكويت األوفياء.

نائب رئيس الوزراء القطري يقيم مأدبة
غداء على شرف نظيره الكويتي والوفد املرافق
أق��ام معالي نائب رئيس مجلس ال���وزراء وزير
الدولة لشؤون الدفاع في دولة قطر الشقيقة الدكتور
خالد بن محمد العطية مأدبة غداء أمس ،على شرف
نائب رئيس مجلس ال��وزراء ووزير الدفاع الشيخ

حمد جابر العلي وال��وف��د امل��راف��ق ملعاليه ،وذل��ك
مبناسبة زي��ارت��ه لدولة قطر للمشاركة في حفل
افتتاح مشروع (محور صباح األحمد) .وأكد نائب
رئيس مجلس ال��وزراء ووزي��ر الدفاع في تصريح

صحفي ،أهمية تنسيق املواقف الثنائية بني البلدين
في مختلف القضايا اإلقليمية والدولية وتعزيز
سبل التعاون مبا يخدم مصالح البلدين والشعبني
الشقيقني.

التعاون لدول اخلليج العربية وقادة الدول العربية
الشقيقة وال��دول الصديقة وذل��ك مبناسبة الذكرى
الستني للعيد ال��وط��ن��ي وال��ذك��رى ال��ث�لاث�ين لعيد
التحرير .وق��د 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
دولة الكويت وال��دول الشقيقة والصديقة املزيد من
التطور والنماء.

أمير قطر يستقبل وزير الدفاع
مبناسبة زيارته قطر للمشاركة
بحفل افتتاح «محور صباح األحمد»

أمير قطر يستقبل يستقبل وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي

استقبل صاحب السمو الشيخ متيم بن حمد
آل ثاني أمير دول��ة قطر الشقيقة أم��س ،نائب
رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد
جابر العلي ،وذل��ك مبناسبة زيارته لدولة قطر
للمشاركة في حفل افتتاح مشروع (محور صباح
األحمد).
ونقل معاليه لصاحب السمو أمير دول��ة قطر

وللشعب القطري الوفي حتيات وتقدير صاحب
السمو أمير البالد الشيخ نواف األحمد وسمو ولي
عهده األم�ين الشيخ مشعل األحمد على كرمي ما
عبروا عنه من مشاعر املودة واحملبة جتاه بلدنا
الكويت والتي جتسدت بتسمية احملور باسم سمو
األمير الراحل “طيب الله ثراه” .وحضر املقابلة
سفير دولة الكويت لدى دولة قطر حفيظ العجمي.

وزير اإلعالم البحريني يشيد بالعالقات
األخوية التاريخية مع الكويت
أشاد وزير اإلعالم البحريني علي الرميحي
أم���س ،ب��ال��ع�لاق��ات األخ��وي��ة البحرينية -
الكويتية معتبرا اياها منوذجا يحتذى في
األخوة اخلليجية واحلرص املشترك على أمن
املنطقة العربية.
وتقدم وزير اإلعالم البحريني في تصريح
لـ (كونا) بالتهاني والتبريكات إل��ى دولة
الكويت ق��ي��ادة وحكومة وشعبا مبناسبة
الذكرى ال 60للعيد الوطني والذكرى ال30
ليوم التحرير.
وأوضح الوزير أن هذه العالقات األخوية
التاريخية البحرينية  -الكويتية جاءت في
ظل الرؤيةاحلكيمة للعاهل البحريني امللك
حمد ب��ن عيسى آل خليفة وأخ��ي��ه صاحب
ال��س��م��و ال��ش��ي��خ ن���واف األح��م��د أم��ي��ر دول��ة
الكويت.
وأعرب عن متنياته للكويت الغالية بدوام
األمن والرفعة واالزدهار ومواصلة إجنازاتها
التنموية واحلضارية التي تبعث على الفخر

في قلوب العالم العربي واإلسالمي إضافة
إلى سجلها اإلنساني املشرف في دعم رسالة
ال��س�لام م��ع تقدير مكانتها املرموقة وسط
األمم.
وق���ال :غ��ن مشاركة البحرين شقيقتها
ال��ك��وي��ت اح��ت��ف��االت��ه��ا ب��أع��ي��اده��ا الوطنية
املجيدة جاءت اعتزازا بالروابط التاريخية
الوثيقة التي أرساها األج��داد واآلب��اء على
قواعد متينة من وحدة الدين والدم واملصير
ووشائج النسب والقربى وتقديرا للمواقف
الكويتية الصادقة في ال��وق��وف إل��ى جانب
اململكة وتدعيم أمنها واستقرارها ومسيرتها
التنموية املستدامة .وأض��اف أن القيادتني
احلكيمتني في الدولتني الشقيقتني أدركتا
أه��م��ي��ة ت��وط��ي��د ال��ش��راك��ة االستراتيجية
السياسية واالقتصادية واإلعالمية ودفع
مسيرة مجلس التعاون لدول اخلليج العربية
وتعزيز التضامن العربي ملا فيه خير وصالح
الشعوب الشقيقة.

