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سفاراتنا وقنصلياتنا احتفلت بالعيد الوطني وذكرى التحرير

واكد الرفاعي خالل مشاركته في 
مأدبة غداء اقامها س����فيرنا لدى 
االردن الشيخ فيصل احلمود مبقر 
اقامته ف����ي »بيت العرب«، متانة 
العالق����ات االردني����ة – الكويتية 
التي  الكبي����رة  بفضل اجله����ود 
الشقيقني  البلدين  عززتها قيادة 
الس����نوات االخيرة. واعتبر  في 
رئيس الوزراء االردني ان نشاط 
البعثة الديبلوماس����ية الكويتية 
ف����ي االردن وتفاعله  امللم����وس 
مع املش����هد االجتماعي والثقافي 
االردني دليل على مكانة الكويت 

لدى االردنيني جميعا.
البعثة  وشارك في احتفاالت 
الديبلوماس����ية الكويتية بالعيد 
الوطن����ي ال� 49 والذك����رى ال� 19 
للتحرير كب����ار رجال الدولة في 
االردن وعلى رأسهم رئيس مجلس 
الوزراء س����مير الرفاعي ورئيس 
مجلس االعي����ان طاهر املصري 
ووزير اخلارجية زاهر جودة وعدد 
من الوزراء واعضاء مجلس األعيان 
الديبلوماسية  البعثات  ورؤساء 

املعتمدة لدى االردن.
العام  القنصل  ق����ال  وبدوره 
الكويت����ي ف����ي مدينة كراتش����ي 
الباكس����تانية ناصر املطيري ان 
القي����ادة الكويتية حريصة على 
الوثيقة بني  العالق����ات  تعزي����ز 
باكستان والكويت على املستويات 
االقليمية والدولية بهدف استتباب 

االمن واحالل االستقرار.
واضاف املطيري في رس����الة 
ال� 49 لليوم  الذكرى  مبناس����بة 
الوطني والذكرى ال� 19 للتحرير ان 
القيادة الكويتية تتطلع الى العمل 
مع الدولة االسالمية الشقيقة من 
خالل املنظمات الدولية واالقليمية 
االم����ن والتنمية  على حتقي����ق 

املستدامة.

التربية  اليونانية ووكيل وزارة 
املالية  والتعليم ووكي����ل وزارة 
ومحاف����ظ اثين����ا ومدي����ر هيئة 

االستثمار اليونانية.
كما اقام س����فيرنا لدى اليمن 
س����الم الزمانان حفل اس����تقبال 
باملناسبة ومثل احلكومة اليمنية 
في احلفل الذي حضره سفراء الدول 
العربية واعضاء السلك االجنبي 
في صنعاء وزير التعليم واخلدمة 

املدنية د.يحيى الشعيبي.
كذلك حض����ر احلفل عدد من 
املس����ؤولني واعضاء مجلس����ي 
النواب والشورى وقادة االحزاب 
السياسية والصحافيني واملثقفني 
ورجال املال واالعمال والشخصيات 
السياسية واالجتماعية. وباملناسبة 
اشاد رئيس الوزراء االردني سمير 
الرفاعي بعمق العالقات االخوية بني 
الكويت واململكة االردنية الهاشمية، 
مؤكدا ح����رص عمان على تعزيز 
اواصرها على جميع املستويات ملا 
فيه مصلحة الشعبني الشقيقني. 

للغاية« مضيفا »ان هذه العالقات 
دخلت مرحلة جديدة بعد الزيارة 
التي قام بها سمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ ناصر احملمد الى 
الوثيقة  ايران«. وأشاد بالعالقة 
التي تربطه بنائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ 
د.محمد الصباح قائال ان: »الشيخ 
د.محم����د الصباح هو أحد افضل 
الذين تربطني معهم  االشخاص 

عالقة صداقة«.
هذا واقام سفيرنا لدى اليونان 
رائد الرفاعي حفل استقبال حضره 
العديد من الشخصيات السياسية 
والفعاليات االقتصادية على اعلى 

املستويات في اثينا.
وذكر بيان لسفارتنا في اثينا 
ان����ه كان ف����ي مقدم����ة احلضور 
اليونانية لوكا  وزيرة االقتصاد 
كاتسيلي والسكرتير العام لرئاسة 
اجلمهورية وممثل عن رئيس اركان 
القوات املسلحة اليونانية وكبار 
املس����ؤولني في وزارة اخلارجية 

عواصم � كونا: احتفلت العديد 
م����ن س����فاراتنا وقنصلياتنا في 
اخلارج بالعي����د الوطني وذكرى 
التحرير فقد أقام س����فيرنا لدى 
سلطنة عمان شمالن الرومي الليلة 
قبل املاضية حفل اس����تقبال في 

فندق انتركونتننتال.
وحضر احلفل عدد من الوزراء 
واملستشارين والوكالء واعضاء 
مجلسي الدولة والشورى العماني 
والس����فراء اخلليجيني والعرب 
واالجانب املعتمدين لدى سلطنة 
عمان الى جانب لفيف من رجال 
االعمال وكبار املسؤولني العمانيني 
من مدنيني وعس����كريني ورجال 
الصحاف����ة واالع����الم والطلب����ة 
الكويتيني الدارسني في السلطنة. 
كما أقامت س����فارتنا لدى مملكة 
تايلند حفل اس����تقبال رس����مي 
باملناس����بة. وذكر بيان أصدرته 
الس����فارة ان سفيرنا لدى تايلند 
حفيظ محمد العجمي واحملال الى 
مملكة كمبوديا وجمهورية الوس 
الدميوقراطية الشعبية واعضاء 
الس����فارة اس����تقبلوا املدعوين 
الذين تقدمهم ممثل القصر امللكي 

املستشار تيبكامول ديفاكوال.
وكان ف����ي مقدم����ة احلضور 
التايلن����دي  الداخلي����ة  وزي����ر 
شافارات ش����انويراكول ورئيس 
البرملان شيدشوب ونائبه ابيوان 
ويرياشاي ورئيس مجلس الشيوخ 
براسوبسوك بونديج ومستشار 
الزراعة تام����ارات وانغلي  وزير 
السابق للبرملان يوان  والرئيس 
محمد نور وقائد اجليش السابق 

اجلنرال سوندي بوناياراتكلني.
وحضر احلف����ل عدد من كبار 
املس����ؤولني التايلنديني ورؤساء 
البعثات الديبلوماسية املعتمدين 
ل����دى مملكة تايلن����د ونخبة من 
رجال االعمال واالعالم التايلنديني 
باالضافة ال����ى اجلاليات العربية 

واالسالمية.
الكويتية  الس����فارة  ونظمت 
لدى ايران احتفاال مبناسبة العيد 
الوطني ال� 49 وذكرى التحرير ال� 19 
بحضور كبار املسؤولني االيرانيني 
وسفراء الدول العربية واالسالمية 

واالجنبية لدى ايران.
وشارك في هذا االحتفال وزير 
اخلارجية االيراني وعدد كبير من 
املسؤولني االيرانيني واعضاء من 

مجلس الشورى االسالمي.
وقال وزير اخلارجية االيراني 
منوچهر متكي على هامش حضوره 
هذه املناسبة الوطنية في تصريح 
ومباركة للسفير مجدي الظفيري 
»أهنئ احلكومة والشعب الكويتي 
العزيز باحتفاالتهم الوطنية وهي 
مناس����بة كبيرة تبقى عالقة في 

االذهان«.
واضاف »جئت الى هذا االحتفال 
الكويتية  الس����فارة  الذي تقيمه 
ألبارك للسفير بصفته ممثال عن 
الش����عب الكويتي مبناسبة هذه 
االعياد، وأشارك احلكومة والشعب 
الكويتي افراحهما بهذه املناسبة 
الوطنية«. ووصف متكي العالقات 
االيرانية � الكويتية بأنها »جيدة 

جانب من احتفاالت سفارتنا في تايلند

وزير اخلارجية االيراني وسفيرنا لدى إيران مجدي الظفيري يقطعان كيكة االحتفال

رئيس الوزراء األردني سمير الرفاعي مباركا لسفيرنا الشيخ فيصل احلمود

الشيخة شيخة العبداهلل خالل جولة في عالم زين للطفل

جانب من األطفال املشاركني في االحتفال بأعياد البالد

الشيخة شيخة العبداهلل تتوسط وليد الصقعبي ومدينة إسماعيل ووليد اخلشتي

عالم زين للطفل يخصص يوماً للمعاقين 

ندى أبونصر
هن���أت الرئيس���ة الفخرية 
لنادي املعاقني الشيخة شيخة 
العب���داهلل الش���عب الكويتي 
قيادة وشعبا بالعيدين الوطني 
والتحرير ومرور 4 سنوات على 
تقليد صاحب الس���مو األمير 
مقاليد احلكم، وشكرت جميع 
الهيئات على اهتمامها بإقامة 
العديد من األنشطة التي تهتم 

باملعاقني.
وزادت انه ليس جديدا على 
الشعب الكويتي االهتمام بهذه 

الفئة.
جاء ذلك خ���الل املهرجان 
الذي أقيم في عالم زين للطفل 
ضمن أنشطة هال فبراير برعاية 
شركة زين لالتصاالت، ومتنت 
ان يكون هذا اليوم مميزا لهذه 
الفئة وان يعبروا عن فرحتهم 
مبناسبة األعياد الوطنية وان 
ترسم البسمة على وجوههم.

البرامج  وقال���ت رئيس���ة 
واألنش���طة ف���ي مهرجان هال 
فبراي���ر مدينة إس���ماعيل انه 
مبناس���بة العيدي���ن الوطني 
والتحرير خصصنا هذا اليوم 
برعاية شركة زين لالتصاالت 
للمعاقني واأليت���ام وبدأنا من 
الفترة الصباحية بزيارة مركز 
الطب الطبيعي وخصصنا الفترة 
املسائية إلقامة حفل لألطفال 
للمشاركة في جميع مرافق عالم 
زين، باالضافة الى فقرة السيرك 
التي قدمتها الفرقة الروس���ية 
والرس���م على الوجوه وإقامة 
العديد من املسابقات وتوزيع 
الهدايا بحضور الش���خصيات 

احملببة لألطفال.
وأضافت: أح���ب ان تصل 
الفرحة من القلب الى القلب وان 

يكونوا سعداء بهذا اليوم.
ومن جهته، أكد مدير إدارة 
العالقات واالتصاالت في زين 

الكويت وليد اخلشتي ان شركة 
زين خصصت يوما كامال لذوي 
االحتياج���ات اخلاص���ة لكي 
يعيشوا فرحة األعياد، وشكر 

الشيخة شيخة العبداهلل على 
حرصها على ان تكون موجودة 

وعلى دعمها املتواصل.
وزاد ان زين حريصة دائما 

على دع���م املعاق���ني واألمور 
العديد  االجتماعية وان هناك 
من اخلدمات التي ستقدم لهذه 

الفئة وهي في طور التنفيذ.


