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السفير عبدالعال القناعي وحسن منيمنة وأيوب حميد وطارق متري يقطعون الكعكة

الزميل عدنان الراشد وإلى جواره السفير السوري علي عبدالكرمي وحرمه في سفارتنا بيروت

السفير وليد الكندري وعقيلته نهى اجليعان يتلقيان التهاني في سفارتنا بالبرازيلسفيرنا في دمشق عزيز الديحاني يتلقى التهاني من وزير العدل السوري أحمد يونس

سفيرنا في النمسا محمد الصالل يتلقى التهاني

سمو الشيخ ناصر احملمد مشاركا في احتفاالت سفارتنا بسويسرامهنئون في سفارتنا بتركياالرئيس جاسم اخلرافي والشيخ د.محمد الصباح والسفير خالد الدويسان خالل االحتفال في سفارتنا ببريطانيا

الخرافي: حريصون على المشاركة في األعياد الوطنية والمحافظة على القيم والمبادئ الرفيعة

سفاراتنا وقنصلياتنا واصلت االحتفال بالعيد الوطني الـ 49 وذكرى التحرير الـ 19
عواصم - كونا - وكاالت: التزال 
سفاراتنا وقنصلياتنا في اخلارج 
تعيش في أجواء االحتفاالت التي 
تقيمها مبناسبة العيد الوطني الـ 
49 والذكـــرى الـ 19 للتحرير، فقد 
واصل سمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ ناصر احملمد مشاركته في 
الديبلوماســـية  البعثة  احتفاالت 
الكويتية في سويســـرا مبناسبة 
العيـــد الوطني وذكـــرى التحرير 
وذلك بحضوره حفل سفارتنا في 
العاصمة السويسرية برن والذي 
اقامه سفيرنا د.سهيل شحيبر. ورفع 
د.شحيبر الى مقام صاحب السمو 
االمير الشيخ صباح االحمد وسمو 
ولي العهد الشـــيخ نواف االحمد 
وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
ناصر احملمد وللحكومة الكويتية 
الرشيدة وللشعب الكويتي الكرمي 
القلبية وأســـمى  التهاني  اخلص 
العزيزة.  املناسبة  التمنيات بهذه 
هذا وحتول االحتفال الذي اقامته 
ســـفارتنا لدى لبنان الى مظاهرة 
الشـــخصيات  حاشـــدة جمعـــت 
السياسية والدينية واالجتماعية 
واالعالمية والثقافية من مختلف 
املناطـــق عبر فيها اللبنانيون عن 
محبتهم وتقديرهم ملواقف صاحب 
السمو االمير الشيخ صباح االحمد 
الداعمة للبنان في مختلف الظروف 
واحملافل الدولية ولتعزيز التضامن 
العربي. وجاء االحتفال الذي اقامه 
سفيرنا لدى لبنان عبدالعال القناعي 
وعقيلته الليلة قبل املاضية مناسبة 
وطنية لكي يشيد فيها املسؤولون 
من وزراء ونواب وشخصيات دينية 
في تصريحات منفصلة بالسياسة 
احلكيمة واملتوازنة التي تنتهجها 
الكويت جتاه لبنان وللتأكيد على 
دور الكويـــت في تعزيز التضامن 

والعمل العربي املشترك.
وحضر االحتفال وزير االعالم 
الرئيس  طارق متري ممثال عـــن 
ميشـــال ســـليمان والنائب ايوب 
حميد ممثال رئيس مجلس النواب 
نبيه بري ووزير التربية والتعليم 
العالي حسن منيمنة ممثال رئيس 
الوزراء سعد احلريري باالضافة الى 
شخصيات سياسية اخرى ودينية 
وعســـكرية واجتماعية واعالمية 
واركان سفارتنا في لبنان. وبدورها 
اكدت وزيرة التربية ووزيرة التعليم 
العالي د.موضي احلمود اهمية الدور 
الطليعي للكويت في تعزيز روح 
االخوة بني الدول العربية في ظل 
القيادة الرشـــيدة لصاحب السمو 
االمير الشيخ صباح االحمد خالل 
اقامته  الذي  حضورها االحتفـــال 

سفارتنا في لبنان.
من جهته اشاد ســـفيرنا لدى 
لبنان عبدالعال القناعي باالجنازات 
الوطنية الكبرى التي حتققت في ظل 
قيادة صاحب السمو االمير الشيخ 
صباح االحمد. وقال ان الكويت تشهد 
في ظل قيادة صاحب السمو االمير 
منوا مطردا فـــي مختلف املجاالت 
بفضل اخلطة التي وضعها سموه 
لتصبـــح الكويت مركزا اقتصاديا 
وماليا في املنطقة. واضاف ان ذلك 
جتلى اوال فـــي القمة االقتصادية 
العربية التنموية واالجتماعية التي 
انعقدت في الكويـــت مطلع العام 
املاضي وكان من نتائجها حتصني 
الوضع العربي ووضع الكويت على 
سكة قطار التطور واالزدهار. وأقام 
سفيرنا لدى كوريا اجلنوبية متعب 
املطوطح حفل استقبال مبناسبة 

االعياد الوطنية.
وحضـــر احلفـــل العديـــد من 
املسؤولني الكوريني وعلى رأسهم 
نائـــب رئيس وزير الوطني جانغ 
سو مان والسفراء املعتمدون لدى 
ســـيئول وممثلون عن اخلارجية 
الكوريـــة. كما شـــارك في احلفل 
العديد من ممثلي القطاعني الصناعي 

والتجاري وشـــخصيات سياسية 
وإعالمية وثقافية مختلفة. كما اقامت 
سفارتنا لدى اململكة املتحدة احتفاال 
كبيرا الليلة قبل املاضية بحضور 
كبير كان في مقدمته رئيس مجلس 
األمة جاسم اخلرافي ونائب رئيس 
الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ 

د.محمد الصباح.
وكان ســـفيرنا في لندن عميد 
الديبلوماسي االجنبي في  السلك 
بريطانيا خالد الدويسان على رأس 
املستقبلني الكثر من 1570 شخصا 
من رجـــال الدولة والوزراء وكبار 
املسؤولني واعضاء مجلسي العموم 
واللوردات وحشد كبير من اصدقاء 
الكويت من رجال املجتمع واإلعالم 
ولفيف من اعضاء اجلالية الكويتية 

والسفراء االجانب.
واعلن رئيس مجلس األمة جاسم 
اخلرافي عن سعادته باملشاركة في 
هذا االحتفال بهذه املناسبة العزيزة 
علـــى نفـــس كل مواطـــن كويتي 
مضيفا انه يتشرف بان يرفع الى 
مقام صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح االحمد وســـمو ولي العهد 
الشيخ نواف االحمد والى الشعب 
الكويتي الكرمي اسمى التهاني. واكد 
اخلرافي حرصه على حضور هذه 
املناسبة الغالية للمشاركة في االعياد 
الوطنية وحرصه كذلك على اهمية 
احملافظة على القيم واملبادئ الرفيعة 
التي تفتخر بها الكويت وضرورة 
التمسك بوحدتنا الوطنية واحلرص 

على استقرار امن الكويت.
من جهتها اقامت ســـفارتنا في 
ڤيينا احتفاال حضره حشـــد كبير 
من الضيوف وكبار املسؤولني من 
سياسيني وبرملانيني ورجال اعمال 
وديبلوماسيني عرب واجانب اضافة 
الى لفيف من رجال االدب واالعالم 
النمســـا وكان في استقبالهم  في 
سفيرنا محمد الصالل. واقام سفيرنا 
لدى اذربيجان غسان الزواوي حفل 
استقبال في العاصمة باكو باملناسبة. 
واشـــاد الـــزواوي باالهتمام الذي 
ابداه اجلانب االذري باملشاركة في 
االعياد الكويتية مشيرا الى مشاركة 
وزير الثقافة والسياحة ابوالفاس 
كاراييف في حفل االستقبال ممثال 
عن جمهورية اذربيجان الصديقة. 
كذلـــك أقامت القنصلية العامة في 
مدينة هوشـــي منه بڤيتنام حفال 
باملناسبة شهده نائب احلاكم العام 
ملدينة هوشـــي منه هون تان الب 
وكبار مسؤولي وزارة اخلارجية 
الديبلوماسي  الســـلكني  واعضاء 
والقنصلـــي واملنظمـــات الدولية 
وحشد كبير من كبار الشخصيات 
ورجال االعمال في ڤيتنام واعضاء 

القنصلية العامة.
كما اقام سفيرنا لدى جمهورية 
الكندري  البرازيل االحتادية وليد 
حفل اســـتقبال، اعرب خالله عن 
خالص تهانيه بهذه املناسبة العزيزة 
الـــى صاحب الســـمو االمير وعن 
امنياته ان تشهد الكويت املزيد من 
التقدم واالزدهار والرقي واالستقرار 
والنمو، خاصة ان االحتفال بالعيد 

الوطني وعيد التحرير في هذا العام 
يتزامـــن مع حركـــة التنمية التي 
بدأتها احلكومة الكويتية ملواصلة 
نهضة البالد في ظل القيادة احلكيمة 
لصاحب السمو االمير وسمو ولي 

عهده االمني.
من جهتها، اقامت سفارتنا في 
الهاي بهولندا احتفاال مبناســـبة 
ذكـــرى العيد الوطني الـ 49 ويوم 

التحرير الـ 19 للكويت.
ورفع القائم باألعمال في سفارتنا 
عيسى الشمالي اسمى آيات التهاني 
والتبريكات الى مقام صاحب السمو 
االمير الشيخ صباح االحمد وللشعب 
الكويتـــي الكرمي بهذه املناســـبة 

العزيزة.
كذلك اقامـــت القنصلية العامة 
للبالد لدى هونـــغ كونغ احتفاال 
رســـميا حضره حشـــد كبير من 
املدعوين وكبار املسؤولني بحكومة 
هونغ كونـــغ تقدمهم وزير العدل 

ونغ يان لونغ.
كما شـــارك أعضـــاء احلكومة 
التونسية الشعب الكويتي احتفاالته 
بذكرى عيد الكويت الوطني الـ 49 
وذكرى التحرير الـ 19، جاء ذلك خالل 
حفل اســـتقبال أقامه سفيرنا لدى 

تونس فهد العوضي باملناسبة.
وأقام القائم بأعمال ســـفارتنا 
لدى املانيا املستشار سميح حيات 
حفل استقبال في العاصمة برلني، 
وكان في استقبال ضيوف احلفل في 
فندق »ماريتيم« بوسط العاصمة 
الى جانـــب القائم باألعمال حيات 
عقيلته السيدة علياء حبيب جوهر 

حيات واركان السفارة.
واحتفلت سفارتنا لدى كندا في 
احد الفنادق بالعاصمة الكندية أوتاوا 
بحضور عدد كبير من املدعوين على 
رأسهم رئيس مجلس العموم الكندي 
الســـيناتور بيتر ميلكن وأعضاء 
الفيدرالية  البرملان واحلكومة  في 
واملقاطعات املختلفة باإلضافة الى 
شخصيات أكادميية ورجال اعمال 
وسفراء عرب وأجانب وأعضاء في 
اجلالية العربية واإلسالمية في كندا. 
كذلك اقامت سفارتنا في انقرة حفل 
اســـتقبال، أقامه سفيرنا عبداهلل 
الذويخ حضره حشد من املسؤولني 
والشخصيات البرملانية واحلزبية 
التركيـــة من بينهـــم وزير املالية 
محمد شمشـــيك ورئيس الوزراء 
االسبق جنم الدين اربكان ورئيس 
حزب السعادة االســـالمي نعمان 
الى رؤســـاء  كورتوملوش اضافة 
الديبلوماســـية  واعضاء البعثات 
العربيـــة واالســـالمية واالجنبية 

املعتمدة في تركيا.
واحتفلت سفارتنا في دمشق 
بهـــذه الذكرى بحضـــور حكومي 

واعالمي وشعبي الفت.
الديحاني  واقام سفيرنا عزيز 
وعقيلته حفل استقبال كبيرا الليلة 
قبل املاضية حضره عدد من الوزراء 
وكبار املسؤولني في مقدمتهم نائب 
رئيس الوزراء للشؤون االقتصادية 
عبداهلل الدردري ورؤساء الفعاليات 
االقتصادية والتجارية ورجال الدين 

االسالمي واملسيحي ورؤساء ومديرو 
االجهزة االعالمية وعدد كبير من 

الكتاب واالدباء والفنانني.
بدوره اقام قنصلنا في كراتشي 
ناصر ردن املطيري حفل استقبال 
مبناســـبة احتفال الكويت بذكرى 
العيدين الوطني الـ 49 والتحرير الـ 
19 وذلك مبشاركة حاكم إقليم السند 
د.عشرت العباد خان ورئيس مجلس 
الوزراء اإلقليمي قائم علي شـــاه 
ورئيس برملان السند نيثار كهورو 
وعدد من الوزراء واملستشـــارين 
في احلكومة اإلقليمية. كما اقامت 
الدائمة للكويت لدى االمم  البعثة 
املتحدة في نيويورك حفل استقبال 
الليلة قبل املاضية حضره حشـــد 
غفير من املندوبني الدائمني للبلدان 
الصديقة والشقيقة وكبار موظفي 
االمم املتحدة والسياسيني ورجال 
االعمال الذين كان في اســـتقبالهم 
العتيبي وعدد  ســـفيرنا منصور 
من افراد اجلاليـــة الكويتية. وقد 
احتفلت ســـفارتنا لدى نيجيريا 
بالعيد الوطني الـ 49 ويوم التحرير 
الـ 19 وذلك بحضور ومشاركة عدد 
كبير من املســـؤولني النيجيريني، 
وبهذه املناسبة رفع سفيرنا سعد 
العسعوسي أســـمى آيات التهاني 
والتبريكات الى القيادة السياسية 
واحلكومة والشعب الكويتي متمنيا 

دوام التقدم واالزدهار.
كما احيت سفاراتنا في كل من 
روســـيا وباكستان الذكرى باقامة 
احتفاالت شـــارك فيها رســـميون 
الســـلك  وسياســـيون ورجاالت 
الديبلوماســـي وكبـــار املوظفني 
واالداريني ورجال االعمال باالضافة 

الى املواطنني املتواجدين.
وفي روما شـــدد سفيرنا لدى 
ايطاليا الشيخ جابر الدعيج على 
ما جتسده احتفاالت الكويت بعيدها 
الوطني وعيد التحرير من مشاعر 
االعتزاز مبـــا حققته من اجنازات 
عظيمة في مسيرة البذل والعطاء 
في ظل قيادة صاحب السمو االمير 
الشيخ صباح األحمد احلكيمة نحو 
مزيد مـــن التقدم مبا يعزز دورها 

ومكانتها على الساحة الدولية. 
كما احتفلت سفارتنا في بلجيكا 
بهذه املناسبة وقد استقبلت السفيرة 

نبيلة املال املهنئني.

عزام الصباح: المشاركات الوطنية للقطاع الخاص نهج متأصل
املنامة � كون��ا: بحضور 
محافظ املنامة الشيخ حمود بن 
عبداهلل آل خليفة ووزير الصحة 
البحريني فيصل يعقوب احلمر 
ووجهاء مملك��ة البحرين مت 
أمس افتتاح األنشطة املصاحبة 
للعيد الوطني الكويتي وذكرى 
التحري��ر املقام��ة في مملكة 
البحري��ن ضمن معرض »أنا 
كويتي«. وتضمنت االنشطة 
عرضا لفرقة العرضة التراثية 
ومع��رض »يوك��و« ملنتجات 

ومشغوالت كبار السن.
املناس��بة صرح  وبه��ذه 
سفيرنا لدى مملكة البحرين 
الراعي  الشيخ عزام الصباح 
لهذه االنشطة بأن »هذا هو نهج 
القطاع اخلاص باملشاركة في 
اعياد ومناسبات وطننا الغالي 
سواء في داخل دولة الكويت 
أو خارجها ما يجسد الفرحة 
وصدق املشاعر الطيبة جتاه 
بلدنا الكوي��ت وهذا ما ليس 
بجدي��د عليه وهذا هو نهجه 
منذ القدم خصوصا في مجال 

املساهمات الوطنية«.

وشكر السفير الشيخ عزام 
الصباح املستثمر الكويتي في 
البحري��ن )الش��ركة املتحدة 
للس��ياحة والترفيه( صاحبة 
مشروع »منتزه عذاري« الذي 
احتضن هذه االنشطة على كل 
ما قدموه من جهود وتنظيم 
لالنش��طة املصاحب��ة حلفل 
العيد الوطني وذكرى التحرير 
واصفا مبادرات القطاع اخلاص 
بأنها »ترجمة للمعاني واحلس 

الوطني املتأصل في قلوب ابناء 
الكويت«.

واض��اف »ان حض��ور 
البحرين  محاف��ظ عاصم��ة 
ووزير الصحة للمشاركة في 
هذه االنش��طة يأتي جتسيدا 
للعالقات االخوية التي تربط 
بني البلدين والتي تشهد على 
الدوام منوا مط��ردا في ظل 
توجيهات القيادة احلكيمة في 

البلدين الشقيقني«.

الشيخ عزام الصباح ومحافظ املنامة خالل االحتفال بأعياد البالد

يتقدم

الفريق الركن ال�صيخ / جابر خالد ال�صباح

وزير الداخلية

والفريق / غازي عبدالرحمن العمـــر

وكيل وزارة الداخلية بالإنابة

والوكالء امل�صاعدون وكافة منت�صبي وزارة الداخلية

بخال�ص العزاء  واملوا�صاة اإىل

عائـلــة العازمي الكـــرام
مب�صابهم اجللل بوفاة فقيدهم  الغايل

املغفور له باإذن اهلل تعاىل

�صهيد الواجب

�صرطي / اأحمد ح�صني مطلق العازمي

من مرتبات الإدارة العامة للمرور

) اإدارة مرور حمافظة العا�صمة(

والذي وافاه الأجل املحتوم اإثر حادث مروري األيم

تعر�ص له اأثناء تاأدية الواجب

�صائلني املوىل عز وجل  اأن يتغمد الفقيد بوا�صع رحمته 

وي�صكنه ف�صيح جناته واأن يلهم اأهله وذويه ال�صرب وال�صلوان


