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الكويت هنأت دومنيكان بعيدها

بعث صاحب الس���مو األمير الشيخ صباح 
األحم���د ببرقي���ة تهنئة الى الرئي���س ليونيل 
فيرناندس رينا رئي���س جمهورية دومنيكان 
الصديقة عبر فيها عن خالص تهانيه مبناسبة 
العيد الوطني جلمهوري���ة دومنيكان، متمنيا 

سموه له موفور الصحة ودوام العافية.
كما بعث سمو نائب األمير وولي العهد الشيخ 

نواف األحمد ببرقية تهنئة الى الرئيس ليونيل 
فيرناندس رينا رئي���س جمهورية دومنيكان 
الصديقة، ضمنها خالص تهانيه مبناسبة العيد 
الوطني جلمهورية دومنيكان، متمنيا سموه له 

موفور الصحة ودوام العافية.
كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء ببرقية 

تهنئة مماثلة.

سالم احلمدان وحرمه وامللحق العسكري خالد كمال والسكرتير الثاني أحمد الشرمي والسكرتير الثالث خالد اخلليفة وامللحق الديبلوماسي إبراهيم السند القائم باألعمال باإلنابة سالم يوسف احلمدان يقطع الكيك مع نائب وزير اخلارجية الصيني

سفيرنا في سنغافورة عبدالعزيز العدواني يتوسط بعض املهنئني باألعياد جانب من احتفال سفارتنا مباليزياصورة جماعية باملناسبة

سفاراتنا وقنصلياتنا واصلت استقبال المهنئين بالعيد الوطني ويوم التحرير
مع دول مجلس التعاون ياتسك 

فوسوفيتش.
وأق���ام القنص���ل الع���ام في 
اس���طنبول الش���يخ فهد السالم  
حفل استقبال باملناسبة بحضور 
ش���خصيات تركي���ة سياس���ية 

وديبلوماسية.
ورحب القنصل الش���يخ فهد 
بوفود املهنئني معربا عن سعادته 
الرس���مية  التركية  باملش���اركة 
واالهلية الواسعة في هذا احلفل 
»مبا يؤكد صدق املشاعر األخوية 
الت���ي تربط الش���عبني الكويتي 

والتركي«.

بروناي دار السالم

من جهته اقام سفيرنا لدى 
سلطنة )بروناي دار السالم( 
غسان الدويسان حفل استقبال 
باملناسبة حضره الوزير الثاني 
ل���وزارة خارجي�����ة وجتارة 
بروناي بيهن ليم سونغ وعدد 
من كبار املس���ؤولني وأعيان 
الس���لطنة والس���فراء العرب 

واألجانب.
كما أقامت سفاراتنا في رومانيا 
وهنغاريا والفلبني وجنوب افريقيا 
احتفاالت مبناسبة العيد الوطني 

وذكرى التحرير.

لدى پولندا خالد محمد الشيباني 
السفارة حفل استقبال  واعضاء 
رسمي بهذه املناسبة شارك فيه 
الش���خصيات  حش���د كبير من 
السياس���ية وعلى رأسهم وزير 
الدولة مبجلس الوزراء الپولندي 
أوغينيوش غشيشتشاك والنائب 
ف���ي البرمل���ان األوروبي وعضو 
مجموع���ة الصداق���ة األوروبية 

وذكر بيان صادر عن السفارة 
امس ان وزير الدولة للش���ؤون 
اخلارجية زين العابدين رش���يد 
مثل احلكومة الس���نغافورية في 
احلفل بحضور النائبني في البرملان 
ايري���ن انغ وارثر فونغ واعضاء 
الس���لك الديبلوماسي املعتمدين 

لدى سنغافورة.
 وفي وارسو أقام سفير الكويت 

بوزارة اخلارجية االثيوبية السفير 
مهدي أحمد وأعضاء في البرملان 

االثيوبي.

سنغافورة

كم���ا أقام���ت س���فارتنا لدى 
سنغافورة حفل استقبال حضره 
عدد من املس���ؤولني احلكوميني 

ورجال االعمال وجمع غفير.

الذي نقل حتيات حكومته للقيادة 
والشعب في الكويت.

وفي إثيوبيا أقام سفيرنا أحمد 
الوهيب حفل استقبال مماثال في 

فندق شيراتون أديس أبابا.
حضر احلفل وزيرا الشؤون 
االجتماعية والعمل حسن عبداهلل 
والثقافة والسياحة محمود درير 
ومدير ادارة آسيا والشرق األوسط 

بحضور عدد كبير من الرسميني 
والديبلوماس���يني واملواطن���ني 

والعرب.
وشهد حفل االستقبال في فندق 
مريديان دكار أول من امس حشد 
كبير من املسؤولني السنغاليني 
وكب���ار الزوار وأعضاء الس���لك 
الديبلوماس���ي يتقدمه���م وزير 
الشؤون االجتماعية فوستني دياتا 

املكاتب  الكويتية والعاملون في 
الفنية ملؤسسة البترول الكويتية 
وش���ركة بترول الكويت العاملية 
والطلبة الكويتيون الدارس���ون 

في بكني.

السنغال وإثيوبيا

 كم���ا أقام���ت س���فارتانا في 
السنغال وإثيوبيا حفلتي استقبال 

عواصم � كونا: التزال سفاراتنا 
وقنصلياتن���ا تقي���م االحتفاالت 
ال� 49  العيد الوطني  مبناس���بة 
وذكرى التحرير ال� 19 وتستقبل 

املهنئني.

سفارتنا في بكين

فقد أقامت س���فارتنا في بكني 
احتفاال رسميا مبناسبة الذكرى 
التاسعة واألربعني للعيد الوطني 
والذكرى التاس���عة عشرة لعيد 
التحرير في فندق »الس���وفيتيل 
واندا � بك���ني« وقد حضر احلفل 
من اجلانب الصيني نائب وزير 
اخلارجية املس���ؤول عن شؤون 
الكوادر والشؤون اإلدارية واملالية 
واحلزبي���ة ومرك���ز اخلدم���ات 
في وزارة اخلارجي���ة الصينية 
لي جينتش���انغ وع���دد من كبار 
الشخصيات الصينية والسفراء 
العرب واألجانب والديبلوماسيني 
املعتمدين لدى جمهورية الصني 
الش���عبية، وكان في اس���تقبال 
املهنئني القائم بأعمال س���فارتنا 
لدى جمهورية الصني الش���عبية 
باإلنابة املستشار سالم يوسف 
احلمدان، وأعضاء السفارة وامللحق 
العس���كري في بكني. كما شارك 
الس���فارة اجلالية  في احتف���ال 


