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األمير هنأ خادم الحرمين:  أدام اهلل عليكم 

الصحة لقيادة مسيرة الخير والنماء بالمملكة

صاحب السمو يوجه كلمة إلى المواطنين اليوم

الكويت عزّت نيوزيالندا بضحايا الزلزال

يتفضل صاحب الس����مو االمير الش����يخ صباح االحمد بتوجيه كلمة الى املواطنني الكرام مس����اء اليوم 
مبناس����بة احتفاالت الكويت مبرور 50 عاما على االس����تقالل و20 عاما على التحرير وذكرى مرور 5 اعوام 

على تولي سموه مقاليد احلكم.

ولي العهد استقبل 
المحمد والمبارك

 ووزير الخارجية

الجراح تلقى 3 إهداءات إلى صاحب السمو

بعث صاحب السمو االمير الشيخ صباح االحمد 
ببرقية تهنئة الى اخيه خادم احلرمني الشريفني 
امللك عبداهلل بن عبدالعزيز ال سعود ملك اململكة 

العربية السعودية الشقيقة.
اعرب فيها سموه باسمه وباسم الشعب الكويتي 
عن خالص التهاني بعودته الى ارض الوطن مشافى 
معافى بعد رحلة العالج التي تكللت بفضل املولى 
تعالى بالتوفيق والنجاح، معربا سموه عن بالغ 
سعادته مبشاركة الكويت اميرا وحكومة وشعبا 
االسرة املالكة الكرمية والشعب السعودي الشقيق 

االفراح واالبتهاج بهذه املناسبة السعيدة، مبتهال 
سموه الى املولى جلت قدرته ان يدمي على أخيه 
خادم احلرمني الش���ريفني موفور الصحة ومتام 
العافية ملواصلة دوره املعهود في قيادة مسيرة 
اخلير والنماء للمملكة العربية السعودية الشقيقة 
ومتمنيا سموه للبلد الشقيق وشعبه الكرمي كل 
الرفعة واالزدهار في ظل القيادة احلكيمة ألخيه 
خادم احلرمني الشريفني. كما بعث سمو ولي العهد 
الشيخ نواف االحمد وسمو الشيخ ناصر احملمد 
رئيس مجلس الوزراء ببرقيتي تهنئة مماثلتني.

بعث صاحب السمو االمير الشيخ صباح األحمد 
ببرقية تعزية الى اناند ساتياناند حاكم عام نيوزيالندا 
الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق 
مواس����اته بضحايا الزلزال الذي تعرضت له مدينة 
كرايست تشيرش والذي اسفر عن سقوط العشرات 

من الضحايا واملصابني، راجيا سموه للمصابني سرعة 
الش����فاء والعافية وان يتمكن املسؤولون هناك من 
جتاوز اثار هذه الكارثة الطبيعية. كما بعث س����مو 
ولي العهد الشيخ نواف االحمد وسمو رئيس الوزراء 

الشيخ ناصر احملمد ببرقيتي تعزية مماثلتني.

استقبل سمو ولي العهد الشيخ 
نواف االحمد  بقصر بيان صباح 
امس سمو رئيس مجلس الوزراء 

الشيخ ناصر احملمد.
واستقبل سموه النائب األول 
الوزراء ووزير  لرئيس مجلس 

الدفاع الشيخ جابر املبارك.
كما استقبل سموه نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير اخلارجية 

الشيخ د.محمد الصباح.

استقبل نائب وزير شؤون الديوان االميري 
الشيخ علي اجلراح مبكتبه بقصر بيان صباح 
امس حامد الشمري حيث قدم كتابا حمل عنوان 
»مرشد بن طوالة الشمري واملهمة الفدائية في 
معركة اجلهراء« وذلك اهداء الى صاحب السمو 

األمير الشيخ صباح األحمد.
واستقبل اجلراح بقصر بيان صباح امس 
محمد عيسى الرجيب حيث قدم درعا تذكارية 
مبناسبة اعياد الكويت الوطنية وذلك اهداء الى 

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد.
كما اس���تقبل بقصر بيان صباح امس اياد 
السعد ومناف نذر حيث قدما نسخة من اوبريت 
»اهلل يا وطن« وذلك اهداء الى صاحب السمو 

األمير الشيخ صباح االحمد.

سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد مستقبال سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مستقبال السفيرة االميركية ديبورا جونز

الشيخ علي اجلراح يتلقى كتابا من حامد الشمري

كلينتون: الكويت شريك موثوق للواليات المتحدة
فيلتمان يشارك باحتفاالت الكويت خالل جولته الخليجية 

انطالق مساعد وزيرة اخلارجية األميركية جيفري 
فيلتمان في جولة خليجية تش���مل كال من قطر 
والكويت والبحرين وعمان واإلمارات وتس���تمر 

حتى 2 مارس املقبل.
وأضاف���ت ان فيلتمان � الذي س���يصل البالد 
اليوم � سيش���ارك في الكويت في الذكرى ال� 50 
الس���تقاللها والذكرى ال���� 20 لتحريرها على يد 
قوات التحالف بقيادة الواليات املتحدة. وتابعت 
ان فيلتمان سيعيد التأكيد خالل جولته اخلليجية 
على التزام الواليات املتحدة بالشراكات الطويلة 
في املنطقة باإلضافة إلى حقوق اإلنسان العاملية 
وحرية التعبير والترويج للمبادئ الدميوقراطية. 
ويكرر مساعد وزيرة اخلارجية األميركية للقادة 
الذين يجتمع بهم انه بالرغم من فرادة كل بلد فإن 
األحداث األخيرة في املنطقة تش���ير إلى ضرورة 
االستجابة لدعوات اإلصالح االجتماعي والسياسي 
واالقتصادي بطريقة س���لمية وشاملة وشفافة. 
وش���دد بيان الوزارة عل���ى ان الواليات املتحدة 
مستعدة للمضي في جهودها لدعم الفرصة املتزايدة 

واالزدهار واملجتمع املدني في املنطقة.
يشار إلى ان عدة دول في املنطقة تشهد حاليا 
موجة من االحتجاجات تطالب باإلصالح وتنحي 
الرؤساء حتول بعضها إلى اشتباكات دامية ذهب 

ضحيتها مئات القتلى واجلرحى.

واش���نطن � كون���ا: هنأت 
الواليات املتحدة امس الكويت 
 مبناس���بة احتفالها بالذكرى
 ال���� 50 لالس���تقالل وال� 20 
للتحري���ر ومرور 5 س���نوات 
على تولي صاحب السمو األمير 
الش���يخ صباح األحمد مقاليد 

احلكم.
وقالت وزي���رة اخلارجية 
هي���الري كلينت���ون في بيان 
الواليات  »بالنيابة عن شعب 
املتحدة أهنئ حكومة وشعب 
الكويت مبناس���بة الذكرى ال� 
50 لالستقالل وال� 20 للتحرير 

ومرور 5 سنوات على تولي صاحب السمو األمير 
مقاليد احلكم في البالد«.

واضاف���ت »قبل 20 عاما انضم التحالف الذي 
قادته الواليات املتحدة الى الش���عب الكويتي في 
حترير بلدكم.. ولكن قبل وقوف الواليات املتحدة مع 
الكويت لهزمية صدام حسني كان بلدانا يتشاركان 
منذ فترة طويلة من أجل إحالل الس���الم واألمن 

واالزدهار في املنطقة«.
وأكدت »ان الكويت شريك موثوق به وموضع 
تقدير الواليات املتحدة كما ان الصداقة بني بلدينا 
متجذرة في قيمنا املش���تركة واإلميان باألسواق 
املفتوحة ودعم املجتمع املدني واملصلحة املتبادلة 

في تعزيز السالم واالستقرار في املنطقة«.
وأعربت الوزيرة األميركية عن امتنان بالدها 
»لصداقة الكويت ودعمها لعدد كبير من القضايا 
ونتطلع الى تعزيز هذه الروابط على مدار السنوات 
املقبلة«. وتابعت ان »العام احلالي« والذي ميثل 
اليوبي���ل الذهبي لذكرى االس���تقالل يعد فرصة 
للتفكير في جميع ما حققته الكويت كدولة و»في 
الوقت الذي حتتفلون فيه بتاريخكم وتقاليدكم 
وثقافتكم فلتعلموا ان الواليات املتحدة تقف معكم 
ونحن نتطلع الى مواصلة العمل معا لبناء مستقبل 

أكثر إشراقا جلميع أبناء شعبينا«.
كم���ا أعلنت وزارة اخلارجي���ة األميركية عن 

أميركا هّنأت القيادة السياسية والشعب الكويتي باألعياد الوطنية

جيفري فيلتمان هيالري كلينتون

األمير تسلم رسالتين خطيتين من أوباما وطنطاوي
الصديق����ة تتعل����ق بالعالقات 
الثنائية بني البلدين والشعبني 
الصديقني والقضايا ذات االهتمام 
املشترك وآخر املستجدات على 

الساحتني االقليمية والدولية.
كما تضمنت تهنئة مبناسبة 
احتف����االت الكوي����ت بالذكرى 
اخلمسني لالستقالل والذكرى 
العشرين على حترير الكويت 
وذكرى مرور خمس س����نوات 
على تولي صاحب السمو االمير 

مقاليد احلكم.
واستقبل سموه بقصر بيان 
ظهر امس سفير جمهورية مصر 
الكويت  الشقيقة لدى  العربية 
طاهر فرحات، حيث سلم سموه 
رسالة خطية من املشير حسني 
طنطاوي رئيس املجلس االعلى 
للقوات املس����لحة بجمهورية 
مصر العربية الشقيقة تتعلق 
بالعالقات االخوية الطيبة التي 
تربط البلدين والشعبني الشقيقني 
وآفاق تعزيز التعاون بينهما في 
جميع املجاالت والقضايا ذات 

االهتمام املشترك.
حضر املقابلتني نائب وزير 
شؤون الديوان االميري الشيخ 
علي اجلراح واملستشار بالديوان 

االميري محمد ابو احلسن.

ببرقيتي تهنئة مماثلتني.
 كما استقبل صاحب السمو 
الش����يخ صباح االحمد  االمير 
بقصر بيان ظهر امس سفيرة 
الواليات املتحدة األميركية لدى 
الكويت ديب����ورا جونز، حيث 
سلمت سموه رسالة خطية من 
اوباما رئيس  ب����اراك  الرئيس 
الوالي����ات املتح����دة األميركية 

الرئي����س بهارات  ال����ى  تهنئة 
جاغديو رئيس جمهورية غيانا 
الصديقة عبر فيها س����موه عن 
العيد  خالص تهانيه مبناسبة 
الوطني لبالده متمنيا له موفور 

الصحة ودوام العافية.
كما بعث س���مو ول���ي العهد 
الشيخ نواف االحمد وسمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد 

متمنيا له موفور الصحة ودوام 
العافية.

كما بعث س����مو ولي العهد 
الش����يخ نواف االحمد وسمو 
الوزراء الشيخ  رئيس مجلس 
ناصر احملم����د ببرقيتي تهنئة 

مماثلتني.
 وبعث صاحب السمو االمير 
الش����يخ صباح االحمد ببرقية 

استقبل صاحب السمو االمير 
الشيخ صباح االحمد بقصر بيان 
صباح امس س����مو ولي العهد 

الشيخ نواف االحمد.
كما اس����تقبل سموه بقصر 
بيان صباح امس سمو رئيس 
مجلس الوزراء الش����يخ ناصر 

احملمد.
واستقبل سموه بقصر بيان 
صباح امس النائب االول لرئيس 
الدفاع  ال����وزراء وزير  مجلس 

الشيخ جابر املبارك.
كما استقبل صاحب السمو 
الش����يخ صباح االحمد  االمير 
بقصر بيان صباح امس مدير 
عام مؤسس����ة الكويت للتقدم 
العلمي د.عدنان ش����هاب الدين 
واالعضاء الشيخة حصة الصباح 
ود.فايزة اخلرافي وعلي البغلي 
ود.عبداحملسن املدعج وأسامة 
النصف وذلك مبناسبة تشكيل 

مجلس االدارة اجلديد.
كم����ا بعث صاحب الس����مو 
الش����يخ صباح االحمد  االمير 
ببرقي����ة تهنئة الى الس����لطان 
احلاج حس����ن البلقيه سلطان 
بروناي دار السالم الصديقة عبر 
فيها سموه عن خالص تهانيه 
مبناسبة العيد الوطني لبالده 

صاحب السمو استقبل ولي العهد والمحمد والمبارك وجونز وفرحات ومدير وأعضاء »التقدم العلمي«


