
 3  ٥٠ عاماً من المجد  لي 
 السبت  ٢٦  فبراير  ٢٠١١   

 صاحب السمو األمير مصافحا ممثل السلطان قابوس، أسعد بن طارق آل سعيد 

 صاحب السمو األمير في استقبال حاكم عام كندا ديڤيد جونسون 

 ..وسموه مستقبال الرئيس الروماني ترايان باسيسكو 

 صاحب السمو األمير مرحبا بالرئيس العراقي جالل طالباني 

 صاحب السمو األمير في استقبال ملك مملكة بوتان جيغمي خيسار وانغتشوك 

 ..وسموه خالل لقائه حجة اإلسالم محمد رضا مرتاج نائب الرئيس اإليراني 

 ..وسموه مرحبا برئيس النيجر سالوچيبو 

 صاحب السمو األمير مستقبال رئيس بنغالديش محمد زيلور رحمن 

 صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مستقبال صاحب السمو امللكي األمير نايف بن عبدالعزيز صاحب السمو األمير مرحبا بنائب رئيس الوزراء املصري د.يحيى اجلمل

 صاحب السمو األمير مرحبا برئيس باكستان آصف علي زرداري 

 استقبلهم صاحب السمو وكبار الشيوخ والوزراء

 رؤساء الدول العربية واألجنبية وممثلو هم وصلوا إلى البالد للمشاركة في االحتفاالت

تضمنت تهنئة سموه باالحتفاالت 
الوطنية الرسمية للكويت بالذكرى 
الـ ٥٠ لالســـتقالل والذكرى الـ ٢٠ 
للتحرير ومرور خمس ســـنوات 
على تولي صاحب الســـمو األمير 
الشيخ صباح االحمد مقاليد احلكم. 
العالقـــات األخوية بني  وتناولت 
البلدين والشعبني الشقيقني وسبل 
تنميتها على جميع األصعدة وآخر 
املستجدات على الساحتني اإلقليمية 

والدولية.
  كما وصل ممثل السلطان قابوس 
بن سعيد ســـلطان عمان صاحب 
السمو اســـعد بن طارق آل سعيد 
والوفد املرافق له الى البالد امس 
للمشاركة في االحتفاالت الوطنية 
الرسمية للكويت بالذكرى اخلمسني 
لالســـتقالل والذكرى العشـــرين 
للتحريـــر وذكرى مـــرور خمس 
سنوات على تولي صاحب السمو 
األمير مقاليد احلكم. وكان على رأس 
مستقبلي سموه نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير الداخلية الشيخ احمد 
احلمود ونائب وزير شؤون الديوان 
االميري الشيخ علي اجلراح ووزير 
الوزراء  الدولة لشـــؤون مجلس 

روضان الروضان.
  وقد تشـــكلت بعثة الشـــرف 
املرافقة لســـموه برئاسة محافظ 

اجلهراء الشيخ مبارك احلمود.
  كمـــا وصـــل رئيـــس األركان 
االميركي االدميـــرال مايكل مولن 
والوفد املرافق له الى البالد امس 
وذلك للمشـــاركة في االحتفاالت 
الوطنية الرسمية للكويت بالذكرى 
الـ ٥٠ لالستقالل والـ ٢٠ للتحرير 
ومرور خمس سنوات على تولي 
صاحب السمو األمير مقاليد احلكم. 
وكان في مقدمة مستقبلي االدميرال 
مولن على ارض املطار نائب رئيس 
االركان العامة للجيش الفريق الركن 

الشيخ خالد اجلراح.
  كما وصـــل وزيـــر اخلارجية 
األميركـــي االســـبق جيمس بيكر 
الى البـــالد ايضا للمشـــاركة في 
الوطنية وكان  الكويت  احتفاالت 
في استقباله عدد من كبار مسؤولي 

وزارة اخلارجية.
  كما وصل رئيس هيئة األركان 
العامة في اململكة العربية السعودية 
الشقيقة الفريق األول الركن صالح 
بـــن علي احمليا الـــى البالد اليوم 
للمشـــاركة في احتفاالت الكويت 
الرسمية بالذكرى الـ ٥٠ لالستقالل 
والـ ٢٠ للتحريـــر ومرور خمس 
ســـنوات على تولي سمو األمير 
الشـــيخ صبـــاح األحمـــد مقاليد 

احلكم.
  وكان في استقبال الفريق األول 
احمليا والوفد املرافق له في املطار 
رئيس االركان العامة للجيش الفريق 

الركن الشيخ احمد اخلالد.
  كما وصـــل وزيـــر اخلارجية 
االميركي األســـبق كولن باول إلى 
البالد أمس للمشاركة في االحتفاالت 

الرسمية.
  الى ذلك، وصل وزير الشؤون 
اخلارجية الهندي (س.م كريشنا) الى 
البالد أمس للمشاركة في االحتفاالت 
الرســــمية للكويت بالذكرى الـ ٥٠ 
لالستقالل والـ ٢٠ للتحرير ومرور 
خمس سنوات على تولي صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح االحمد 

مقاليد احلكم.

 توافد أمس رؤوســــاء عدد من 
الدول العربية واالجنبية أو ممثليهم 
الوطنية،  حلضــــور االحتفــــاالت 
حيث وصل الى البالد مساء أمس 
صاحب السمو امللكي االمير نايف 
بن عبدالعزيز آل ســــعود النائب 
الثانــــي لرئيس مجلــــس الوزراء 
ووزير الداخلية في اململكة العربية 
السعودية الشقيقة والوفد املرافق 
لسموه وذلك للمشاركة في االحتفاالت 
الوطنية الرسمية للكويت بالذكرى 
اخلمســــني لالســــتقالل والذكرى 
العشــــرين للتحرير وذكرى مرور 
خمس سنوات على تولي صاحب 

السمو األمير مقاليد احلكم.
  وكان على رأس مستقبلي سموه 
على ارض املطار صاحب الســــمو 
األمير الشيخ صباح االحمد وسمو 
ولي العهد الشــــيخ نواف االحمد 
ورئيس مجلس االمة جاسم اخلرافي 
ونائب رئيس احلرس الوطني الشيخ 
مشعل االحمد وسمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ ناصر احملمد والنائب 
االول لرئيس مجلس الوزراء ووزير 
الدفاع الشيخ جابر املبارك ونائب 
رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية 
الشيخ احمد احلمود ونائب رئيس 
مجلس الوزراء للشؤون القانونية 
وزير العدل ووزير األوقاف والشؤون 
االسالمية املستشار راشد احلماد 
ونائب وزير شؤون الديوان االميري 
الشيخ علي اجلراح ووزير الدولة 
لشــــؤون مجلس الوزراء روضان 
الروضان ومديــــر مكتب صاحب 
الســــفير احمد فهد  السمو األمير 
الفهد ورئيس املراسم والتشريفات 
االميرية الشيخ خالد العبداهللا وكبار 
القادة في اجليش والشرطة واحلرس 

الوطني.
  كما استقبل صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح االحمد باملطار االميري 
مساء أمس بحضور سمو ولي العهد 
الشيخ نواف االحمد ورئيس مجلس 
االمة جاسم اخلرافي ونائب رئيس 
احلرس الوطني الشــــيخ مشــــعل 
االحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ ناصر احملمد استقبل سموه 
مســــاعد وزير الدفــــاع والطيران 
للشؤون العسكرية باململكة العربية 
السعودية الشقيقة صاحب السمو 
امللكي االمير خالد بن ســــلطان بن 

عبدالعزيز.
  كذلك وصل نائب رئيس مجلس 
الوزراء املصري د.يحيى اجلمل الى 
البالد أمس للمشاركة في احتفاالت 
الكويت الرســــمية بالذكرى الـ ٥٠ 
لالستقالل والـ ٢٠ للتحرير ومرور 
٥ سنوات على تولي صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح االحمد مقاليد 

احلكم.
  وكان علــــى رأس مســــتقبلي 
د.اجلمــــل نائــــب رئيــــس مجلس 
القانونية وزير  الوزراء للشؤون 
العدل ووزير االوقاف والشــــؤون 
االسالمية املستشار راشد احلماد 
ونائب وزير الديوان االميري الشيخ 
علي اجلراح ورئيس بعثة الشرف 
املرافقة للضيف املستشار في ديوان 
سمو رئيس مجلس الوزراء فيصل 

احلجي.
  كما وصــــل الى البالد مســــاء 
أمس الرئيس محمد زيلور رحمن 
رئيــــس جمهوريــــة بنغالديــــش 
الشــــعبية والوفد املرافق له وذلك 

مقاليد احلكم.
  وكان على رأس مستقبليه على 
ارض املطار صاحب السمو األمير  
الشيخ صباح األحمد وسمو ولي 
العهد الشيخ نواف األحمد ورئيس 
مجلس األمة جاسم اخلرافي ونائب 
الشـــيخ  الوطني  رئيس احلرس 
مشعل األحمد وسمو الشيخ ناصر 
الوزراء  احملمـــد رئيس مجلـــس 
والنائـــب األول لرئيـــس مجلس 
الوزراء ووزير الدفاع الشيخ جابر 
املبارك ونائب رئيس مجلس الوزراء 
وزير الداخلية الشيخ احمد احلمود 
ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير 
اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح 
ونائـــب رئيس مجلـــس الوزراء 
للشؤون االقتصادية ووزير الدولة 
لشؤون التنمية واالسكان الشيخ 
احمد الفهد ونائب وزير شـــؤون 
الديوان األميري الشيخ علي اجلراح 
ووزيـــر الدولة لشـــؤون مجلس 
الوزراء روضان الروضان ومدير 
مكتب صاحب السمو األمير السفير 
احمد فهد الفهد ورئيس املراســـم 
والتشريفات األميرية الشيخ خالد 
العبداهللا وكبار القادة في اجليش 

والشرطة واحلرس الوطني.
  وقد تشـــكلت بعثة الشـــرف 
املرافقة له برئاسة وزير الكهرباء 

واملاء د.بدر الشريعان.
  واستقبل صاحب السمو األمير 
بالقاعة  الشـــيخ صباح األحمـــد 
الدولي  الكويت  األميرية مبطـــار 
صباح امس حجة اإلســـالم محمد 
الديـــن نائب رئيس  رضا مرتاج 
اجلمهورية اإلســـالمية اإليرانية 
الصديقة حيث سلم سموه رسالة 
خطية من الرئيس محمود احمدي 
جناد رئيس اجلمهورية اإلسالمية 
اإليرانية تتعلق بالعالقات الثنائية 
البلدين والشعبني الصديقني  بني 
وســـبل تنميتها وتعزيزها وآخر 
املستجدات على الساحتني االقليمية 

والدولية.
  كما تضمنت دعوة سموه لزيارة 
اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية وقد 
اعرب ســـموه عن سعادته بتلبية 
الدعوة. كما استقبل صاحب السمو 
االمير الشيخ صباح االحمد باملطار 
االميري مساء امس رئيس مجلس 
النواب باململكة املغربية الشقيقة 
الراضي، حيث ســـلم  عبدالواحد 
سموه رسالة خطية من امللك محمد 
السادس ملك مملكة املغرب الشقيقة 

رئيس مجلس الوزراء للشــــؤون 
االقتصادية ووزير الدولة لشؤون 
التنميــــة ووزير الدولة لشــــؤون 
اإلسكان الشيخ احمد الفهد ونائب 
وزير شؤون الديوان األميري الشيخ 
علي اجلراح ووزير الدولة لشؤون 
مجلس الوزراء روضان الروضان 
ومدير مكتب صاحب السمو األمير 
احمد فهد الفهد ورئيس املراســــم 
والتشريفات األميرية الشيخ خالد 
العبداهللا الصباح وكبار القادة في 
اجليش والشرطة واحلرس الوطني. 
وقد تشكلت بعثة الشرف املرافقة 
لفخامته برئاسة وزير املواصالت 
ووزير الدولة لشؤون مجلس األمة 

د.محمد البصيري.
  كمــــا وصل إلى البــــالد صباح 
أمس امللك اخلامس جيغمي خيسار 
وانغتشــــوك ملك مملكــــة بوتان 
الصديقــــة والوفد املرافق له وذلك 
للمشاركة في االحتفاالت الوطنية 
الرسمية للكويت بالذكرى اخلمسني 
العشــــرين  لالســــتقالل والذكرى 
للتحرير وذكرى مرور خمس سنوات 
على تولي صاحب الســــمو األمير 

مقاليد احلكم.
  وقد تشـــكلت بعثة الشـــرف 
املرافقة جلاللته برئاسة املستشار 
بالديوان األميري الشيخ فهد سعد 
العبـــداهللا. كما وصـــل الى البالد 
صباح أمس الرئيـــس بورفيريو 
لوبو سوســـا رئيـــس جمهورية 
هندوراس الصديقة والوفد املرافق 
له وذلك للمشاركة في االحتفاالت 
الوطنية الرسمية للكويت بالذكرى 
اخلمســـني لالســـتقالل والذكرى 
العشرين للتحرير وذكرى مرور 
خمس سنوات على تولى صاحب 
السمو األمير مقاليد احلكم. وكان 
على رأس مســـتقبليه على ارض 
املطار صاحب السمو األمير الشيخ 

والذكرى الـــــ ٢٠ للتحرير وذكرى 
مرور ٥ سنوات على تولي صاحب 
السمو األمير مقاليد احلكم. وكان 
على رأس مستقبليه على أرض املطار 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد وســــمو ولي العهد الشيخ 
نواف األحمد ورئيس مجلس األمة 
جاسم اخلرافي ونائب رئيس احلرس 
الوطني الشيخ مشعل األحمد و سمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر 
احملمد والنائب األول لرئيس مجلس 
الوزراء ووزير الدفاع الشيخ جابر 
املبارك ونائب رئيس مجلس الوزراء 
وزير الداخلية الشيخ أحمد احلمود 
ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير 
اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح 
الوزراء  ونائــــب رئيس مجلــــس 
العدل  القانونية وزير  للشــــؤون 
ووزير االوقاف والشؤون االسالمية 
املستشار راشد احلماد ونائب رئيس 
مجلس الوزراء للشؤون االقتصادية 
ووزيــــر الدولة لشــــؤون التنمية 
واإلسكان الشيخ أحمد الفهد ونائب 
وزير شؤون الديوان األميري الشيخ 
علي اجلراح ووزير الدولة لشؤون 
مجلس الوزراء روضان الروضان 
ومدير مكتب صاحب السمو األمير 
السفير أحمد الفهد ورئيس املراسم 
والتشريفات األميرية الشيخ خالد 
العبداهللا وكبار القادة في اجليش 

والشرطة واحلرس الوطني.
  وقد تشكلت بعثة الشرف املرافقة 
له برئاسة املستشار بديوان سمو 

ولي العهد ناصر الروضان.
  وصل إلــــى البــــالد ظهر امس 
الرئيس آصف علي زرداري رئيس 
جمهورية باكســــتان االســــالمية 
الصديقــــة والوفد املرافق له وذلك 
للمشاركة في االحتفاالت الوطنية 
الرسمية للكويت بالذكرى اخلمسني 
العشــــرين  لالســــتقالل والذكرى 

صباح األحمد وســـمو ولي العهد 
الشيخ نواف األحمد ورئيس مجلس 
األمة جاسم اخلرافي ونائب رئيس 
الشـــيخ مشعل  الوطني  احلرس 
األحمد وسمو الشيخ ناصر احملمد 
رئيس مجلس الـــوزراء، والنائب 
األول لرئيس مجلس الوزراء ووزير 
الدفاع الشيخ جابر املبارك ونائب 
رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية 
الشيخ أحمد احلمود ونائب رئيس 
مجلس الـــوزراء وزير اخلارجية 
الشـــيخ د.محمد الصباح ونائب 
رئيس مجلس الوزراء للشـــؤون 
االقتصادية ووزير الدولة لشؤون 
التنمية واالســـكان الشيخ أحمد 
الفهد ونائب وزير شؤون الديوان 
األميري الشيخ علي اجلراح، ووزير 
الوزراء  الدولة لشـــؤون مجلس 
روضان الروضـــان ومدير مكتب 
الســـفير  الســـمو األمير  صاحب 
احمد فهد الفهد ورئيس املراســـم 
والتشريفات األميرية الشيخ خالد 
العبداهللا وكبار القادة في اجليش 
والشرطة واحلرس الوطني. وقد 
تشـــكلت بعثة الشرف املرافقة له 
برئاسة وزير الصحة د.هالل الساير. 
وقال السفير الهندوراسي لدى البالد 
نيلســـون فالينسيا ان هندوراس 
والكويت ترتبطان بعالقات أخوية 
تاريخيـــة ومتينة ومتطورة على 
مختلف الصعد السيما السياسية 

واالقتصادية واالجتماعية.
  كمــــا وصل الى البــــالد صباح 
أمــــس د.رام ياران يــــاداف رئيس 
جمهوريــــة نيبــــال الدميوقراطية 
الصديقــــة والوفد املرافق له وذلك 
للمشاركة في االحتفاالت الوطنية 
الرسمية للكويت بالذكرى اخلمسني 
العشــــرين  لالســــتقالل والذكرى 
للتحرير وذكرى مرور خمس سنوات 
على تولي صاحب الســــمو األمير 

للتحرير وذكرى مرور خمس سنوات 
على تولي صاحب الســــمو األمير 

مقاليد احلكم.
  وقد تشكلت بعثة الشرف املرافقة 
برئاسة وزير االشغال العامة ووزير 
البلدية د.فاضل  الدولة لشــــؤون 
صفر. كما وصل الــــى البالد ظهر 
امس ديڤيد جونســــون حاكم عام 
كندا الصديقــــة والوفد املرافق له 
وذلك للمشــــاركة في االحتفاالت 
الوطنية الرسمية للكويت بالذكرى 
اخلمســــني لالســــتقالل والذكرى 
العشــــرين للتحرير وذكرى مرور 
خمس سنوات على تولي صاحب 

السمو االمير مقاليد احلكم.
  وقد تشكلت بعثة الشرف املرافقة 
برئاسة املستشار بالديوان االميري 

د.يوسف االبراهيم.
  وصل إلــــى البــــالد ظهر أمس 
الرئيس سالو جيبو رئيس جمهورية 
النيجر الصديقة والوفد املرافق له 
وذلك للمشــــاركة في االحتفاالت 
الوطنية الرسمية للكويت بالذكرى 
اخلمســــني لالســــتقالل والذكرى 
العشــــرين للتحرير وذكرى مرور 
خمس سنوات على تولي صاحب 
السمو األمير مقاليد احلكم. وكان 
على رأس مســــتقبليه على ارض 
املطار صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد وســــمو ولي العهد 
الشيخ نواف األحمد ورئيس مجلس 
األمة جاسم اخلرافي ونائب رئيس 
احلرس الوطني الشــــيخ مشــــعل 
األحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ ناصر احملمد والنائب األول 
لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع 
الشيخ جابر املبارك ونائب رئيس 
مجلس الــــوزراء ووزير الداخلية 
الشيخ احمد احلمود ونائب رئيس 
الوزراء ووزير اخلارجية  مجلس 
الشــــيخ د.محمد الصباح ونائب 

للمشاركة في االحتفاالت الوطنية 
الرسمية للكويت بالذكرى اخلمسني 
العشــــرين  لالســــتقالل والذكرى 
للتحرير وذكرى مرور خمس سنوات 
على تولي صاحب الســــمو األمير 

مقاليد احلكم.
البالد مســــاء  الى    كذلك وصل 
الرئيس ترايان باسيســــكو  أمس 
رئيس جمهورية رومانيا الصديقة 
والوفد املرافق له وذلك للمشاركة 
الرسمية  الوطنية  في االحتفاالت 
للكويت بالذكرى اخلمسني لالستقالل 
والذكــــرى العشــــرين للتحريــــر 
وذكرى مرور خمس سنوات على 
تولي صاحب السمو األمير مقاليد 

احلكم.
  وكان على رأس مستقبليه على 
ارض املطار صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح االحمد وسمو ولي 
العهد الشيخ نواف االحمد ورئيس 
مجلس االمة جاسم اخلرافي ونائب 
رئيس احلرس الوطني الشيخ مشعل 
االحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ ناصر احملمد ونائب رئيس 
مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ 
احمد احلمود ونائب رئيس مجلس 
القانونية وزير  الوزراء للشؤون 
العدل ووزير االوقاف والشــــؤون 
االسالمية املستشار راشد احلماد 
ونائب وزير شؤون الديوان االميري 
الشيخ علي اجلراح ووزير الدولة 
لشــــؤون مجلس الوزراء روضان 
الروضان ومديــــر مكتب صاحب 
الســــفير احمد فهد  السمو األمير 
الفهد ورئيس املراسم والتشريفات 
االميرية الشيخ خالد العبداهللا وكبار 
القادة في اجليش والشرطة واحلرس 

الوطني.
  كما وصل رئيس أركان القوات 
املسلحة في دولة االمارات العربية 
املتحــــدة الشــــقيقة الفريق الركن 
حمد محمــــد ثاني الرميثي والوفد 
املرافق له الى البالد أمس للمشاركة 
في االحتفاالت الرســــمية للكويت 
بالذكرى الـ ٥٠ لالستقالل والـ ٢٠ 
للتحرير ومرور خمس سنوات على 
تولي صاحب السمو األمير الشيخ 

صباح االحمد مقاليد احلكم.
  كما وصــــل الى البالد مســــاء 
أمــــس الرئيــــس جــــالل طالباني 
العراق الشقيق  رئيس جمهورية 
والوفد املرافق له وذلك للمشاركة 
الرسمية  الوطنية  في االحتفاالت 
للكويت بالذكرى الـ ٥٠ لالستقالل 

 التقى نائب رئيس الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح في فندق 
شيراتون الكويت امس وزيرة اخلارجية الفرنسية ميشيل اليو ماري التي وصت 

البالد لتمثيل بالدها في احتفاالت الكويت بأعيادها الوطنية.
ــة وبحث العالقات الثنائية بني البلدين  ــالل اللقاء تبادل األحاديث الودي   ومت خ
ــاحتني  ــتجدات على الس ــترك وآخر املس الصديقني والقضايا محل االهتمام املش
ــدى الكويت ندى  ــا ل ــفيرة جمهورية فرنس ــة والدولية. حضر اللقاء س اإلقليمي
ــية باتريس بولي  ــم العربي في وزارة اخلارجية الفرنس ــي ومدير ادارة العال ياف
ــؤون املغرب العربي والشرق األوسط  ومستشار وزيرة اخلارجية الفرنسية لش
ــم في وزارة اخلارجية الكويتية السفير  اروان دافو، اضافة الى مدير ادارة املراس

ــفير وليد اخلبيزي  ضاري العجران ومدير ادارة اوروبا في وزارة اخلارجية الس
ــب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية باإلنابة الوزير  ومدير ادارة مكت
ــيخ د.محمد الصباح في فندق شيراتون  املفوض صالح اللوغاني. كما التقى الش
ــت ليل أمس وزير اخلارجية الكندي لورينس كانون الذي يزور البالد حاليا  الكوي
ــة احلاكم العام لكندا ديڤيد جونسنت  ضمن الوفد الكندي الذي وصل امس برئاس

للمشاركة في احتفاالت الكويت بأعيادها الوطنية.
ــة وبحث العالقات الثنائية بني البلدين  ــالل اللقاء تبادل األحاديث الودي   ومت خ
ــتجدات األحداث  ــترك اضافة الى آخر مس الصديقني والقضايا ذات االهتمام املش

على الساحتني اإلقليمية والدولية. 

 وزير الخارجية التقى نظيريه الفرنسي والكندي


