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عبداهللا غول رئيس جمهورية تركيا الصديقة والوفد 
املرافق له وذلك للمشاركة في االحتفاالت الوطنية 
الرسمية للكويت، وكان على رأس مستقبليه على 
ارض املطار صاحب الســـمو األمير الشيخ صباح 

األحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد.
  وقد تشـــكلت بعثة الشرف املرافقة له برئاسة 

املستشار بالديوان األميري خالد الفليج.
  كما وصل إلى البالد الليلة قبل املاضية جاللة 
امللك خوان كارلوس األول ملك اسبانيا الصديقة 
والوفد املرافق له وذلك للمشاركة في االحتفاالت 

الوطنية الرسمية للكويت.
  وكان على رأس مستقبلي امللك االسباني على 
أرض املطار رئيس بعثة الشرف املرافقة له املستشار 
بديوان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ سالم 

اجلابر.
  ويرافق امللك خـــوان كارلـــوس األول وزيرة 
اخلارجية االســـبانية ترينيداد خيمينث ورئيس 

الديوان امللكي البرتو أزا.
  كما وصل رئيس جمهوريـــة أملانيا االحتادية 
كريستان وولف إلى البالد عصر أمس للمشاركة 

في االحتفاالت الوطنية الرسمية للكويت.
  وكان في استقبال الرئيس األملاني على أرض 
مطار الكويت الدولي رئيس بعثة الشرف املرافقة 
املستشار بالديوان األميري محمد أبواحلسن وسفير 

جمهورية أملانيا االحتادية لدى الكويت هامن.
  إلى ذلك وصل مندوب امللك عبداهللا بن احلسني 
ملك اململكة األردنية الهاشمية صاحب السمو امللكي 
األمير فيصل بن احلســـني والوفد املرافق له إلى 
البالد أمس لتمثيل بالده في االحتفاالت الوطنية 

الرسمية للكويت.
  وكان في استقبال األمير فيصل بن احلسني في 
املطار األميري رئيس جهاز األمن الوطني الشيخ 
محمد اخلالد رئيس بعثة الشرف املرافقة وسفير 
اململكة األردنية الهاشمية لدى الكويت جمعة العبادي 

وأعضاء السفارة.
  ويضم الوفد املرافق لألمير فيصل بن احلسني 
وزير اخلارجية األردني ناصر جودة ورئيس األركان 

العامة للجيش األردني الفريق مشعل الزبن. 

االسد رئيس اجلمهورية العربية السورية الشقيقة 
والوفـــد املرافق وذلك للمشـــاركة في االحتفاالت 

الوطنية الرسمية للكويت.
  وكان على رأس مســـتقبليه على ارض املطار 
اخوه صاحب السمو االمير الشيخ صباح االحمد 

وسمو ولي العهد الشيخ نواف االحمد.
  كما وصل الى البالد صباح امس الرئيس العماد 
ميشال سليمان رئيس اجلمهورية اللبنانية الشقيقة 
والوفد املرافق له وذلك للمشاركة في االحتفاالت 

الوطنية الرسمية للكويت.
  وكان على رأس مســـتقبليه على ارض املطار 
صاحب السمو االمير الشيخ صباح االحمد وسمو 

ولي العهد الشيخ نواف االحمد.
  من جهة أخرى غادر البالد عصر أمس الرئيس 
ترايان باسيسكو رئيس جمهورية رومانيا الصديقة 
والوفد املرافق له وذلك بعد املشاركة في االحتفاالت 

الوطنية الرسمية للكويت.
  وكان في وداعه على أرض املطار رئيس بعثة 
الشرف املرافقة محافظ األحمدي الشيخ د.إبراهيم 

الدعيج.
  إلى ذلك وصل إلى البالد مساء أمس األول الرئيس 

الدولة لشؤون االسكان الشيخ احمد الفهد.
  وكان امللك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة 
ملك مملكة البحرين الشقيقة قد وصل الى البالد 

والوفد املرافق له صباح امس.
  وكان على رأس مستقبليه على ارض املطار أخوه 

صاحب السمو االمير الشيخ صباح االحمد.
  الى ذلك، غادر البالد عصر امس صاحب السمو 
الشـــيخ محمد بن راشـــد آل مكتوم نائب رئيس 
الدولة ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والوفد 
املرافق لسموه وذلك بعد املشاركة في االحتفاالت 

الوطنية.
  وكان في وداع سموه على ارض املطار رئيس 
بعثة الشرف املرافقة وزير النفط ووزير االعالم 

الشيخ احمد العبداهللا.
  وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل 
مكتوم قد وصل الى البالد والوفد املرافق لسموه 

صباح امس.
  وكان على رأس مستقبلي سموه على ارض املطار 
اخوه صاحب السمو االمير الشيخ صباح االحمد 

وسمو ولي العهد الشيخ نواف االحمد.
  هذا ووصل الى البالد صباح امس الرئيس بشار 

 غادر البالد عصر امس صاحب السمو الشيخ 
حمد بن خليفة آل ثاني امير دولة قطر الشـــقيقة 
والوفد املرافق لســـموه وذلك بعد املشـــاركة في 
االحتفاالت الوطنية الرســـمية للكويت بالذكرى 
اخلمسني لالستقالل والذكرى العشرين للتحرير 
وذكرى مرور خمس ســـنوات على تولي صاحب 

السمو االمير مقاليد احلكم.
  وكان في وداع سموه على ارض املطار رئيس 
بعثة الشرف املرافقة نائب رئيس مجلس الوزراء 

وزير الداخلية الشيخ احمد احلمود.
  وكان صاحب السمو الشـــيخ حمد بن خليفة 
آل ثاني امير دولـــة قطر قد وصل والوفد املرافق 

لسموه الى البالد مساء امس االول.
  وكان على رأس مستقبلي سموه على ارض املطار 
اخوه صاحب السمو االمير الشيخ صباح االحمد 
وسمو ولي العهد الشـــيخ نواف االحمد ورئيس 
مجلس االمة جاسم اخلرافي ونائب رئيس احلرس 
الوطني الشيخ مشعل االحمد وسمو رئيس الوزراء 
الشيخ ناصر احملمد ونائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير الداخلية الشيخ احمد احلمود ونائب رئيس 
مجلس الوزراء للشـــؤون القانونية وزير العدل 
ووزير االوقاف والشؤون االسالمية املستشار راشد 
احلماد ونائب وزير شؤون الديوان االميري الشيخ 
علي اجلراح ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء 
روضان الروضان ومدير مكتب صاحب الســـمو، 
االمير احمد فهد الفهد، ورئيس املراسم والتشريفات 
االميرية الشـــيخ خالد العبداهللا وكبار القادة في 

اجليش والشرطة واحلرس الوطني.
  هذا ورافق امير قطر الشـــقيقة رئيس الوزراء 
ووزير اخلارجية الشيخ حمد بن جاسم بن جبر 

آل ثاني.
  من جهة اخرى، غادر البالد عصر امس امللك حمد 
بن عيسى بن سلمان آل خليفة ملك مملكة البحرين 
الشقيقة والوفد املرافق له وذلك بعد املشاركة في 

االحتفاالت الوطنية الرسمية للكويت.
  وكان في وداع سموه على ارض املطار رئيس بعثة 
الشرف املرافقة نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون 
االقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية ووزير 

 محمد الصباح التقى مولن والعطية
 التقى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية الشـــيخ 
د.محمد الصباح في فندق شيراتون الكويت الليلة قبل املاضية 
رئيس االركان املشـــتركة في اجليـــش االميركي االدميرال مايك 
مولن الذي وصل البالد للمشاركة في احتفاالت الكويت بأعيادها 

الوطنية.
  ومت خـــالل اللقـــاء بحث العالقـــات الثنائيـــة، خصوصا في 
املجالني العسكري والدفاعي والشراكة االستراتيجية بني البلدين 

الصديقني.
  حضر اللقـــــاء ســـفـــيرة الواليــات املتحــــــدة االميــركية 
لـــدى البـــالد ديبـــورا جونــز ونائـــــب رئيــس جهـــاز االمن 
الوطـــني الشيخ ثامر العلي ومـــديــر ادارة املراســـم فـــي وزارة 
اخلــارجية الســـفــير ضــاري العجــران ومديــــر ادارة مكتــب 
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزيــر اخلارجية الوزير املفوض 

صالح اللوغاني.
  من جهة اخرى، التقى الشيخ د.محمد الصباح في فندق شيراتون 
الكويت الليلة قبل املاضية امني  عام مجلس التعاون لدول اخلليج 
العربية عبدالرحمن العطية الذي وصل البالد حلضور احتفاالت 

الكويت بأعيادها الوطنية.
  ومت خالل اللقاء تبادل االحاديث الودية اضافة الى بحث آخر 

املستجدات على الساحتني االقليمية والدولية. 

 جاسم اخلرافي مستقبال سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الشيخ د.سالم اجلابر مستقبال امللك خوان كارلوس لدى وصوله

 صاحب السمو االمير الشيخ صباح االحمد مرحبا بأمير دولة قطر صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني صاحب السمو االمير في حديث باسم مع ملك البحرين امللك حمد بن عيسى صاحب السمو في حديث مع الرئيس السوري د.بشار األسد

 سمو ولي العهد الشيخ نواف االحمد مرحبا بالرئيس التركي عبداهللا غول

 الورود في استقبال الرئيس اللبناني ميشال سليمان

 الشيخ د.سالم اجلابر يتسلم الرسالتني اخلطيتني اللتني بعث بهما امبراطور اليابان اكيهيتو الى صاحب السمو االمير 

 ملك البحرين: الكويت حققت
  بقيادتها ما تطلع إليه شعبها

 أدلى امللك حمد بن عيسى بتصريح صحافي بعد 
وصوله إلى البالد قال فيه: يســـعدنا بهذه املناسبة 
العزيـــزة على النفس تلبية الدعوة الكرمية من أخي 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد للمشاركة 
في احتفاالت الكويت مبرور ٥٠ عاما على االستقالل 
و٢٠ عاما على التحرير وذكرى مرور خمس سنوات 

على تولي سموه مقاليد احلكم.
  اننا نشارككم هذا االحتفال لنشهد اإلصرار واالستعداد 
والروح املعنوية واليقظة واجلاهزية لدى أبناء الكويت 
في وحدتهم الوطنية للحفاظ على اســـتقالل الكويت 

وعزها.
  ان لقاءنا اليوم يتميز بتلك اإلطاللة الكبيرة على 
التاريخ وصفحاته املشرقة فخمسون عاما من االستقالل 
حققت الكويت بقيادتها ما تطلع إليه شعبها الشقيق 
من تقدم وازدهار في كل املجاالت وخمسون عاما من 
عطاء الكويت وشعبها من إسهام في نصرة العروبة 

وعزها.
  وهذا االحتفال مبرور ٢٠ عاما على التحرير الذي 
ميثل بحق اكبر إرادة لشعب أصر على حترير أرضه 
وعودة الشرعية بعد احتالل دام شهورا لتبدأ معركة 
التحرير في اكبر حتالف دولي من اجل احلق والشرعية 

وفي رفض الغزو والعدوان.
  اننـــا نحتفل معكم في هذا اليوم وفي هذه الذكرى 
لنعيد التأكيد على ان أبناء البحرين وكما عهدمتوهم 
دائما وفي شتى الظروف واألوقات على أمت االستعداد 
للنهوض بواجبهم املقدس جنبا إلى جنب ودائما مع 
اخوانهم أبناء الكويت حلماية الكويت الغالية وحماية 

مكتسباتها احلضارية.
   وكما تقاســـم أجدادنا وآباؤنـــا األرزاق والهموم 
والتطلعـــات فإننا نتقاســـم وإياكم اليـــوم اخلندق 
الواحد بصدق وعزمية وبروح األسرة الواحدة التي 
جمعت أبناء البلدين الشـــقيقني علـــى الدوام والتي 
زادتها األحداث والتطورات التي تشـــهدها منطقتنا 

قوة وصالبة ومتاسكا.
  وختامـــا نبارك للكويت قيادة وحكومة وشـــعبا 
هذه االحتفاالت املجيدة ونسأل اهللا العلي القدير ان 
يحفظ الكويت وان يدمي على شعبها الشقيق وقيادتها 

احلكيمة نعمة األمن واألمان. 

 صاحب السمو تقدم مستقبلي ضيوف الكويت.. وبعضهم غادر بعد المشاركة في االحتفاالت

 العالم شارك الكويت أفراحها الوطنية

 الجابر تسّلم رسائل تهنئة إمبراطور اليابان

 قهرماني سفيرًا إليران لدى الكويت

 تسلم املستشار بديوان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ د.سالم 
اجلابر رسالتني خطيتني من امبراطور اليابان اكيهيتو الى صاحب 
الســـمو االمير ومن رئيس وزراء اليابان ناتو كان الى سمو رئيس 
مجلس الوزراء الشـــيخ ناصر احملمد خالل استقباله في قصر بيان 
صباح امس ممثلة رئيس الوزراء ونائب وزير اخلارجية للشؤون 

البرملانية السيدة ماكيكو كيكوتا.

 طهـــران ـ كونا: عينت احلكومة االيرانية محافظ مدينة (كيالن) 
الشمالية روح اهللا قهرماني جابك سفيرا لها لدى الكويت.

  وأكدت وكالة انباء (فارس) االيرانية في نشرتها امس ان قهرماني 
جابك سيتوجه قريبا الى الكويت لتسلم مهامه اجلديدة ليحل محل 

السفير السابق علي جنتي.
  وكان وزير اخلارجية االيراني السابق منوچهر متكي عّني العام 
املاضي مديـــر دائرة اخلليج في وزارة اخلارجيـــة االيرانية محمد 
جالل فيروزنيا سفيرا لبالده في الكويت خلفا للسفير السابق علي 

جنتي. 


