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رئيس الوزراء هنأ رئيسي ألبانيا ولي العهد هنأ رئيسي ألبانيا وموريتانيا بالعيد الوطنياألمير هنأ رئيسي موريتانيا وألبانيا بالعيد الوطني
وموريتانيا بالعيد الوطني

بعث رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف 
األحمــد الصباح ببرقية تهنئة إلــى الرئيس محمد ولد 
الشيخ الغزواني رئيس اجلمهورية اإلسالمية املوريتانية 
الشقيقة مبناسبة العيد الوطني لبالده. كما بعث رئيس 
مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف األحمد الصباح 
ببرقية تهنئة إلى الرئيس بيرم بيغاي رئيس جمهورية 

ألبانيا الصديقة مبناسبة العيد الوطني لبالده.

بعث صاحب الســمو األمير 
الشيخ نواف األحمد ببرقية تهنئة 
إلى أخيه الرئيس محمد ولد الشيخ 
الغزوانــي رئيــس اجلمهوريــة 
اإلسالمية املوريتانية الشقيقة، 
عبر فيها سموه عن خالص تهانيه 
مبناســبة العيد الوطني لبالده، 
متمنيا سموه له موفور الصحة 
والعافية وللجمهورية اإلسالمية 
املوريتانية وشعبها الشقيق كل 

التقدم واالزدهار.
كما بعث صاحب السمو األمير 
الشيخ نواف األحمد ببرقية تهنئة 
إلى الرئيس بيرم بيغاي رئيس 
جمهورية ألبانيا الصديقة، عبر 
فيها ســموه عن خالص تهانيه 
مبناســبة العيد الوطني لبالده، 
متمنيا سموه له موفور الصحة 
ألبانيا  والعافيــة وجلمهوريــة 
وشــعبها الصديــق كل التقــدم 

واالزدهار.

ولــي  ســمو  بعــث 
الشــيخ مشــعل  العهــد 
األحمــد ببرقيــة تهنئــة 
إلى الرئيس بيرم بيغاي 
ألبانيا  رئيس جمهورية 
الصديقة، ضمنها سموه 
خالص تهانيه مبناسبة 
الوطنــي لبالده،  العيــد 
راجيــا له وافــر الصحة 

والعافية. 
كمــا بعث ســمو ولي 
الشــيخ مشــعل  العهــد 
األحمــد ببرقيــة تهنئــة 
إلى الرئيــس محمد ولد 
الغزواني رئيس  الشيخ 
اجلمهوريــة اإلســالمية 
الشــقيقة،  املوريتانيــة 
ضمنهــا ســموه خالص 
تهانيــه مبناســبة العيد 
الوطني لبالده، راجيا له 

وافر الصحة والعافية. سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمدصاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد

سمو الشيخ أحمد نواف األحمد الصباح

وزير اخلارجية: سياستنا بناء جسور مع مختلف دول العالم

«لؤلؤة الغرب ٢٠٢٢»: رفع مستوى األداء واجلاهزية القتالية

استقبل وزير اخلارجية 
الشيخ سالم العبداهللا وحرمه 
الشــيخة رميــا الصباح في 
قاعة صباح األحمد الكبرى 
بديوان عام وزارة اخلارجية 
رؤساء البعثات الديبلوماسية 
واملنظمات االقليمية والدولية 
املعتمدين لدى الكويت وذلك 
مبناسبة توليه حقيبة وزارة 

اخلارجية.
واستهل وزير اخلارجية 
الشيخ سالم العبداهللا اللقاء 
بكلمــة وجهها إلى احلضور 
رحــب فيهــا بعميد الســلك 
الديبلوماسي سفير جمهورية 
الكويت  طاجيكســتان لدى 
د.زبيداهللا زبيدوف وجميع 
أعضاء السلك الديبلوماسي 

املتواجدين بهذه املناسبة.
ونقل للحضــور حتيات 
صاحب السمو األمير الشيخ 
نواف األحمد ومتنياته لهم 
بالتوفيــق والســداد وكذلك 
أطيب متنيات سمو ولي العهد 
الشيخ مشعل األحمد ورئيس 
مجلس الوزراء سمو الشيخ 
أحمد نواف األحمد الصباح.

وأشاد وزير اخلارجية في 

انطلقــت فعاليات متريــن «لؤلؤة الغــرب ٢٠٢٢»، والذي 
ينفذه اجليش الكويتي واحلرس الوطني بالتعاون مع القوات 
الفرنسية الصديقة، وتستمر فعالياته حتى تاريخ ٧ ديسمبر 
٢٠٢٢. وتأتــي بداية فعاليات مترين «لؤلــؤة الغرب ٢٠٢٢»، 
تزامنا مع اكتمال وصول القوات املشــاركة فيه، حيث يعتبر 
هــذا التمرين من التمارين الدوريــة، والتي تنفذ بني اجليش 
الكويتــي والقوات الفرنســية الصديقة، وتهــدف إلى توحيد 
منظومة القيادة املشــتركة، وتنســيق اجلهود وصوال للفهم 
الصحيح لتخطيط وتنفيذ العمليات املشتركة، وتعزيز مفهوم 
تبادل اخلبرات واالرتقاء مبستوى األداء واجلاهزية القتالية 

للقوات املشاركة بالتمرين.
ويهــدف التمرين إلى تعزيز أوجه التعاون املشــترك بني 
اجليش الكويتي والقوات الفرنسية الصديقة من خالل التدريب 
اجلماعي، لضمان احملافظة على مستوى األداء، ولتحقيق الهدف 
املنشود من مثل هذه التمارين املشتركة في االستفادة القصوى 
من جميع مراحلها واإلمكانيات املتوافرة لدى القوات املشاركة 
بغرض رفع الكفاءة القتالية جلميع صنوف القوات املسلحة.

هذا، وسيتخلل مترين «لؤلؤة الغرب ٢٠٢٢» بعض الرمايات 
بالذخيرة احلية في مجمع ميادين الرماية في منطقة األديرع 

الواقعة شمال غرب البالد.

الكويتيــة  الديبلوماســية 
القائمة على احلياد وتدعيم 
رمــوز التواصــل والترابط 
واإلنسانية بني دول العالم.

الســلك  لعميــد  وكان 
الديبلوماســي د. زبيــدوف 
كلمــة بهذه املناســبة ألقاها 
البعثــات  رؤســاء  باســم 
الديبلوماســية واملنظمــات 
االقليمية والدولية املعتمدة 
لدى دولة الكويت قدم خاللها 
التهاني والتبريكات مبناسبة 

مركــزا للعمــل اإلنســاني 
وبيتا للمؤمترات اإلقليمية 
والدولية ومرفأ حلل النزاعات 
واملصاحلة واملساندة حول 

العالم.
التطلــع  عــن  وأعــرب 
واالستعداد التام لكل رؤساء 
البعثات التمثيلية املعتمدة 
في دولة الكويت للعمل وبذل 
اجلهــود ملــا فيــه املصلحة 
املشتركة بني الدول الشقيقة 
والصديقة مع دولة الكويت.

ودعا املولى العلي القدير 
أن يوفق وزير اخلارجية وأن 
يسدد على طريق اخلير خطاه 
فــي ظــل القيــادة احلكيمة 
والتوجيهــات الســامية من 
لدن صاحب الســمو األمير 
الشيخ نواف األحمد وسمو 
ولــي عهــده األمني الشــيخ 

مشعل األحمد.
وفي ختام املناسبة تقدم 
وزيــر اخلارجية الشــيخ 
العبــداهللا وحرمه  ســالم 
الشيخة رميا الصباح ببالغ 
الشــكر والعرفــان جلميع 
احلضور واملشــاركني في 

هذه املناسبة.

نيله الثقة السامية من لدن 
صاحب السمو األمير الشيخ 
نــواف األحمد وســمو ولي 
عهده األمني الشــيخ مشعل 
األحمد لتولي حقيبة وزارة 

اخلارجية.
واستذكر زبيدوف التاريخ 
العميق والبصمات الوضاءة 
الكويــت  لسياســة دولــة 
اخلارجية وما متتاز به من 
أبعاد متميزة ومكانة مرموقة 
فــي مصاف الدول ما جعلها 

استقبل رؤساء البعثات الديبلوماسية واملنظمات اإلقليمية والدولية املعتمدين مبناسبة توليه احلقيبة الوزارية

ينفذه اجليش واحلرس الوطني بالتعاون مع القوات الفرنسية

الشيخ سالم العبداهللا وحرمه مع بعض املشاركني في احلفل

جاهزية قتالية

القوات املشاركة في التمرين

الشيخة رميا الصباح مرحبة بالسفيرة التركيةوزير اخلارجية الشيخ سالم العبداهللا مصافحا السفير العماني د. صالح اخلروصي

كلمته بالروابط العميقة التي 
جتمع الكويت بجميع الدول 
الشقيقة والصديقة املمثلة في 
احلفل واملنظمات اإلقليمية 
والدولية املعتمدة في دولة 

الكويت.
وأعــرب عــن اعتــزازه 
بسياسة الكويت اخلارجية 
وأهدافهــا الراميــة إلى بناء 
جســور مــع مختلــف دول 
العالــم ترســيخا ملبادئهــا 
الثابتــة وتعزيــزا ملضامني 

د. زبيدوف: السياسة الكويتية متتاز بأبعاد متميزة ومكانة مرموقة ما جعلها مركزًا للعمل اإلنساني وبيتًا للمؤمترات الدولية

رئيس األركان استقبل قائد البحرية املصرية

«حياكم» أضخم مشروع ترويجي للجذب السياحي 
والترفيهي تطلقه اجلمعية الكويتية للمهرجانات

استقبل رئيس األركان العامة للجيش 
الفريق الركن خالد صالح الصباح، بديوان 
رئاسة األركان قائد القوات البحرية املصرية 
الفريق الركن بحري أشرف إبراهيم عطوة 

مجاهد مبناسبة زيارته للبالد. وأشاد الفريق 
الركن خالد صالح الصباح خالل االستقبال 
بعمق العالقات الثنائية بني البلدين الشقيقني 
وحرص الطرفني على تعزيزها وتطويرها.

ً طارق العبيد: «اإلعالم» تعزز إستراتيجية تسويق السياحة في الكويت إقليمياً وعامليا

الفريق الركن خالد صالح الصباح مستقبال قائد القوات البحرية املصرية الفريق الركن بحري أشرف مجاهد

د.طارق العبيد يقدم درعا تذكارية إلى تركي املطيري بحضور م. أحمد العبيد

دارين العلي

تعتزم اجلمعية الكويتيــة للمهرجانات 
بالتعاون مع وزارة اإلعالم وعدد من اجلهات 
احلكومية واألهلية إطالق احلملة الترويجية 
«حياكم» لتنشــيط وتفعيل اطر الســياحة 
بكل املجاالت بهدف رفع اســم الكويت عامليا 
وإقليميــا في ضوء الرؤى الســامية الرامية 
إلى حتويل الكويت الى مركز مالي وجتاري 

وثقافي في املنطقة.
وفي هذا السياق، بدأت جمعية املهرجانات 
الكويتيــة بعــرض املشــروعات واخلطــط 
واملبــادرات التــي تهدف إلى تنميــة القطاع 
الســياحي والترفيهــي علــى املعنيني لدعم 
كل املهرجانات الفنية والثقافية والرياضية 
والترفيهية ذات البعد االستراتيجي لتنمية 
وتنويع مصادر الدخل كرافد مالي يعزز من 
رفع معدالت النمو املالي للخزانة الكويتية مبا 
يتالءم مع إطار تصحيح املسارات االقتصادية 

للدولة.
وقال رئيس اجلمعية، د.طارق العبيد ان 
جمعيــة املهرجانات الكويتيــة تبذل جهودا 
كبيــرة من خــالل مســاعي مجلــس اإلدارة 
وفريق العمــل الذي يضم فريقا من الكوادر 
الوطنية لدفع عجلة التنمية السياحية، حيث 
أعدت اجلمعية حزمة من املشاريع واألفكار 
واملقترحــات التي تهدف إلــى تطوير العمل 
فــي قطاع املهرجانات طوال العام، مؤكدا ان 
اخلطة تشــمل مجموعة كبيرة من املشاريع 
التي تتعلق بدعم املواهب الوطنية الشــابة 
التي لديهــا مقترحات تخــدم تنمية القطاع 
السياحي، السيما ما يخص تنويع العمل في 

القطاع الثقافي والفني والرياضي.
واضاف العبيد ان اجلمعية التقت عددا من 
املسؤولني في وزاره اإلعالم، حيث استعرضت 
أهم املشاريع التي ستطلقها اجلمعية خالل 
الفترة املقبلة والتي حظيت بقبول كبير من 
املسؤولني وأسفرت عن تعاون «اإلعالم» مبا 
يخدم ترويج الكويت كوجهة سياحية مميزه 
تهــدف الى جعــل الكويت واحــدة من بلدان 
اخلليج اجلاذبة سياحيا واستثماريا وترفيهيا، 
الفتا الى ان اجلمعية تواصل جهودها لتفعيل 
الــدور التنموي للكويت مبــا يحقق الرغبة 

والرؤية األميرية لكويت جديده ٢٠٣٥.
وأشــار العبيد إلى ان اجلمعية الكويتية 
للمهرجانات تستهدف خالل احلملة الترويجية 
الســياحية «حياكــم» واملطروحــة بلهجات 
ولغــات العالم، جذب أكثر من نصف مليون 
زائر للكويت، مبينا انه يجري التنسيق مع 
مختلــف اجلهات إلطالق احلملــة، الفتا الى 
انه مت االجتماع مع الوكيل املســاعد لشؤون 

التلفزيــون تركي املطيري للبــدء في إنتاج 
الفالشات اإلعالمية من قبل اجلمعية، ستعرض 
على التلفزيون والقنوات الفضائية اخلليجية 

خالل خطط الترويج بدءا من العام املقبل.
ولفت إلى ان االجتماع شهد اطالع املطيري 
على مشروع العالم يزور الكويت افتراضيا 
والذي تنفذه اجلمعيــة حاليا باإلضافة إلى 
جهود اجلمعية في إطالق منصة «اكتشــف 
الكويــت» ومشــروع مهرجــان العالم يزور 
الكويت املزمع إطالقه قريبا، مشــيرا إلى ان 
احلملة اإلعالمية «حياكم» تصب في ســياق 
اجلهود التي تبذلها اجلمعية لدعم توجهات 
الدولة بتنشيط السياحة ورفع مستوى العمل 

السياحي في البالد على مختلف املجاالت.
وأشاد العبيد بجهود القائمني على وزارة 
اإلعــالم لدفع مشــاريع احلملــة الترويجية 
املوجهــة للجنســيات اخلليجيــة والعربية 
واألجنبية في دول مجلس التعاون كمرحلة 
أولى، حيث ترحب بهم للقيام بزيارة الكويت 
واالطالع على الفعاليات السياحية والترفيهية 
التي صممت لتلبية رغبات جميع أفراد العائلة 
في ضوء جتربة األسواق التراثية والتاريخية 

الفريدة من نوعها في املنطقة.
وتابع ان هذه احلملة الترويجية السياحية 
«حياكــم» مــن أكبــر احلمــالت الســياحية 
الترويجيــة للكويت وتعد جزءا من اجلهود 
املســتمرة التــي تبذلها اجلمعيــة مع وزارة 
اإلعالم للترويــج للكويت كوجهة رائدة في 
املنطقة مبجال الســياحة والترفيه والثقافة 
جلذب الزوار والســياح الى البالد، مؤكدا ان 
احلملة تقدم فرصة اســتثنائية للمشاركني 
بها مــن قبل اجلهــات الكويتية الســياحية 
واالستثمارية للقيام بجوالت خارجية برفقة 
عدد من رجال وسيدات األعمال ومالك الفنادق 
ومكاتب السياحة والســفر بهدف التعريف 
والترويج للسياحة في الكويت، وكذلك عقد 
اجتماعات تعريفية وإجراء مفاوضات تؤدي 
إلى تعاون مســتدام طويــل األمد بني خبراء 
السفر وشركاء الصناعة في الدول املستهدفة 

للحملة الترويجية.

شعار احلملة

ملشاهدة الڤيديو


