
املبارك يستقبل وزير 
خارجية بروناي 

  استقبل سمو الشيخ جابر املبارك رئيس مجلس ال��وزراء 
وب��ح��ض��ور ال��ن��ائ��ب األول لرئيس مجلس ال����وزراء ووزي��ر 
اخلارجية الشيخ صباح اخلالد في قصر بيان أمس الوزير 
مبكتب رئيس ال��وزراء وزير اخلارجية والتجارة الثاني في 
سلطنة بروناي دار السالم الصديقة ليم جوك سنغ والوفد 

املرافق له وذلك مبناسبة زيارته للبالد.
حضر املقابلة رئيس دي��وان سمو رئيس مجلس ال��وزراء 
الشيخة اعتماد اخلالد وسفير دول��ة الكويت ل��دى سلطنة 

بروناي دار السالم الدكتور فهد الظفيري.

 استقبل صاحب السمو أمير البالد 
الشيخ صباح األحمد بقصر بيان صباح 
أم��س سمو ول��ي العهد الشيخ ن��واف 

األحمد.
 كما استقبل سموه رئيس مجلس األمة 

مرزوق الغامن.
 واستقبل سموه سمو الشيخ جابر 

املبارك رئيس مجلس الوزراء.
 كما استقبل س��م��وه ال��ن��ائ��ب األول 
لرئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية 

الشيخ صباح اخلالد.
 واستقبل صاحب السمو أمير البالد 
الشيخ ص��ب��اح األح��م��د ال��ن��ائ��ب األول 
لرئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية 
الشيخ صباح اخلالد ووزير اخلارجية 
والتجارة الثاني والوزير مبكتب رئيس 
ال���وزراء بسلطنة ب��رون��اي دار السالم 
بهني ليم ج��وك سينغ وذل��ك مبناسبة 

زيارته للبالد.

 حضر املقابلة نائب وزي��ر ش��ؤون 
الديوان األميري الشيخ علي اجلراح.

 من جهة أخ��رى بعث صاحب السمو 
أمير البالد الشيخ صباح األحمد ببرقية 
تهنئة ال��ى ال��رئ��ي��س إس��ي��اس أف��ورق��ي 
رئيس دولة ارتيريا الصديقة عبر فيها 
سموه عن خالص تهانيه مبناسبة العيد 
الوطني لبالده متمنيا لفخامته موفور 
الصحة والعافية وللبلد الصديق دوام 

التقدم واالزدهار.
 وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف 
األحمد ببرقية تهنئة الى الرئيس إسياس 
أفورقي رئيس دول��ة ارتيريا الصديقة 
ضمنها سموه خالص تهانيه مبناسبة 
العيد الوطني لبالده متمنيا لفخامته 

موفور الصحة والعافية.
 كما بعث سمو الشيخ جابر املبارك 
رئيس مجلس ال���وزراء ببرقية تهنئة 

مماثلة.

2alwasat.com.kw Thursday 25th May 2017 - 11 th year - Issue No.2947اخلميس 29 من شعبان 1438 ه�/ 25 من مايو  2017 - السنة  احلادية عشرة -   العدد 2947

وزير شؤون الديوان األميري يستقبل وفدا رسميا من منغوليا 
 استقبل وزير شؤون الديوان األميري الشيخ ناصر صباح 
األحمد وزير الدولة وعضو البرملان ورئيس اجلانب املنغولي 
في اللجنة الكويتية املنغولية املشتركة جاميان مونخ بات 
يرافقه وفد يضم عضو البرملان بابيل خان كابدي اسالم وعضوة 

البرملان ساران شيميغ باتشاك ومستشار رئيس الوزراء أناند 
بازار تسوغت اوشير ومدير افريقيا والشرق األوسط بوزارة 

الشؤون اخلارجية جان شاك دامني.
حضر املقابلة ك��ل م��ن سفير دول��ة الكويت ل��دى منغوليا 

خالد الفضلي وسفير منغوليا لدى دولة الكويت تشني توشق 
زوري��ق��ت والوكيل املساعد للشؤون االقتصادية في وزارة 
املالية سامي الصقعبي وبحث اجلانبان القضايا ذات االهتمام 

املشترك.

سموه هنأ رئيس أرتيريا بالعيد الوطني لبالده 

أمير البالد يستقبل ولي العهد والغامن واملبارك واخلالد ووزير خارجية بروناي دار السالم

ولي العهد يستقبل الغامن واملبارك 
واخلالد واجلراح والعبدالله والفهد 

 استقبل سمو ول��ي العهد الشيخ ن��واف 
األحمد بقصر بيان صباح أمس رئيس مجلس 

االمة مرزوق الغامن.
 كما استقبل سموه سمو الشيخ جابر املبارك 

رئيس مجلس الوزراء.
 واستقبل سمو ول��ي العهد نائب رئيس 
مجلس ال��وزراء ووزي��ر الدفاع الشيخ محمد 

اخلالد.  واستقبل سمو ولي العهد نائب رئيس 
مجلس ال��وزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد 

اجلراح.
 واستقبل سمو ول��ي العهد الشيخ نواف 

األحمد الشيخ أحمد العبد الله.
 واستقبل سمو ول��ي العهد الشيخ نواف 

األحمد الشيخ الدكتور طالل الفهد.

سمو ولي العهد مستقبال الشيخ خالد اجلراح

.. وسموه يستقبل الشيخ طالل الفهد

سمو الشيخ جابر املبارك مستقبال ليم جوك سنغ 

.. وسموه يستقبل وزير خارجية بروناي دار السالمسمو األمير مستقبال مرزوق الغامن

األمير يهنئ شهاب 
الدين والعسعوسي 

 بعث صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد 
ببرقية تهنئة إل��ى الدكتور عدنان شهاب الدين مدير 
ع��ام مؤسسة الكويت للتقدم العلمي مبناسبة منحه 
وسام )جوقة الشرف( برتبة فارس من قبل اجلمهورية 
الفرنسية الصديقة وذلك تقديرا إلسهاماته العلمية في 
مجال الطاقة مشيدا سموه حفظه الله بهذا التكرمي املتميز 

ومتمنيا له دوام التوفيق والنجاح.
 وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد ببرقية 
تهنئة إلى الدكتور عدنان شهاب الدين مدير عام مؤسسة 
الكويت للتقدم العلمي مبناسبة منحه وس��ام )جوقة 
الشرف( برتبة ف��ارس من قبل اجلمهورية الفرنسية 

الصديقة متمنيا سموه له دوام التوفيق والنجاح.
 وبعث صاحب السمو أمير ال��ب��الد الشيخ صباح 
األحمد ببرقية تهنئة إلى السيدة معالي العسعوسي 
مبناسبة فوزها بجائزة )صناع األمل( اإلماراتية املقدمة 
من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب 
رئيس دولة اإلم��ارات العربية املتحدة الشقيقة رئيس 
مجلس ال��وزراء حاكم دبي ووزي��ر الدفاع وذلك تقديرا 
إلسهاماتها التطوعية واإلنسانية مشيدا سموه حفظه 
الله بهذا التكرمي املتميز ومتمنيا لها دوام التوفيق 

والنجاح.
 وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد ببرقية 
تهنئة إلى السيدة معالي العسعوسي مبناسبة فوزها 
بجائزة )صناع األم��ل( اإلماراتية املقدمة من صاحب 
السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة 
اإلمارات العربية املتحدة الشقيقة رئيس مجلس الوزراء 
حاكم دبي ووزير الدفاع متمنيا سموه لها دوام التوفيق 

والنجاح.
 كما بعث سمو الشيخ جابر املبارك رئيس مجلس 

الوزراء ببرقيتي تهنئة مماثلتني.

 بعث صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد ببرقية 
تعزية الى أخيه خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز 
ملك اململكة العربية السعودية الشقيقة أعرب فيها سموه عن خالص 
تعازيه وصادق مواساته بوفاة املغفور له باذن الله تعالى صاحب 
السمو األمير عبدالله بن فيصل بن تركي بن عبدالله بن جلوي سائال 
سموه املولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنه 

فسيح جناته وأن يلهم األسرة املالكة جميل الصبر وحسن العزاء.
 وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد ببرقية تعزية الى 

أخيه خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز ملك اململكة 
العربية السعودية الشقيقة أعرب فيها سموه عن خالص تعازيه 
وصادق مواساته بوفاة املغفور له باذن الله تعالى صاحب السمو 
األمير عبدالله بن فيصل بن تركي بن عبدالله بن جلوي سائال املولى 
جل وعال أن يتغمده بواسع مغفرته ورحمته وأن يسكنه فسيح 

جناته.
 كما بعث سمو الشيخ جابر املبارك رئيس مجلس الوزراء ببرقية 

تعزية مماثلة.

سمو األمير يعزي خادم احلرمني الشريفني
 بوفاة األمير عبدالله بن فيصل 

السفير الفرنسي يقلد شهاب الدين وسام جوقة الشرف الفرنسي 
 قلد السفير الفرنسي لدى البالد 
كريستيان نخلة مساء الثالثاء 
وسام جوقة الشرف الوطني ملدير 
مؤسسة الكويت للتقدم العلمي 
الدكتور عدنان شهاب الدين تكرميا 
الس��ه��ام��ات��ه العلمية ف��ي مجال 

الطاقة.
وقال السفير نخلة في كلمة خالل 
حفل تقليد الدكتور شهاب وسام 
جوقة الشرف ان هذا الوسام يعد 
أعلى وس��ام ش��رف فرنسي مينح 
نيابة ع��ن رئ��ي��س ال��دول��ة ملكافأة 
املواطنني األكثر استحقاقا في جميع 
القطاعات كما ان��ه أح��د األوسمة 

األكثر شهرة في العالم.
وأضاف ان اجلمهورية الفرنسية 
رغبت بتكرمي الدكتور شهاب الدين 
نظرا ألهمية اسهاماته العلمية 
التي متثلت في نشر نحو 80 كتابا 
ومقاال اكادمييا و50 مداخلة علمية 

طوال مسيرته املهنية.
ب����دوره ق���ال ال��دك��ت��ور ع��دن��ان 
ش��ه��اب ال��دي��ن ان وس����ام جوقة 
الشرف يرتكز على معان نبيلة مثل 
احلرية واالخاء واالنسانية والفكر 

املستنير.
واضاف في كلمة له ان السنوات 
اخلمس االخيرة كانت فترة مكرسة 
للعلم والتعليم التي افتخر بها ومبا 

حتقق خاللها.
ولفت الى سنوات عمله السابق 
كأمني ع��ام منظمة ال��دول املصدرة 
للنفط )اوب���ك( التي مثلت فرصة 
مهمة للتعلم وال��ع��م��ل م��ع اب��رز 
املسؤولني في كبار ال��دول املنتجة 
للطاقة فيما يعزز دور الطاقة في 

املجتمعات.
واك��د ان تلك التجربة ساهمت 
ف��ي مواصلة بناء جسور احل��وار 
الذي انطلق من فرنسا عام 1994 
بني املنتجني واملستهلكني من اجل 

التوافق املستدام مبا يخدم مصلحة 
جميع االطراف.

وت��اب��ع ب��ال��ق��ول »س��ن��ح��ت لي 
الفرصة انذاك في التعامل مع فرنسا 
وق��ي��ادات��ه��ا وباحثيها م��ن خ��الل 
العديد م��ن االتفاقيات والبرامج 
املشتركة التي ساهمت في تعزيز 
العالقات بني الكويت وفرنسا في 
مجال التعليم والثقافة والبحث 

العلمي«.
وينقسم وس��ام جوقة الشرف 
ال��وط��ن��ي ال��ف��رن��س��ي ال���ذي أطلقه 
نابليون ب��ون��اب��رت ف��ي 19 مايو 
1802 ابان اجلمهورية الفرنسية 
األول���ى كأعلى ت��ك��رمي رس��م��ي في 
ال��ب��الد إل��ى خمس رت��ب ه��ي رتبة 
ف��ارس ورتبة ضابط وقائد وقائد 

عظيم ورتبة الصليب األكبر.
السفير الفرنسي لدى البالد كريستيان نخلة يقلد وسام جوقة الشرف الوطني للدكتور عدنان شهاب الدين

جانب من احلضور


