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أقامت سفارة الكويت في اإلم��ارات 
أم��س األول الثالثاء احتفالية وطنية 
مبناسبة العيد الوطني ال�56 الستقالل 
الكويت وال�26 لعيد التحرير والذكرى 
ال�11 لتولي سمو امير البالد الشيخ 

صباح االحمد مقاليد احلكم في البالد.
 ورف���ع سفير دول���ة ال��ك��وي��ت ل��دى 
اإلمارات صالح محمد البعيجان اسمى 
اي��ات التهاني والتبريكات ال��ى مقام 
سمو امير البالد وسمو ولي عهده االمني 
واحلكومة الرشيدة والشعب الكويتي 

الكرمي.
 وقال البعيجان في تصريح ل� )كونا( 
»ان االحتفاالت الوطنية هي مناسبات 
غالية وعزيزة حتمل في طياتها معاني 
الوفاء والوالء واالنتماء ومشاعر احملبة 
والتالحم بني الشعب الكويتي وقيادته 

احلكيمة«.
 واضاف ان دولة الكويت حتت قيادة 
سمو امير البالد الشيخ صباح االحمد 
اضافت العديد من االجن��ازات املشرفة 

على مختلف االصعدة.
 واع��رب عن بالغ الفخر واالع��ت��زاز 
باجلهود التي يبذلها سمو امير البالد 
ف��ي سبيل ال��وح��دة العربية والتآلف 
القومي والتضامن االقليمي الى جانب 
تعزيز العمل االنساني والتي توجت 
بتسمية سموه قائدا للعمل االنساني 
وتسمية دول��ة الكويت مركزا للعمل 

االنساني.
 وق���ال السفير البعيجان ان تلك 
اجلهود عكست الصورة املشرفة للكويت 
وتشكل اضافة جديدة ناصعة لصورتها 
احلضارية احلافلة باملبادرات االنسانية 
انطالقا من عقيدتها وقناعتها بأهمية 

التنمية املستدامة والشراكة الدولية.
 م��ن ناحية اخ��رى اش��اد البعيجان 
بعمق الروابط التاريخية واملتأصلة 
بني دولتي الكويت واإلم��ارات ومتانة 
العالقات الثنائية واملتنامية في العديد 

من املجاالت وعلى االصعدة كافة.
 واعرب عن اعتزازه مبشاطرة القيادة 
السياسية ف��ي دول��ة اإلم���ارات وكبار 
املسؤولني والشعب اإلم��ارات��ي لدولة 

الكويت في احتفاالتها الوطنية.
 وشدد على ان العالقات بني البلدين 
تعد نبراسا مضيئا ومثاال صادقا ملعاني 
احملبة وااليثار واالحترام املتبادل بني 
الشعبني الشقيقني وقيادتهم احلكيمة 
وال��ت��ي متتد لتصل ال��ى بقية شعوب 
وق��ادة دول مجلس التعاون اخلليجي 
متمنيا للعالقات اخلليجية والعربية 
املزيد من التعاون والتالحم في مختلف 

اجلوانب.
 واستقبلت س��ف��ارة الكويت خالل 
احلفل مستشار رئيس دول��ة اإلم��ارات 
الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان 
ووزير الثقافة وتنمية املعرفة اإلماراتي 
ال��ش��ي��خ ن��ه��ي��ان ب��ن م��ب��ارك آل نهيان 
ووزيرة الدولة للتسامح الشيخة لبنى 

بنت خالد القاسمي.
 كما حضر احلفل نائب وزير شؤون 

الرئاسة اإلماراتي احمد جمعة الزعابي 
ووزير املوارد البشرية والتوطني صقر 
غباش وع��دد من الشيوخ واملسؤولني 

اإلماراتيني.
 وعمت مشاعر الفرحة وال��س��رور 
اجواء االحتفالية الوطنية التي حضرها 
اعضاء البعثة الدبلوماسية الكويتية 
ورئ��ي��س امللحق العسكري الكويتي 
العقيد الركن يوسف بوقمبر والطلبة 
الضباط الكويتيني في دول��ة اإلم��ارات 
ورؤساء البعثات الدبلوماسية العربية 
واالجنبية املعتمدين لدى دولة اإلمارات 
ورج����ال االع���م���ال ووس���ائ���ل االع���الم 

والصحافة.
 وب����دأت االح��ت��ف��ال��ي��ة ال��ت��ي اقيمت 
في فندق )فيرمونت ب��اب البحر( في 
العاصمة اإلم��ارات��ي��ة ابوظبي بعزف 
فرقة موسيقية عسكرية للسالم الوطني 
الكويتي واإلماراتي ومن ثم فقرة غنائية 

وطنية ل)بنات الكويت(.
 وتضمنت االحتفالية فقرات تراثية 
فلكلورية لفرقة اجل��ه��راء الشعبية 
اضافة الى عروض البراز عدد من املهن 
واحلرف اليدوية الكويتية في املاضي 
كما ش��ه��دت قصيدة شعرية وطنية 
اعدها وألقاها جنل السفير الكويتي 
عبداحملسن ص��الح البعيجان حيث 
عبرت عن حب الوطن والترابط الوثيق 

بني شعبي وقيادتي الكويت واإلمارات.
كما أق��ام سفير دول��ة الكويت لدى 
تونس علي الظفيري حفل استقبال 
مبناسبة العيد الوطني ال56 الستقالل 
الكويت وال26 لعيد التحرير والذكرى 
ال11 لتولي سمو امير البالد الشيخ 
صباح االحمد مقاليد احلكم في البالد 
وذلك بحضور عدد من كبار املسؤولني 
وأعضاء البعثات العربية واألجنبية 
ف��ي ت��ون��س. ورف���ع السفير الظفيري 
ب��ه��ذه املناسبة أس��م��ى آي���ات التهاني 

والتبريكات مل��ق��ام سمو أم��ي��ر البالد 
الشيخ صباح األحمد وسمو ولي العهد 
الشيخ نواف األحمد وحكومة وشعب 
الكويت واملقيمني فيها متمنيا دوام 

التقدم واالزدهار لدولة الكويت.
وأع�����رب ف���ي ت��ص��ري��ح ل���� )ك��ون��ا( 
وتلفزيون دول��ة الكويت على هامش 
احل��ف��ل ال���ذي أق��ي��م بحضور ممثل عن 
الرئيس التونسي وع��دد من ال��وزراء 
في احلكومة التونسية وسفراء عرب 
وأجانب وشخصيات سياسية وثقافية 
عن سعادته باحلضور التونسي املتميز 
في احلفل »الذي يعكس عمق العالقات 

التونسية الكويتية«.
وأك��د السفير الظفيري أن العالقات 
بني دول��ة الكويت وتونس تعود إلى 
ب��داي��ات استقالل البلدين مضيفا أن 
الفترة املقبلة ستشهد تعزيزا للتعاون 
بني اجلانبني على جميع املستويات وفي 

مختلف املجاالت.
وأش��ار في ه��ذا الصدد إل��ى مشاركة 
الكويت الالفتة في املؤمتر الدولي لدعم 
االق��ت��ص��اد واالس��ت��ث��م��ار ال���ذي نظمته 
تونس في شهر نوفمبر املاضي حيث 
أعلن ممثل سمو أمير البالد نائب رئيس 
مجلس ال����وزراء ووزي���ر املالية أنس 
الصالح أن دولة الكويت ستمنح تونس 
قروضا ميسرة بقيمة 500 مليون دوالر 

خالل السنوات اخلمس املقبلة.
م��ن جانبه أك��د ال��وزي��ر املستشار 
بالرئاسة التونسية ل��زه��ر ال��ق��روي 
ال��ش��اب��ي أن مشاركته ف��ي احتفاالت 
ال��س��ف��ارة ال��ك��وي��ت��ي��ة تعبر ع��ن م��دى 
االحترام والتقدير اللذين تكنهما تونس 
لدولة الكويت »التي تربطنا بها أخوة 
عميقة لذلك نعتبر أعياد الكويت أعياد 

كل التونسيني«.
وقال الشابي إن العالقات بني تونس 
والكويت تاريخية ومتميزة متمنيا أن 

تنعم دولة الكويت مبزيد من االزدهار 
والتقدم. في السياق ذات��ه رف��ع وزير 
التكوين املهني والتشغيل عماد احلمامي 
باسم احلكومة التونسية بأسمى آيات 
التهاني والتبريكات ملقام سمو أمير 
ال��ب��الد الشيخ ص��ب��اح األح��م��د اجلابر 
ال��ص��ب��اح وح��ك��وم��ة وش��ع��ب الكويت 
مبناسبة األع��ي��اد الوطنية معربا عن 
سعادته مبشاركة الكويت في أعيادها 

الوطنية.
وأوض���ح أن ال��ع��الق��ات التونسية 
الكويتية عريقة وم��ج��االت التعاون 
تتوسع بني البلدين مؤكدا أن »تونس 
استعادت ثقة الكويتيني خاصة بعد 
ال��زي��ارة األخ��ي��رة للرئيس التونسي 
الباجي قائد السبسي لدولة الكويت 
والتي ساهمت في تنشيط التعاون بني 

اجلانبني«.
كما هنأ رؤساء البعثات الدبلوماسية 
املعتمدة ل��دى ت��ون��س دول���ة الكويت 
بأعيادها الوطنية متمنني لها دوام 
التقدم واالزدهار فيما أعرب سياسيون 
وبرملانيون وممثلو أحزاب تونسية عن 
خالص التهنئة لدولة الكويت وشعبها 
مؤكدين حرص بلدهم على توسيع آفاق 
التعاون املشترك مع دولة الكويت في 

مختلف املجاالت.
ونظمت السفارة الكويتية على هامش 
االحتفال معرضا يتضمن مجسمات 
كويتية تقليدية ولوحات تراثية وصورا 
متثل كويت املاضي واحلاضر إضافة 
إلى أشرطة فيديو تعرف بدولة الكويت 
وت��اري��خ��ه��ا ومساهماتها التنموية 

واإلنسانية. 
كما احتفلت سفارة دولة الكويت لدى 
هنغاريا مبناسبة العيد الوطني ال 56 
وذكرى التحرير ال 26 والذكرى ال11 
لتولي سمو امير البالد الشيخ صباح 

االحمد مقاليد احلكم في البالد.

 وحضر االحتفال الذي اقيم الثالثاء 
ع��دد من كبار املسؤولني في احلكومة 
الهنغارية في مقدمتهم وزي��ر الدولة 
للشؤون الثقافية والدبلوماسية في 
وزارة اخلارجية والتجارة الهنغارية 
شتيفان اي��غ��ارت��و ورؤس����اء وممثلو 
ال��ب��ع��ث��ات ال��دب��ل��وم��اس��ي��ة ال��ع��رب��ي��ة 
واالجنبية املعتمدة لدى هنغاريا وحشد 
كبير م��ن الشخصيات االجتماعية 
وال��س��ي��اس��ي��ة واالك���ادمي���ي���ة ورج���ال 

االعمال.
 ورف���ع سفير دول���ة ال��ك��وي��ت ل��دى 
هنغاريا الدكتور حمد بورحمة بهذه 
املناسبة اسمى آيات التهاني والتبريكات 
الى سمو امير البالد وسمو ولي العهد 
الشيخ نواف االحمد وسمو الشيخ جابر 
املبارك رئيس مجلس الوزراء والشعب 
الكويتي مبناسبة االحتفاالت باالعياد 

الوطنية.
 واع����رب ب��ورح��م��ة ف��ي ت��ص��ري��ح ل� 
)ك��ون��ا( ع��ن ب��ال��غ س���روره واع��ت��زازه 
بهذه املناسبة العزيزة في ظل القيادة 
احلكيمة والتوجيهات السديدة لصاحب 
السمو داعيا املولى عز وجل ان يحفظ 

دولة الكويت واميرها من كل مكروه.
 وق���ال ان اح��ت��ف��ال دول���ة الكويت 
بعيدها الوطني فرصة مهمة لتعريف 
الشعب الهنغاري باملخزون الثقافي 
واحلضاري الثري الذي تزخر به البالد 
وم��ا حتقق م��ن اجن����ازات تنموية في 

مختلف املجاالت.
 واش���اد مبتانة العالقات املتميزة 
القائمة بني البلدين الصديقني معربا 
ع��ن س��ع��ادت��ه بالتقدم ال���ذي اح��رزت��ه 
في مختلف املجاالت فضال عن توقيع 
ع��دد م��ن االتفاقيات املهمة وم��ذك��رات 
التعاون والتفاهم لتبادل ال��زي��ارات 

العالية املستوى بني البلدين.
 واستعرض السفير بورحمة تطور 

العالقات بني البلدين الصديقني منذ 
ان��ط��الق ال��ع��الق��ات الدبلوماسية قبل 
53 عاما وبالتحديد في سنة 1964 
والتي تكللت بإبرام اكثر من 24 اتفاقية 
وب���روت���وك���ول ت��ع��اون ف��ي امل��ج��االت 
السياسية واالق��ت��ص��ادي��ة والعلمية 
والثقافية واالع��الم والبريد واالشغال 
العامة والصحة واالستثمار والطيران 

واملعاهد الدبلوماسية بني البلدين.
 من جانبه عبر وزير الدولة للشؤون 
الثقافية والدبلوماسية ف��ي وزارة 
اخلارجية والتجارة الهنغارية اشتيفان 
ايغارتو في تصريح مماثل ل)كونا( 
عن تهانيه وتهاني احلكومة الهنغارية 
احل���ارة للشعب الكويتي وال��ق��ي��ادات 

الكويتية مبناسبة االعياد الوطنية.
 واع����رب ع��ن س��ع��ادت��ه باملشاركة 
في االحتفال لتأكيد عمق الروابط بني 
البلدين وبأن هنغاريا تعد الكويت بلدا 
صديقا وشريكا مهما لها مشددا على 
خصوصية هذه الروابط التي وصفها 
بانها من امنت العالقات التي ترتبط بها 

هنغاريا في منطقة اخلليج العربي.
 كما هنأ عدد من سفراء الدول العربية 
واالجنبية لدى هنغاريا سمو امير البالد 
والشعب الكويتي بهذه املناسبة متمنني 
لدولة الكويت املزيد من االمن واالمان 
واالستقرار والرقي والتقدم واالزدهار. 
ومتيز احلفل الذي اقيم بفندق ماريوت 
وسط العاصمة الهنغارية بودابيست 
باحلضور الالفت الذي فاق 800 مدعو 
م��ن املهنئني ح��ي��ث خصصت س��ف��ارة 
دول��ة الكويت بهذه املناسبة جناحا 
تراثيا في موقع احلفل ضم مشغوالت 
تراثية ولوحات ومقتنيات تربط مسيرة 

الكويت في املاضي واحلاضر.
 وشهد احلفل توزيع السفارة لكتب 
ومجالت باللغتني العربية واإلجنليزية 
على الضيوف حتتوي على سرد الهم 

املراحل التاريخية التي مرت بها البالد 
ومسيرة البناء ال��ت��ي تعكس نهضة 

الكويت ووجهها احلضاري.
 واحتفلت سفارة دولة الكويت لدى 
بولندا مبناسبة العيد الوطني ال 56 
الستقالل الكويت والذكرى ال 26 ليوم 
التحرير والذكرى ال 11 لتولي سمو 
امير البالد الشيخ صباح االحمد مقاليد 

احلكم.
وذك���رت ال��س��ف��ارة ف��ي ب��ي��ان تلقته 
)كونا( أمس االربعاء ان احلفل حضره 
العديد من كبار الشخصيات في الدولة 
م��ن م��س��ؤول��ني حكوميني وبرملانيني 
واع��ض��اء سلك دبلوماسي معتمدين 
ل��دى ب��ول��ن��دا اض��اف��ة ال��ى ممثلني عن 
هيئات املجتمع املدني والطلبة الضباط 
ال���دارس���ني ف��ي االك��ادمي��ي��ة البحرية 
احلربية م��ن منتسبي وزارة الدفاع 

ووزارة الداخلية.
وب��ه��ذه املناسبة تقدم سفير دول��ة 
الكويت ل��دى بولندا عبدالله العسكر 
بأسمى ايات التهاني والتبريكات الى 
مقام صاحب السمو امير البالد وسمو 
ولي العهد الشيخ نواف االحمد وسمو 
الشيخ ج��اب��ر امل��ب��ارك رئ��ي��س مجلس 
الوزراء والشعب الكويتي داعيا املولى 
عز وجل ان يحفظ الكويت واهلها ويدمي 

نعمة االمان واالستقرار.
وق��ال ان حفل السفارة حظى العام 
احلالي مبيزة خاصة متثلت في مشاركة 
فنانني من اجلمعية الكويتية للفنون 
التشكيلية ومن دول مجلس التعاون 
اخلليجي ال��ذي��ن ق��دم��وا ل��وح��ات فنية 
رائعة عرضت بشكل أنيق في أج��واء 
تخللتها املوسيقى الوطنية والتقليدية 
الكويتية. واشاد السفير عبدالله بعمق 
العالقات الكويتية - البولندية مؤكدا 
حرص البلدين على تطويرها وتعزيزها 

في مختلف املجاالت. 

سفير الكويت لدى اإلمارات صالح البعيجان مع يوسف بوقمبر وعدد من الطلبة الضباط الكويتيني في اإلمارات 

احتفاالت األعياد الوطنية تتواصل في سفارات الكويت
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ب�����������ورح�����������م�����������ة: االح�����������ت�����������ف�����������ال ب�����������األع�����������ي�����������اد ال��������وط��������ن��������ي��������ة ف����������رص����������ة ل�������ت�������ع�������ري�������ف ال��������ش��������ع��������ب ال���������ه���������ن���������غ���������اري ب�����������امل�����������خ�����������زون ال������������ث������������ري ل�����ل�����ك�����وي�����ت

أعضاء البعثة الدبلوماسية الكويتية في تونس خالل حفل السفارة باألعياد الوطنيةسفير الكويت في تونس علي الظفيري يقطع كيكة مع املشاركني في احلفل

26 56 وذكرى التحرير ال�  سفير دولة الكويت لدى جمهورية بولندا مع عدد من كبار الشخصيات بالدولة من مسؤولني و حكوميني و برملانيني بولندينيسفير الكويت لدى هنغاريا الدكتور حمد بورحمة اثناء احتفاالت السفارة مبناسبة العيد الوطني ال� 


