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الكويت تهنئ رئيس بوركينا فاسو بالعيد الوطني 
 بعث صاحب السمو أمير البالد الشيخ 
صباح األحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس 
روش مـــارك كــابــوري رئــيــس جمهورية 
بوركينا فاسو الصديقة عبر فيها سموه 

عن خالص تهانيه مبناسبة العيد الوطني 
لــبــالده متمنيا لفخامته مــوفــور الصحة 
والعافية وللبلد الصديق دوام التقدم 

واالزدهار.

 وبعث سمو ولــي العهد الشيخ نواف 
األحمد ببرقية تهنئة إلــى الرئيس روش 
مــارك كابوري رئيس جمهورية بوركينا 
فــاســو الصديقة ضمنها ســمــوه خالص 

تهانيه مبناسبة العيد الوطني لبالده راجيا 
لفخامته دوام الصحة والعافية.

كما بعث سمو الشيخ جابر املبارك رئيس 
مجلس الوزراء ببرقية تهنئة مماثلة.

سموه يتوجه اليوم إلى تركيا لترؤس وفد الكويت في قمة منظمة التعاون اإلسالمي 

أمير البالد يستقبل احملمد واملطاوعة وعلي ونخلة 

.. وسموه يستقبل املطاوعة ومحمد حتى علي

ولي العهد يستقبل ناصر احملمد وثامر العلي وبعض السفراء

سمو األمير مستقبال ناصر احملمد

أمير البالد يستقبل السفير الفرنسي كريستيان نخلة

سمو األمير يتلقى رسالة 
تهنئة من ناصر احملمد 

 تلقى صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد رسالة تهنئة من أخيه سمو الشيخ 
ناصر احملمد عبر فيها سموه عن خالص التهنئة مبناسبة رفع اإليقاف الرياضي عن كرة 
القدم الكويتية من قبل االحتاد الدولي لكرة القدم )الفيفا( مؤكدا سموه على ان التوجيهات 
السديدة من صاحب السمو أمير البالد وحرص سموه على إعالء مكانة الكويت في مختلف 
احملافل وما بذلته السلطتان التشريعية والتنفيذية من جهود قد أثمرت جميعها عن هذه 

اخلطوة.
 وقد بعث صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد برسالة شكر جوابية الى أخيه 
سمو الشيخ ناصر احملمد ضمنها سموه خالص شكره وتقديره على ما عبر عنه سموه من 
مشاعر طيبة ومن تهاني مبناسبة رفع اإليقاف الرياضي عن كرة القدم الكويتية من قبل 
االحتاد الدولي لكرة القدم )الفيفا( مشيدا سموه بكافة اجلهود املبذولة والتي أسفرت بفضل 
الله تعالى عن عودة النشاط الرياضي الكويتي لكرة القدم مشيرا سموه الى تطلع اجلميع 
الى أن تسهم هذه اخلطوة باستعادة الكرة الكويتية أمجادها املعهودة وحتقيق االجنازات 
املنشودة في املنافسات والبطوالت الرياضية االقليمية والدولية سائال سموه املولى تعالى 

أن يوفق اجلميع ويسدد اخلطى لكل مافيه خير ورفعة الوطن العزيز.

 استقبل صاحب السمو أمير البالد الشيخ 
صباح األحمد بقصر السيف صباح أمس 

سمو الشيخ ناصر احملمد.
 واستقبل صــاحــب السمو أمــيــر البالد 
الشيخ صباح األحمد رئيس املجلس األعلى 
للقضاء ورئيس محكمة التمييز ورئيس 
احملــكــمــة الــدســتــوريــة املــســتــشــار يوسف 
املطاوعة ورئيس القضاء رئيس احملكمة 
العليا بجمهورية اندونيسيا الدكتور محمد 
ــك مبناسبة  حتى علي والــوفــد املــرافــق وذل

زيارته للبالد.
 واستقبل صــاحــب السمو أمــيــر البالد 
الشيخ صباح األحمد سفير جمهورية فرنسا 
لــدى دولــة الكويت كريستيان نخلة وذلك 
مبناسبة انتهاء فترة مهام عمله سفيرا 

لبالده.
 وحضر املقابلة نائب وزير شؤون الديوان 

االميري الشيخ علي اجلراح.
 من جهة أخرى يغادر صاحب السمو أمير 
البالد الشيخ صباح األحمد والوفد الرسمي 
املرافق لسموه أرض الوطن اليوم الثالثاء 
متوجها إلى جمهورية تركيا الصديقة وذلك 
لترؤس وفد دولة الكويت في القمة الطارئة 
ملنظمة التعاون اإلسالمي والتي ستعقد في 

مدينة اسطنبول.

.. وسموه يتلقى برقية تهنئة
 من رئيس غرفة التجارة والصناعة 

بنجاح القمة اخلليجية 
 تلقى صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد برقية تهنئة من علي الغامن رئيس 
غرفة جتارة وصناعة الكويت أعرب فيها عن خالص تهانيه وتهاني األسرة االقتصادية 
التي متثلها الغرفة لسموه بنجاح أعمال الدورة الثامنة والثالثني للمجلس األعلى ملجلس 
التعاون التي استضافتها دولة الكويت في اخلامس من شهر ديسمبر 2017 مؤكدا أن غرفة 
جتارة وصناعة الكويت ومنذ تأسيسها كان التكامل االقتصادي اخلليجي أحد وأسمى 
ــار كافة دول مجلس التعاون لــدول اخلليج  أهدافها باعتباره أحد عوامل تنمية وازده

العربية بال استثناء متمنيا لسموه موفور الصحة والعافية.
 وقد بعث صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد ببرقية شكر جوابية ضمنها 
سموه خالص شكره على ماعبر عنه رئيس غرفة جتارة وصناعة الكويت من مشاعر طيبة 
ودعــوات صادقة مشيدا سموه مبا أسفرت عنه هذه الــدورة من نتائج مرجوة من شأنها 
االسهام بتعزيز التعاون املثمر بني جميع الــدول األعضاء في املجلس خدمة ملصاحلهم 
املشتركة وترسيخ روح التكامل ووحــدة املصير املشترك راجيا ملعاليه دوام الصحة 

والعافية والتوفيق للجميع خلدمة الوطن العزيز ورفع رايته

 استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد 
بقصر السيف صباح أمس سمو الشيخ ناصر 

احملمد.
 واستقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد 

رئيس جهاز االمن الوطني الشيخ ثامر العلي.

 كما استقبل سمو ولــي العهد الشيخ نواف 
األحــمــد سفير جمهورية الــبــرازيــل االحتــاديــة 
لدى دولة الكويت السفير نورتون دياندرادي 
ميلورابستا وذلك مبناسبة توليه مهام منصبه 

اجلديد سفيرا لبالده.

 كما استقبل سموه سفير جمهورية فرنسا 
لدى دولة الكويت السفير كرستيان نخلة وذلك 

مبناسبة انتهاء مهام عمله سفيرا لبالده.
ــي العهد سفير اململكة   واستقبل سمو ول
األردنــيــة الهاشمية لــدى دولــة الكويت السفير 

صقر ابوشتال وذلك مبناسبة توليه مهام منصبه 
اجلديد سفيرا لبالده.

 حضر املقابالت رئيس املراسم والتشريفات 
بديوان سمو ولــي العهد الشيخ مبارك صباح 

السالم.

وسموه يستقبل السفير األردني سمو ولي العهد مستقبال الشيخ ثامر العلي

رئيس مجلس الوزراء يستقبل 
السفير الفرنسي 

  استقبل سمو الشيخ جابر املــبــارك رئيس 
ــس سفير  مجلس الــــوزراء فــي قصر السيف أم

اجلمهورية الفرنسية الصديقة لدى دولة الكويت 
كريستيان نخلة وذلك مبناسبة انتهاء مهام عمله.

سمو الشيخ جابر املبارك يستقبل السفير الفرنسي

 قــال مساعد وزيــر اخلارجية الكويتي 
لشؤون اوروبــا وليد اخلبيزي امس األول 
ان وفدا امنيا كويتيا سوف يشارك السلطات 
الرومانية في عمليات البحث والتحري 
ملعرفة مصير املواطن الكويتي محمد البغلي 

املختفي منذ اغسطس 2015.
واشاد اخلبيزي في تصريح للصحفيني 
عقب مشاركته في حفل سفارة رومانيا لدى 
البالد بعيدها الوطني بجهود السلطات 
الرومانية والتسهيالت التي تقدمها للسفارة 
الكويتية فــي عملية البحث عــن املواطن 

البغلي.
واكد عمق العالقات الكويتية - الرومانية 
التي تعود الــى نحو 55 عاما ومت خاللها 
التوقيع على 22 اتفاقية تعاون مشترك 
في مختلف القطاعات منها الصحة والدفاع 

واالستثمار املباشر والسياحة.
وبني اخلبيزي ان اللجنة املشتركة بني 
البلدين ستعقد اجتماعها مطلع العام املقبل 
ــة طريق  ــارط حــيــث سيضع االجــتــمــاع خ

للعالقات الثنائية لعام 2018.
ــر ان »الكويت تضع العالقات مع  وذك
رومــانــيــا على رأس اولوياتها فــي العام 
املقبل« مشيرا الــى ان زيـــارة نائب وزيــر 
اخلارجية خالد اجلارالله الى رومانيا قائمة 
ومتوقع ان تتم مطلع العام املقبل بالتوازي 

مع اجتماع اللجنة املشتركة بني البلدين.
وحــــــول أبــــــرز مـــحـــطـــات الـــعـــالقـــات 
الدبلوماسية بني البلدين قال اخلبيزي ان 
زيارة رئيس الوزراء الروماني إلى البالد في 
مايو 2015 باإلضافة إلى الزيارة التي قام 
بها وزير التجارة وبيئة األعمال الروماني 
للبالد في شهر أكتوبر املاضي ولقائه وزير 
التجارة والصناعة وعددا من املسؤولني في 

هذا املجال نتج عنهما العديد من التفاهمات.
وثمن قيام رومانيا بالتصويت لدولة 
الكويت في مجلس االمن للفوز مبقعد عضو 
غير دائم للفترة )2018 - 2020( مؤكدا ان 
الكويت سوف تدعم ترشح رومانيا للفترة 

.)2021 - 2020(

اخلبيزي: وفد أمني كويتي يشارك في البحث عن املواطن البغلي في رومانيا 

السفير وليد اخلبيزي مع سفير جمهورية رومانيا خالل حفل السفارة بعيدها الوطني


