رسالة خطية لسمو األمير من الرئيس النيجيري
تلقى صاحب السمو أمير ال��ب�لاد الشيخ صباح
األحمد رسالة خطية من الرئيس محمد بخاري رئيس
جمهورية نيجيريا االحتادية تتعلق بالعالقات الثنائية
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التي تربط البلدين والشعبني الصديقني وسبل تنميتها
في املجاالت كافة.
وق��د ق��ام بتسليم الرسالة لوزير ش��ؤون الديوان

األم��ي��ري الشيخ علي اجل���راح املبعوثان اخلاصان
لفخامة رئيس جمهورية نيجيريا االحتادية الصديقة
البروفيسور إبراهيم غامباري والدكتور محمد اندميي.

alwasat.com.kw

Tuesday 12th February 2019 - 12 th year - Issue No.3376

سموه استقبل الغامن ومحمد وسعود بن فهد و العقيل وبان كي مون و محافظ جنوب سيناء و شيماء العيدي

أمير البالد :مواقف امللك فهد بن عبدالعزيز ستبقى خالدة في التاريخ

سمو األمير يستقبل األميرين محمد وسعود بن فهد واألمراء والوفد املرافق

استقبل صاحب السمو أمير البالد الشيخ
ص��ب��اح األح��م��د بقصر ب��ي��ان ص��ب��اح أمس
رئيس مجلس األم��ة م��رزوق ال��غ��امن .كما
استقبل س��م��وه األم��ي��ر محمد ب��ن فهد بن
عبدالعزيز وصاحب السمو امللكي األمير
سعود بن فهد بن عبدالعزيز واألمراء والوفد
املرافق وذلك مبناسبة حفل افتتاح فعاليات
معرض (الفهد ..روح القيادة) تاريخ خادم
احلرمني الشريفني امللك فهد بن عبدالعزيز -
رحمه الله -واملقام بدولة الكويت .وقد عبر
سموه عن بالغ تقديره واعتزازه بالعالقات
األخوية التاريخية الراسخة التي جتمع
دولة الكويت باململكة العربية السعودية
الشقيقة قيادة وحكومة وشعبا ،مستذكرا
سموه مآثر ومواقف أخيه خ��ادم احلرمني
الشريفني امللك فهد بن عبدالعزيز  -طيب

الله ثراه  -والتي جتسدت في أصعب احملن
التي مرت على الوطن العزيز والتي ستبقى
خالدة في التاريخ واألذه���ان وستذكرها
األجيال.
ومت إه��داء سموه هدية تذكارية بهذه
املناسبة .وقد أقام صاحب السمو أمير البالد
الشيخ صباح األحمد بدار سلوى ظهر أمس
وبحضور سمو ول��ي العهد الشيخ نواف
األحمد مأدبة غداء على شرف األمير محمد
بن فهد بن عبدالعزيز و األمير سعود بن فهد
بن عبدالعزيز واألمراء والوفد املرافق.
واستقبل سموه وزي��ر الدولة للشؤون
اإلقتصادية مرمي العقيل ورئيسي املجلس
االستشاري ملركز بان كي مون للمواطنة
العاملية األمني العام السابق لألمم املتحدة
ب��ان ك��ي م��ون ورئ��ي��س جمهورية النمسا

ال��س��اب��ق ال��دك��ت��ور ه��اي��ن��ز ف��ي��ش��ر وذل��ك
مبناسبة انعقاد االجتماع الثالث للمجلس
االستشاري ملركز بان كي مون للمواطنة
العاملية واملشاركة مبنتدى متكني امل��رأة
وتعزيز دور الشباب في التنمية واملواطنة
واملقام بدولة الكويت.
كما استقبل سموه محافظ جنوب سيناء
بجمهورية مصر العربية الشقيقة اللواء
خالد ف��ودة وذل��ك مبناسبة زيارته للبالد.
وح��ض��ر املقابلة وزي���ر ش���ؤون ال��دي��وان
األم��ي��ري الشيخ علي اجل���راح ومحافظ
الفروانية الشيخ فيصل املالك.
كما استقبل سموه السيدة شيماء العيدي
وذلك مبناسبة حصولها على جائزة وشاح
الكويت للعمل االنساني من قبل جمعية
ملتقى الكويت اخليري.

سمو األمير يهنئ الرئيس اإليراني بالعيد الوطني
بعث صاحب السمو أمير البالد الشيخ
صباح األحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس
الدكتور حسن روحاني رئيس اجلمهورية
اإلسالمية اإليرانية الصديقة عبر فيها
سموه عن خالص تهانيه مبناسبة العيد
الوطني لبالده متمنيا سموه لفخامته

موفور الصحة والعافية وللبلد الصديق
دوام التقدم واالزدهار.
وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف
األحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس الدكتور
ح��س��ن روح���ان���ي رئ��ي��س اجل��م��ه��وري��ة
اإلسالمية اإلي��ران��ي��ة الصديقة ضمنها

أمير البالد يستقبل شيماء العيدي

سمو األمير يتلقى هدية تذكارية

سموه خالص تهانيه مبناسبة العيد
الوطني ل��ب�لاده راج��ي��ا لفخامته دوام
الصحة والعافية.
كما بعث سمو الشيخ جابر املبارك
رئيس مجلس ال���وزراء ببرقية تهنئة
مماثلة.

ولي العهد يستقبل رئيس مجلس األمة
استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف

األحمد بقصر بيان صباح أم��س رئيس

مجلس األمة مرزوق الغامن.
 ..وسموه يستقبل العقيل وبان كي مون

سمو ولي العهد يشمل بحضوره فعاليات أوبريت «أخوة راسخة»

محمد بن فهد :العالقة التاريخية بني السعودية و الكويت منوذج فريد لعالقات األشقاء

سمو ولي العهد في لقطة جماعية مع األميرين محمد وسعود بن فهد والوفد املرافق

تفضل سمو ول��ي العهد الشيخ ن��واف
األحمد فشمل بحضوره فعاليات أوبريت
(أخوة راسخة) .وشهد احلفل رئيس مجلس
األمة مرزوق الغامن وصاحب السمو امللكي
األمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز وأصحاب
السمو امللكي األم����راء وك��ب��ار املسؤولني
بالدولة.
وب��دأ احلفل بالسالم الوطني الكويتي
والسالم الوطني السعودي ثم تالوة آيات
من الذكر احلكيم بعدها ألقى رئيس اللجنة
املنظمة مل��ع��رض وفعاليات امل��ل��ك فهد بن
عبدالعزيز «رحمه الله» األمير محمد بن فهد
بن عبدالعزيز كلمة جاء فيها:

بداية أتوجه بالشكر والتقدير لصاحب
السمو الشيخ ص��ب��اح األح��م��د أم��ي��ر دول��ة
ال��ك��وي��ت على رع��اي��ت��ه ال��ك��رمي��ة وحرصه
على استضافة دولة الكويت لهذه املناسبة
الغالية وال��ت��ي تعكس ب��وض��وح حجم ما
يربط اململكة العربية السعودية ودول��ة
الكويت من وشائج وما كان يربط امللك فهد
بن عبدالعزيز «رحمه الله» وسمو األمير من
عالقة وثيقة ترجمت في أكثر من ميدان.
ك��ذل��ك أن��ق��ل ل��ك��م حت��ي��ات م���والي خ��ادم
احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز
وسمو ول��ي عهده األم�ين األم��ي��ر محمد بن
سلمان بن عبدالعزيز وشعب اململكة العربية

سمو ولي العهد خالل جولة في املعرض

السعودية.
وأج���زم أن��ن��ي ال أح��ت��اج ف��ي البحث عن
أي مبررات الختيار دول��ة الكويت كمحطة
خارجية أولى لهذا املعرض ألني أدرك متاما
لو أن ال��راح��ل بيننا ملا اختار غيرها كون
رصيد العالقة العميقة بني البلدين تفرض
هذا االختيار وتؤكده.
إن العالقة التاريخية التي تربط البلدين
الشقيقني اململكة ودولة الكويت منذ عهد امللك
عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود والشيخ
مبارك بن صباح الصباح «رحمهما الله»
وحتى اليوم في عهد خادم احلرمني الشريفني
امللك سلمان بن عبدالعزيز و صاحب السمو

ولي العهد يستمع إلى شرح عن إحدى الصور في املعرض

الشيخ صباح األحمد هي األمن��وذج الفريد
ملا ينبغي أن تكون عليه العالقة بني شقيقني
جمعتهما وشائج دونها التاريخ في صفحاته
البيضاء املشرقة فمن دولة الكويت الشقيقة
انطلق امللك عبدالعزيز ورجاله املخلصون
في رحلة التوحيد قبل أكثر من قرن.
وإن���ه مل��ن دواع���ي ال��س��رور أن ي��ق��ام هذا
املعرض في هذا املركز الثقافي ال��ذي يحمل
اسما غاليا علينا في اململكة كما هو غال عليكم
في الكويت وه��و اس��م الشيخ جابر األحمد
«رحمه الله» الذي كان يكن للمملكة وشعبها
كل محبة وتقدير وجمعته بامللك فهد بن
عبدالعزيز «رحمه الله» عالقة طويلة منذ

التحاقهما بالعمل احلكومي والسياسي.
ختاما جندد شكرنا لسموكم على تشريفكم
ونقدم فائق شكرنا ملسؤولي ومنسوبي مرك ِز
الشيخ جابراألحمد الثقافي على اجلهود
املبذولة والتواصل الدائم لنجاح املعرض
وفعالياته املصاحبة.
وأسال الله أن يحفظ لنا اململكة العربية
السعودية ودولة الكويت بقيادة موالي خادم
احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز
وصاحب السمو الشيخ صباح األحمد وسمو
ولي العهد األمير محمد بن سلمان وسمو ولي
العهد الشيخ ن��واف األحمد وذل��ك ملواصلة
مسيرة البناء والعطاء خلير اجلميع .بعدها

مت ع��رض فيلم وثائقي عن حياة ومسيرة
امللك فهد بن عبدالعزيز (الفهد..روح القيادة)
كما تضمن األوبريت على وص�لات غنائية
لكبار الفنانني ومجموعة من اللوحات الفنية
واالستعراضية لطالب وطالبات امل��دارس
وال��ت��ي جسدت عمق ال��ع�لاق��ات وال��رواب��ط
الراسخة والوثيقة بني البلدين والشعبني
الشقيقني.
وق��د أه���دوا سموه هدية تذكارية بهذه
امل��ن��اس��ب��ة ك��م��ا مت ال��ت��ق��اط ص���ور جماعية
ت��ذك��اري��ة م��ع س��م��وه .بعدها غ���ادر سموه
مكان احلفل مبثل ما استقبل به من حفاوة
وترحيب.

