سفير الكويت في بوخاريست يبحث مع مسؤول روماني سبل تعزيز التعاون الثنائي
بحث سفير دول��ة الكويت ل��دى رومانيا ط�لال الهاجري أمس
مع وزير الطاقة الروماني انطون انطون اوجه التعاون الثنائي
في مجال الطاقة التقليدية والبديلة واملشاريع املشتركة في قطاع
النفط والغاز وصناعة البتروكيماويات .وقال السفير الهاجري في
تصريح لوكالة االنباء الكويتية عقب اللقاء ان اجلانبني أكدا اهمية
التعاون الثنائي في مجال الطاقة التقليدية (النفط والغاز) والطاقة
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املتجددة او املستدامة (الشمسية والرياح) واالستفادة من التجارب
الوطنية وتبادل اخلبرات واملعرفة بشأنها.
واض���اف ف��ي ه��ذا السياق ان��ه استعرض جتربة الكويت في
استخدام الطاقة البديلة النظيفة وما تقدمه من تشجيعات في هذا
الشان موضحا انهما تطرقا الى مؤمتر «استراتيجية الطاقة »2018
واملزمع عقده في مدينة (سنايا) الرومانية يومي  6و 7يونيو املقبل.

وذكر انه مت التأكيد على ضرورة االستفادة من مخرجات ونتائج هذا
املؤمتر مضيفا ان اجلانبني اعربا عن التطلع الى امتداد التعاون بني
اجلانبني بشكل أوسع الى شركات أخرى ومجاالت مشابهة أوسع.
وقال ان البلدين لديهما جتارب مشتركة في مجال استخراج النفط
من خالل التعاون بني شركة رومانية إلنتاج املضخات البترولية
وشركة نفط الكويت.
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سموه تبادل التهاني مع قادة الدول الشقيقة والصديقة بحلول رمضان

أمير البالد يستقبل ولي العهد والغامن واملبارك
استقبل صاحب السمو أمير البالد الشيخ
صباح بقصر بيان صباح أم��س سمو ولي
العهد الشيخ نواف األحمد .كما استقبل سموه
رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن.
واستقبل سموه سمو الشيخ جابر املبارك
رئيس مجلس الوزراء.
من جهة أخ��رى فقد تبادل صاحب السمو
أمير ال��ب�لاد الشيخ صباح األح��م��د برقيات
التهاني مع إخوانه أصحاب اجلاللة والفخامة
والسمو قادة الدول العربية الشقيقة والدول
اإلس�لام��ي��ة الصديقة مبناسبة ح��ل��ول شهر
رمضان املبارك سائال سموه رعاه الله املولى
تعالى أن يعيد هذا الشهر الفضيل على األمتني
العربية واإلس�لام��ي��ة ب��واف��ر اليمن واخلير
والبركات.
وقد تلقى صاحب السمو أمير البالد الشيخ
صباح األحمد برقيات تهان مبناسبة حلول
شهر رمضان املبارك من أخيه سمو ولي العهد
الشيخ ن��واف األحمد و رئيس مجلس األمة
م���رزوق ال��غ��امن وسمو الشيخ سالم العلي
رئيس احلرس الوطني و نائب رئيس احلرس
الوطني الشيخ مشعل األحمد وسمو الشيخ
ناصر احملمد وسمو الشيخ جابر املبارك رئيس
مجلس الوزراء ورئيس املجلس األعلى للقضاء
ورئ��ي��س محكمة التمييز ورئ��ي��س احملكمة
الدستورية املستشار يوسف جاسم املطاوعة
والنائب األول لرئيس مجلس الوزراء ووزير
الدفاع الشيخ ناصر صباح األحمد.أعربوا
فيها عن أخلص التهاني وأص��دق التمنيات
لسموه بهذه املناسبة الكرمية والدعاء لسموه
بدوام الصحة والعافية ملواصلة قيادة مسيرة
اخلير والعطاء للوطن الغالي نحو كل ما فيه
عزته وازدهاره مبتهلني إلى الباري تعالى أن
يعيد هذا الشهر املبارك على الكويت وشعبها
باخلير واليمن والعزة وعلى األمتني العربية
واإلسالمية بالتقدم والسداد.
وقد بعث صاحب السمو أمير البالد الشيخ
صباح األحمد ببرقيات شكر جوابية ضمنها
شكره وتقديره على ما أعربوا عنه من مشاعر
طيبة ودعوات صادقة.
سائال سموه املولى عز وجل أن يعيد هذا
الشهر الفضيل على الوطن العزيز واملواطنني
ال��ك��رام باخلير وال��ب��رك��ات وأن ي��دمي نعمة
األم��ن واألم���ان وال��رخ��اء على الوطن العزيز
ويحفظه من كل مكروه ويحقق لالمتني العربية
واإلس�لام��ي��ة ك��ل م��ا تتطلعان إليه م��ن رفعه
ومناء وأن يسود األمن واالستقرار والسالم
شعوب العالم أجمع.

سمو األمير هنأ عباس بنجاح
العملية التي أجراها
بعث صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد ببرقية تهنئة
إلى أخية الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطني رئيس اللجنة
التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية أع��رب فيها سموه عن خالص
تهانيه بنجاح العملية التي أجراها فخامته والتي تكللت بفضل الله
تعالى بالتوفيق سائال سموه املولى تعالى أن يدمي على فخامته موفور
الصحة والعافية .وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد ببرقية
تهنئة إلى أخيه الرئيس محمود عباس رئيس دول��ة فلسطني رئيس
اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية ضمنها سموه خالص
تهانيه بنجاح العملية التي أجراها فخامته متمنيا سموه لفخامته موفور
الصحة والعافية .كما بعث سمو الشيخ جابر املبارك رئيس مجلس
الوزراء ببرقية تهنئة مماثلة.

الكويت تهنئ معصوم والعبادي
بنجاح االنتخابات النيابية في العراق

سمو األمير مستقبالً مرزوق الغامن

بعث صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد ببرقيتي
تهنئة إل��ى أخيه فخامة الرئيس الدكتور ف��ؤاد معصوم رئيس
جمهورية ال��ع��راق الشقيق وإل��ى أخيه الدكتور حيدر العبادي
رئيس مجلس الوزراء أعرب فيهما سموه عن خالص تهانيه بنجاح
عملية االنتخابات النيابية التي شهدها البلد الشقيق وباملمارسة
الدميقراطية الراقية التي اتسمت بها هذه االنتخابات وبالروح
الوطنية العالية التي حتلى بها املواطنون العراقيون متمنيا سموه أن
تسهم نتائجها في حتقيق كل ما يتطلع إليه الشعب العراقي الشقيق
من منو وتقدم ورخاء وراجيا لهما سموه موفور الصحة والعافية
وجلمهورية ال��ع��راق الشقيق دوام االم��ن واالستقرار واالزده���ار
وللعالقات الوطيدة بني البلدين الشقيقني كل التطور والنماء ملا فيه
مصلحتهما املشتركة .و بعث سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد
ببرقيتي تهنئة إل��ى أخيه فخامة الرئيس الدكتور ف��ؤاد معصوم
رئيس جمهورية العراق الشقيق وإلى أخيه معالي الدكتور حيدر
العبادي رئيس مجلس الوزراء ضمنهما خالص تهانيه بنجاح عملية
االنتخابات النيابية راجيا سموه أن تسهم نتائجها بتحقيق كل ما
يتطلع إليه العراق وشعبه الشقيق من تقدم ومنو وازدهار ومتمنيا
سموه لهما موفور الصحة والعافية.
كما بعث سمو الشيخ جابر املبارك رئيس مجلس الوزراء ببرقيتي
تهنئة مماثلتني.

..وسموه يستقبل جابر املبارك

أقام مأدبة الغداء في الذكرى الـ  13حلصول املرأة
على حقوقها السياسية في البالد

البديوي :الكويت تزخر بنسائها
الالتي قدمن إجنازات عظيمة

هنأ سمو أمير البالد بحلول شهر رمضان

ولي العهد يستقبل املبارك واخلالد واجلراح

السفير جاسم البديوي يقيم مأدبة الغداء

قال سفير دولة الكويت لدى بلجيكا ورئيس بعثتها لدى االحتاد
األوروب��ي وحلف شمال األطلسي (ناتو) جاسم البديوي ان دولة
الكويت تزخر بنسائها الالتي قدمن اجن��ازات عظيمة على كافة
االصعدة.
وذكرت سفارة الكويت لدى بروكسل في بيان ل (كونا) أمس ان
ذلك جاء على هامش مأدبة الغداء التي اقامها البديوي الثالثاء على
شرف رئيسة مجلس الشيوخ البلجيكي كريستني دوفرين وعدد من
السفيرات املعينات في بروكسل لالحتفال بالذكرى ال 13حلصول
املرأة على حقوقها السياسية في الكويت.
وقال البديوي ان «هذه املناسبة اتاحت لنا فرصة مناقشة تاريخ
حركة النساء في الكويت من الستينيات وحتى اليوم والالتي كن
مثاال للنساء في اخلليج والعالم العربي».
واض��اف ان «ه��ذه االحتفالية تأتي متشيا مع جهود السفارة
للتواصل مع جميع املؤسسات البلجيكية احلكومية والبرملانية أو
القطاع اخلاص».
واوضح البديوي انه مت بحث خالل املأدبة العديد من القضايا
املتعلقة باملرأة مبا في ذلك متكينها في الكويت.
ومن جهتها اشارت دوفرين بحسب البيان الى زيارتها للكويت
في اكتوبر املاضي ولقائها بسمو امير البالد الشيخ صباح األحمد
وع��دد من اجلمعيات النسائية في الكويت قائلة ان هذه الزيارة
هدفت الى تعزيز العالقات بني بلجيكا ودول��ة الكويت على كافة
االصعدة.
وب��دوره��ن اع��رب��ت ع��دد م��ن السفيرات ع��ن تقديرهن للسفير
البديوي على استضافته لهذه املأدبة مشيدات بنظرة الكويت
املفتوحة واهتمامها بقضايا املرأة.
وكان البرملان الكويتي منح املرأة الكويتية حقوقها السياسية
الكاملة في  16مايو  2005مما اتاح لها الفرصة للتصويت والترشح
في االنتخابات البرملانية واحمللية ألول مرة في تاريخ البالد.

سمو ولي العهد يستقبل الشيخ صباح اخلالد

استقبل سمو ولي العهد الشيخ ن��واف األحمد
بقصر بيان صباح أمس سمو الشيخ جابر املبارك
رئيس مجلس الوزراء.
واستقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد
نائب رئيس مجلس ال���وزراء ووزي��ر اخلارجية
الشيخ صباح اخلالد.
واستقبل سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس
الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد اجلراح.
من جهة أخرى فقد بعث سمو ولي العهد الشيخ
نواف األحمد برقية تهنئة إلى صاحب السمو أمير
البالد الشيخ صباح األحمد عبر فيها سموه عن
أخلص التهاني وأطيب األماني مبناسبة حلول
شهر رمضان املبارك داعيا العلي القدير أن يعيد
ه��ذه املناسبة الطيبة وأمثالها على سموه وهو
يرفل بثوب الصحة والعافية وعلى وطننا الغالي
واألم��ت�ين العربية واإلس�لام��ي��ة باخلير واليمن
والبركات وأن يكأل سموه للكويت وأهلها سندا
وفخرا وأن يتحقق في عهده الزاهر جميع ما يصبو
اليه للوطن احلبيب من دوام األمن واملزيد من الرفاه
والتقدم واالزده��ار في ظل قيادة سموه الرشيدة
حفظه الله ورعاه راعيا ملسيرتنا ونهضتنا وقائدا
للعمل اإلنساني.
وقد تلقى سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد
برقية شكر جوابية من صاحب السمو أمير البالد
الشيخ صباح األحمد ضمنها سموه أصدق التهاني
والتبريكات على ما عبر عنه سموه من مشاعر
طيبة ودع���وات ص��ادق��ة بهذه املناسبة املباركة

..وسموه يهنئ الشيخ خالد اجلراح

مبتهال الى الباري جال وعال أن يسدد اخلطى لاليفاء
باستحقاقات املسيرة التنموية الطموحة في وطننا
العزيز وحتقيق كل ما ننشده له من تقدم ورقي
ومنو وازدهار وأن يدمي على سموه موفور الصحة
ومتام العافية وعلى األمتني العربية واإلسالمية
وقد حتقق لها كل ما تصبو إليه من األمن واألمان
والتقدم والرخاء.
وتلقى سمو ول��ي العهد الشيخ ن��واف األحمد
برقية تهنئة من رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن
مبناسبة ح��ل��ول شهر رم��ض��ان امل��ب��ارك ضمنها
باسمه ونيابة ع��ن أع��ض��اء مجلس األم��ة أسمى
عبارات التهاني وأصدق مشاعر املباركات وخالص
األحاسيس بهذه املناسبة املباركة مبتهلني إلى
امل��ول��ى ع��ز وج��ل أن يعيد ه��ذه املناسبة املباركة
وأمثالها على سموه أعواما عديدة وأزمنة مديدة
وأن ميتعه بوافر الصحة ومت��ام العافية ورغد
العيش وأن يحفظ سموه مبنه وكرمه على اخلير
والبركة وأن يؤيده بالعون من لدنه والتوفيق لكل
ما فيه رفعة وسؤدد ورقي وطننا احلبيب.
وقد بعث سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد
برقية شكر جوابية إلى رئيس مجلس األمة مرزوق
الغامن أعرب فيها عن املشاعر الطيبة لهذه املبادرة
الودية التي زخرت بها رسالته الكرمية داعيا املولى
عز وج��ل أن ي��دمي عليه موفور الصحة والعافية
ولكويتنا الغالية وأهلها األوفياء دوام األمن واملزيد
من التقدم والرخاء في ظل راعي مسيرتنا ونهضتنا
حضرة صاحب السمو الشيخ صباح األحمد اجلابر

الصباح أمير البالد املفدى حفظه الله ورعاه ذخرا
للبالد وقائدا للعمل اإلنساني.
وبعث سمو ول��ي العهد الشيخ ن��واف األحمد
ببرقيتي تهنئة إلى سمو الشيخ سالم العلي رئيس
احل��رس الوطني و الشيخ مبارك العبدالله عبر
فيهما سموه عن خالص التهاني وصادق التبريكات
مبناسبة حلول شهر رمضان املبارك متوجها إلى
امل��ول��ى ع��ز وج��ل أن يعيد ه��ذه املناسبة املباركة
عليهما بوافر اخلير واليمن والبركات وأن يسبغ
عليهما موفور الصحة والعافية والسعادة وعلى
كويتنا الغالية دوام األم��ن والتقدم والرخاء في
ظل القيادة احلكيمة لصاحب السمو الشيخ صباح
األحمد أمير البالد.
كما تلقى سموه برقيات شكر جوابية من سمو
الشيخ سالم العلي رئيس احلرس الوطني و الشيخ
م��ب��ارك العبدالله مبناسبة حلول شهر رمضان
املبارك سائلني املولى عز وجل أن يعيد هذه املناسبة
املباركة وأمثالها على سموه وهو ينعم مبوفور
الصحة والعافية والعمر امل��دي��د وعلى الوطن
العزيز وأبنائه الكرام بالعز والرفاه بقيادة صاحب
السمو أمير البالد املفدى الشيخ صباح األحمد
وعلى األمتني العربية واإلسالمية باليمن واخلير
والبركات .كما تلقى سمو ولي العهد الشيخ نواف
األحمد برقيات تهنئة من كبار الشيوخ و نائب
رئيس احلرس الوطني الشيخ مشعل األحمد وسمو
الشيخ ناصر احملمد وسمو الشيخ جابر املبارك
رئيس مجلس الوزراء والنائب األول لرئيس مجلس

الوزراء ووزير الدفاع الشيخ ناصر صباح األحمد
وذلك مبناسبة حلول شهر رمضان املبارك ضمنوها
بأسمى آيات التهاني وصادق الدعاء أن يجعله شهر
خير وبركة على سموه وأن يبارك في عمره ويلبسه
ثياب الصحة والعافية ملواصلة مسيرة سموه
احلافلة بالبذل والعطاء من أجل إعالء راية الوطن
وتعزيز مكانته ورعاية أبنائه األوفياء سائلني الله
العلي القدير أن يحفظ بالدنا العزيزة ويدمي عليها
نعمة األمن واألمان واالستقرار والتقدم واالزدهار
في ظل القيادة احلكيمة لصاحب السمو أمير البالد
املفدى الشيخ صباح األحمد .
وتلقى سموه برقيات تهنئة مبناسبة حلول
شهر رمضان املبارك من الوزراء و احملافظني وكبار
املسؤولني بالدولة وأعضاء السلك الدبلوماسي
واألخوة املواطنني الكرام واملقيمني األوفياء داخل
وخارج دولة الكويت.
وقد بعث سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد
ببرقيات شكر جوابية ضمنها سموه شكره وتقديره
ومتنياته الطيبة للجميع داع��ي��ا الله سبحانه
وتعالى أن يعيد هذه املناسبة املباركة على دولة
الكويت وأهلها األوفياء باخلير واليمن والبركات
وأن يحفظها من كل مكروه وأن ينعم عليها باألمن
واألم���ان واالس��ت��ق��رار وأن يعيدها على األمتني
العربية واإلسالمية باخلير واليمن والبركات
سائال الله العلي القدير أن يرحم شهداءنا األبرار
ويسكنهم فسيح جناته ويلهم ذوي��ه��م الصبر
والسلوان.

