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استقباالت ولي العهد

سمو ولي العهد يستقبل العهد سفير تايلند دوسيت مانابان

استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف بقصر
بيان صباح أمس سمو الشيخ جابر املبارك رئيس
مجلس الوزراء .كما استقبل سمو ولي العهد سفير
مملكة تايلند الصديقة لدى دولة الكويت السفير
دوسيت مانابان وذلك مبناسبة انتهاء مهام عمله
سفيرا ل��ب�لاده .وحضر املقابلة رئيس املراسم

سمو األمير لدى عودته إلى البالد

خالص شكره وتقديره على ما
عبر عنه سموه وإخوانه الوزراء
من تهاني ومشاعر طيبة ودعاء
ص��ادق بعودة سموه إلى أرض
ال��وط��ن العزيز بعد استكمال
الفحوصات الطبية التي تكللت
ب��ف��ض��ل ال���ل���ه ت��ع��ال��ى وم��ن��ت��ه
بالتوفيق والنجاح سائال سموه
الباري جل وعال أن يحفظ الوطن
الغالي ويدمي عليه نعمة األمن
واألم��ان والرخاء ويسدد خطى
اجلميع خلدمته ورفعة شأنه
وي��ب��ارك بجهود ابنائه للدفع
مبسيرته الطموحة وحتقيق
اهدافها التنموية املنشودة وان
يدمي على اجلميع موفور الصحة
والعافية.
كما تلقى صاحب السمو أمير
ال��ب�لاد ال��ش��ي��خ ص��ب��اح األح��م��د
رسالة تهنئة من أخيه الشيخ
م��ش��ع��ل األح��م��د ن��ائ��ب رئيس
احلرس الوطني مبناسبة عودة
سموه إلى أرض الوطن العزيز
بعد استكمال الفحوصات الطبية
التي تكللت بفضل الله تعالى
ومنته بالتوفيق والنجاح هذا
نصها :صاحب السمو أمير البالد
القائد األعلى للقوات املسلحة:
ي��س��رن��ا ب��األص��ال��ة ع��ن نفسي
وب��اإلن��اب��ة ع��ن جميع منتسبي
احل��رس الوطني ق��ادة وضباطا
وضباط صف وأف��رادا أن نرفع
إلى مقام سموكم الكرمي خالص
تهانينا القلبية مبناسبة عودكم
احلميد إل��ى أرض الوطن ساملا
معافى بعد رحلة سموكم إلى
ال���والي���ات امل��ت��ح��دة األمريكية
والتي تكللت بفضل الله تعالى
باالطمئنان على صحة سموكم.
وإذ نتوجه إل��ى الله تعالى
باحلمد اجلزيل والشكر الوفير
أن من على سموكم بالشفاء فإن
الفرحة لتغمرنا وأبناء الكويت
األوفياء وكل من يقطن أرضها
الطيبة بعودكم امليمون مبتهلني
إل���ى ال��ل��ه ف��ي ع�ل�اه أن يحيط
س��م��وك��م ب��رع��اي��ت��ه ويحفظكم
بعنايته وأن ميتعكم مبوفور
ال��ص��ح��ة ومت���ام ال��ع��اف��ي��ة وأن
يحفظ وطننا العزيز عالي الراية
ومي��ن عليه مب��زي��د م��ن التقدم
والرخاء في ظل قيادة سموكم
راعي مسيرة العطاء وقائد ركب
اخلير وال��ن��م��اء مب���ؤازة أخيكم

والتشريفات ب��دي��وان سمو ول��ي العهد الشيخ
مبارك صباح السالم .واستقبل سمو ولي العهد
نائب رئيس مجلس ال��وزراء ووزي��ر اخلارجية
الشيخ صباح اخلالد .كما استقبل سمو ولي العهد
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون
مجلس الوزراء أنس الصالح.

«احلرس الوطني» و«الداخلية»
يفرجان عن املوقوفني انضباطي ًا
مبناسبة عودة أمير البالد
مبناسبة العودة امليمونة لصاحب السمو
أمير البالد القائد األعلى للقوات املسلحة
الشيخ صباح األحمد ،ساملا معافا إلى أرض
الوطن  ،وبتوجيهات من سمو الشيخ سالم
العلي رئيس احل��رس الوطني و الشيخ
مشعل األحمد نائب رئيس احلرس الوطني،
أصدر وكيل احلرس الوطني الفريق الركن
مهندس هاشم الرفاعي قرارا باإلفراج عن
جميع منتسبي احلرس الوطني املوقوفني
انضباطيا.
مرزوق الغامن مرحباُ بعودة سمو األمير

سمو ولي العهد األمني حفظكما
الله ورعاكما وس��دد بالتوفيق
على دروب اخلير خطاكما.
وق���د ب��ع��ث ص��اح��ب السمو
أمير البالد الشيخ صباح األحمد
رس��ال��ة ش��ك��ر ج��واب��ي��ة ألخيه
ال��ش��ي��خ مشعل األح��م��د نائب
رئيس احل��رس الوطني أع��رب
فيها سموه ع��ن خالص شكره
وتقديره على ما عبر عنه معاليه
ومنتسبي احلرس الوطني قادة
وضباطا وضباط صف وأف��رادا
من تهان ومشاعر طيبة ودعاء
ص��ادق مبناسبة ع��ودة سموه
إل��ى أرض ال��وط��ن العزيز بعد
استكمال الفحوصات الطبية
التي تكللت بفضل الله تعالى
ومنته بالتوفيق والنجاح سائال
س��م��وه امل��ول��ى تعالى أن يدمي
على الوطن الغالي نعمة األمن
واألمان والرخاء ويوفق اجلميع
للدفع مبسيرته التنموية ومبا
يحقق أهدافها املنشودة ويسدد
اخلطى لتحقيق املزيد مما يصبوا
إليه من تقدم ورقي وازدهار وأن
يدمي عليه موفور الصحة ومتام
العافية.

سفير الكويت بأملانيا يقدم أوراق
اعتماده سفير ًا غير مقيم لدى التفيا

السفير جنيب البدر يقدم أوراق اعتماده

سمو األمير مصافحا ً سمو الشيخ سالم العلي

وزير العدل :فرحة غامرة
بني املواطنني واملقيمني
أع����رب وزي����ر ال��ع��دل ووزي���ر
ال���دول���ة ل��ش��ؤون مجلس األم��ة
الدكتور فهد العفاسي عن سعادته
مبناسبة ع���ودة ص��اح��ب السمو
أمير البالد الشيخ صباح األحمد
إلى أرض الوطن ساملا معافى.
ورف��ع الوزير العفاسي أسمى
آي��ات التهاني والتبريكات إلى
صاحب السمو أمير البالد وإلى
الشعب الكويتي مبناسبة عودة
سموه.
وق���ال العفاسي ف��ي تصريح
صحفي :إن ما يشعر به اجلميع من
فرحة غامرة في قلوب املواطنني
واملقيمني مبناسبة عودة صاحب
السمو ميثل داللة بارزة على عمق
العالقة بني احلاكم وأبنائه.
وأضاف أنه ميثل أيضا مؤشرا
على قوة الترابط االجتماعي الذي
يعد م��ن أه��م ال��س��م��ات ال��ت��ي ميز

ومن جانبها أعلنت وزارة الداخلية أمس
اإلف���راج ع��ن جميع أع��ض��اء ق��وة الشرطة
املوقوفني انضباطيا مبناسبة عودة سمو
أمير البالد الشيخ صباح األحمد ساملا إلى
البالد .وذك��رت ال���وزارة في بيان صحفي
أن نائب رئيس مجلس ال����وزراء ووزي��ر
الداخلية الفريق الشيخ خالد اجلراح أصدر
ق���راره ب��اإلف��راج مبناسبة ع���ودة سموه
اعتبارا من أمس جلميع من هم بالتوقيف
االنضباطي.

الله بها دولتنا احلبيبة وتأكيدا
للعالقة الوثيقة التي تربط أبناء
الشعب باألسرة احلاكمة التي هي
ج��زء ال يتجزأ من نسيج الشعب
الكويتي.
وأوض��ح أن األي���ادي البيضاء
لصاحب السمو امتدت إلى العالم
أجمع لتترك بصماتها املعطاءة
واضحة املعالم في كافة النواحي
واملجاالت لترسخ مكانة الكويت
من��وذج��ا ف��ي التنمية وال��ت��ق��دم
االق��ت��ص��ادي واالج��ت��م��اع��ي حتى
لقب سموه أميرا للعمل اإلنساني
واق����ت����رن اس����م ال���ك���وي���ت ببلد
اإلنسانية.
ودعا العفاسي املولى عز وجل
أن يدمي على صاحب السمو نعمة
الصحة والعافية وأن يدمي نعمة
األمن واألمان على وطننا احلبيب
الكويت.

وزير التربية :لسمو األمير مكانة
كبيرة في قلوب الكويتيني
أع��رب وزي��ر التربية ووزي���ر التعليم
العالي الرئيس األعلى للجامعة الدكتور
حامد العازمي عن بالغ سعادته بعودة
صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح
األحمد إلى أرض الوطن ساملا معافى.
وتقدم العازمي في تصريح لـ (كونا)
بالتهنئة اخلالصة باسمه وباسم اإلدارة
اجل��ام��ع��ي��ة ومنتسبي ج��ام��ع��ة الكويت
للشعب الكويتي بهذه ال��ع��ودة امليمونة
لسموه داعيا الباري عز وجل بأن يدمي على
سموه موفور الصحة ومتام العافية.
وق��ال :إنه منذ «استقبالنا خلبر عودة
سموه ومشاعر الفرحة والبهجة تغمر
الشعب الكويتي وال��ت��ي تعكس أواص��ر
احمل��ب��ة واالرت���ب���اط م��ع وال���دن���ا وق��ائ��د
مسيرتنا» معربا عن شكره لله عز وجل
على استجابته لتلك ال��دع��وات الصادقة
لسموه بالشفاء والعودة ساملا الى ارض
الوطن.
وأض��اف أن سمو أمير البالد له مكانة

كبيرة في قلوب الكويتيني وشعوب العالم
أجمع كونه قائد العمل اإلنساني ،باإلضافة
إلى ما يتمتع به من حكمة ورؤية سديدة في
مختلف القضايا خليجيا وإقليميا وعامليا.
من جهته ب��ارك مدير جامعة الكويت
ال��دك��ت��ور حسني األن��ص��اري ف��ي تصريح
مماثل لـ (كونا) للشعب الكويتي عودة
سمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد إلى
أرض الكويت ساملا معافى بعد رحلته
العالجية في الواليات املتحدة األمريكية.
وأكد األنصاري على أن جميع الكويتيني
يترقبون بكل شوق العودة احلميدة لسموه
إلى أرض الوطن بعد امتثاله للشفاء ،مشيرا
إلى أن سمو أمير البالد «والد اجلميع وقائد
العمل اإلنساني يتمتع بحب كبير في قلوب
الكثير من داخل الكويت وخارجها».
وأع��رب عن أمنياته ب��أن ي��دمي الله عز
وجل على سموه نعمة الصحة والعافية
وأن يدمي على الكويت وشعبها نعمة األمن
واألمان في ظل قيادتنا احلكيمة.

قدم سفير الكويت لدى املانيا جنيب البدر
أم��س أوراق اعتماده لرئيس التفيا إيغليس
ليفتس سفيرا غير مقيم للكويت في العاصمة
ريغا وذلك بحضور عدد من كبار املسؤولني في
التفيا وأعضاء سفارة الكويت في برلني.
وق��ال السفير ال��ب��در ل��ـ (ك��ون��ا) بعد إج��راء
مراسم تقدمي أوراق االعتماد في قلعة ريغا
(القصر الرئاسي) في التفيا إن��ه نقل حتيات
سمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد لرئيس
التفيا ايغليس ليفتس ومتنياته له مبوفور
الصحة والسعادة ولشعب التفيا الصديق كل
تقدم وازدهار.
واض��اف أنه أكد حرص واهتمام سمو أمير
البالد بنقل آف��اق التعاون الثنائي ومواصلة
أطر العمل لتنميتها إلى مستويات أعلى في كافة
املجاالت وبشكل يخدم املصالح املتبادلة بني
اجلانبني ،مشيرا إلى أن هناك إمكانيات كبيرة
لتطوير هذا التعاون املشترك وخاصة في مجال
تعزيز حجم التبادل التجاري والتعليم وتقنية
املعلومات والثقافة والفنون والسياحة.
وأوضح السفير البدر أنه أعرب لرئيس التفيا
عن تقدير الكويت للمستوى املتقدم الذي بلغته
العالقات الثنائية بني البلدين واعتزازها بإقامة
العالقات الدبلوماسية مع التفيا منذ عام .1994
وأشاد السفير البدر باجلهود املشتركة بني
البلدين في مجال مكافحة اإلره��اب من خالل
عضويتيهما املشتركة ف��ي التحالف الدولي
حمل��ارب��ة م��ا يسمى تنظيم ال��دول��ة اإلسالمية
(داعش) وتعاونهما في إطار مبادرة إسطنبول

حللف شمال األطلسي.
وأع��رب عن تطلعه إل��ى وج��ود التفيا ضمن
رؤي��ة الكويت لعام  2035فضال ع��ن وج��ود
الشركات الكويتية في التفيا ملا متتلكه من فرص
ومقومات واعدة لالستثمار ،مؤكدا دور الغرفة
التجارية والصناعية في كال البلدين في تشجيع
الزيارات املتبادلة وتعزيز دور القطاع اخلاص.
من جانبه أع��رب رئيس التفيا عن خالص
متنياته للسفير البدر بأداء مهامه الدبلوماسية
اجل��دي��دة وتقدمي كافة أوج��ه الدعم لالرتقاء
بالعالقات الثنائية وحتقيق تعاون أوث��ق في
كافة املجاالت.
وأشاد بالدور اإليجابي الذي تؤديه الكويت
في منطقة الشرق األوسط معربا عن تقدير بالده
جلهود سمو أمير البالد ومساعيه احلميدة لنزع
فتيل األزم��ات التي تعصف باملنطقة وحكمته
وات��زان��ه في التعامل مع العديد من القضايا
واملسائل اإلقليمية والدولية.
وأك��د رئيس التفيا ح��رص واهتمام ب�لاده
بتطوير آف��اق مجاالت التعاون وبشكل يخدم
املصالح املشتركة بني البلدين الصديقني.
كما عقد السفير البدر عددا من االجتماعات
األخ����رى ال��ت��ي ض��م��ت وزي���ر ال��دول��ة ب���وزارة
اخلارجية الالتفية أندريس بليس وع��ددا من
مسؤولي وزارة اخلارجية ورئيسة البرملان
باإلنابة دامارا بيتنير لو غاال حيث متت مناقشة
تعزيز أط��ر ال��ت��ع��اون ف��ي م��ج��االت سياسية
وبرملانية وأمنية إل��ى ج��ان��ب بحث ع��دد من
املسائل املتعلقة بقضايا منطقة الشرق األوسط.

