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ال�سفري فهد العو�ضي يقطع كعكة االحتفال مع وزير اخلارجية التون�سي الطيب البكو�ش و�سفراء دول جمل�س التعاون اخلليجي
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س �ف ��ارة ال �ك��وي��ت ف ��ي ال ��رب ��اط حت�ت�ف��ل ب ��األع �ي ��اد الوطنية
بالعيد الوطني الـ  54والذكرى الـ  24للتحرير
ال�سفري �شمالن عبدالعزيز الرومي ووزير العمل وال�ش�ؤون االجتماعية املغربي عبدال�سالم ال�صديقي خالل قطع كعكة احلفل

�أقامت �سفارة الكويت لدى تون�س حفل ا�ستقبال مبنا�سبة العيد الوطني الـ54
والذكرى ال��ـ 24ليوم التحرير ،ح�رضه كبار امل�س���ؤولني يف الدول��ة يتقدمهم وزير
اخلارجية الطيب البكو�ش ،ممثال ر�سميا للحكومة التون�سية.
كما �ش��ارك يف احلفل ممثل��ون عن الربمل��ان والهيئ��ات االقت�ص��ادية والثقافية
والإعالمية وال�سفراء و�أع�ض��اء ال�سلك الديبلوما�س��ي املعتمدون يف تون�س ،وعدد
من ال�شخ�صيات التون�سية العامة واجلالية العربية املقيمة يف تون�س.
وقال �س��فري الكويت ل��دى تون�س فهد العو�ض��ي� :إن هذه املنا�س��بة ال�س��عيدة
ت�أتي يف ظل م�س�يرة التق��دم والبن��اء والرخاء التي تنع��م بها الكوي��ت ،وتعك�س
�صورتها امل�رشقة .و�أ�ضاف �أن االحتفاالت هذا العام ت�أتي يف ظرف تغمره الفرحة،
ونحن نعي���ش �أجواء االحتفاالت بتكرمي �س��مو �أم�ير البالد قائدا للعمل الإن�س��اين

وت�س��مية الكويت مركزا للعمل الإن�س��اين ،مب��ا ي�ؤكد املكانة الت��ي حتتلها الكويت
على امل�س��تويني العربي والدويل ،باعتبارها دولة امل�ؤ�س�س��ات الد�ستورية ودولة
الأمن والأمان .و�أكد ان هذه املنا�سبة ت�ؤكد روح االنتماء والت�ضامن والإ�رصار على
احلرية للوطن واملواطنني ،والتم�س��ك الكامل باحلفاظ على �سيادة الكويت حتت
القي��ادة احلكيمة ل�س��مو �أمري البالد ال�ش��يخ �ص��باح الأحمد والتي ع��ززت املكانة
املرموقة التي تتمتع بها دولة الكويت يف املنطقة العربية والعامل كافة.
وتق��دم العو�ض��ي بخال�ص التهنئ��ة والتقدير �إىل �س��مو �أمري البالد ال�ش��يخ
�ص��باح الأحمد و�س��مو ويل العهد ال�ش��يخ نواف الأحمد و�س��مو ال�ش��يخ جابر
املب��ارك رئي�س جمل�س الوزراء وال�ش��عب الكويت��ي ،متمنيا املزي��د من التقدم
واالزدهار واال�ستقرار للكويت.

ال�سفري فهد العو�ضي مع وزير اخلارجية التون�سي الطيب البكو�ش

ال�سفري فهد العو�ضي مع الأمني العام حلزب النه�ضة را�شد الغنو�شي

�أقام �س��فري دولة الكويت لدى اململكة املغربية �شمالن عبدالعزيز الرومي حفل
ا�س��تقبال مبنا�س��بة العيد الوطني الـ 54والذك��رى الـ 24لي��وم التحرير ح�رضه
العديد من كبار امل�س�ؤولني املغاربة.
كما ح�رض احلفل �أع�ضاء ال�س��لكني الديبلوما�سي والقن�صلي املعتمدون يف الرباط
ويف مقدمتهم �س��فري الواليات املتحدة لدى الرباط دوايت بو�ش ،ا�ضافة �إىل نخبة من
الإعالميني والأكادمييني ورجال الفكر والأدب وعدد من الكويتيني املقيمني باملغرب.
ومثل الربملان املغربي يف احلفل رئي�س جمل�س امل�ست�ش��ارين (الغرفة ال�س��فلى
للربمل��ان) الدكت��ور حمم��د ال�ش��يخ بي��داهلل ،يف ح�ين مث��ل احلكومة وزي��ر العمل
وال�ش�ؤون االجتماعية عبدال�سالم ال�صديقي.
و�أ�ش��اد بيداهلل مب�س��توى العالقات الثنائية الوثيقة بني اململك��ة املغربية ودولة

ال�سفري فهد حجر املطريي وم�ست�شار ال�سلطان قابو�س بن �سعيد �سلطان عمان �شهاب بن طارق �آل �سعيد خالل قطع كعكة احلفل

الكوي��ت يف جمي��ع املج��االت ،و�أك��د ق��وة العالق��ات الثنائية «الت��ي يرعاه��ا قائدا
البلدين بحكمة واقت��دار وحر�ص على متتينها وتعزيزها با�س��تمرار يف اطار �رشاكة
ا�س�تراتيجية متعددة االبعاد تطمح الر�س��اء تكامل اقت�ص��ادي يرتقي �إىل م�س��توى
العالقات ال�سيا�سية املمتازة جدا بني املغرب والكويت».
و�أعرب بيداهلل عن متنياته مبنا�س��بة العي��د الوطني ال��ـ 54والذكرى الـ24
ليوم التحرير مبزيد من التقدم والرفاه والنمو واالزدهار حتت القيادة احلكيمة
ل�س��مو امري البالد ال�ش��يخ �ص��باح الأحم��د ،واعترب هات�ين املنا�س��بتني «عيدا
وطنيا مغربيا بامتياز» وذلك «ملا يجمع البلدين من روابط متينة جت�سد عمق
ال�ص��داقة والإخاء بقيم الت�ض��امن والت�آزر والتعاون التي جمع��ت على الدوام
ال�شعبني املغربي والكويتي ال�شقيقني».

جانب اال�ستقبال

س�ف��ارة ال�ك��وي��ت ف��ي سلطنة ع�م��ان حتتفل بالعيد الوطني
اقامت �س��فارة دولة الكويت لدى �سلطنة عمان حفل
ا�ستقبال ر�سميا مبنا�سبة العيد الوطني الـ 54والذكرى
الـ 24ليوم التحرير ،و�س��ط م�ش��اركة ر�سمية و�شعبية
وا�سعة .وتقدم احل�ضور م�ست�شار ال�سلطان قابو�س بن
�سعيد �س��لطان عمان �ش��هاب بن طارق �آل �سعيد وعدد
من الوزراء وامل�ست�ش��ارين والوكالء و�أع�ض��اء جمل�سي
الدول��ة وال�ش��ورى العماني�ين وال�س��فراء اخلليجي�ين
والعرب واالجانب املعتمدين لدى ال�سلطنة.
ال�سفري فهد العو�ضي ي�ستقبل علي العري�ض الرئي�س ال�سابق للحكومة التون�سية

كم��ا ح�رض حفل اال�س��تقبال رج��ال اعم��ال وعدد من
كب��ار امل�س���ؤولني العماني�ين م��ن مدني�ين وع�س��كريني
ورجال ال�صحافة واالعالم والطلبة الكويتيني الدار�سني
يف جامعة ال�سلطان قابو�س والكليات ب�سلطنة عمان.
ورفع �س��فري دول��ة الكويت لدى �س��لطنة عمان
فهد حج��ر املطريي ا�س��مى �آي��ات التهاين �إىل �س��مو
ام�ير الب�لاد ال�ش��يخ �ص��باح الأحم��د ،و�س��مو ويل
العهد ال�ش��يخ نواف الأحمد ،و�س��مو ال�شيخ جابر

ال�سفري فهد العو�ضي ي�ستقبل حمادي اجلبايل الرئي�س الأ�سبق للحكومة التون�سية

ال�سفري عبداهلل الذويخ ونائب رئي�س الوزراء الرتكي بولنت �آرينج
ال�سفري فهد العو�ضي ي�ستقبل مفتي تون�س ال�شيخ عثمان بطيخ

ال�سفري فهد العو�ضي مع �أع�ضاء ال�سفارة

املبارك رئي�س جمل�س الوزراء واحلكومة الكويتية
وال�شعب الكويتي بهاتني املنا�سبتني ،متمنيا دوام
ال�سالم والتقدم للكويت.
وق��ال ان العيد الوطن��ي الـ 54والذك��رى الـ24
لي��وم التحري��ر منا�س��بتان عزيزت��ان عل��ى قل��ب
كل الكويتي�ين ،وتعك�س��ان ما مت اجن��ازه على مر
الع�ص��ور ،م�ؤك��دا عل��ى م�ش��اعر الوح��دة والبناء
والتما�سك والعطاء.

ال�شاذيل القليبي الأمني العام ال�سابق جلامعة الدول العربية مهنئا

ال�سفري عبداهلل الذويخ ورئي�س املكتب الع�سكري �أحمد اخلرايف وم�ساعده عادل املناور

سفارة الكويت في تركيا حتتفل باألعياد الوطنية
اقام��ت �س��فارة دول��ة الكويت ل��دى تركيا حفل ا�س��تقبال مبنا�س��بة
الأعي��اد الوطنية املتمثلة يف العي��د الوطني الـ 54والذك��رى الـ  24ليوم
التحري��ر ،وح�رض احلفل نائ��ب رئي�س ال��وزراء الرتكي بولن��ت �آرينج،
ونائب رئي�س الربملان �صادق ياقوت ،وعدد كبري من امل�س�ؤولني االتراك
ور�ؤ�ساء و�أع�ضاء البعثات الديبلوما�سية.
ورفع عميد ال�س��لك الديبلوما�سي �سفري دولة الكويت لدى تركيا
عبداهلل الذويخ �أ�س��مى �آيات التهاين والتربيكات �إىل �سمو امري البالد
ال�ش��يخ �ص��باح الأحمد ،و�س��مو ويل العهد ال�ش��يخ ن��واف الأحمد،
و�س��مو ال�ش��يخ جابر املبارك رئي�س جمل�س الوزراء ،و�إىل احلكومة
وال�ش��عب الكويت��ي به��ذه املنا�س��بة� ،س��ائال امل��وىل ان يعي��د هذه
املنا�سبة والكويت تنعم بالأمن والأمان.
كم��ا هن�أ ال�س��فري الذوي��خ �س��مو ويل العهد مبنا�س��بة م��رور الذكرى
التا�س��عة لتويل �س��موه والية العهد ،متمنيا ل�س��موه التوفيق والنجاح
ال�ستكمال هذه امل�سرية الطيبة التي قادها �سمو امري البالد �إىل بر االمان.

�أع�ضاء ال�سفارة الكويتية يف �أنقرة عبدالعزيز الدلح وعمار معريف وعلي اليا�سني وعادل املطر

