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• سمو أمير البالد

صاحب السمو هنأ
رئيس باكستان بالعيد
الوطني لبالده
بعث �صاحب ال�سمو �أمري البالد ال�شيخ �صباح الأحمد ،بربقية تهنئة
�إلى رئي�س باك�ستان عارف علوي ،عرب فيها �سموه عن خال�ص تهانيه
مبنا�سبة العيد الوطني لبالده متمنيا �سموه له دوام ال�صحة والعافية
ولبالده كل التقدم واالزدهار.
وبعث �سمو ويل العهد ال�شيخ نواف الأحمد ،بربقية تهنئة �إلى الرئي�س
عارف علوي� ،ضمنها �سموه خال�ص تهانيه مبنا�سبة العيد الوطني
لبالده متمنيا �سموه له موفور ال�صحة والعافية.
كما بعث �سمو ال�شيخ جابر املبارك رئي�س جمل�س الوزراء ،بربقية تهنئة
مماثلة.

الرفاعي :جاهزون لالحتفال
بتخريج  7229طالب ًا وطالبة
كتب �سالمة ال�سليماين:
رحب �أم�ين عام جامعة الكويت
د.مثنى الرفاعي با�سم الأ�رسة
اجلامعية بالرعاية الكرمية من
�سمو ويل العهد ال�شيخ نواف
الأحمد ،حلفل التخرج ال�سنوي
املوحد خلريجي جامعة الكويت
من الدفعة الثامنة والأربعني
للعام الأكادميي،2018/2017
الذي تنظمه اجلامعة يف ال�ساعة
ال�ساد�سة والن�صف من م�ساء اليوم
على اال�ستاد الريا�ضي باحلرم
اجلامعي بال�شويخ.

و�أ���ش��ار �إل��ى �أن اجلامعة �أمتت
كافة اال�ستعدادات والتجهيزات
اخلا�صة باحلفل ،حيث قامت
ب�أعمالها
املعنية
الإدارات
على �أكمل وجه ا�ستعداد ًا للحفل
املرتقب ،مو�ضح ًا �أنه مت ت�شكيل
جلان خا�صة ل�ضمان جناح احلفل
والت�أكيد على راح��ة ال�ضيوف
واخلريجني.
و�أو���ض��ح �أن اجلامعة �ستحتفي
بتخريج « »7229طالبا وطالبة من
 15كلية من خمتلف التخ�ص�صات
العلمية والأدبية بالإ�ضافة �إلى
كلية الدرا�سات العليا.

www.alshahedkw.com

• خادم احلرمني مستقبالً سمو ولي العهد

• خادم احلرمني وسمو ولي العهد أثناء احلفل

ممثل األمير شهد ختام مهرجان الملك
عبدالعزيز لإلبل في الرياض
ح�رض ممثل �صاحب ال�سمو �أمری البالد ال�شیخ �صباح
الأحمد� ،سمو ويل العهد ال�شیخ نواف الأحمد ،والوفد
الر�سمي املرافق ل�سموه� ،أم�س ،فعالیات احلفل
اخلتامي ملهرجان امللك عبدالعزیز للإبل ،والذي �أقیم
مبدینة الریا�ض دعما للجوانب الرتاثیة والثقافیة.
هذا وقد ح�رض �سمو ويل العهد والوفد الر�سمي املرافق
ل�سموه م�أدبة غداء �أقامها خادم احلرمني ال�رشيفني
امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود ملك ال�سعودية
يف حمافظة الرحمية.
وكان �سموه قد و�صل والوفد الر�سمي املرافق له،
�صباح �أم�س� ،إلى مطار امللك خالد الدويل بالريا�ض
وذلك حل�ضور احلفل اخلتامي للمهرجان ،حيث كان
يف ا�ستقبال �سموه على �أر�ض املطار �صاحب ال�سمو
امللكي الأمري في�صل بن بندر بن عبدالعزيز �أمري منطقة
الريا�ض وامل�ست�شار بالديوان امللكي �صاحب ال�سمو
امللكي االمري تركي بن حممد بن عبدالعزيز ،و�سفري
الكويت لدى ال�سعودية ال�شيخ علي اخلالد ،و�أع�ضاء
ال�سفارة.
هذا ويرافق �سموه وفد ر�سمي ي�ضم كال من :ال�شيخ
في�صل ال�سعود ،وال�شيخ جابر الدعيج ،وال�شيخ طالل
اخلالد ،وال�شيخ احمد املن�صور ،وال�شيخ عبدالله
ال�سامل ،وامل�ست�شار بديوان �سمو ويل العهد د .حمود
العتيبي ،ورئي�س ديوان �سمو ويل العهد ال�شيخ مبارك
الفي�صل ،و�سفري الكويت لدى ال�سعودية ال�شيخ علي
اخلالد ،ورئي�س املرا�سم والت�رشيفات بديوان �سمو
ويل العهد ال�شيخ مبارك ال�صباح.
هذا وقد عاد �سمو ويل العهد ال�شيخ نواف الأحمد
والوفد الر�سمي املرافق ل�سموه �إلى �أر�ض الوطن م�ساء
�أم�س قادم ًا من ال�سعودية.
وقد كان يف ا�ستقبال �سموه على �أر�ض املطار رئي�س
جمل�س الأمة مرزوق الغامن و�سمو ال�شيخ جابر املبارك
رئي�س جمل�س الوزراء وكبار امل�س�ؤولني بالدولة.

مبعوث األمير عزى أسر ضحايا
مسجدي نيوزيلندا وزار المصابين

• عبدالله املعتوق يقدم واجب العزاء

قام مبعوث �صاحب ال�سمو �أم�یر البالد ال�شیخ �صباح
الأحمد ،امل�ست�شار بالدیوان الأمریي د .عبدالله املعتوق،
بتقدمی واجب العزاء �إلى �أ�رس �ضحایا حادث اطالق النار

3

محليات

الإرهابي الذي ا�ستهدف م�سجدين يف و�سط مدینة كرای�ست
ت�شری�ش بنیوزيلندا ،كما ق��ام بزیارة امل�صابنی يف
احلادث ,متمنیا لهم �رسعة ال�شفاء والعافیة.

• سمو ولي العهد لدى وصوله إلى أرض الوطن

ولي العهد يشهد حفل التخرج السنوي للجامعة ...اليوم
ی�شمل �سمو ويل العهد ال�شیخ نواف الأحمد ،برعايته وح�ضوره
حفل التخرج ال�سنوي املوحد جلامعة الكویت للعام الأكادميي

 -2018 2017الذي �سیقام ال�ساعة ال�ساد�سة والن�صف م�ساء
الیوم ،يف اال�ستاد الريا�ضي للجامعة يف ال�شویخ.

أكد أن سموه شخصية سياسية دولية رائدة وخبير في السياسة الخارجية

المستشار النمساوي :األمير قائد للعمل
اإلنساني ووسيط إقليمي
م�ؤمترات للمانحني من اجل �سورية والعراق ،م�ؤكدا ان
�أكد امل�ست�شار النم�ساوي �سبي�ستيان كورت�س ،تقدير
هذا لي�س مب�ستغرب حيث �إن �صاحب ال�سمو مت تكرميه
النم�سا لدور �سمو امري البالد ال�شيخ �صباح الأحمد،
من االمني العام ال�سابق للأمم املتحدة بان كي مون
كقائد للعمل االن�ساين وو�سيط �إقليمي.
كقائد للعمل االن�ساين.
وقال مبنا�سبة زيارته للكويت اليوم� ،إن �سمو �أمري
ولفت الى ان م�ساعدات الكويت االن�سانية �ساهمت
البالد �شخ�صية �سيا�سية دولية رائدة وخبري وحمنك يف
يف انقاذ العديد من االرواح يف كل من �سورية واليمن
ال�سيا�سة اخلارجية كونه خدم بالده وزيرا للخارجية
والعراق وال�صومال وت�شاد واثيوبيا م�ستدركا بالقول
لنحو  40عاما.
«نعول على �سخاء الكويت والتزامها بتخفيف املعاناة
وثمن دور �سمو االمري وا�ستمراره يف جهود الو�ساطة
االن�سانية وم�ساعدة النا�س على العي�ش يف حياة
التي يقوم بها ل�سد الفجوة بني دول جمل�س التعاون
كرمية».
اخلليجي معربا عن امله ان «تثمر جهود �سموه يف حل
و�أعرب كورت�س اي�ضا عن خال�ص امتنانه مل�ساهمة
اخلالف والذي للأ�سف اليزال دون حل وان يكون هناك
الكويت يف مركز بان كي مون للمواطنة العاملية.
تقارب دائم بني دول جمل�س التعاون اخلليجي االمر
وحول امكانية م�ساهمة النم�سا يف بع�ض م�شاريع خطة
الذي ي�صب يف م�صلحة اجلميع».
التنمية « 2035كويت جديدة» اكد �أن هذه اخلطة التي
واكد امل�ست�شار النم�ساوي ان بالده والكويت تت�شاطران
ت�ستند الى ر�ؤية �صاحب ال�سمو امري الكويت ال�شيخ
عالقة ودية ومثمرة طويلة الأمد منذ �إن�شاء العالقات
�صباح الأحمد ،يف حتويل الكويت الى مركز مايل
الدبلوما�سية قبل �أكرث من  50عاما م�شريا الى ان
وجتاري توفر العديد من الفر�ص لل�رشكات النم�ساوية
«الثقة والتفاهم املتبادالن هما ا�سا�س هذه العالقة
وهي مهتمة وعلى ا�ستعداد للم�شاركة �سواء يف م�شاريع
حيث اننا نتطلع الى تعميق وتعزيز تعاوننا الثنائي
البنى التحتية �أو الرعاية ال�صحية او م�شاريع ال�سكك
يف امل�ستقبل».
احلديد �أو م�شاريع الطاقة وغريها من امل�شاريع يف
وقال ان «النم�سا تعترب اي�ضا من الوجهات ال�سياحية
حال طرحها حيث ان ال�رشكات النم�ساوية تعترب رائدة
املميزة حيث ي��زور النم�سا �سنويا �آالف ال�سياح
يف خمتلف املجاالت.
الكويتيني للتمتع بجمال بلدنا وك��رم وح�سن
و�أعربعن�سعادتهمب�شاركة�إحدىال�رشكاتالنم�ساوية
�ضيافته».
• سبيستيان كورتس متحدثا ً
الرائدة يف جمال الطاقة مب�رشوع تطوير حمطة «ام
وا�شار كورت�س الى تعاون النم�سا والكويت يف العديد
من املحافل الدولية معربا عن تقديره لدور الكويت احلايل كع�ضو غري دائم يف الهيمان» ملعاجلة مياه ال�رصف ال�صحي بالتعاون مع �رشكات كويتية.
وحول الفر�ص اال�ستثمارية يف النم�سا �أكد كورت�س وجود العديد من الفر�ص الكبرية
جمل�س الأمن.
كما �أعرب عن تقديره وامتنانه لدور الكويت االن�ساين وا�ست�ضافتها الكرمية لعدة للم�ستثمرين وال�رشكات الكويتية.

سفيرنا بالنمسا :زيارة كورتس فرصة
لتعزيز وتوطيد العالقات الثنائية

•  ...وأثناء زيارته مصابي احلادث

�أك��د �سفري الكويت ل��دى النم�سا ومندوبها الدائم
لدى املنظمات الدولية يف فيينا �صادق معريف،
�أهمية الزيارة التي �سيقوم بها امل�ست�شار النم�ساوي
�سيبا�ستيان ك��ورت�����س ،ال��ي��وم ،ال���ى الكويت
وانعكا�ساتها االيجابية على م�سرية تعزيز العالقات
الثنائية بني البلدين.
ونوه بالعالقات املتينة والرا�سخة التي تربط البلدين
يف خمتلف املجاالت حيث جتمع بينهما ر�ؤى ومواقف
م�شرتكة حول خمتلف الق�ضايا الدولية الراهنة.
واكد ان للكويت مكانة مميزة لدى ال�سا�سة يف النم�سا
نتيجة جن��اح ال�سيا�سة اخلارجية الكويتية على

ال�صعد االن�سانية والدبلوما�سية وحياد الكويت يف
التعامل مع خمتلف الق�ضايا وجناحها يف التعامل
مع الكثري من امللفات االقليمية والدولية بحنكة
عالية.
وثمن معريف دور النم�سا يف دعم ق�ضايا الكويت
العادلة الفتا الى العالقات ت�شهد زخما كبريا حيث
�إن زي��ارة امل�س�ؤولني النم�ساويني للكويت والتي
كان �آخرها زيارة وزيرة اخلارجية كارين كني�سل
للكويت يف دي�سمرب املا�ضي تعك�س الرغبة امل�شرتكة
للجانبني يف تعزيز التعاون القائم ودفعه الى
االمام.

• صادق معرفي

