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نائب وزير اخلارجية يبحث مع السفير األميركي آخر التطورات 
 اجتمع نائب وزير اخلارجية الكويتي خالد 
اجلارالله أمس األحد مع سفير الواليات املتحدة 

األمريكية لدى دولة الكويت لورانس سيلفرمان.
ومت خالل اللقاء بحث عدد من أوجه العالقات 

ــى تــطــورات  الثنائية بــني البلدين إضــافــة إل
األوضاع على الساحتني اإلقليمية والدولية.

وحضر اللقاء مساعد وزير اخلارجية لشؤون 
مكتب نائب الوزير السفير أيهم العمر.

 استقبل صاحب السمو أمير البالد الشيخ 
صباح األحمد بقصر بيان ظهر أمس الرئيس 
محمود عباس رئيس دولة فلسطني الشقيقة 
والوفد الرسمي املرافق لفخامته وبحضور 
سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد وذلك 

مبناسبة زيارته الرسمية للبالد.
 وقـــد عــقــدت املــبــاحــثــات الــرســمــيــة بني 
اجلانبني وتــرأس اجلانب الكويتي صاحب 
السمو أمير الــبــالد الشيخ صباح األحمد 
وسمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد وسمو 
الشيخ جابر املبارك رئيس مجلس الــوزراء 

والنائب األول لرئيس مجلس الوزراء ووزير 
اخلــارجــيــة الشيخ صــبــاح اخلــالــد وكبار 
املسؤولني بالدولة وعن اجلانب الفلسطيني 
الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطني 

الشقيقة وكبار املسؤولني في دولة فلسطني.
ــؤون الديوان  ــر ش  وقــد صــرح نائب وزي
األميري الشيخ علي اجلــراح بأن املباحثات 
تناولت العالقات الثنائية وسبل تعزيزها 
وتنميتها على كافة االصعدة وتوسيع اطر 
التعاون بني اجلانبني مبا يخدم مصاحلهما 
املشتركة ودعم وحدة الصف ومسيرة العمل 

الــعــربــي املــشــتــرك وآخـــر املــســتــجــدات على 
الساحتني اإلقليمية والدولية.

ــاد املباحثات جــو ودي عكس روح   وس
ــوة والتي تتميز بها العالقة والرغبة  االخ
املشتركة في املزيد من التعاون والتنسيق في 

كافة املجاالت.
 وقد أقام صاحب السمو أمير البالد الشيخ 
صباح األحمد بقصر بيان مأدبة غــداء على 
شرف الرئيس محمود عباس رئيس دولة 
فلسطني الشقيقة والــوفــد الرسمي املرافق 
لفخامته وذلــك مبناسبة زيارته الرسمية 

للبالد وبحضور قداسة البابا تواضروس 
الثاني بابا االسكندرية وبطريرك الكرازة 

املرقسية.
 وكـــان الــرئــيــس محمود عــبــاس رئيس 
دولـــة فلسطني الشقيقة والــوفــد الرسمي 
املرافق له قد وصل البالد ظهر أمس في زيارة 
رسمية للبالد تستغرق يومني يجري خاللها 
مباحثات رسمية مع حضرة صاحب السمو 

أمير البالد الشيخ صباح األحمد.
وكــان على رأس مستقبلي فخامته على 
أرض املطار صاحب السمو أمير البالد الشيخ 

صباح األحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف 
األحمد وسمو الشيخ جابر املبارك رئيس 
مجلس الوزراء ورئيس مجلس األمة باإلنابة 
عيسى الــكــنــدري والــنــائــب األول لرئيس 
ــر اخلارجية الشيخ  مجلس الـــوزراء ووزي
صباح اخلالد ونائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزيــر الدفاع الشيخ محمد اخلالد ونائب 
وزيــر شــؤون الديوان األميري الشيخ علي 
اجلراح ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير 
الداخلية الشيخ خالد اجلراح ونائب رئيس 
مجلس الــوزراء ووزير املالية أنس الصالح 

ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير 
اإلعـــالم بالوكالة الشيخ محمد العبدالله 
وكبار القادة في اجليش والشرطة واحلرس 

الوطني واإلدارة العامة لالطفاء.
وتشكلت بعثة الشرف املرافقة لفخامته من 
الديوان األميري برئاسة املستشار بالديوان 

األميري الدكتور عادل الطبطبائي.
ــد رســمــي يضم كال  ويــرافــق فخامته وف
من وزير اخلارجية الدكتور رياض املالكي 
وعدد من كبار املسؤولني في دولة فلسطني 

الشقيقة.

تناولت العالقات الثنائية وسبل تعزيزها

 أمير البالد والرئيس الفلسطيني يترأسان املباحثات الرسمية بني اجلانبني 
استقباالت 
سمو األمير 
 استقبل صاحب السمو 
أمير البالد الشيخ صباح 
األحمد بقصر بيان صباح 
أمـــس ســمــو ولـــي العهد 

الشيخ نواف األحمد.
 كــمــا استقبل سموه 
سمو الشيخ جابر املبارك 

رئيس مجلس الوزراء.
ــوه  ــم  واســـتـــقـــبـــل س
الــنــائــب األول لرئيس 
ـــوزراء ووزيــر  مجلس ال
اخلارجية الشيخ صباح 

اخلالد.

البابا تواضروس الثاني يصل 
البالد في زيارة رسمية 

سمو األمير مستقبال الرئيس الفلسطيني محمود عباس في املطار

جانب من جلسة املباحثات الرسميةسمو ولي العهد مرحبا بالرئيس الفلسطيني

سمو ولي العهد مستقبال جابر املبارك

وصل إلى البالد ظهر أمس قداسة البابا تواضروس 
الثاني بابا اإلسكندرية وبطريرك الكرازة املرقسية في 

زيارة للبالد. وكان في استقباله نائب وزير شؤون 
الديوان األميري الشيخ علي اجلراح.

الشيخ علي اجلراح مستقبال البابا تواضروس الثاني

ولي العهد يستقبل املبارك وبعض الوزراء 

استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف 
ــس سمو  األحــمــد بقصر بــيــان صــبــاح أم
الــشــيــخ جــابــر املـــبـــارك رئــيــس مجلس 

الوزراء.

 كما استقبل سموه النائب األول لرئيس 
مجلس الــوزراء ووزير اخلارجية الشيخ 

صباح اخلالد.
 واستقبل سمو ولي العهد نائب رئيس 

مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ محمد 
اخلالد.

 واستقبل سمو ولي العهد نائب رئيس 
مجلس الــوزراء ووزيــر الداخلية الشيخ 

خالد اجلراح.
 واستقبل سموه وزير الدولة لشؤون 
ــوزراء ووزيــر اإلعــالم بالوكالة  مجلس ال

الشيخ محمد العبدالله.

أمير البالد والرئيس الفلسطيني في مقصورة الشرف

.. وسموه يستقبل صباح اخلالد

رئيس جهاز األمن الوطني يلتقي مبعوث الرئيس األميركي وسفير جنوب السودان 
 التقى رئيس جهاز االمــن الوطني 
الكويتي الشيخ ثامر العلي أمس االحد 
مبعوث الــرئــيــس االمــريــكــي اخلــاص 
للتحالف الــدولــي ملكافحة مــا يسمى 
ــة االســالمــيــة )داعـــش(  ــدول تنظيم ال
ــورك حــيــث استعرضا  ــغ ــاك بــريــت م

اوجه التعاون والقضايا ذات االهتمام 
املشترك.

وقــال جهاز االمــن الوطني في بيان 
صحافي ان اللقاء تطرق الستعراض 
مجمل التطورات االمنية والسياسية 
واحلرب ضد تنظيم )داعش( االرهابي 

وسبل دعم االئتالف وتعزيزه للقضاء 
على التنظيم.

كما التقى الشيخ ثامر العلي سفير 
جمهورية جنوب السودان لدى دوله 
الكويت فرمينا مكويت م.ريــاك حيث 

استعرضا اوجه التعاون املشترك.

ووفقا للبيان فقد شهد اللقاء الذي 
جــرى مبناسبة تعيني السفير فرمينا 
مكويت في منصبه اجلديد بحث سبل 
تعزيز التعاون القائم بني البلدين في 
ــم القضايا ذات  مختلف املــجــاالت واه

االهتمام املشترك. 


