
46 األمير يشهد اليوم حفل تخريج دفعة الطلبة الضباط الـ 
يتفضل صاحب السمو أمير الللبللاد الشيخ 
صباح األحمد القائد األعلى للقوات املسلحة 

فيشمل برعايته وحضوره حفل تخريج دفعة 
الطلبة الللضللبللاط )46( بكلية علي الصباح 

العسكرية وذلللك في متام الساعة العاشرة من 
صباح اليوم االثنني.
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سمو ولي العهد يستقبل الشيخ أحمد املنصور

سموه هنأ رئيسي كوسوفو وليتوانيا بالعيد الوطني لبلديهما

األمير يستقبل ولي العهد والغامن واملبارك واخلالد واملطاوعة واحلجرف

استقبل صاحب السمو أمير الباد 
الشيخ صللبللاح األحللمللد بقصر بيان 
صباح أمس سمو ولي العهد الشيخ 

نواف األحمد.
كما استقبل سموه رئيس مجلس 
األمة مرزوق الغامن. واستقبل سموه 
سمو الشيخ جابر املبارك. كما استقبل 
سللمللوه سمو الشيخ صللبللاح اخلالد 

رئيس مجلس الوزراء.
واستقبل سللمللوه رئلليللس املجلس 
األعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز 
ورئيس احملكمة الدستورية املستشار 

يوسف املطاوعة.
كما استقبل سللمللوه األملللني العام 
ملجلس التعاون لدول اخلليج العربية 
الللدكللتللور نللايللف احللللجلللرف، وذلللك 
مبناسبة تسلمه مهام منصبه اجلديد، 
متمنياً سموه له كل التوفيق والسداد 
لاسهام فللي تعزيز ودعللم املسيرة 
املباركة ملجلس التعاون لدول اخلليج 

العربية لتحقيق أهلللداف املجلس 
املللنللشللودة. وحللضللر املقابلة وزيللر 
شؤون الديوان األميري الشيخ علي 
اجلراح ونائب وزير اخلارجية خالد 

اجلارالله.
من جهة أخللرى فقد بعث صاحب 
السمو أملليللر الللبللاد الشيخ صباح 
األحمد ببرقية تهنئة إلللى الرئيس 
هللاشللم ثللاتللشللي رئلليللس جمهورية 
كوسوفو الصديقة، عبر فيها سموه 
عن خالص تهانيه مبناسبة العيد 
الللوطللنللي للللبلللاده، متمنياً سموه 
لفخامته موفور الصحة والعافية 
وللللللبلللللد الللصللديللق دوام الللتللقللدم 

واالزدهار.
وبعث سمو ولللي العهد الشيخ 

نلللللواف األحلللملللد بللبللرقلليللة تهنئة 
إلللى الرئيس هللاشللم ثاتشي رئيس 
جمهورية كوسوفو الصديقة ضمنها 
سموه خالص تهانيه مبناسبة العيد 

الوطني لباده راجيا لفخامته دوام 
الصحة والعافية.

كللمللا بللعللث صللاحللب الللسللمللو أمير 
الباد الشيخ صباح األحمد ببرقية 

تهنئة الى الرئيس جيناتاس ناوسيدا 
رئيس جمهورية ليتوانيا الصديقة، 
عبر فيها سموه عن خالص تهانيه 
مبللنللاسللبللة الللعلليللد الللوطللنللي لللبللاده، 

متمنياً سموه لفخامته موفور الصحة 
والعافية وللبلد الصديق دوام التقدم 

واالزدهار.
وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف 

األحللمللد ببرقية تهنئة إلللى الرئيس 
جيناتاس ناوسيدا رئيس جمهورية 
ليتوانيا الصديقة ضمنها سموه 
خالص تهانيه مبناسبة العيد الوطني 

لباده، راجيا لفخامته دوام الصحة 
والعافية.كما بعث سمو الشيخ صباح 
اخلالد رئيس مجلس الوزراء ببرقيتي 

تهنئة مماثلتني.

.. وسموه يستقبل أنس الصالح

استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد بقصر بيان 
صباح أمس رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن. كما استقبل 
سمو ولي العهد سمو الشيخ جابر املبارك. واستقبل سمو 

ولي العهد سمو الشيخ صباح اخلالد رئيس مجلس الوزراء.
واستقبل سمو ولي العهد األمني العام ملجلس التعاون 

لللدول اخلليج العربية الللدكللتللور نايف احلللجللرف، وذلللك 
مبناسبة استام مهام عمله اجلديد، متمنيا سموه له التوفيق 
والسداد في أداء مهمته في دعم العمل اخلليجي املشترك 
وحتقيق أهدافه السامية وتعزيز مسيرة التعاون بني دول 
املجلس. وحضر املقابلة نائب وزير اخلارجية السفير خالد 

اجلارالله.
واستقبل سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الللوزراء 
ووزيللر الدفاع الشيخ أحمد املنصور. واستقبل سمو ولي 
العهد نائب رئيس مجلس الللوزراء ووزير الداخلية ووزير 

الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح.

ولي العهد يستقبل الغامن واملبارك واخلالد 
واحلجرف واملنصور والصالح

سمو الشيخ صباح اخلالد يستقبل د. نايف احلجرف

التقى الشيخ الللدكللتللور أحمد 
نللاصللر احملللمللد وزيلللر اخلللارجلليللة 
الللكللويللتللي أمللللس األحللللد بللوزيللر 
اخللللارجللليلللة فلللي اجلللمللهللوريللة 
اإلسللاملليللة اإليللرانلليللة الصديقة 
محمد ظريف وذلللك على هامش 
أعمال الدورة السادسة واخلمسني 

ملؤمتر ميونخ لألمن.
ومت خللال اللللللقللاء بحث سبل 
تعزيز الللعللاقللات الثنائية بني 
البلدين الصديقني وتنميتها في 
كل املجاالت كما ناقش الوزيران 
املواضيع والقضايا ذات االهتمام 
املشترك على املستويني اإلقليمي 
والللدولللي. وحللضللر اللقاء سفير 
دولة الكويت لدى جمهورية أملانيا 
االحتللاديللة جنيب الللبللدر ونائب 
مساعد وزيللر اخلارجية لشؤون 

أوروبا املستشار محمد حياتي.
كللمللا الللتللقللى وزيلللر اخلللارجلليللة 

الشيخ الدكتور أحمد ناصر احملمد 
أول أمللس بللوزيللر اخلللارجلليللة في 
اململكة األردنية الهاشمية الشقيقة 
أمين الصفدي، وذلللك على هامش 
أعمال الدورة السادسة واخلمسني 

ملؤمتر ميونخ لألمن.
وقللللد مت خللللال اللللللقللاء بحث 
الللعللاقللات الثنائية املتينة بني 
البلدين الشقيقني وسبل توطيدها 
فللي كللافللة امللللجلللاالت كللمللا ناقش 
الوزيران املواضيع والقضايا ذات 
االهتمام املشترك على الصعيدين 
اإلقليمي والدولي. وحضر اللقاء 
سفير دولة الكويت لدى جمهورية 
أملللانلليللا االحتلللاديلللة جنلليللب الللبللدر 
والقنصل الللعللام لللدولللة الكويت 
فللي فرانكفورت الللوزيللر املفوض 
خللالللد املللطلليللري ونللائللب مساعد 
وزيللر اخلارجية لشؤون أوروبللا 

املستشار محمد حياتي.

املشتركة العالقات  األردني  و  اإليراني  نظيريه  مع  بحث  اخلارجية  وزير 

.. وسموه يستقبل سمو الشيخ جابر املبارك سمو األمير يستقبل مرزوق الغامن

استقبل سمو الشيخ صباح اخلالد رئيس 
مجلس الللللوزراء فللي قصر بلليللان أمللس األمللني 
العام ملجلس التعاون لللدول اخلليج العربية 
الدكتور نايف احلجرف، وذلك مبناسبة تسلمه 
مهام منصبه اجلديد.وأعرب سموه عن خالص 
متنياته ملعاليه بالتوفيق والللسللداد وإكمال 
املسيرة احلافلة ملجلس التعاون لدول اخلليج 
العربية وحتقيق غاياته املأمولة. وحضر املقابلة 
نائب وزير اخلارجية خالد اجلارالله ومساعد 
وزير اخلارجية لشؤون مجلس التعاون لدول 

اخلليج العربية السفير ناصر حجي املزين.
وكلللان سمو الشيخ صللبللاح اخلللالللد رئيس 
مجلس الللوزراء والوفد املرافق لسموه قد عاد 
إلى الباد أمس بعد مشاركته في أعمال مؤمتر 

ميونخ لألمن بجمهورية املانيا االحتادية.
وكان في مقدمة مستقبلي سموه على أرض 
مطار الكويت الدولي نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس 
الللوزراء أنس الصالح وعدد من كبار املسؤولني 

بالدولة وديوان رئيس مجلس الوزراء.

عاد إلى البالد بعد مشاركته في مؤمتر ميونخ لألمن

رئيس مجلس الوزراء يستقبل األمني العام
 ملجلس التعاون اخلليجي
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سمو األمير يعزي رئيس غانا 
بضحايا انهيار منجم للذهب 

بعث صاحب السمو أمير الللبللاد الشيخ صباح 
األحمد ببرقية تعزية إلى الرئيس نانا أكوفو أدورئيس 
جمهورية غانا الصديقة أعرب فيها سموه عن خالص 
تعازيه وصادق مواساته بضحايا حادث إنهيار منجم 
للذهب غربي غانا وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا 

واملصابني راجيا سموه للمصابني سرعة الشفاء.
وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد ببرقية 
تعزية إلى الرئيس نانا أكوفو أدو رئيس جمهورية 
غانا الصديقة ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق 
مواساته بضحايا حادث إنهيار منجم للذهب غربي 
غانا وأسفر عن سقوط عللدد من الضحايا وإصابة 

آخرين.
كما بعث سمو الشيخ صباح اخلالد رئيس مجلس 

الوزراء ببرقية تعزية مماثلة.

أمير الباد يستقبل د. نايف احلجرف

.. وخال لقائه وزير اخلارجية األردني أمين الصفديالشيخ الدكتور أحمد ناصر احملمد خال لقائه محمد ظريف


