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الثنائية العالقات  البلجيكي  السفير  مع  بحث  اخلارجية  وزير  نائب 
اجتمع نائب وزير اخلارجية خالد اجلارالله أمس، 
مع سفير مملكة بلجيكا لدى دولة الكويت السفير ليو 
بيترز مبناسبة استالم مهام عمله سفيرا لبالده لدى 

دولة الكويت.
ومت خ��الل اللقاء بحث ع��دد من أوج��ه العالقات 
الثنائية بني البلدين إضافة إلى تطورات األوضاع 

على الساحتني اإلقليمية والدولية. وحضر اللقاء 
مساعد وزير اخلارجية لشؤون مكتب نائب الوزير 

السفير أيهم العمر .
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سمو ولي العهد يستقبل عبدالسالم كاجمان

وبيرو فاسو  وبوركينا  وألبانيا  وتنزانيا  مولدوفا  رؤساء  من  تعزية  رسائل  تلقى  سموه 

الليبية الوفاق  حلكومة  الرئاسي  املجلس  وعضو  واخلالد  والغامن  العهد  ولي  يستقبل  البالد  أمير 

استقبل صاحب السمو أمير البالد الشيخ 
نواف األحمد، بقصر بيان صباح اليوم سمو ولي 
العهد الشيخ مشعل األحمد. كما استقبل سموه 
رئيس مجلس األم��ة م��رزوق الغامن. واستقبل 
سموه، سمو الشيخ صباح اخلالد رئيس مجلس 

الوزراء.
 كما استقبل سموه عضو املجلس الرئاسي 
حل��ك��وم��ة ال���وف���اق ال��وط��ن��ي الليبية النائب 
عبدالسالم كاجمان، حيث ق��دم واج��ب العزاء 
لسموه، في وفاة فقيد الوطن املغفور له بإذن الله 
تعالى صاحب السمو أمير البالد الراحل الشيخ 
صباح األحمد “طيب الله ث��راه وجعل اجلنة 
مثواه”، كما أع��رب عن خالص تهانيه لسموه، 
مبناسبة توليه مقاليد احلكم، متمنياً لسموه كل 
التوفيق والسداد وموفور الصحة ومتام العافية.
و حضر املقابلة وزير شؤون الديوان األميري 
الشيخ علي اجل��راح، ورئيس الديوان األميري 

الشيخ مبارك الفيصل، ونائب وزي��ر شؤون 
الديوان األميري الشيخ محمد العبدالله، ووكيل 
الديوان األميري ومدير مكتب صاحب السمو أمير 

البالد أحمد الفهد ورئيس املراسم والتشريفات 
األميرية الشيخ خالد العبدالله.

م��ن جهة أخ���رى، فقد تلقى ص��اح��ب السمو 

أمير البالد الشيخ نواف األحمد، رسائل تعزية 
م��ن الرئيس اي��غ��ور دودون رئيس جمهورية 
مولدوفا الصديقة، و الرئيس الدكتور جون 

بومبي جوزيف ماغوفولي رئيس جمهورية 
تنزانيا املتحدة الصديقة، و الرئيس إلير ميتا 
رئيس جمهورية ألبانيا، و الرئيس روك مارك 
كرستيان كابوري رئيس جمهورية بوركينا 
ف��اس��و الصديقة، و الرئيس م��ارت��ن فيزكارا 
كورنيهو رئيس جمهورية بيرو الصديقة، أعربوا 
فيها عن خالص تعازيهم وص��ادق مواساتهم 
لسموه، بوفاة صاحب السمو أمير البالد الراحل 
الشيخ صباح األحمد “طيب الله ثراه”، مشيدين 
باملناقب الكرمية لسموه “رحمه الله”، وبجهوده 
البارزة لتعزيز السالم على الصعيدين اإلقليمي 

والدولي.
وقد بعث صاحب السمو أمير البالد الشيخ 
ن��واف األحمد، برسائل جوابية، ضمنها بالغ 
شكره وتقديره على ما عبروا عنه من صادق 
التعازي واملواساة بهذا املصاب اجللل، متمنياً 

سموه لهم موفور الصحة والعافية.

وسموه يستقبل عضو املجلس الرئاسي حلكومة الوفاق الوطني الليبية النائب عبدالسالم كاجمان

. وسموه يستقبل وزير اخلارجية وأعضاء الصندوق الكويتي للتنمية

استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل 
األحمد، بقصر بيان، صباح أمس، رئيس 
مجلس األمة مرزوق الغامن. كما استقبل 
سموه، سمو الشيخ صباح اخلالد رئيس 

مجلس الوزراء.
واستقبل سمو ولي العهد عضو املجلس 
الرئاسي حلكومة الوفاق الوطني الليبية 
النائب عبدالسالم كاجمان، حيث قدم 
لسموه واجب العزاء في وفاة فقيد الوطن 
املغفور له ب��إذن الله تعالى سمو األمير 
ال��راح��ل الشيخ ص��ب��اح األح��م��د “طيب 

الله ثراه”. كما أعرب عن خالص تهانيه 
لسمو ولي العهد مبناسبة توليه والية 
العهد في دول��ة الكويت، متمنياً لسموه 
التوفيق وال��س��داد وللشعب الكويتي 
املزيد من التقدم واالزدهار في ظل القيادة 
احلكيمة لصاحب السمو أم��ي��ر البالد 
الشيخ ن��واف األح��م��د. وحضر املقابلة 
رئيس املراسم والتشريفات بديوان سمو 
ولي العهد الشيخ مبارك صباح السالم. 
واستقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل 
األحمد، وزير اخلارجية الشيخ الدكتور 

أحمد ناصر احملمد ومدير عام الصندوق 
الكويتي للتنمية االقتصادية العربية 
عبدالوهاب البدر و أعضاء مجلس إدارة 

الصندوق.
وق���د أش���اد س��م��وه ب��ج��ه��ود القائمني 
واملسؤولني على إدارة الصندوق الكويتي 
للتنمية، م��ش��ي��داً ب��أدائ��ه وع��ل��ى سرعة 
استجابته لتداعيات جائحة فيروس 

كورونا.
كما استمع رئ��ي��س وأع��ض��اء مجلس 
اإلدارة إل��ى توجيهات سموه السديدة 

واملباشرة ونصائح سموه التي ستكون 
نبراساً لهم في دعم التنمية الدولية.

كما أثنى سموه على اجلهود الدؤوبة 
واإلس��ه��ام��ات الكبيرة ال��ت��ي ي��ق��وم بها 
الصندوق الكويتي للتنمية ملختلف دول 
العالم وت��ق��دمي ال��ع��ون التنموي للدول 
النامية مبا يسهم في دعم مسيرة التنمية 
العاملية انطالقاً من سياسة دولة الكويت 
الثابتة  التي تستجيب للنداءات اإلنسانية 
ف��ي إط��ار التعاون ال��دول��ي، متمنياً لهم 

سموه كل التوفيق والسداد.

ولي العهد يستقبل الغامن وكاجمان ووزير اخلارجية ومدير 
وأعضاء إدارة الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية

رئيس الوزراء يستقبل وزير اخلارجية 
ومدير الصندوق الكويتي للتنمية وعضو 

املجلس الرئاسي حلكومة الوفاق  الليبية

استقبل سمو الشيخ صباح اخلالد رئيس 
مجلس ال����وزراء، ف��ي قصر بيان أم��س، وزي��ر 
اخلارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر احملمد، 
يرافقه مدير ع��ام الصندوق الكويتي للتنمية 
االقتصادية العربية عبدالوهاب البدر. وحضر 
املقابلة أعضاء مجلس إدارة الصندوق الكويتي 

للتنمية االقتصادية.
كما استقبل سمو الشيخ صباح اخلالد رئيس 

مجلس الوزراء، عضو املجلس الرئاسي حلكومة 
الوفاق الوطني الليبية النائب عبدالسالم كاجمان 
والوفد املرافق له، حيث قدم واجب العزاء لسموه 
في وف��اة املغفور له ب��إذن الله تعالى صاحب 
السمو األمير الراحل الشيخ صباح األحمد “طيب 
الله ث��راه وجعل اجلنة مثواه”. وحضر اللقاء 
املستشار بالديوان األميري الدكتور عبدالله 

املعتوق.

سمو الشيخ صباح اخلالد يستقبل وزير اخلارجية وأعضاء الصندوق الكويتي للتنمية

سمو األمير يستقبل مرزوق الغامن

ذك�����رت اإلدارة ال��ع��ام��ة 
ل��ل��ع��الق��ات واإلع�����الم األم��ن��ي 
بوزارة الداخلية أنه وفي إطار 
احل��م��الت األمنية التي تقوم 
بها املؤسسة األمنية لضبط 
األم��ن واالس��ت��ق��رار وم��ط��اردة 
اخل��ارج��ني عن القانون متكن 
ق��ط��اع األم���ن اجل��ن��ائ��ي ممثال 
ب������اإلدارة ال��ع��ام��ة ملكافحة 
امل��خ��درات من ضبط 10 كيلو 
غ��رام��ات م��ن م��ادة الشبو في 

منطقة كبد بحوزة مقيمني من 
جنسيه آسيوية.

وأوض����ح����ت اإلدارة أن 
معلومات وردت إل��ى اإلدارة 
العامة ملكافحة املخدرات تفيد 
بوجود شخصني يحوزان كمية 
كبيرة من املواد املخدرة، وعلى 
الفور مت تكثيف التحريات وجمع 

األدل��ة واملراقبة الدقيقة لهما، 
والتي أك��دت صحة املعلومات، 
وبعد اتخاذ اإلجراءات القانونية 
الالزمة وترتيب عملية وهمية 
ل��ش��راء ك��م��ي��ة م��ن امل���خ���درات، 
مت ض��ب��ط امل��ت��ه��م األول أث��ن��اء 
عملية التسليم، وبالتحقيق 
معه اعترف على شريكه املتهم 

الثاني واإلرش��اد على مسكنهما 
الكائن ف��ي منطقة كبد، وعند 
تفتيش املسكن مت العثور على 
كمية 10 كيلو غرامات من مادة 
الشبو امل��خ��درة. ومت��ت إحالة 
املتهمني واملضبوطات إلى جهة 
االختصاص التخاذ اإلج��راءات 

القانونية الالزمة بحقهما

»األمن اجلنائي« يحيل مقيمني 
10 كيلو »شبو« إلى النيابة بـ 
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تلقى صاحب السمو أمير البالد الشيخ نواف 
األحمد رسالة تهنئة من الرئيسة حليمة يعقوب 
رئيس جمهورية سنغافورة الصديقة، أعربت 
فيها عن خالص تهانيها وتهاني شعب جمهورية 
سنغافورة لسموه، مبناسبة توليه مقاليد احلكم، 
مشيدة بالعالقات الوطيدة بني دول��ة الكويت 

وجمهورية سنغافورة الصديقة، كما ضمنتها 
خالص متنياتها لسموه بدوام التوفيق والسداد.

 وقد بعث صاحب السمو أمير البالد الشيخ 
نواف األحمد برسالة جوابية، أعرب فيها عن 
بالغ شكره وتقديره على ما عبرت عنه فخامتها 
من فيض املشاعر الطيبة، مؤكداً سموه على 

التطلع واحلرص املشترك على تعزيز العالقات 
بني البلدين الصديقني واالرتقاء بأطر التعاون 
القائم بينهما في مختلف امل��ج��االت إل��ى آفاق 
أرحب، ومتمنياً سموه لفخامتها موفور الصحة 
والعافية وللبلد الصديق امل��زي��د م��ن التقدم 

واإلزدهار.

سمو األمير يتلقى رسالة  تهنئة من رئيسة »سنغافورة«

املشتركة العالقات  والهند  والبحرين  اليابان  سفراء  مع   بحث  »الداخلية«  وزير  
اس��ت��ق��ب��ل ن��ائ��ب رئ��ي��س مجلس 
ال�����وزراء ووزي����ر ال��داخ��ل��ي��ة أن��س 
ال��ص��ال��ح ف��ي مكتبه مب��ق��ر وزارة 
الداخلية أمس، السفير فوق العادة 
ومفوض دول��ة اليابان ل��دى دولة 
الكويت ماساتو تاكا أوك��ا، ورحب 
الصالح بضيفه، مؤكداً على عمق 
ع���الق���ات ال��ت��ع��اون ب���ني ال��ب��ل��دي��ن 
الصديقني، ومت خ��الل اللقاء بحث 
ع��دد من املوضوعات ذات التعاون 
املشترك وط��رق تعزيز العالقات 
وت��ب��ادل املعلومات واخل��ب��رات بني 

البلدين الصديقني.
كما استقبل الصالح سفير مملكة 
البحرين الشقيقة لدى دولة الكويت 
ص���الح امل��ال��ك��ي، ح��ي��ث مت ت��ب��ادل 
األح��ادي��ث ال��ودي��ة، وبحث ع��دد من 
القضايا ذات االهتمام املشترك بني 
البلدين الشقيقني، السيما املتعلقة 

باجلوانب األمنية. ومن جانبه أشاد 
السفير البحريني مب��ا مت تناوله 
خالل اللقاء من موضوعات وقضايا 
تتعلق بالشأن األمني، مشيدا مبا 
تقدمه دولة الكويت من جهود حثيثة 

للحفاظ على أمن واستقرار املنطقة.
كما استقبل أنس الصالح، سفير 
جمهورية الهند لدى دول��ة الكويت 
سيبي ج��ورج، و مت في ه��ذا اللقاء 
مناقشة ع��دد من املوضوعات ذات 
االهتمام املشترك، حيث أكد معاليه 
على عمق العالقات التاريخية بني 

البلدين الصديقني.
ومن جهته أعرب سفير جمهورية 
الهند عن تقديره وشكره حلفاوة 
االستقبال وك��رم الضيافة، مشيدا 
مبا حتظى به اجلالية الهندية من 
اهتمام ورعاية من قبل دولة الكويت 

الوزير أنس الصالح يستقبل سفير البحرين صالح املالكيالصديقة.

املواد التي مت  ضبطها


