
استقبل صاحب السمو أمير 
ال��ب��اد ال��ش��ي��خ ص��ب��اح األح��م��د 
بقصر بيان صباح أمس رئيس 

مجلس األمة مرزوق الغامن.
 ك��م��ا اس��ت��ق��ب��ل س��م��وه سمو 
ال��ش��ي��خ ج��اب��ر امل���ب���ارك رئيس 

مجلس الوزراء.
 واستقبل سموه النائب األول 
لرئيس مجلس ال���وزراء ووزي��ر 

اخلارجية الشيخ صباح اخلالد.
واستقبل صاحب السمو أمير 
ال��ب��اد ال��ش��ي��خ ص��ب��اح األح��م��د 
رئ��ي��س م��ج��ل��س األم����ة م���رزوق 
الغامن ورئيس املجلس الوطني 
بجمهورية ال��س��ودان الشقيقة 
البروفيسور إبراهيم أحمد عمر 
وال��وف��د الرسمي امل��راف��ق وذل��ك 

مبناسبة زيارته الرسمية للباد.
 ح��ض��ر امل��ق��اب��ل��ة املستشار 
بالديوان األميري محمد ضيف 
الله شرار ورئيس جلنة الصداقة 
الكويتية ال��س��ودان��ي��ة النائب 

شعيب املويزري.
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سمو األمير تسلم  رسالة خطية من أمير قطر
استقبل صاحب السمو أمير الباد الشيخ 
ص��ب��اح األح��م��د ب��ق��ص��ر ب��ي��ان ص��ب��اح أم��س 
وب��ح��ض��ور سمو ول��ي العهد الشيخ ن��واف 
األحمد استقبل سموه وزير خارجية دولة قطر 

الشقيقة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني 
والوفد املرافق حيث سلم سموه رسالة خطية 
من أخيه صاحب السمو الشيخ متيم بن حمد آل 
ثاني أمير دولة قطر تتعلق بالعاقات األخوية 

الطيبة بني البلدين والشعبني الشقيقني وآخر 
املستجدات على الساحتني اإلقليمية والدولية.

 حضر املقابلة النائب األول لرئيس مجلس 
الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ صباح اخلالد 

واملستشار بالديوان األميري محمد ضيف الله 
شرار ووزي��ر الدولة لشؤون مجلس ال��وزراء 
ووزير اإلعام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله 

ونائب وزير اخلارجية خالد اجلارالله.

أمير الباد مستقبا الغامن

أمير البالد يستقبل الغامن واملبارك وصباح اخلالد ورئيس املجلس الوطني السوداني

استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد 
بقصر بيان صباح أم��س رئيس مجلس األم��ة 

مرزوق الغامن.
 كما استقبل سمو ولي العهد سمو الشيخ جابر 

املبارك رئيس مجلس الوزراء.
 واستقبل سموه النائب األول لرئيس مجلس 

الوزراء 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 

الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد اجلراح.
 واستقبل سموه رئيس الهيئة العامة للطيران 

املدني الشيخ سلمان احلمود.

 واستقبل سمو ولي العهد وزير الدولة لشؤون 
اإلسكان ووزي��ر الدولة لشؤون اخلدمات ياسر 

أبل.
 كما استقبل سمو ول��ي العهد الشيخ نواف 
األحمد وزير األوقاف والشؤون اإلسامية ووزير 

الدولة لشؤون البلدية محمد اجلبري.
واستقبل سمو ول��ي العهد الشيخ ن��واف 
األحمد الفريق الركن مهندس هاشم الرفاعي 
وكيل احلرس الوطني واللواء جمال ذياب مدير 
دي��وان نائب رئيس احل��رس الوطني والعميد 
ركن بدر عبدالله حمد قائد العمليات واألرك��ان 
والعميد رياض محمد طواري قائد الشؤون املالية 

والتجهيز.

سموه استقبل احلمود وأبل واجلبري والرفاعي

ولي العهد يستقبل الغامن و املبارك 
وصباح اخلالد ومحمد اخلالد واجلراح 

ولي العهد مستقبا الغامن

سموه مستقبا املبارك

الغامن يستنكر الهجوم اإلرهابي 
على أحد املطاعم في بوركينافاسو 

مرزوق الغامن

بعث رئيس مجلس االم��ة م��رزوق 
الغامن أمس الثاثاء ببرقية الى رئيس 
اجل��م��ع��ي��ة ال��وط��ن��ي��ة ف��ي جمهورية 
بوركينافاسو ساليف ديالو عبر فيها 
عن خالص ال��ع��زاء وص��ادق املواساة 
ب��ض��ح��اي��ا ال��ه��ج��وم اإلره���اب���ي اآلث��م 
على رواد أح��د املطاعم في العاصمة 
واغادوغو وأسفر عن سقوط عدد من 

القتلى واجلرحى.
وأع�����رب ال���غ���امن ف���ي ب��رق��ي��ت��ه عن 
استنكاره الشديد لهذا الهجوم وأي 
عمل  إرهابي يستهدف أرواح األبرياء 
ويخل بأمن واستقرار ال��دول وسامة 

مواطنيها.
وأكد تضامن الكويت التام والكامل مع 
كل ما تتخذه بوركينافاسو من إجراءات 

للحفاظ على أمنها واستقرارها مشددا 
على احلاجة إلى عمل اقليمي ودولي 
جماعي ومنظم ملكافحة االرهاب بكافة 

صوره وأشكاله.
ودعا الغامن املولى تعالى ان يتغمد 
القتلى بواسع رحمته ويلهم ذويهم 
الصبر والسلوان ومين على اجلرحى 

بالشفاء العاجل.

اك����د س��ف��ي��ر دول����ة ال��ك��وي��ت ل��دى 
جمهورية ال��ص��ني الشعبية سميح 
حيات اليوم االرب��ع��اء اهمية الزيارة 
الرسمية التي سيقوم بها نائب رئيس 
مجلس الدولة الصيني تشانغ قاو لي 
للكويت في ال21 من الشهر اجل��اري 
نظرا لتزامنها م��ع ت��ط��ورات اقليمية 
ودولية ولكونها االولى ملسؤول صيني 

بهذا املستوى منذ عشرة أعوام.
وق���ال ح��ي��ات ف��ي تصريح لوكالة 
االن��ب��اء الكويتية )ك��ون��ا( ان الكويت 
حترص على هذه الزيارة التي تستمر 
ث��اث��ة اي����ام ألن��ه��ا م��ح��ط��ة ه��ام��ة في 
العاقات الكويتية - الصينية مؤكدا ان 
هذه الزيارة واالتفاقيات التي ستوقع 
خالها ستؤدي دورا كبيرا في تعزيز 

التقارب بني البلدين في املرحلة املقبلة.
واض����اف ان »امل���س���ؤول الصيني 
سيلتقي خ���ال ال���زي���ارة س��م��و امير 
الصباح وسمو رئيس مجلس الوزراء ال��ب��اد الشيخ صباح االح��م��د اجلابر 

الشيخ جابر امل��ب��ارك احلمد الصباح 
والنائب االول لرئيس مجلس الوزراء 
ووزير اخلارجية الشيخ صباح خالد 
احلمد الصباح وكبار املسؤولني في 
الباد ورئيس جمعية الصداقة العليا 
الكويتية - الصينية ف���ؤاد الغامن 

وأعضاء اجلمعية.
وق���ال ان امل��ب��اح��ث��ات الكويتية - 
الصينية ستتناول مختلف قضايا 
التعاون السياسي واالقتصادي اذ عقد 
اجلانبان العزم على رفع حجم التبادل 
التجاري املشترك وزيادة االستثمارات 
املتبادلة فضا عن تبادل وجهات النظر 

حول قضايا املنطقة الرئيسية.
واضاف حيات ان استمرار وتعزيز 
التقارب والتعاون بني البلدين يعد 
منوذجا مميزا للعاقات االستراتيجية 
م��ن��وه��ا ب���ان ال���زي���ارة س��ت��س��اه��م في 
تأسيس أرضية صلبة وقوية لتعزيز 
عاقات البلدين وستشكل محطة مهمة 

وعامة ب��ارزة في العاقة التاريخية 
وامل��ت��ج��ذرة ب��ني الكويت وال��ص��ني في 

مختلف املجاالت.
واشار الى ان توقيت زيارة املسؤول 
الصيني للباد يحمل معاني ودالالت 
إقليمية ودول��ي��ة مهمة وعميقة تؤكد 
البعد االستراتيجي لعاقات الصداقة 
الوطيدة التي تربط البلدين وشعبيهما 

على جميع املستويات واألصعدة.
واعتبر السفير حيات هذه الزيارة 
ف��رص��ة لتأكيد التطور الكبير ال��ذي 
تشهده العاقات الكويتية - الصينية 
في الوقت احلالي مشيرا إلى أن الروابط 
بني شعبي البلدين ستزداد قوة ومتانة.

ويتوقع ان توسع هذه الزيارة حجم 
التعاون بني البلدين في ظل معطيات 
إيجابية السيما أن دولة الكويت حتتل 
مركزا متقدما في قائمة االستثمارات 
العربية في الصني فيما ي��زداد حجم 

التبادل التجاري بصورة سريعة.

كونها األولى بهذا املستوى منذ عشرة أعوام

حيات يؤكد أهمية زيارة مسؤول صيني رفيع للكويت األسبوع املقبل 

سميح حيات

املبارك مستقبا رئيس املجلس الوطني السوداني

املبارك يستقبل 
رئيس املجلس 

الوطني في السودان
استقبل سمو الشيخ جابر امل��ب��ارك رئيس مجلس 
الوزراء في قصر بيان أمس رئيس املجلس الوطني في 
جمهورية السودان الشقيقة إبراهيم أحمد عمر والوفد 
املرافق له وبحضور رئيس بعثة الشرف املرافقة النائب 

شعيب املويزري مبناسبة زيارته الباد.
حضر املقابلة رئيس دي���وان سمو رئيس مجلس 
ال���وزراء الشيخة اعتماد اخلالد وسفير الكويت لدى 

جمهورية السودان الشقيقة بسام القبندي.

اخلالد يستقبل وزير خارجية قطر 
 استقبل الشيخ صباح 
خالد احلمد الصباح النائب 
األول ل��رئ��ي��س مجلس 
الوزراء ووزير اخلارجية 
على أرض امل��ط��ار اليوم 
األرب��ع��اء وزي��ر خارجية 
دولة قطر الشقيقة الشيخ 
محمد بن عبدالرحمن آل 
ث��ان��ي مبناسبة زي��ارت��ه 

الرسمية للباد.
وحضر االستقبال نائب 
وزي��ر اخلارجية السفير 
خالد اجلارالله ومساعد 
وزي��ر اخلارجية لشؤون 
امل��راس��م السفير ض��اري 
العجران وع��دد من كبار 
امل���س���ؤول���ني ف���ي وزارة 

اخلارجية.

سموه مستقبا املبارك

اخلالد مستقبا وزير خارجية قطر

اخلضر مستقبا غشيجوش

اخلضر يستقبل سفير 
جمهورية بولندا 

اس��ت��ق��ب��ل س��ع��ادة رئ��ي��س األرك���ان 
العامة للجيش الفريق ال��رك��ن محمد 
خ��ال��د اخل��ض��ر مبكتبه ص��ب��اح ال��ي��وم 
سعادة سفير جمهورية بولندا الصديقة 
لدى الباد السيد غشيجوش اولشاك 
يرافقه امللحق العسكري البولندي املقيم 
باململكة العربية السعودية الشقيقة 

املقدم تكول أندرجيز زاكوسكي.
حيث مت خال اللقاء تبادل األحاديث 
الودية ومناقشة أهم األمور واملواضيع 
ذات االهتمام املشترك، ال سيما املتعلقة 

باجلوانب العسكرية. 
حضر اللقاء مدير العمليات املشتركة 

العميد الركن محمد الظفيري.


