
 استقبل صاحب السمو أمير البالد 
الشيخ صباح األحمد بقصر السيف صباح 
أمس سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد.
 كما استقبل سموه ر رئيس مجلس 

األمة مرزوق الغامن.
 واستقبل سموه سمو الشيخ جابر 

املبارك رئيس مجلس الوزراء.
 كما استقبل سموه النائب األول لرئيس 
مجلس الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ 

صباح اخلالد.
 واستقبل صاحب السمو أمير البالد 
ال��ش��ي��خ ص��ب��اح األح��م��د رئ��ي��س مجلس 
االم���ة م����رزوق ال��غ��امن واع��ض��اء مكتب 
املجلس ل��دور االنعقاد ال��ع��ادي الثاني 
للفصل التشريعي اخل��ام��س عشر كال 
م��ن ن��ائ��ب رئ��ي��س مجلس األم���ة عيسى 
ال��ك��ن��دري وام���ن س��ر املجلس الدكتور 
ع��ودة الرويعي ومراقب املجلس النائب 
نايف العجمي ورئ��ي��س جلنة الشؤون 
التشريعية والقانونية النائب احلميدي 

السبيعي ورئيس جلنة الشؤون املالية 
واالق��ت��ص��ادي��ة النائب ص��الح خورشيد 
ورئيس جلنة االول��وي��ات النائب احمد 
الفضل وام���ن ع��ام مجلس االم���ة عالم 
الكندري وذل��ك مبناسبة تشكيل هيئة 

املكتب.
 كما استقبل صاحب السمو أمير البالد 
الشيخ صباح األحمد النائب األول لرئيس 
مجلس الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ 
صباح اخلالد ووزير اخلارجية والتعاون 
واالن���دم���اج االف��ري��ق��ي والنيجرين في 
اخلارج بجمهورية النيجر يعقوب احلاج 
حيث سلم سموه رسالة خطية من الرئيس 
محمدو ايسوفو رئيس جمهورية النيجر 
الصديقة تتعلق بالعالقات الثنائية التي 
جتمع البلدين والشعبن الصديقن وسبل 

تنميتها وتعزيزها في املجاالت كافة.
 حضر املقابلة ن��ائ��ب وزي���ر ش��ؤون 
ال��دي��وان األم��ي��ري الشيخ علي اجل��راح 

ونائب وزير اخلارجية خالد اجلارالله.
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الرئيس العراقي يصل اليوم
 إلى البالد في زيارة رسمية 

 يصل إل��ى ال��ب��الد ال��ي��وم االث��ن��ن الرئيس 
الدكتور محمد فؤاد معصوم رئيس جمهورية 

العراق الشقيق والوفد الرسمي املرافق لفخامته 
في زيارة رسمية للبالد يجري فخامته خاللها 

مباحثات رسمية مع صاحب السمو أمير البالد 
الشيخ صباح األحمد.

سموه تسلم رسالة خطية من رئيس النيجر 

أمير البالد يستقبل ولي العهد والغامن واملبارك واخلالد وأعضاء مكتب مجلس األمة ويعقوب احلاج

رئيس مجلس الوزراء يستقبل وزير خارجية النيجر 

املبارك يستقبل وزير خارجية النيجر

سمو أمير البالد يستقبل رئيس مجلس األمة وأعضاء مكتب املجلس

وسموه يستقبل وزير اخلارجية النيجيري يعقوب احلاج

ولي العهد يستقبل الغامن واملبارك 
وبعض الوزراء وأعضاء مكتب مجلس األمة 

 استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد بقصر السيف 
صباح أمس رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن.

 كما استقبل سموه سمو الشيخ جابر املبارك احلمد الصباح 
رئيس مجلس الوزراء.

 واستقبل سموه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع 
الشيخ محمد اخلالد.

 واستقبل سمو ول��ي العهد نائب رئيس مجلس ال��وزراء 
ووزير الداخلية الشيخ خالد اجلراح.

 واستقبل سمو ول��ي العهد نائب رئيس مجلس ال��وزراء 
ووزير املالية أنس الصالح.

 كما استقبل سمو ولي العهد وزير الدولة لشؤون مجلس 
الوزراء ووزير اإلعالم بالوكالة الشيخ محمد العبدالله.

واستقبل سمو ول��ي العهد الشيخ ن��واف األح��م��د رئيس 
مجلس األم��ة م��رزوق الغامن وأع��ض��اء مكتب املجلس لدور 
االنعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي اخلامس عشر كال 
من نائب رئيس مجلس األمة عيسى الكندري وأمن سر املجلس 
الدكتور عودة الرويعي ومراقب املجلس النائب نايف املرداس 
ورئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية النائب احلميدي 
السبيعي ورئيس جلنة الشؤون املالية واالقتصادية النائب 
صالح خورشيد ورئيس جلنة األولويات النائب أحمد الفضل 
وأمن عام مجلس األمة عالم الكندري وذلك مبناسبة تشكيل 

هيئة املكتب.

سمو ولي العهد يستقبل الغامن وأعضاء مكتب مجلس األمة

سمو األمير يبعث ببرقيتي 
تهنئة إلى الفريق الرفاعي 

واملقدم الرشيدي 
  بعث صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح 
األح��م��د ببرقيتي تهنئة إل��ى الفريق رك��ن مهندس 
هاشم ع��ب��دال��رزاق الرفاعي وكيل احل��رس الوطني 
مبناسبة منحه »وس��ام جوقة الشرف« وإل��ى املقدم 
أنور نابي الرشيدي مبناسبة منحه »وسام الشرف« 
من قبل اجلمهورية الفرنسية الصديقة وذلك تقديرا 

إلسهاماتهما في املجال العسكري بن البلدين.
 مشيدا سموه بهذا التكرمي املتميز ومتمنيا لهما دوام 

التوفيق والنجاح.
 وب��ع��ث سمو ول��ي العهد الشيخ ن���واف األحمد 
ببرقيتي تهنئة إل��ى ال��ف��ري��ق رك��ن مهندس هاشم 
عبدالرزاق الرفاعي وكيل احلرس الوطني مبناسبة 
منحه »وس��ام جوقة الشرف« وإلى املقدم أنور نابي 
الرشيدي مبناسبة منحه »وس��ام الشرف« من قبل 
اجلمهورية الفرنسية الصديقة متمنيا سموه لهما دوام 

التوفيق والنجاح.
 كما بعث سمو الشيخ جابر املبارك رئيس مجلس 

الوزراء ببرقيتي تهنئة مماثلتن.

..ويهنئ أمير موناكو 
بالعيد الوطني 

 بعث صاحب السمو أمير ال��ب��الد الشيخ صباح 
األحمد ببرقية تهنئة الى صاحب السمو األمير ألبرت 
الثاني أمير موناكو الصديقة عبر فيها سموه رعاه 
الله عن خالص تهانيه مبناسبة العيد الوطني إلمارة 
موناكو متمنيا لسموه موفور الصحة ولشعب موناكو 

الصديق دوام التقدم واالزدهار.
 وب��ع��ث سمو ول��ي العهد الشيخ ن���واف األحمد 
ببرقية تهنئة الى صاحب السمو األمير ألبرت الثاني 
أمير موناكو الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه 
مبناسبة العيد الوطني إلمارة موناكو راجيا لسموه 

موفور الصحة والعافية.
 كما بعث سمو الشيخ جابر املبارك رئيس مجلس 

الوزراء ببرقية تهنئة مماثلة.

وسموه يستقبل الشيخ خالد اجلراح

 استقبل سمو الشيخ جابر امل��ب��ارك رئيس 
مجلس ال����وزراء ف��ي قصر السيف أم��س وزي��ر 
اخل��ارج��ي��ة وال��ت��ع��اون واالن���دم���اج االف��ري��ق��ي 
والنيجرين ف��ي اخل���ارج بجمهورية النيجر 
الصديقة إبراهيم احلاج والوفد املرافق له وذلك 

مبناسبة زيارته للبالد.
حضر املقابلة نائب وزير اخلارجية خالد اجلار 
الله ورئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء الشيخة 
اعتماد اخلالد وسفير دولة الكويت لدى جمهورية 
بنن واحملال إلى جمهورية النيجر فيصل املسيليم

صباح اخلالد يترأس وفد الكويت 
في اجتماع مجلس اجلامعة العربية 

 توجه الشيخ صباح اخلالد النائب األول لرئيس 
مجلس ال���وزراء وزي��ر اخلارجية أم��س األح��د إلى 
القاهرة ل��ت��رؤس وف��د دول��ة الكويت امل��ش��ارك في 
اجتماع مجلس جامعة ال��دول العربية اليوم على 
املستوى ال��وزاري في دورة غير عادية بناء على 
دعوة اململكة العربية السعودية وتأييد كل من دولة 
الكويت ودول��ة اإلم��ارات العربية املتحدة ومملكة 
البحرين إثر ما تعرضت له السعودية من اعتداء 
متثل بإطالق صاروخ باليستي من داخل األراضي 
اليمنية باجتاه مدينة الرياض وكذلك ما تعرضت 
ل��ه البحرين م��ن عمل إره��اب��ي تخريبي بتفجير 
أنابيب النفط. ويضم وفد دول��ة الكويت املشارك 

مساعد وزير اخلارجية لشؤون مكتب النائب األول 
لرئيس مجلس ال���وزراء وزي��ر اخلارجية السفير 
الشيخ الدكتور أحمد ناصر احملمد ومساعد وزير 
اخلارجية لشؤون الوطن العربي السفير عزيز 
الديحاني ومندوب دولة الكويت الدائم لدى جامعة 
الدول العربية أحمد البكر وعدد من كبار املسؤولن 
في وزارة اخلارجية. وكان في وداع الشيخ صباح 
اخلالد على أرض املطار مساعد وزي��ر اخلارجية 
لشؤون املراسم السفير ض��اري العجران ونائب 
مساعد وزير اخلارجية لشؤون مكتب النائب األول 
لرئيس مجلس ال���وزراء وزي��ر اخلارجية السفير 

صالح اللوغاني.


