ممثل سمو األمير يصل إلى اليابان حلضور
حفل تنصيب اإلمبراطور ناروهيتو
وص��ل ممثل صاحب السمو أمير ال��ب�لاد الشيخ صباح
األحمد سمو الشيخ ناصر احملمد إلى اليابان الصديقة وذلك
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لتمثيل سموه في حفل تنصيب جاللة اإلمبراطور ناروهيتو
إمبراطورا لليابان .وقد كان في استقبال ممثل سموه املساعد

اخلاص لوزير اخلارجية في اليابان نوريهيروا وكودا وسفير
دولة الكويت لدى اليابان حسن محمد زمان.
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سموه استقبل ولي العهد والغامن واملبارك وأعضاء الشعبة البرملانية وبعض الوزراء

األمير :التعاون البناء بني السلطتني يعزز دولة املؤسسات وسيادة القانون
ا ل � � �ع � � �م� � ��ل ع � � �ل� � ��ى د ع � � � � ��م م � � �ك� � ��ا ن� � ��ة ا ل � � �ك � � ��و ي � � ��ت ا ل� � � �ت � � ��ي حت � � �ظ� � ��ى ب� � � ��ا ح� � � �ت� � � ��رام و ت � � �ق � � ��د ي � � ��ر دول ا ل� � �ع � ��ا ل � ��م

سمو األمير يستقبل الغامن وأعضاء الشعبة البرملانية املشاركني في أعمال مؤمتر االحتاد البرملاني الدولي
استقبل صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح
األحمد بقصر بيان صباح أمس سمو ولي العهد الشيخ
ن��واف األحمد .واستقبل سموه رئيس مجلس األمة
مرزوق الغامن وأعضاء الشعبة البرملانية املشاركني
في أعمال مؤمتر االحتاد البرملاني الدولي الـ  141الذي
عقد في العاصمة بلغراد بجمهورية صربيا.
وقد زودهم سموه بتوجيهاته السامية وحثهم على
املساهمة في تعزيز أمن واستقرار الوطن العزيز من
خالل العمل كأسرة واحدة وأخذ العبر والدروس حول
ما يجري في دول املنطقة .مؤكدا سموه لهم ضرورة
استذكار النعم التي من الله سبحانه وتعالى بها على
وطننا والعمل على دع��م مكانة دول��ة الكويت التي
حتظى باحترام وتقدير دول العالم.
معربا سموه عن أهمية التعاون البناء بني السلطتني
التشريعية والتنفيذية لتعزيز دول��ة املؤسسات
وسيادة القانون وذل��ك في إط��ار التمسك بالدستور
والنهج الدميقراطي الذي توارثه أهل الكويت وجبلوا
عليه مبا يكفل حرية النقد والتعبير في إطار القانون.
كما استقبل سموه سمو الشيخ جابر املبارك رئيس
مجلس الوزراء .واستقبل سموه نائب رئيس مجلس
الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ صباح اخلالد.
كما استقبل سموه نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية الشيخ خالد اجلراح .واستقبل
س��م��وه ن��ائ��ب رئ��ي��س مجلس ال����وزراء ووزي��ر
الدولة لشؤون مجلس ال��وزراء أنس الصالح.
كما استقبل سموه عددا من الوزراء وذلك للسالم
على سموه.

سمو األمير يتلقى رسالة تهنئة من رئيس البرملان التونسي بالنيابة
تلقى صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد برقية
تهنئة من عبد الفتاح مورو رئيس مجلس نواب الشعب بالنيابة
في اجلمهورية التونسية الشقيقة أعرب فيها معاليه عن خالص
تهانيه بعودة سموه إلى أرض الوطن العزيز بعد إستكمال

 ..وسموه يستقبل عددا ً من الوزراء

أمير البالد يتلقى رسالة تهنئة من النائب األول ووزير الدفاع
تلقى صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد رسالة
تهنئة من الشيخ ناصر صباح األحمد النائب األول لرئيس
مجلس ال��وزراء ووزير الدفاع مبناسبة عودة سموه إلى أرض
الوطن العزيز بعد استكمال الفحوصات الطبية التي تكللت
بفضل الله تعالى ومنته بالتوفيق والنجاح هذا نصها« :سيدي
حضرة صاحب السمو أمير البالد القائد األعلى للقوات املسلحة
الشيخ صباح األحمد اجلابر الصباح حفظه الله ورعاه.
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،يشرفني أن أرفع ملقام
سموكم الكرمي بإسمي ونيابة عن أبنائك منتسبي وزارة الدفاع
أصدق التهاني وأطيب األمنيات مبناسبة عودتكم امليمونة إلى
أرض الوطن ساملا معافى وذلك بعد الفحوصات الطبية التي
أجريت لسموكم وتكللت بفضل الله وتوفيقه بالنجاح داعني
املولى عز وجل أن يدمي على سموكم الصحة والعافية ملواصلة

مسيرة العطاء لهذا البلد العزيز في ظل قيادتكم وتوجيهاتكم
احلكيمة.حفظكم الله ورعاكم من كل مكروه.
وقد بعث صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد
برسالة شكر جوابية إلى الشيخ ناصر صباح األحمد النائب
األول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ضمنها سموه خالص
شكره وتقديره على ما عبر عنه معاليه ومنتسبي وزارة الدفاع
من مشاعر طيبة ودعاء صادق وتهنئة بعودة سموه رعاه الله
إلى أرض الوطن العزيز بعد استكمال الفحوصات الطبية التي
تكللت بفضل الله تعالى ومنته بالتوفيق والنجاح ،سائال سموه
املولى تعالى أن يحفظ الوطن الغالي ويدمي عليه نعمة األمن
واألمان والرخاء ويوفق اجلميع لكل ما فيه خير وخدمة الوطن
الغالي ورفعة شأنه ويسدد اخلطى لتحقيق كل ما يتطلع إليه من
تقدم ومنو وإزدهار.

ولي العهد يستقبل الغامن واملبارك
ووفد الشعبة البرملانية وبعض الوزراء
استقبل سمو ول��ي العهد الشيخ ن��واف األحمد
بقصر ب��ي��ان ص��ب��اح أم���س رئ��ي��س مجلس األم��ة
م��رزوق الغامن ووف��د الشعبة البرملانية املشارك
مؤمتر االحتاد البرملاني الدولي الـ ( 141بلغراد -
جمهورية صربيا) خالل الفترة من  17 - 12أكتوبر
 .2019واستقبل سمو ولي العهد سمو الشيخ جابر
املبارك رئيس مجلس الوزراء.
كما استقبل سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس
ال��وزراء ووزي��ر اخلارجية الشيخ صباح اخلالد.
كما استقبل سمو وولي العهد نائب رئيس مجلس
ال���وزراء ووزي��ر الداخلية الشيخ خالد اجل��راح.
واستقبل سمو ول��ي العهد نائب رئيس مجلس
الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس
الصالح.
واستقبل سمو ولي العهد عددا من الوزراء وذلك
لتقدمي التهنئة لسموه مبناسبة ع��ودة صاحب
السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد ساملا معافى
إلى أرض الوطن بعد إجراء الفحوصات الطبية التي
تكللت بفضل من الله وتوفيقه بالنجاح.

الفحوصات الطبية التي تكللت بفضل الله تعالى ومنته بالتوفيق
والنجاح سائال املولى تعالى أن يدمي على سموه موفور الصحة
ومت��ام العافية .وق��د بعث صاحب السمو أمير البالد الشيخ
صباح األحمد برقية شكر جوابية إلى عبد الفتاح مورو رئيس

مجلس نواب الشعب بالنيابة في اجلمهورية التونسية الشقيقة
ضمنها سموه خالص شكره وتقديره على ما أعرب عنه معاليه
من تهاني وطيب املشاعر وصادق الدعاء متمنيا سموه ملعاليه
موفور الصحة والعافية ودوام التوفيق والسداد.

سمو ولي العهد يستقبل الشيخ صباح اخلالد

وسموه تلقى تهنئة من الشيخ مبارك العبدالله
تلقى صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد رسالة
تهنئة من أخيه الشيخ مبارك العبدالله مبناسبة عودة سموه إلى
أرض الوطن العزيز بعد استكمال الفحوصات الطبية التي تكللت
بفضل الله تعالى ومنته بالتوفيق والنجاح هذا نصها« :سيدي
حضرة صاحب السمو الشيخ صباح األحمد اجلابر الصباح
حفظه الله السالم عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،احلمدلله حمدا
كثيرا والشكر له على نعمه والتي جتلت في سالمة وع��ودة
سموكم امليمونة إلى أرض الوطن ساملا معافى بعد الفحوصات
الطبية التي تكللت بالنجاح والتوفيق والشفاء .ويطيب لي في
هذه املناسبة أن أرف��ع إلى مقام سموكم الكرمي أسمى التهاني
وأطيب التمنيات مبناسبة عودتكم املباركة بالسالمة إلى أرض

الوطن.
سائال املولى عز وجل أن يدمي عليكم موفور الصحة والعافية
وأن يحفظكم ذخرا للكويت وراعيا للنهضة والتقدم واالزدهار.
وقد بعث صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد
رسالة شكر جوابية ألخيه الشيخ مبارك العبدالله ضمنها
سموه خالص شكره على ما عبر عنه من تهان ومشاعر طيبة
ودعاء صادق مبناسبة عودة سموه إلى أرض الوطن العزيز بعد
استكمال الفحوصات الطبية التي تكللت بفضل الله تعالى ومنته
بالتوفيق والنجاح .مبتهال سموه إلى املولى تعالى أن يحفظ
الوطن الغالي وهو ينعم باألمن واألمان والرخاء ويوفق أبناءه
خلدمته واالرتقاء مبساره التنموي الطموح نحو آفاق التقدم
والرقي واالزدهار وأن يدمي عليه موفور الصحة والعافية.

رئيس مجلس الوزراء يتوجه
إلى القاهرة في زيارة رسمية
غادر سمو الشيخ جابر املبارك رئيس
مجلس ال���وزراء وال��وف��د امل��راف��ق لسموه
البالد أمس متجها إلى القاهرة في زيارة
رسمية جلمهورية مصر العربية الشقيقة
تستغرق يومني بدعوة رسمية من رئيس
مجلس ال���وزراء الدكتور مصطفى كمال
مدبولي.
وك��ان ف��ي مقدمة م��ودع��ي سموه على
أرض مطار الكويت الدولي نائب رئيس
مجلس األمة عيسى الكندري و نائب رئيس
مجلس ال���وزراء ووزي��ر الداخلية الشيخ
خالد اجل��راح الصباح وع��دد من الشيوخ
والوزراء واملستشارين وكبار قادة اجليش
وال��ش��رط��ة واحل���رس ال��وط��ن��ي واإلدارة
العامة لالطفاء وكبار املسؤولني بالدولة
وديوان رئيس مجلس الوزراء.
ويرافق سموه وفد رسمي رفيع املستوى
يضم كال من رئيس غرفة جتارة وصناعة
الكويت ورئيس الوفد التجاري املرافق

سمو الشيخ جابر املبارك لدى مغادرته البالد

علي الغامن و نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزي��ر اخلارجية الشيخ صباح اخلالد و
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة
لشؤون مجلس ال���وزراء أن��س الصالح و
وزي��ر التجارة والصناعة ووزي��ر الدولة

لشؤون اخلدمات خالد الروضان و وزير
النفط ووزير الكهرباء واملاء الدكتور خالد
الفاضل و نائب وزير اخلارجية خالد اجلار
الله وع��دد من كبار املسؤولني في ديوان
رئيس مجلس الوزراء ووزارة اخلارجية.

