
املبارك يستقبل األمني العام ملجلس التعاون اخلليجي
استقبل سمو الشيخ جابر املبارك أمس الدكتور عبداللطيف الزياني وذلك مبناسبة انتهاء مهام عمله كأمني عام ملجلس التعاون لدول اخلليج العربية.

2

األمير يستقبل ولي العهد والغامن واملبارك واخلالد واملطاوعة
 واملنصور والزياني ووزير الدفاع العراقي

استقبل صاحب السمو أمير البالد الشيخ 
صباح األحمد 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 سموه سمو الشيخ صباح اخلالد 
رئيس مجلس الوزراء.

واستقبل سموه رئيس املجلس األعلى 
للقضاء ورئيس محكمة التمييز ورئيس 
احمل��ك��م��ة ال��دس��ت��وري��ة امل��س��ت��ش��ار يوسف 

املطاوعة. كما استقبل سموه األم��ني العام 
ملجلس ال��ت��ع��اون ل���دول اخلليج العربية 
الدكتور عبداللطيف الزياني، وذلك مبناسبة 
زي��ارت��ه ل��ل��ب��الد. وق��د أه���دى س��م��وه هدية 

تذكارية بهذه املناسبة.

واستقبل سموه نائب رئيس مجلس 
ال�����وزراء ووزي����ر ال���دف���اع ال��ش��ي��خ أحمد 
املنصور، حيث ق��دم لسموه نائب رئيس 
األرك����ان ال��ع��ام��ة للجيش ال��ف��ري��ق الركن 
الشيخ خالد صالح الصباح، وذلك مبناسبة 

تعيينه مبنصبه اجلديد.
كما استقبل سموه نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد املنصور 
ووزي��ر الدفاع بجمهورية العراق الشقيق 
جناح حسن الشمري وذلك مبناسبة زيارته 

ل��ل��ب��الد. وح��ض��ر امل��ق��اب��الت وزي���ر ش��ؤون 
الديوان األميري الشيخ علي اجلراح ووزير 
اخلارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر احملمد 
ورئيس األركان العامة للجيش محمد خالد 

اخلضر.

استقبل سمو الشيخ صباح اخلالد رئيس 
مجلس ال����وزراء ف��ي قصر بيان أم��س نائب 
رئيس مجلس ال��وزراء ووزي��ر الدفاع الشيخ 
أحمد املنصور، حيث قدم لسموه نائب رئيس 
األرك��ان العامة للجيش الفريق الركن الشيخ 
خالد صالح الصباح وذلك مبناسبة تعيينه في 
منصبه اجلديد.حضر املقابلة رئيس األركان 
العامة للجيش الفريق ال��رك��ن محمد خالد 

اخلضر.

كما استقبل سمو الشيخ صباح اخلالد 
رئيس مجلس الوزراء وبحضور نائب رئيس 
مجلس ال���وزراء ووزي��ر الدفاع الشيخ أحمد 
املنصور وزي��ر الدفاع في جمهورية العراق 
الشقيق جناح حسن الشمري والوفد املرافق له 
وذلك مبناسبة زيارته للبالد. وحضر املقابلة 
رئيس األرك��ان العامة للجيش الفريق الركن 
محمد خالد اخلضر ون��ائ��ب رئيس األرك��ان 
العامة للجيش الفريق الركن الشيخ خالد 

صالح الصباح.
واستقبل سمو الشيخ صباح اخلالد رئيس 
مجلس ال���وزراء وبحضور وزي��ر اخلارجية 
الشيخ الدكتور أحمد ناصر احملمد األمني العام 
ملجلس التعاون لدول اخلليج العربية الدكتور 
عبداللطيف الزياني والوفد املرافق له وذلك 
مبناسبة زيارته للبالد. وحضر املقابلة مساعد 
وزير اخلارجية لشؤون مجلس التعاون لدول 

اخلليج العربية السفير ناصر حجي املزين.

صباح اخلالد  يستقبل املنصور ووزير الدفاع 
العراقي والزياني

سمو الشيخ صباح اخلالد يستقبل وزير الدفاع العراقي
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أمير البالد يتلقى هدية تذكارية من الدكتور عبداللطيف الزياني.. وسموه يستقبل وزير الدفاع العراقي جناح حسن الشمريسمو األمير يستقبل مرزوق الغامن

ولي العهد يستقبل الغامن واملبارك واخلالد واملطاوعة والزياني واملنصور

استقبل سمو ول��ي العهد الشيخ ن��واف األحمد بقصر بيان 
صباح أمس رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن.

كما استقبل سمو ول��ي العهد سمو الشيخ جابر امل��ب��ارك. 
واستقبل سمو ول��ي العهد سمو الشيخ صباح اخلالد رئيس 

مجلس الوزراء.

واستقبل سمو ول��ي العهد رئيس املجلس األعلى للقضاء 
ورئيس محكمة التمييز ورئيس احملكمة الدستورية املستشار 

يوسف املطاوعة.
كما استقبل سمو ولي العهد األمني العام ملجلس التعاون لدول 
اخلليج العربية الدكتور عبداللطيف الزياني، وذلك مبناسبة 

زيارته للبالد. وحضر املقابلة وزير اخلارجية الشيخ الدكتور 
أحمد ناصر احملمد و رئيس املراسم والتشريفات بديوان سمو 

ولي العهد الشيخ مبارك صباح السالم.
واستقبل سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير 
الدفاع الشيخ أحمد املنصور ورئيس األرك��ان العامة للجيش 

الفريق ركن محمد خالد اخلضر، حيث قدم لسموه نائب رئيس 
األركان العامة للجيش الفريق ركن الشيخ خالد صالح الصباح، 

وذلك مبناسبة تعيينه في منصبه اجلديد.
واستقبل سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير 

الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح.

ولي العهد يستقبل أنس الصالح.. وسموه يستقبل الشيخ أحمد املنصور والفريق ركن محمد خالد اخلضر و الفريق ركن الشيخ خالد صالح الصباحسمو ولي العهد يستقبل سمو الشيخ جابر املبارك

 اج���ت���م���ع ن����ائ����ب وزي����ر 
اخل��ارج��ي��ة خ��ال��د اجل��ارال��ل��ه 
أم��س م��ع املستشار الرئاسي 
للعمال الفلبينيني والعامالت 
الفلبينيات ب��اخل��ارج الوزير 
عبدالله ماماو الذي يقوم بزيارة 

للبالد والوفد املرافق له.
وق��د مت خ��الل اللقاء بحث 
عدد من أوجه العالقات الثنائية 
بني البلدين خاصة ما يتصل 
منها في احلظر ال��ذي فرضته 
الفلبني على إرسال العمالة الى 
دول��ة الكويت بسبب جرمية 
القتل التي تعرضت لها إحدى 

العامالت املنزليات.
 وقد أشاد املستشار الرئاسي 
الفلبيني م��ام��او ب��اإلج��راءات 
القانونية التي اتخذتها دولة 
الكويت حيث مت االتفاق على 
عقد اجتماع يضم املسؤولني 
في البلدين خالل النصف األول 
من شهر فبراير القادم ملناقشة 
االت��ف��اق��ي��ة العمالية ال��ت��ي مت 
التوقيع عليها عام 2018 وذلك 
ف��ي ض���وء ع��الق��ات ال��ص��داق��ة 
بني دول��ة الكويت وجمهورية 
الفلبني ورغبتهما املشتركة 
ف���ي ت��وط��ي��ده��ا وت��ع��زي��زه��ا 
وجت���اوز األزم���ة ال��ت��ي ط��رأت 
م���ؤخ���را مب���ا ي��ح��ق��ق مصالح 
البلدين وشعبيهما الصديقني. 

وح��ض��ر اللقاء مساعد وزي��ر 
اخلارجية لشؤون آسيا السفير 
علي سليمان السعيد ومساعد 
وزير اخلارجية لشؤون مكتب 
ن��ائ��ب ال��وزي��ر السفير أيهم 
عبداللطيف العمر.كما اجتمع 
ن��ائ��ب ووزي���ر اخل��ارج��ي��ة في 
وق��ت الح��ق م��ع نائبة املمثلة 
اخل��اص��ة ل��ألم��ني ال��ع��ام لألمم 

املتحدة للشؤون السياسية 
واملساعدة االنتخابية اليس 
وول��ب��ول ال��ت��ي ت��ق��وم ب��زي��ارة 

للبالد والوفد املرافق لها.
ومت خ����الل ال��ل��ق��اء بحث 
ال��ت��ط��ورات املتصلة بالبحث 
ع���ن األس������رى وامل��ف��ق��ودي��ن 
الكويتيني واملمتلكات الكويتية 
واألرش���ي���ف ال��وط��ن��ي اض��اف��ة 

إل��ى األنشطة التي تقوم بها 
بعثة االمم املتحدة ملساعدة 
العراق. وحضر اللقاء مساعد 
وزير اخلارجية لشؤون مكتب 
نائب الوزير السفير أيهم العمر 
وم��س��اع��د وزي����ر اخل��ارج��ي��ة 
ل��ش��ؤون امل��ن��ظ��م��ات ال��دول��ي��ة 
الوزير املفوض ناصر عبدالله 

الهني. 

اجتمع مع نائبة املمثلة اخلاصة لألمني العام لألمم املتحدة للشؤون السياسية 

اجلار الله بحث مع املستشار الرئاسي
 الفلبيني العالقات الثنائية

اجلار الله خالل لقائه املستشار الرئاسي للعمال الفلبينيني باخلارج الوزير عبدالله ماماو


