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صاحب السمو استقبل ولي العهد والغامن واملبارك واخلالد

األمير بحث مع رئيس الوزراء العراقي التعاون الثنائي والقضايا املشتركة

مجلس الوزراء الشيخ د.سالم 
اجلابر، وعدد من الش���يوخ 
والوزراء وكبار قادة اجليش 
والشرطة واحلرس الوطني 
وكبار املس���ؤولني بالدولة 
وديوان سمو رئيس مجلس 
ال���وزراء، وعمي���د الس���لك 
الديبلوماسي باالنابة سفير 
جمهوري���ة الصوم���ال لدى 
الكويت عبدالقادر أمني شيخ، 
وسفيرنا لدى العراق غسان 

الزواوي.

لرئيس مجلس الوزراء ووزير 
اخلارجي���ة الش���يخ صباح 
اخلالد، ونائب رئيس مجلس 
ال���وزراء ووزي���ر الداخلية 
الشيخ محمد اخلالد، ونائب 
رئيس مجلس الوزراء ووزير 
الدفاع الشيخ خالد اجلراح، 
ونائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير التج���ارة والصناعة 
املدع���ج،  د.عبداحملس���ن 
ورئيس بعثة الشرف املرافقة 
املستشار بديوان سمو رئيس 

الب���اد أمس في  الى  وصل 
زيارة رس���مية تستمر يوما 
واحدا بدعوة من سمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ جابر 

املبارك.
وقد جرت للضيف مراسم 
استقبال رسمية عزف خالها 
السامان اجلمهوري العراقي 
والوطني الكويتي حيث كان 
في مقدمة مس���تقبليه سمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
جابر املبارك، والنائب األول 

ووزي���ر اخلارجية الش���يخ 
صب���اح اخلالد ونائب وزير 
شؤون الديوان األميري الشيخ 
علي اجل���راح ووكيل وزارة 
اخلارجية خال���د اجلاراهلل 
ورئيس بعثة الشرف املرافقة 
املستشار بديوان سمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ د.سالم 

اجلابر.
وكان دولة رئيس وزراء 
الع���راق د.حيدر  جمهورية 
العب���ادي والوفد املرافق له 

د.حي���در العب���ادي والوفد 
املرافق وذلك مبناسبة زيارته 

الرسمية للباد.
هذا ومت بح���ث العاقات 
الثنائية التي تربط البلدين 
والشعبني الشقيقني وتوسيع 
س���بل التع���اون بينهما في 
املج���االت كافة، كما مت بحث 
االهتم���ام  ذات  القضاي���ا 

املشترك.
النائب  املقابل���ة  وحضر 
األول لرئيس مجلس الوزراء 

كما استقبل سموه النائب 
األول لرئيس مجلس الوزراء 
ووزي���ر اخلارجية الش���يخ 

صباح اخلالد.
كما استقبل صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد 
بقص���ر بيان صب���اح أمس 
وبحضور س���مو ولي العهد 
الشيخ نواف األحمد، سمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
جابر املبارك ورئيس مجلس 
الع���راق  وزراء جمهوري���ة 

اس���تقبل صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد 
بقصر بيان صباح أمس سمو 
ول���ي العهد الش���يخ نواف 

األحمد.
كما استقبل سموه بقصر 
بي���ان صباح أم���س رئيس 
مجلس األمة مرزوق الغامن.

واس���تقبل سموه بقصر 
بيان صباح أمس سمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ جابر 

املبارك .
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سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر املبارك ورئيس الوزراء العراقي خالل جلسة املباحثات 

رئيس الوزراء بحث مع العبادي القضايا اإلقليمية 
والدولية ذات االهتمام املشترك

عقد س����مو الش����يخ جابر 
املبارك رئيس مجلس الوزراء 
جلس����ة مباحثات رسمية في 
قص����ر بيان ام����س مع رئيس 
وزراء جمهورية العراق الشقيق 

د.حيدر العبادي. 
وجرت املباحثات في أجواء 
ودية عكس����ت عمق العاقات 
األخوية بني البلدين الشقيقني 
وتناول����ت آف����اق التعاون في 
مختلف املج����االت مبا يخدم 
مصالح البلدين الشقيقني إضافة 
إلى مواقف البلدين جتاه القضايا 
اإلقليمية والدولية ذات االهتمام 
املباحثات  املش����ترك.  حضر 
عن اجلان����ب الكويتي النائب 

الوزراء  األول لرئيس مجلس 
ووزير اخلارجية الشيخ صباح 
اخلالد ونائب رئيس مجلس 
الدفاع الشيخ  الوزراء ووزير 
خالد اجل����راح ونائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير التجارة 
والصناعة د.عبداحملسن مدعج 
املدعج ووزير الدولة لشؤون 
الوزراء الشيخ محمد  مجلس 
العب����داهلل ووزير املواصات 
ووزير الدولة لشؤون البلدية 
الكندري ورئيس  د. عيس����ى 
بعثة الشرف املرافقة املستشار 
بديوان س����مو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ د.سالم اجلابر 
اخلارجي����ة  وزارة  ووكي����ل 

خالد اجلاراهلل ووكيل ديوان 
س����مو رئيس مجلس الوزراء 
الش����يخة اعتماد اخلالد وعدد 
من كبار املسؤولني بديوان سمو 
رئيس مجلس الوزراء ووزارة 

اخلارجية. 
حضرها عن اجلانب العراقي 
الوفد املراف����ق لرئيس وزراء 
جمهوري����ة العراق الش����قيق 
د.حيدر العب����ادي.  هذا وأقام 
سمو الشيخ جابر املبارك رئيس 
مجلس الوزراء مأدبة غداء على 
شرف رئيس وزراء جمهورية 
العراق د.حيدر العبادي والوفد 
املرافق له مبناس����بة زيارته 

الرسمية للباد.

بحث رئيس األركان العامة 
للجيش الفريق الركن محمد خالد 
اخلضر مع امللحق العس���كري 
اإلماراتي لدى الباد العقيد الركن 
أحمد سيف الكعبي أهم القضايا 

ذات االهتمام املشترك. 
وقال���ت مديري���ة التوجيه 
العامة  املعن���وي والعاق���ات 
الدفاع ف���ي بيان ان  ب���وزارة 
الفري���ق اخلض���ر ناق���ش مع 
امللح���ق العس���كري اإلماراتي 
ونائبه املقدم م.محمد س���يف 
النعيمي أهم األمور والقضايا 
ذات االهتمام املشترك السيما 
املتعلقة باجلوانب العسكرية 

وسبل تطويرها وتعزيزها. 
وأشاد الفريق اخلضر خال 
اللقاء بعمق العاقات الثنائية 
بني البلدين الشقيقني وحرص 
الطرفني على تعزيزها وتطويرها 
في جميع املجاالت العسكرية. 
وفي سياق متصل قام الكعبي 
والنعيمي بزيارة نائب رئيس 
األركان العامة للجيش الفريق 
الركن عبداهلل النواف الصباح 
لتهنئته مبناسبة توليه منصبه 
اجلديد نائب���ا لرئيس األركان 
وكانت مناسبة ملناقشة القضايا 

ذات االهتمام املشترك.

اخلضر بحث مع امللحق 
العسكري اإلماراتي 

القضايا املشتركة

ولي العهد استقبل 
املبارك و3 وزراء

استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد في قصر 
بيان صباح أمس سمو الشيخ جابر املبارك رئيس مجلس 
الوزراء.  كما استقبل سموه النائب األول لرئيس مجلس 

الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ صباح اخلالد.
واستقبل سموه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير 

الداخلية الشيخ محمد اخلالد. وكما استقبل سموه وزير 
اإلعالم ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان 

احلمود.

 سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد مستقبال وزير االعالم ووزير الدولة لشؤون 
الشباب الشيخ سلمان احلمود 


