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الرئيس املصري السابق املستشار عدلي منصور متوسطا السفير سالم الزمانان واعضاء سفارتنا في القاهرة 

صاحب السمو يتسلم رسالة الرئيس املصري من السفير عبدالكرمي سليمان صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مستقبال د. نبيل العربي

صاحب السمو استقبل ولي العهد واحملمد واملبارك واخلالد ونبيل العربي

األمير تلقى دعوة من الرئيس املصري
حلضور القمة العربية في شرم الشيخ الشهر اجلاري

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

األحمد.
كما استقبل صاحب السمو 
بقصر بيان ظهر أمس سمو 

الشيخ ناصر احملمد.
واستقبل س���موه بقصر 
بيان ظهر أمس سمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ جابر 

املبارك.
كما استقبل صاحب السمو 

بقصر بيان ظهر أمس النائب 
األول لرئيس مجلس الوزراء 
ووزير اخلارجية الشيخ صباح 
اخلالد واألمني العام جلامعة 
الدول العربية د.نبيل العربي 
والوفد املرافق وذلك مبناسبة 

زيارته للبالد.
وحضر املقابلة نائب وزير 
شؤون الديوان األميري الشيخ 

علي اجلراح.
واستقبل سموه بقصر بيان 
صباح امس سفير جمهورية 
مصر العربي���ة لدى الكويت 

عبدالك���رمي س���ليمان حيث 
سلم سموه رسالة خطية من 
رئيس جمهورية مصر العربية 
الرئيس عبدالفتاح السيسي، 
تضمنت دعوة سموه حلضور 
اجتماع مجلس جامعة الدول 
العربية على مستوى القمة في 
دورته السادسة والعشرين 
واملقرر عقدها مبدينة ش���رم 
الش���يخ خالل ش���هر مارس 
اجلاري، حضر املقابلة نائب 
وزير شؤون الديوان األميري 

الشيخ علي اجلراح.

كما تسلم صاحب السمو 
رس���الة خطية م���ن رئيس 
جمهورية كازاخستان الصديقة 
نور سلطان نازارباييف تتعلق 
بالعالقات الثنائية التي تربط 
البلدين والشعبني الصديقني 
وس���بل تعزيز العالقات في 

املجاالت كافة.
 وقد قام بتسليم الرسالة 
الديوان  لنائب وزير شؤون 
األميري الشيخ علي اجلراح 
سفير كازاخستان لدى الكويت 

أملاس عبدرامانوف.

 صاحب السمو امللكي األمير خليفة بن سلمان مستقبال سفيرنا في البحرين الشيخ عزام الصباح

املنام���ة -كونا: أكد رئي���س وزراء مملكة 
البحرين صاحب السمو امللكي األمير خليفة 
بن س���لمان آل خليفة أم���س ان حب الكويت 
مغروس في وجدان البحرين، مش���يدا بعمق 

العالقات االخوية بني البلدين. 
جاء ذلك خالل اس���تقباله عميد الس���لك 
الديبلوماسي س���فيرنا لدى مملكة البحرين 
الشيخ عزام الصباح وعددا من أفراد العائلة 

املالكة في مجلسه. 
من جانبه، قال الس���فير عزام الصباح: 
ان العالقات الكويتية - البحرينية اضحت 
منوذجا يحتذى به ف���ي العالقات الدولية 
وهي ممتدة عب���ر التاريخ واألجيال، مقدما 
خالل زيارة الى االمير خليفة درعا تذكارية 
تقديرا وامتنانا ملشاركته افراح الكويت في 

اعيادها.

خالل استقباله سفيرنا في البحرين

رئيس الوزراء البحريني: حب الكويت مغروس في وجداننا

سمو ولي العهد خالل استقباله الشيخ خالد اجلراحسمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد مستقبال سمو الشيخ ناصر احملمد

استقبل سمو ولي العهد 
الشيخ نواف األحمد بقصر 
بيان صباح امس سمو الشيخ 

ناصر احملمد.

واستقبل سمو ولي العهد 
بقصر بيان صباح امس سمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ 

جابر املبارك.

كما استقبل سموه بقصر 
بيان صباح أمس نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير الدفاع 

الشيخ خالد اجلراح.

ولي العهد استقبل ناصر احملمد واملبارك واجلراح

سمو الشيخ جابر املبارك مترئسا االجتماع بحضور هند الصبيح وأنس الصالح والشيخ محمد العبداهلل والشيخ د.محمد الصباح

ترأس سمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ جابر املبارك 
في قصر بيان امس االجتماع 
الثالث لدور االنعقاد الثاني 
للمجلس األعلى للتخطيط 

والتنمية.
وقال����ت وزير الش����ؤون 
االجتماعية والعمل ووزير 
التخطيط  الدولة لش����ؤون 

النائ���ب األول  اجتم���ع 
لرئيس مجلس الوزراء ووزير 
اخلارجية الشيخ صباح اخلالد 
مع األمني العام جلامعة الدول 
العربية د. نبيل العربي الذي 
يزور البالد حاليا. واستعرض 
اخلالد مع العربي التحضيرات 
 اجلاري���ة للقم���ة العربي���ة
ال� 26 التي تستضيفها مصر 

أواخر الشهر اجلاري، وما مت 
إجنازه من قرارات وتوصيات 
خالل عام كامل فترة رئاسة 
الكويت للقمة العربية ال� 25 
كما بحث معه االستحقاقات 
القادم���ة ومجمل  العربي���ة 
التطورات السياسية الراهنة. 
حضر االجتماع وكيل وزارة 
اخلارجية خال���د اجلاراهلل 

ومدير ادارة مكتب النائب األول 
لرئيس مجلس الوزراء ووزير 
الس���فير الشيخ  اخلارجية 
د.أحمد ناصر احملمد ومدير 
ادارة الوطن العربي السفير 
عبداحلميد الفيلكاوي ومدير 
الوكيل السفير  ادارة مكتب 
الدائم  العمر ومندوبنا  أيهم 
لدى جامع���ة الدول العربية 

السفير عزيز الديحاني ونائب 
مدير ادارة مكتب النائب األول 
لرئيس مجلس الوزراء ووزير 
اخلارجي���ة الس���فير صالح 
اقام اخلالد  اللوغاني. كم���ا 
مأدبة غداء رسمية أمس على 
شرف د.نبيل العربي والوفد 
املرافق له مبناس���بة زيارته 

للبالد.

� كونا: أش���اد  القاهرة 
الرئيس املصري الس���ابق 
املستش���ار عدلي منصور 
أمس بال���دور الذي تؤديه 
الكويت بقي���ادة صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد ف���ي تعزيز العمل 
العربي املشترك ودعم العمل 

االنساني.
جاء ذلك خالل زيارة قام 
بها رئيس احملكمة الدستورية 
احلال���ي املستش���ار عدلي 
منصور الى السفارة الكويتية 
بالقاهرة لتهنئة الكويت قيادة 
وحكومة وشعبا مبناسبة 
العيد الوطني ال� 54 والذكرى 

ال� 24 ليوم التحرير.
وقال منصور الذي كان في 
استقباله سفيرنا بالقاهرة 
سالم الزمانان ان دول املنطقة 

والعالم العربي بحاجة الى 
»حكمة وحنكة صاحب السمو 
االمير قائد العمل اإلنساني 
لقيادة دفة السفينة العربية 

الى بر االمان«.
من جهته قال الزمانان ل� 
»كونا«: »تشرفنا باستقبال 
املستشار عدلي منصور حيث 
قدم حتياته للكويت وتهانيه 
العي���د الوطني  مبناس���بة 

وذكرى التحرير«.
الزمان���ان ان  وأض���اف 
املستشار منصور نقل حتياته 
ومتنياته الى صاحب السمو 
االمير وس���مو ول���ي العهد 
واحلكومة الكويتية وشعب 
الكويت مبناسبة احتفاالت 
الكويت باألعياد الوطنية، 
مبين���ا انه مت خ���الل اللقاء 
اس���تعراض العالقات التي 

تربط بني البلدين والشعبني، 
حيث أش���اد منصور بعمق 

العالقات الثنائية.
وأعرب عن شكره وتقديره 
للمستشار منصور وحرصه 
على تهنئة الكويت مبناسبة 

االعياد الوطنية.
اللق���اء رئيس  وحضر 
العسكري بالسفارة  املكتب 
اللوغاني  ابراهي���م  العميد 
واملستش���ار محمد احملمد 
محم���د  اول  وس���كرتير 
العريفان وس���كرتير ثالث 
احم���د العن���زي وامللح���ق 
الديبلوماس���ي عبدالرحمن 
املعود وامللحق الديبلوماسي 
عبدالرحمن الصالح وامللحق 
الديبلوماسي يوسف بوظهير 
وامللحق الديبلوماسي عادل 

الوهيب.

والتنمي����ة هند الصبيح في 
تصري����ح عق����ب االجتماع 
ان املجلس ق����د اطلع خالل 
اجتماعه على عدد من التقارير 
التنمية  اخلاص����ة بلجن����ة 
البشرية واملجتمعية والتي 
اس����تعرضها د.أحمد بشارة 
اللجنة وجاءت على  رئيس 

النحو التالي:

تقري����ر ح����ول دراس����ة 
اخلدمات الصحية في الكويت، 
تقرير حول التدريب اإلداري 
اثناء اخلدمة، تقرير بش����أن 
التعليم العالي في اجلامعات 
احلكومية واخلاصة، تقرير 

حول دار اآلثار اإلسالمية.
كما اس����تمع للمالحظات 
املقدمة من األعضاء بشأنها.

اطلع على عدد من التقارير اخلاصة بلجنة التنمية البشرية واملجتمعية

املبارك ترأس االجتماع الثالث
لدور االنعقاد الثاني للمجلس األعلى للتخطيط

اخلالد بحث مع العربي حتضيرات القمة العربية الـ 26

منصور يشيد بدعم الكويت للعمل العربي املشترك
هنأ الكويت قيادة وشعباً باألعياد الوطنية

نائب وزير الديوان التقى املنسق املقيم لبرنامج األمم املتحدة
استقبل نائب وزير شؤون الديوان األميري الشيخ 

علي اجلراح في مكتبه بقصر بيان ظهر امس املنسق 
املقيم لبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي د.مبشر رياض 

شيخ والوفد املرافق. 
حضر املقابلة املستشار بالديوان األميري محمد 

عبداهلل أبواحلسن.


