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اللندنية احلياة  جريدة  حترير  رئيس  مستقبال  الوزراء  رئـيـس   سمـو 
جورج سمعان

سمو نائب األمير وولي العهد الشيخ نواف األحمد صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد

النواب  مجلس  رئيس  مستقبال  املبارك  جابر  الشيخ  الوزراء  رئيس  سمو 
االملاني د.نوبيرت الميرت

رئيس الوزراء استقبل رئيس »البوندستاغ« وجورج سمعان

استقبل سمو رئيس مجلس الوزراء 
الش����يخ جابر املبارك في قصر الس����يف 
امس رئيس مجلس النواب »البوندستاغ« 
بجمهوري����ة أملاني����ا االحتادية الصديقة 
د.نوبي����رت الميرت والوف����د املرافق له، 

وذلك مبناسبة زيارته للبالد.
حضر املقابلة رئيس بعثة الش����رف 
املرافقة عضو مجلس األمة النائب فيصل 
الشايع. كما استقبل سمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ جابر املبارك رئيس حترير 

جريدة »احلياة« اللندنية جورج سمعان، 
وذلك مبناسبة زيارته للبالد.

حضر املقابلة الوكيل املساعد لقطاع 
اإلع����الم اخلارجي بوزارة اإلعالم فيصل 

املتلقم.

صاحب السمو هنأ نائب األمير: نثمن عاليًا مسيرة سموكم النيرة 
واملفعمة بأسمى معاني حب ووفاء أهل الكويت 

بعث صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد ببرقية تهنئة إلى أخيه س���مو نائب 
األمير وولي العهد الشيخ نواف األحمد هذا 

نصها: 
»سمو نائب األمير وولي العهد األخ العزيز 
الشيخ نواف األحمد اجلابر الصباح حفظه 

اهلل. 
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته. 

يطي���ب لي بكل ال���ود واحملبة أن أعرب 

لسموكم الكرمي عن خالص التهاني القلبية 
وع���ن طيب املش���اعر وص���ادق التمنيات 
مبناس���بة الذكرى العاشرة لتبوؤ سموكم 

والية العهد. 
وإذ أستذكر بكل التقدير واالعتزاز هذه 
املناسبة الغالية والعزيزة على نفسي وعلى 
شعبنا العزيز فإننا نثّمن عاليا مسيرة سموكم 
النيرة واملفعمة بأسمى معاني حب ووفاء أهل 
الكويت واحلافلة بالعطاء املتواصل والتفاني 

في خدمة الوطن الغالي وشعبنا العزيز. 
مبتهلني إلى املولى جلت قدرته أن يوفقنا 
جميعا وأن يسدد خطانا الستكمال مسيرة 
أس���الفنا اخليرة طيب اهلل ثراهم ملواصلة 
النهوض بوطننا العزيز وحتقيق كل ما ننشده 
له من منو وتطور وازدهار وأن يحفظه ويدمي 
عليه نعمة األمن واألمان والرخاء وأن يدمي 

على سموكم موفور الصحة والعافية. 
وتقبلوا خالص التقدير«.

اخلالد هنأ نائب األمير بالذكرى العاشرة 
لتبوؤ سموه والية العهد

رفع النائب األول لرئيس 
مجل���س ال���وزراء ووزي���ر 
اخلارجية الشيخ صباح اخلالد 
باسمه وكل منتسبي وزارة 
التهاني  اخلارجية ص���ادق 
والتبريكات إلى مقام س���مو 
نائب األمير وولي العهد الشيخ 

نواف األحمد مبناسبة الذكرى 
العاشرة لتبوؤ سموه والية 

العهد في البالد.
وأعرب الشيخ صباح اخلالد 
عن مش���اعر الفخر واالعتزاز 
الوطنية املشهودة  للمنجزات 
التي حققتها البالد طيلة العقد 

املاضي برعاية راعي نهضتها 
صاحب الس���مو األمير الشيخ 
صباح األحمد وسنده وعضده 
سمو ولي العهد األمني ومجددا 
العهد على مواصلة خدمة البالد 
العليا في  وحتقيق مصاحلها 

كل احملافل الدولية.

إلى ذلك، التقى النائب األول 
لرئيس مجلس الوزراء ووزير 
اخلارجية الشيخ صباح اخلالد 
مع رئيس البرملان األملاني د. 
نوبيرت الميرت مبناس���بة 
إلى  املرافق  زيارته والوف���د 

الكويت.

سمو نائب األمير مستقبال رئيس البرملان االملاني والوفد املرافق له

نائب األمير استقبل الغامن والدعيج والعلي 
ورئيس البرملان األملاني

استقبل سمو نائب األمير 
وولي العهد الش���يخ نواف 
األحمد رئيس مجلس األمة 
مرزوق علي الغامن وبرفقته 
رئيس البرمل���ان األملاني د. 
نوبي���رت المي���رت والوفد 
املرافق له وذلك مبناس���بة 

زيارته للبالد. 
حض���ر املقابل���ة رئيس 
املراسم والتشريفات بديوان 
سمو ولي العهد الشيخ مبارك 
صباح السالم ورئيس جلنة 
الصداقة الكويتية- األملانية 

النائب فيصل الشايع. 
واس���تقبل س���مو نائب 
األمير وولي العهد الش���يخ 
نواف األحمد بقصر السيف 
ام���س نائب رئيس  صباح 

 شؤون األسرة احلاكمة الشيخ
د. إبراهيم الدعيج 

واس���تقبل س���مو نائب 

األمير وول���ي العهد رئيس 
الوطني الشيخ  جهاز األمن 

ثامر العلي.

سمو نائب األمير خالل استقباله الشيخ ثامر العليسمو نائب األمير وولي العهد الشيخ نواف األحمد مستقبال الشيخ د.ابراهيم الدعيج 


