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3 وزير الديوان التقى أعضاء 
مجلس أمناء المراكز الثقافية

استقبل وزير شؤون الديوان 
الش���يخ ناصر صباح  االميري 
االحمد بقصر بيان صباح امس 
اعض���اء مجلس أمن���اء املراكز 

الثقافية.

ولي العهد استقبل الخرافي والمحمد والمبارك

رئيس الوزراء التقى عمدة الحي المالي بلندن
استقبل سمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ 
ناص���ر احملمد صباح 
امس عمدة احلي املالي 
الديرمان  ملدينة لندن 
ايان لودي���ر والوفد 
املرافق له مبناس���بة 

زيارته للبالد.
املقابل���ة  حض���ر 
االحم���دي  محاف���ظ 
الش���يخ د.ابراهي���م 
الدعيج وسفير اململكة 
الكويت  املتحدة لدى 

مايكل ارون.

استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف االحمد  
بقصر بيان صباح امس رئيس مجلس االمة جاسم 

اخلرافي.
  كما اس���تقبل س���موه بقصر بيان امس سمو 

الشيخ ناصر احملمد  رئيس مجلس الوزراء.
  واس���تقبل س���موه بقصر بيان امس النائب 
االول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ 

جابر املبارك ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير 
اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح ووزير الدولة 

لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان.
  كما اس���تقبل س���موه نائ���ب رئيس مجلس 
الوزراء للشؤون االقتصادية ووزير الدولة لشؤون 
التنمية ووزير الدولة لش���ؤون االسكان الشيخ 

احمد الفهد. اس���تقبل صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
بقصر بيان صباح أمس س���مو ولي العهد الشيخ نواف 
األحمد. كما استقبل سموه بقصر بيان صباح امس رئيس 

مجلس االمة جاسم اخلرافي.
واستقبل سموه بقصر بيان صباح أمس سمو رئيس 

مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد.
كما استقبل سموه النائب األول لرئيس مجلس الوزراء 

ووزير الدفاع الشيخ جابر املبارك.
واستقبل صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
بقصر بيان ظهر أمس عمدة احلي املالي ملدينة لندن الديرمان 
ايان لودير، وذلك مبناس���بة زيارته للبالد. وقد حضر 

املقابلة محافظ األحمدي الشيخ د.ابراهيم الدعيج.
الى ذلك استقبل صاحب السمو االمير الشيخ صباح 
االحمد بقصر بيان مس���اء امس الرئيس شريف الشيخ 
احمد رئيس جمهورية الصومال الشقيقة والوفد الرسمي 
املرافق له وبحضور سمو ولي العهد الشيخ نواف االحمد 

وذلك مبناسبة زيارته الرسمية للبالد.
هذا وقد عقدت املباحثات الرسمية بني اجلانبني، ترأس 
اجلانب الكويتي صاحب الس���مو االمير الش���يخ صباح 
االحمد بحضور س���مو ولي العهد الشيخ نواف االحمد 
وسمو الشيخ ناصر احملمد رئيس مجلس الوزراء وكبار 
املسؤولني بالدولة، وعن اجلانب الصومالي الرئيس شريف 

الشيخ احمد رئيس جمهورية الصومال الشقيقة وكبار 
املسؤولني في حكومة جمهورية الصومال الشقيقة.

وقد صرح وزير شؤون الديوان االميري الشيخ ناصر 
صباح االحمد بأن املباحثات تناولت العالقات بني البلدين 
الشقيقني وسبل تعزيزها وتنميتها في مختلف املجاالت 
وتوسيع أطر التعاون بني البلدين مبا يخدم مصاحلهما 

املشتركة واهم القضايا ذات االهتمام املشترك.
هذا وقد ساد املباحثات جو ودي عكس روح االخوة 
التي تتميز بها العالقة بني البلدين الشقيقني ورغبتهما 
املشتركة في املزيد من التعاون والتنسيق على مختلف 

االصعدة.
وكان الرئي���س الصومالي قد وصل الى البالد صباح 
امس  في زيارة رس���مية للبالد تستغرق يومني يجري 
خاللها مباحثات رسمية مع صاحب السمو األمير الشيخ 

صباح األحمد.
وكان على رأس مستقبليه على أرض املطار صاحب 
السمو األمير الش���يخ صباح األحمد، وسمو ولي العهد 
الشيخ نواف األحمد، ورئيس مجلس االمة جاسم اخلرافي، 
ونائب رئيس احلرس الوطني الشيخ مشعل االحمد وسمو 
رئيس مجلس الوزراء الش���يخ ناص���ر احملمد، والنائب 
االول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ جابر 
املبارك، ووزير ش���ؤون الديوان األميري الشيخ ناصر 

صباح األحمد والوزراء واملستشارون واحملافظون وكبار 
املس���ؤولني بالدولة وكبار القادة في اجليش والشرطة 

واحلرس الوطني.
وتشكلت بعثة الشرف املرافقة له من الديوان األميري 

برئاسة املستشار بالديوان األميري خالد الفليج.
ويرافق الرئيس الصومالي وفد رسمي يضم كال من نائب 
رئيس مجلس الوزراء ووزير املالية شريف حسن شيخ ادن 
ووزير اخلارجية علي جامع جنغلي ووزير األمن القومي 
عبداهلل محمد علي ووزير الرياضة والش���باب سليمان 
عالد روبلة ووزير الدولة لش���ؤون رئاسة اجلمهورية 
حسن معلم محمود شيخ علي وعدد من كبار املسؤولني 

في حكومة جمهورية الصومال الشقيقة.
من جانب آخر، بعث صاحب الس���مو األمير الشيخ 
صباح األحمد ببرقية تهنئة الى الرئيس نور س���لطان 
نزارباييف رئيس جمهورية كازاخستان الصديقة عبر 
فيها عن خالص تهانيه مبناس���بة العيد الوطني لبالده، 
متمنيا له موفور الصحة ودوام العافية.كما بعث سمو ولي 
العهد الشيخ نواف األحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء 

الشيخ ناصر احملمد ببرقيتي تهنئة مماثلتني.
والتقى الرئيس شريف الشيخ أحمد رئيس جمهورية 
الصومال الشقيقة مساء امس اجلالية الصومالية املقيمة 

بالكويت وذلك مبقر اقامته بقصر بيان.

سموه التقى محمد الصباح والفهد والروضان

سمو ولي العهد الشيخ نواف االحمد مستقبال سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مستقبال الرئيس جاسم اخلرافي صاحب السمو األمير الشيخ صباح االحمد خالل املباحثات مع الرئيس الصومالي بحضور سمو ولي العهد

سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد مستقبال الديرمان ايان لودير والوفد املرافق له

األمير استقبل ولي العهد والخرافي والرئيس الصومالي
صاحب السمو التقى المحمد والمبارك وعمدة الحي المالي بلندن وهنأ رئيس كازاخستان بالعيد الوطني

المباحثات الرسمية بين الكويت والصومال تناولت توسيع أطر التعاون لخدمة البلدين


