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وفد إماراتي كبير يرافق سموه.. والفهد رئيسًا لبعثة الشرف المرافقة

استقبله صاحب السمو في المطار والخالد رئيسًا لبعثة الشرف

يوفقنا ملا فيه اخلير لشعوبنا 
وامتنا العربية واالسالمية«.

وقد تش����كلت بعثة الشرف 
املرافقة لس����موه برئاسة وزير 

الداخلية الشيخ جابر اخلالد.
ويرافق س����موه وفد رسمي 
يض����م كال م����ن رئيس مجلس 
الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ 
حمد بن جاس����م ونائب رئيس 
الطاقة  الوزراء ووزير  مجلس 
والصناعة عبداهلل العطية ووزير 
الدولة للشؤون اخلارجية احمد 
آل محمود ورئيس التشريفات 
االميرية الشيخ محمد آل ثاني 
ووزير االقتصاد واملالية يوسف 
كمال ورئيس املؤسسة القطرية 
االعالمية الشيخ حمد آل ثاني 
ووزير الدولة عضو وامني عام 
العائلة الشيخ  مجلس شؤون 
الديوان  آل ثاني ورئيس  حمد 
االميري الشيخ عبدالرحمن آل 
ثاني ومدير مكتب سمو االمير 
الشيخة هند بن حمد بن خليفة 
آل ثاني وكبار املس����ؤولني في 

حكومة دولة قطر الشقيقة.

اود ان احي����ي اخواني  كما 
اصحاب اجلاللة والسمو قادة 
دول مجلس التع����اون آمال ان 
يسهم لقاؤنا في تعزيز املسيرة 
اخليرة للمجلس من اجل حتقيق 
ما تتطلع اليه شعوبنا من رفعة 
وتقدم ورخاء وسائال اهلل عز 
وجل ان يأخذ بأيدينا جميعا وان 

بخالص حتياتي وحتيات الشعب 
القطري الى اخي صاحب السمو 
الش����يخ صباح االحمد اجلابر 
الصباح أمير دولة الكويت والى 
الشعب الكويتي الكرمي، متمنيا 
لسموه موفور الصحة والسعادة 
ولشعبه الشقيق املزيد من التقدم 

والرخاء.

البالد ظهر امس  الى  وصل 
صاحب السمو الشيخ حمد بن 
خليفة آل ثاني امير دولة قطر 
الشقيقة والوفد املرافق لسموه 
وذلك حلضور اجتماعات القمة 
ال� 30 للمجلس االعلى الصحاب 
اجلاللة والسمو قادة دول مجلس 
التعاون لدول اخلليج العربية 
والتي تستضيفها الكويت، وكان 
على رأس مستقبلي سموه على 
ارض املطار صاحب السمو االمير 
الشيخ صباح االحمد وسمو ولي 

العهد الشيخ نواف االحمد.
وفيما يلي البيان الصحافي 
الذي ادلى به صاحب الس����مو 
الش����يخ حم����د ب����ن خليفة آل 
ثان����ي امي����ر دولة قط����ر لدى 
وصوله الى الكويت للمشاركة 
في القمة الثالث����ني لقادة دول 
التعاون لدول اخلليج  مجلس 

العربية:
الى  »يسرني لدى وصولي 
بلدي الثاني الكويت لاللتقاء مع 
اخوتي قادة دول مجلس التعاون 
لدول اخلليج العربية ان اتوجه 

صاحب السمو على رأس مستقبلي خليفة بن زايد

أمير قطر: آمل أن يسهم لقاؤنا في تعزيز مسيرة المجلس
وصل الى البالد ظهر أمس 
حضرة صاحب السمو الشيخ 
خليفة بن زايد آل نهيان رئيس 
دولة االمارات العربية املتحدة 
الشقيقة والوفد املرافق لسموه 
وذلك حلضور اجتماعات القمة 
ال� 30 للمجلس االعلى الصحاب 
اجلاللة والسمو قادة دول مجلس 
التعاون لدول اخلليج العربية 

والتي تستضيفها الكويت.
وكان على رأس مس���تقبلي 
سموه على ارض املطار حضرة 
صاحب الس���مو األمير الشيخ 
صباح االحمد وسمو ولي العهد 
الش���يخ نواف االحمد ورئيس 
مجلس االمة جاس���م اخلرافي 
ونائب رئيس احلرس الوطني 
الشيخ مش���عل االحمد وسمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
ناصر احملم���د والنائب االول 
لرئيس مجلس الوزراء ووزير 
الدفاع الش���يخ جاب���ر املبارك 
ووزير شؤون الديوان االميري 
الش���يخ ناصر صباح االحمد 

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مرحبا بالرئيس اإلماراتي 

الشيخ مشعل األحمد مرحبا بصاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد يرحب بأمير قطر

جاسم اخلرافي في حديث باسم مع الشيخ حمد بن جاسم

صاحب السمو األمير مستقبال صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد

سمو ولي العهد يرحب بضيف الكويت الكبير

املرافقة لسموه برئاسة نائب 
رئيس مجلس الوزراء للشؤون 
االقتصادية ووزير الدولة لشؤون 
التنمية ووزير الدولة لشؤون 

االسكان الشيخ احمد الفهد.
ويرافق سموه وفد رسمي 
يضم كال من نائب حاكم امارة 
دبي سمو الش���يخ مكتوم بن 
محمد بن راشد ال مكتوم ونائب 
رئيس مجلس الوزراء ووزير 
الفريق سمو الشيخ  الداخلية 
سيف بن زايد ال نهيان ونائب 
رئيس مجل���س الوزراء وزير 
ش���ؤون الرئاسة سمو الشيخ 
منصور بن زايد ال نهيان ووزير 
اخلارجية سمو الشيخ عبداهلل 
بن زايد آل نهيان ووزير الطاقة 
محمد بن ظاعن الهاملي ووزير 
الدولة للش���ؤون املالية عبيد 
حميد الطاير ومعالي نائب وزير 
شؤون الرئاس���ة احمد جمعة 
الزعابي وكبار املس���ؤولني في 
حكومة دولة االمارات العربية 

املتحدة الشقيقة.

الوزراء  ونائب رئيس مجلس 
ووزير اخلارجية الشيخ د.محمد 
العام ملجلس  الصباح واالمني 
التعاون لدول اخلليج العربية 
العطية والوزراء  عبدالرحمن 

واملستشارون واحملافظون وكبار 
املسؤولني بالدولة وكبار القادة 
في اجليش والشرطة واحلرس 

الوطني.
وقد تش���كلت بعثة الشرف 


