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عائلتا حاجية ود�شتي

بخال�ص ال�شكر  وعظيم االمتنان

لكل من تقدم مبوا�شاتهما يف وفاة فقيدتهما

املغفور لها باإذن اهلل تعاىل

خريية ح�سن حاجية

�شواء باحل�شور �شخ�شيًا اأو باالت�شال هاتفيًا اأو برقيًا

اأو بالن�شر يف ال�شحف

�شائلني اهلل العلي القدير اأال يريهم مكروهًا بعزيز

�شقيقة املرحوم/ اإبراهيم ح�سن حاجية

تتقدمان

يتقدمون بجزيــل ال�شكـــر وعظيـــم االمتنـــان من

عائلـة الدوي�سان

ال�شيخ/ �شباح االأحمد اجلابر ال�شباح

ح�شرة �شاحب ال�شمو اأمري البالد

ال�شيخ/ نواف االأحمد اجلابر ال�شباح

و�شمو ويل العهد

و�شعادة رئي�س جمل�س االأمة 

و�شمو رئي�س جمل�س الوزراء

ومعايل ال�شيوخ والوزراء واأع�شاء جمل�شي االأمة والبلدي 

وكل من تف�شل مبوا�شاتهم

يف وفاة فقيدهم املغفور له باإذن اهلل تعاىل

عبدالعزيز �سالح عبدالعزيز الدوي�سان

ال�شيد / جا�شــــم حممــــد اخلرافــــــــي 

ال�شيخ/ نا�شر املحمد االأحمد ال�شبــــاح

�شواء باحل�شور �شخ�شيًا اأو باالت�شال هاتفيًا اأو برقيًا  اأو بالن�شر يف ال�شحف

�شائلني اهلل العلي القدير اأال يريهم مكروهًا بعزيز

ولي العهد استقبل الخرافي والمحمد و4 وزراء

استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد 
بقصر بيان امس رئيس مجلس األمة جاس���م 

اخلرافي.
كما استقبل سموه سمو رئيس مجلس الوزراء 

الشيخ ناصر احملمد.
واستقبل سموه نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح ونائب 
رئيس مجلس الوزراء للش���ؤون االقتصادية 
ووزير الدولة لشؤون التنمية ووزير اإلسكان 
الشيخ أحمد الفهد ووزير الدولة لشؤون مجلس 
الوزراء روض���ان الروضان ووزير املواصالت 

ووزير الدولة لش���ؤون مجلس األمة د.محمد 
البصيري.

كما استقبل سموه بقصر بيان امس سفير 
اململكة املتحدة لدى الكويت مايكل ارون وذلك 

مبناسبة انتهاء فترة عمله بالبالد.
واستقبل سموه سفيرنا لدى كندا د.مساعد 

الهارون وابراهيم الغامن.
كما استقبل سموه د.عبداهلل املعتوق.

واستقبل سموه عبداهلل الهاجري.
واستقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد 

عضو مجلس األمة النائب مخلد العازمي.

عطلة رسمية في السفارة األميركية 
بمناسبة رأس السنة الهجرية

الجراح تسّلم كتابًا من الرفاعي

تغلق الس���فارة األميركية بالكويت أبوابها يوم األحد املوافق 20 اجلاري 
وذلك مبناس���بة يوم رأس الس���نة الهجرية 1431 على أن تعاود العمل يوم 

االثنني 21 اجلاري علما بأن ساعات الدوام الرسمية بالسفارة هي: 
األحد الى اخلميس من الساعة 8 صباحا الى الساعة 4:30 مساء.
رقم الهاتف في السفارة هو 22591001 والفاكس رقم 25380282.

استقبل نائب 
وزي���ر ش���ؤون 
الديوان األميري 
الشيخ علي اجلراح 
بقصر بيان صباح 
أمس املدير العام 
العامة  للهيئ���ة 
للتعليم التطبيقي 
د.يعقوب الرفاعي، 
حيث ق���دم كتابا 
حمل عنوان »نحو 
الهيئة  رؤي���ة.. 
العام���ة للتعليم 
التطبيقي« وذلك 
اهداء الى صاحب 
الس���مو األمي���ر 
صباح  الش���يخ 

األحمد.

سموه التقى العازمي والسفير البريطاني والهارون والغانم والمعتوق والهاجري

سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد مستقبال مخلد العازمي

صاحب السمو األمير مستقبال السفير البريطاني صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مستقبال الرئيس جاسم اخلرافي

سمو ولي العهد مستقبال د.عبداهلل املعتوقالشيخ علي اجلراح يتسلم كتابا من د.يعقوب الرفاعي

األمير استقبل ولي العهد والخرافي والمحمد والسفير البريطاني

استقبل صاحب السمو االمير الشيخ صباح االحمد 
بقصر بيان صباح امس س���مو ولي العهد الشيخ نواف 
األحمد، كما استقبل سموه بقصر بيان ظهر امس رئيس 

مجلس االمة جاسم اخلرافي.
واستقبل صاحب السمو االمير الشيخ صباح االحمد 
بقصر بيان امس سمو الشيخ ناصر احملمد رئيس مجلس 
الوزراء حيث اس���تأذن بالس���فر ممثال عن سموه رعاه 
اهلل حلضور مؤمتر اطراف معاهدة تغير املناخ واملزمع 

عقده في العاصمة كوبنهاغن مبملكة الدمنارك الش���هر 
اجلاري.

كما اس���تقبل صاحب الس���مو االمير الشيخ صباح 
االحمد بقصر بيان صباح امس س���فير اململكة املتحدة 
ل���دى الكويت مايكل ارون وذلك مبناس���بة انتهاء فترة 
عمله سفيرا لبالده، وحضر املقابلة نائب وزير شؤون 

الديوان االميري الشيخ علي اجلراح.
من جانب آخر تلقى صاحب الس���مو االمير الش���يخ 

صباح االحمد برقية تهنئة من الش���يخ مش���عل األحمد 
نائ���ب رئيس احلرس الوطني اع���رب فيها عن خالص 
تهاني���ه بنجاح الدورة الثالثني للمجلس االعلى ملجلس 

التعاون لدول اخلليج العربية.
وقد بعث صاحب السمو االمير ببرقية شكر ضمنها 
بالغ ش���كره على ما عبر عنه من طيب املشاعر وصادق 
التمنيات بهذه املناسبة، متمنيا سموه رعاه اهلل للجميع كل 

التوفيق والسداد خلدمة الوطن العزيز ورفع رايته.

صاحب السمو تلّقى برقية تهنئة من نائب رئيس الحرس الوطني

الرئيس التركي يزور البالد اإلثنين
أنقرة � أ.ش.أ: يقوم الرئيس التركي عبداهلل جول بزيارة رسمية للكويت 
يوم االثنني املقبل تستغرق ثالثة أيام. وذكر بيان للمكتب االعالمي لرئاسة 
اجلمهورية التركية امس ان جول سيجري خالل الزيارة مباحثات مع صاحب 
السمو األمير الش���يخ صباح األحمد تتركز على دعم العالقات بني البلدين 
والتوسع في االستثمارات التركية في الكويت. وكان رئيس األركان العامة 
التركي اجلنرال ايلكر باشبوغ ونظيره الكويتي الفريق فهد االمير قد وقعا 

اتفاقية للتعاون في املجال العسكري ابريل املاضي.


