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ولي العهد استقبل رئيس الوزراء 

استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد بقصر بيان صباح 
أمس سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد.

ترأس س���مو رئيس الوزراء الش���يخ ناص���ر احملمد في قصر 
بيان امس اجتماع اللجنة الوطنية الس���تخدامات الطاقة النووية 
لألغراض السلمية. واستقبل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
ناص���ر احملمد في قص���ر بيان امس رئيس مجلس الش���ورى في 
اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية د.علي الريجاني والوفد املرافق له 

مبناسبة زيارته للبالد.
 حض���ر املقابلة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية 
الشيخ د.محمد الصباح ورئيس بعثة الشرف املرافقة النائب مبارك 

اخلرينج وسفيرا البلدين.

اس���تقبل وزير ش���ؤون الديوان األميري الشيخ ناصر صباح 
األحم���د بقصر بيان ظهر أمس مارتن ل���ي ورنر وتيمو بوليرهي 

وجوهان الدريان.

اس���تقبل وكيل وزارة اخلارجية خالد اجلاراهلل مساعدة نائب 
الوزير لشؤون اوروبا والشرق األوسط واملغرب في إدارة الشؤون 
اخلارجية والتجارة الدولية في كندا كارمن سيلفان التي تقوم بزيارة 
رسمية للبالد. وبحث اللقاء في جانب منه العالقات الثنائية وسبل 
دعمها فضال عن االمور ذات االهتمام املش���ترك وآخر املستجدات 

اإلقليمية والدولية.

رئيس الوزراء ترأس اجتماعات
 اللجنة الوطنية للطاقة النووية

وزير الديوان التقى ورنر وبوليرهي والدريان

الجاراهلل بحث مع مسؤول كندي 
المستجدات اإلقليمية والدولية

سموه التقى الريجاني

الشيخ مشعل األحمد يقدم هدية تذكارية إلى صاحب السمو امللكي األمير متعب بن عبداهلل

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد خالل لقائه صاحب السمو امللكي األمير متعب بن عبداهلل بن عبدالعزيز بحضور سمو ولي العهد

األمير استقبل ولي العهد والمحمد وأولم على شرف متعب بن عبداهلل

باتيل � رئيسة جمهورية الهند 
الصديقة عبر فيها سموه عن 
خالص تهانيه مبناسبة العيد 
الوطني لبالدها متمنيا لها موفور 

الصحة ودوام العافية.
كما بعث س���مو ولي العهد 
الش���يخ نواف األحمد وسمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
ناصر احملم���د ببرقيتي تهنئة 

مماثلتني.

األمير يرعى اليوم حفل 
متفوقي الجامعة

األمير  الس��مو  يتفضل صاحب 
الشيخ صباح األحمد فيشمل برعايته 
وحضوره الساعة ال� 10.30 من صباح 
اليوم احلفل السنوي لتخريج الطلبة 
املتفوق��ن في جامع��ة الكويت للعام 
اجلامعي 2009/2008، وذلك على مسرح 
املغفور له الشيخ عبداهلل اجلابر الصباح 

بجامعة الكويت مبنطقة الشويخ.

رئيس الوزراء الش���يخ ناصر 
احملم���د ببرقيت���ي تعزي���ة 

مماثلتني.
من جانب آخر، بعث صاحب 
الس���مو األمير الشيخ صباح 
األحمد ببرقية تهنئة الى كونتني 
برايس حاكم عام لكومونولث 
اس���تراليا الصديقة عبر فيها 
س���موه عن خال���ص تهانيه 
مبناسبة العيد الوطني لبالده، 

متمنيا له موفور الصحة ودوام 
العافية.

كما بعث س���مو ولي العهد 
الش���يخ نواف األحمد وسمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
ناصر احملم���د ببرقيتي تهنئة 

مماثلتني.
الس���مو  كما بعث صاحب 
األمير الش���يخ صباح األحمد 
ببرقي���ة تهنئة ال���ى براتيبها 

زيناوي رئيس وزراء جمهورية 
اثيوبيا الفيدرالية الدميوقراطية 
الصديقة عبر فيها سموه عن 
خالص تعازيه وصادق مواساته 
لضحايا حتطم طائرة الركاب 
االثيوبية راجيا س���موه لهم 
املغفرة والرحمة ولذويهم جميل 

الصبر والسلوان.
كما بعث س���مو ولي العهد 
الش���يخ نواف األحمد وسمو 

للبالد. وحض���ر املقابلة نائب 
وزير شؤون الديوان األميري 
الش���يخ علي اجلراح ووكيل 
الشعبة البرملانية ورئيس بعثة 
الشرف املرافقة النائب مبارك 

اخلرينج.
وبع���ث صاح���ب الس���مو 
األمير الش���يخ صباح األحمد 
ببرقي���ة تعزية إل���ى الرئيس 
س���عد احلريري رئيس وزراء 
اجلمهورية اللبنانية الشقيقة 
عبر فيه���ا عن خالص تعازيه 
وصادق مواساته لضحايا حتطم 
التي  الركاب االثيوبية  طائرة 
كانت تق���ل عددا من املواطنني 
اللبنانيني سائال سموه املولى 
تعال���ى ان يتغمدهم بواس���ع 
رحمته ومغفرته ويلهم ذويهم 

جميل الصبر وحسن العزاء.
كما بعث س���مو ولي العهد 
الش���يخ نواف األحمد وسمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
ناصر احملمد ببرقيتي تعزية 

مماثلتني.
الس���مو  كما بعث صاحب 
األمير الش���يخ صباح األحمد 
ببرقي���ة تعزية ال���ى ميليس 

استقبل صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد بقصر بيان 
صباح أمس س���مو ولي العهد 

الشيخ نواف األحمد.
كما اس���تقبل سموه بقصر 
بيان صباح امس سمو رئيس 
الوزراء الشيخ ناصر  مجلس 

احملمد.
وأقام صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد بدار سلوى 
ظهر أمس مأدبة غداء على شرف 
صاحب الس���مو امللكي األمير 
متعب بن عبداهلل بن عبدالعزيز 
آل سعود نائب رئيس احلرس 
التنفيذية  الوطني للش���ؤون 
الس���عودية  العربية  باململكة 
الشقيقة والوفد املرافق لسموه 
وذلك مبناسبة زيارته الرسمية 
للبالد. واستقبل صاحب السمو 
األمير الش���يخ صباح األحمد 
بحضور سمو ولي العهد الشيخ 
نواف األحمد رئيس مجلس األمة 
جاسم اخلرافي يرافقه رئيس 
مجلس الشورى في اجلمهورية 
اإلسالمية اإليرانية الصديقة 
د.عل���ي الريجان���ي والوف���د 
املرافق وذلك مبناسبة زيارته 

مشعل األحمد التقى  نائب رئيس الحرس الوطني السعودي
اس���تقبل نائب رئيس احلرس الوطني الشيخ 
مشعل األحمد مبكتبه صباح امس بالرئاسة العامة 
للحرس الوطني صاحب السمو امللكي األمير متعب 
بن عب���داهلل بن عبدالعزيز نائ���ب رئيس احلرس 
الوطني للشؤون التنفيذية باململكة العربية السعودية 
الش���قيقة والوفد الرسمي املرافق لسموه مبناسبة 

زيارته الرسمية للب�الد.
هذا وقام الشيخ مشعل األحمد بإهداء سموه هدية 

تذكارية بهذه املناسبة.
وحضر املقاب���لة رئيس بعثة الش���رف املرافقة 
محافظ اجلهراء الشي��خ مبارك احلمود وسفيرنا لدى 
اململك���ة العربي���ة الس���ع��ودية الشقيقة الشي���خ 
حمد جابر العل���ي ووكيل احل���رس الوطني اللواء 

ناصر الدعي وكبار القادة باحلرس الوطني.

الى ذلك اس���تقبل النائب االول لرئيس مجلس 
الوزراء ووزير الدفاع الشيخ جابر املبارك صاحب 
السمو امللكي األمير متعب بن عبداهلل بن عبدالعزيز 
نائب رئيس احلرس الوطني الس���عودي للشؤون 
التنفيذية والوفد املرافق له. ومت خالل اللقاء تبادل 
األحاديث الودية ومناقشة املواضيع ذات االهتمام 
املشترك وبحث أوجه التعاون والعالقات االخوية 

بني البلدين الشقيقني.
وحض���ر اللقاء رئي���س األركان العامة للجيش 
الفريق ركن احمد اخلالد وسفيرنا لدى السعودية 
الشيخ حمد جابر العلي وسفير السعودية لدى البالد 
د.عبدالعزيز الفايز ورئيس هيئة مكتب النائب األول 
لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع اللواء صالح 

احلميضي وأعضاء مجلس الدفاع العسكري.

صاحب السمو التقى رئيس مجلس الشورى اإليراني وعزى رئيسي وزراء لبنان وإثيوبيا بضحايا الطائرة

المبارك بحث مع متعب بن عبداهلل القضايا المشتركة

الشيخ ناصر صباح األحمد خالل لقائه مارتن لي ورنر وتيمو بوليرهي


