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الهديان والحوطي مستشارين قانونيين

 في جمعية الصحافيين
وافق مجلس ادارة جمعية الصحافيني الكويتيـــة في اجتماعه 
االخير على تعيني كل من الزميلني احملامي حمد الهديان واحملامي 
عبدالرحمن احلوطـــي مستشارين قانونيني للجمعية للدفاع تطوعا 
ودون مقابــــل عن اي عضو في اجلمعية امام احملاكم الكويتية في 

قضايا الصحافــة وكذلك ابداء االستشارات القانونية.
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صاحب السمو األمير مستقبال عمرو موسى بحضور الشيخ ناصر صباح األحمد والشيخ علي اجلراح

سمو رئيس الوزراء مستقبال السفير السعودي د.عبدالعزيز الفايز

الشيخ د.محمد الصباح مستقبال السفير البريطاني اجلديد لدى البالد

..ومستقبال املطران منجد الهاشم

وزير الديوان التقى أعضاء الهيئة االستشارية للمجلس األعلى لـ »التعاون«
استقبل وزير شؤون الديوان االميري الشيخ ناصر صباح االحمد بقصر بيان صباح امس اعضاء الهيئة االستشارية للمجلس 
االعلى ملجلس التعاون لدول اخلليج العربية كال من ســــليمان الشاهني وعبداهلل يعقوب بشارة وناصر عبداهلل الروضان ود.بدر 

جاسم اليعقوب ود.يعقوب محمد حياتي.
كما اســــتقبل بقصر بيان صباح امس اللجنة املشــــكلة من قبل الديوان االميري حتت اسم »تاريخ نشأة الكويت« وتضم كال من 

رئيسة اللجنة الشيخة د.ميمونة خليفة الصباح وبنيان التركي وعبداهلل الهاجري.

األمير: حريصون على مسيرة التعاون الخليجي
وتعزيز الروابط األخوية بين دول المجلس

محمد الصباح تسلم أوراق اعتماد السفير البريطاني الجديد

رئيس الوزراء استقبل سفراء السعودية و كوبا وتايلند
استقبل سمو رئيس مجلس 
الشـــيخ ناصر احملمد  الوزراء 
في قصر الســـيف أمس سفير 
الكويت  لـــدى  جمهورية كوبا 
مانوئيـــل باردينيـــاس اهنيو 
وسفير مملكة تايلند لدى الكويت 
تشيت دير اباتانا كال على حدة 
مبناسبة تسلم مهام منصبيهما 

كسفيرين لبلديهما.
كما استقبل ســـموه سفير 
الســـعودية  العربية  اململكـــة 
الشقيقة لدى الكويت د.عبدالعزيز 

الفايز.
املقابلة وكيل ديوان  حضر 
الوزراء  ســـمو رئيس مجلس 
الشيخة اعتماد اخلالد والوكيل 
املســـاعد بديوان سمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ فهد جابر 

املبارك.

استقبل صاحب السمو االمير الشيخ صباح االحمد بقصر 
بيان صباح امس سمو ولي العهد الشيخ نواف االحمد.

الى ذلك اســــتقبل صاحب الســــمو االمير الشيخ صباح 
االحمد بقصر بيان صباح امس اعضاء الهيئة االستشارية 
للمجلس االعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية كال 
من د.بدر جاسم اليعقوب وعبداهلل يعقوب بشارة وسليمان 
ماجد الشاهين وناصر عبداهلل الروضان ود.يعقوب محمد 

حياتي وذلك بمناسبة اعادة تعيينهم.
وقد اكد ســــموه حرصه على مسيرة التعاون الخليجي 

واهمية تعزيز الروابط االخوية بين دوله الشقيقة والجهود 
المشــــتركة لتحقيق طموحات دول المجلس وشعوبه في 
الترابط والتعاون والتآزر لتحقيق النهضة الشاملة المنشودة 

على كل االصعدة.
كما استقبل صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
األمين العام لجامعة الدول العربي عمرو موسى وذلك بمناسبة 
زيارته  للبالد للمـــشــــاركة في أعمال الدورة االستثنائية 
الـــــ 85 للمجلس االقتــصــــادي واالجتماعي لجامعة الدول 

العربية.

صاحب السمو التقى ولي العهد وأعضاء الهيئة االستشارية للمجلس األعلى لـ »التعاون« وعمرو موسى

التقى سفيري الواليات المتحدة والڤاتيكان

احتفل صباح امس في ديوان عام وزارة اخلارجية بقبول نسخة 
عن اوراق اعتماد سفير جديد لدى البالد حيث استقبل نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير اخلارجية الشـــيخ د.محمد الصباح ســـفير 
اململكة املتحدة فرانك بيكر وتســـلم منه نسخة عن اوراق اعتماده 
كســـفير لبلده لدى الكويت. حضر مراســـم االحتفال وكيل وزارة 
اخلارجية باالنابة السفير فيصل املشعان ومدير ادارة مكتب نائب 
رئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ احمد ناصر احملمد 
ومدير ادارة املراســـم الســـفير ضاري العجران. كما استقبل نائب 
رئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية سفيرة الواليات املتحدة لدى 
الكويت ديبورا جونز. حضر اللقاء مدير ادارة االميركتني الســـفير 
علي السماك ومدير ادارة مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير 
اخلارجية الشيخ د.احمد ناصر احملمد. كما استقبل الشيخ د.محمد 
الصباح سفير البابوية للكرسي الرسولي لدى الكويت املطران منجد 

الهاشم وذلك مبناسبة انتهاء مهام عمله كسفير لدى الكويت.


