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األمير تلقى برقية شكر من رؤساء أجهزة االستخبارات العامة واألمن الخليجية

تلقى صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد برقية شكر من رؤساء 
أجهزة االس���تخبارات العامة واألمن 
الوطني في دول مجلس التعاون لدول 
اخلليج العربية اثر اختتام اجتماعهم 
الثاني الذي استضافته الكويت عبروا 
فيها عن أسمى عبارات الشكر والعرفان 

ملا حظوا به من حف���اوة وتكرمي في 
بلده���م الثاني الكوي���ت وعلى دعم 
س���موه املتواصل للعم���ل اخلليجي 
املشترك، متمنني لسموه موفور الصحة 
التقدم  والعافية وللكويت املزيد من 
واالزدهار في ظل قيادة سموه احلكيمة 

والرشيدة.

األمير استقبل ولي العهد والخرافي و5 نواب
استقبل صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد بقصر السيف 
صباح امس سمو ولي العهد الشيخ 
نواف األحمد.كما استقبل سموه 
بقصر السيف صباح امس رئيس 

مجلس األمة جاسم اخلرافي.
واستقبل سموه بقصر السيف 
صباح امس النائب األول لرئيس 
مجل����س الوزراء ووزي����ر الدفاع 

الشيخ جابر املبارك.
واستقبل صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد بقصر السيف 
صباح امس رئيس مجلس األمة 
جاس����م اخلرافي والنائب مبارك 
اخلرينج والنائب د.صالح عاشور 
ود.عل����ي العمي����ر والنائب علي 
الدقباسي والنائب غامن امليع وأمني 
عام مجل����س األمة عالم الكندري 
وذلك اثر مش����اركتهم في املؤمتر 
البرملاني  السادس عشر لالحتاد 
العربي ال����ذي عقد في جمهورية 

مصر العربية الشقيقة مؤخرا.

صاحب السمو التقى المبارك

صاحب السمو األمير مستقبال جاسم اخلرافي والنواب املشاركني في املؤمتر الـ 16 لالحتاد البرملاني العربي

سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد مستقبال السفير الشيخ حمد جابر العلي

ولي العهد استقبل الخرافي
والنائب األول و5 وزراء

استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف االحمد  في ديوانه بقصر 
السيف صباح امس رئيس مجلس االمة جاسم اخلرافي.

واستقبل سموه بقصر السيف امس النائب االول لرئيس مجلس 
الوزراء ووزير الدفاع الش���يخ جابر املبارك ونائب رئيس مجلس 
الوزراء للشؤون االقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية ووزير 
الدولة لشؤون االسكان الشيخ احمد الفهد ووزير الداخلية الفريق 
ركن الشيخ جابر اخلالد ووزير النفط ووزير االعالم الشيخ احمد 
العبداهلل ووزير الصحة د.هالل الس���اير ووزير الدولة لش���ؤون 

مجلس الوزراء روضان الروضان.
كما استقبل س���مو ولي العهد الشيخ نواف االحمد في ديوانه 
بقصر السيف صباح امس سفيرنا لدى اململكة العربية السعودية 

الشيخ حمد جابر العلي.

سموه التقى سفيرنا لدى السعودية


