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.. ومصافحا خالد اجلار اهلل

صاحب السمو األمير خالل مغادرته ليبيا مصافحا ضابطة في الفريق األمني الليبي

الرئيس الليبي مودعا مدير مكتب صاحب السمو األمير السفير أحمد فهد الفهد

.. والقذافي مودعا الشيخ خالد العبداهلل محمد ابو احلسن مصافحا الرئيس الليبي معمر القذافي

.. وسموه مصافحا سمو ولي العهد الشيخ نواف االحمد لدى عودة سموه إلى البالد

صاحب السمو األمير مصافحا كبار مستقبليه ويبدو الشيخ مبارك العبداهلل والشيخ جابر العبداهلل صاحب السمو األمير حلظة عودته الى ارض الوطن وفي استقباله كبار الشيوخ واملسؤولني

 صاح��ب الس��مو االمير الش��يخ صباح االحم��د والزعيم الليب��ي معمر القذاف��ي قبل مغادرة س��موه ليبيا
ويب��دو الش��يخ احم��د الفه��د والش��يخ د.محم��د الصب��اح واحم��د فه��د الفه��د وخال��د اجل��ار اهلل 

سموه أبرق إلى القذافي شاكرًا حفاوة االستقبال وكرم الضيافة

األمير عاد إلى أرض الوطن بعد مشاركته في قمة »سرت« العربية

بحفظ اهلل ورعايته عاد الى 
ارض الوطن صاحب الس���مو 
الش���يخ صباح االحمد  االمير 
والوفد املرافق لسموه عصر امس 
قادما من اجلماهيرية العربية 
الليبية الش���عبية االشتراكية 
العظمى الشقيقة وذلك بعد ان 
ترأس وفد الكويت في اجتماع 
العربية على  مجلس اجلامعة 
الثانية  الدورة  القمة  مستوى 

والعشرين.
وكان في اس���تقبال سموه 
على ارض املطار س���مو ولي 
العهد الش���يخ ن���واف االحمد 
وكبار الشيوخ ونائب رئيس 
احلرس الوطني الشيخ مشعل 
االحمد وس���مو رئيس مجلس 
الوزراء الش���يخ ناصر احملمد 
ورئيس مجلس االمة باالنابة 
عبداهلل الرومي ووزير شؤون 
الديوان االميري باالنابة الشيخ 
علي اجلراح وكبار املسؤولني 

بالدولة.
هذا ورافق سموه وفد رسمي 
يضم كال من نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ 
د.محمد الصباح ونائب رئيس 
مجل���س ال���وزراء للش���ؤون 

بع��ث صاحب الس��مو األمير 
الشيخ صباح األحمد ببرقية تعزية 
الرئيس دميت��ري مدڤيديڤ  الى 
رئيس روسيا االحتادية الصديقة 
عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق 
مواساته بضحايا االنفجارات التي 
وقعت في شبكة قطارات األنفاق 
في العاصمة الروس��ية موس��كو 
العش��رات م��ن  وأودت بحي��اة 
الضحايا واملصابني، متمنيا سموه 
للمصابني سرعة الشفاء والعافية، 
مؤكدا سموه ادانة الكويت الشديدة 
ملثل هذه األعم��ال االرهابية التي 
األبرياء اآلمنني  أرواح  استهدفت 
وزعزعة األمن واالستقرار في البلد 
الصديق.كما بعث سمو نائب األمير 
وولي العهد الشيخ نواف األحمد 
ببرقية تعزية الى الرئيس دميتري 
مدڤيديڤ رئيس روسيا االحتادية 

الصديقة.
كما بعث سمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ ناصر احملمد ببرقية 

تعزية مماثلة.

الكويت عّزت روسيا بضحايا 
انفجارات قطارات األنفاق

الدولة  االقتصادي���ة ووزي���ر 
لشؤون التنمية ووزير الدولة 
لشؤون االسكان الشيخ احمد 
الفهد ووزي���ر املالية مصطفى 
الشمالي ومدير مكتب صاحب 
الس���مو االمير احمد فهد الفهد 
واملستشار بالديوان االميري 
محم���د ابو احلس���ن ورئيس 
املراسم والتشريفات االميرية 
العبداهلل ووكيل  الشيخ خالد 

وزارة اخلارجية خالد اجلاراهلل 
بالديوان  وكب���ار املس���ؤولني 
االمي���ري ووزارة اخلارجي���ة 

ووزارة املالية.
وكان صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد غادر والوفد 
الرس���مي املرافق لسموه ظهر 
الدولي  القرضابية  امس مطار 
في اجلماهيرية العربية الليبية 
الشعبية االشتراكية العظمى 

الشقيقة وذلك بعد ان ترأس وفد 
الكويت الجتماع مجلس اجلامعة 
العربية على مستوى القمة في 
الدورة الثانية والعشرين والذي 
عقد في مدينة سرت خالل الفترة 

من 27 الى 29 اجلاري.
وكان في وداع سموه على 
ابوبكر  الفري���ق  ارض املطار 
يونس جابر امني اللجنة العامة 
املؤقتة للدفاع وكبار املسؤولني 

في احلكومة الليبية وس���فير 
ل���دى اجلماهيرية  الكوي���ت 
الش���عبية  الليبية  العربي���ة 
االش���تراكية العظم���ى مبارك 

عبداهلل العدواني.
وقد بعث صاحب الس���مو 
األمير الش���يخ صباح األحمد 
القائد  ببرقية ش���كر الخي���ه 
القذافي قائ���د الثورة  معم���ر 
اجلماهيري���ة العربية الليبية 

العظمى  الشعبية االشتراكية 
الشقيقة أعرب فيها سموه عن 
خالص الش���كر والتقدير على 
احلفاوة البالغة وكرم الضيافة 
الذين حظي بهما والوفد املرافق 
خالل مشاركته في اعمال مؤمتر 
القمة العربية في دورة اعمالها 
الثانية والعشرين سائال سموه 
املولى تعال���ى أن تكلل نتائج 
القمة بالتوفيق والسداد  هذه 

مل���ا فيه خدمة امتن���ا العربية 
واالس���هام في حتقيق اهدافها 
وتطلعاتها املنش���ودة، مبتهال 
الى الب���اري جل وعال ان يدمي 
عليه موفور الصحة والعافية 
العربية  ويحقق للجماهيرية 
الليبية الش���عبية االشتراكية 
العظمى الشقيقة وشعبها الكرمي 
املزيد من الرفعة واالزدهار في 

ظل قيادته احلكيمة.

ولي العهد التقى المحمد والروضان 
والخالد واليوسف ورئيس وزراء جيبوتي

استقبل سمو نائب األمير وولي العهد الشيخ نواف األحمد 
في ديوانه بقصر الس���يف صباح أمس وزير الدولة لش���ؤون 
مجلس الوزراء روضان الروضان. كما اس���تقبل س���مو نائب 
األمير وولي العهد الشيخ نواف األحمد في ديوانه سمو رئيس 

مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد. 
كما اس���تقبل س���مو نائب األمير وولي العهد الشيخ نواف 
األحمد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد يرافقه 
ديليتا محم���د ديليتا رئيس وزراء جمهورية جيبوتي والوفد 

املرافق له، وذلك مبناسبة زيارته الرسمية للبالد.
واستقبل سموه في ديوانه بقصر السيف صباح أمس سفير 
جمهورية بنغالديش الشعبية لدى الكويت السفير سيد شاهد 

رضا، وذلك مبناسبة توليه مهام عمله اجلديد.
واس���تقبل سموه سفير دولة منغوليا لدى الكويت السفير 

سايران قادر، وذلك مبناسبة توليه مهام عمله اجلديد.
واستقبل س���موه سفير اململكة املتحدة لبريطانيا وايرلندا 
الشمالية لدى الكويت السفير فرانك بيكر، وذلك مبناسبة توليه 
مهام عمله اجلديد. هذا، واستقبل سمو نائب األمير وولي العهد 
الش���يخ نواف األحمد في ديوانه بقصر الس���يف صباح أمس 
رئيس جهاز األمن الوطني الش���يخ محمد اخلالد، كما استقبل 
س���موه رئيس اللجنة االنتقالية لالحتاد الكويتي لكرة القدم 

الشيخ أحمد اليوسف.

سمو الشيخ نواف األحمد مستقبال الشيخ محمد اخلالد


