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الديوان األميري شكر المعزين 

بوفاة شيخة صباح الدعيج
»الوزاري الخليجي« يعقد في جدة األحد المقبل

شـكر الديـوان األمـيري االخـوة 
المواطــنين الكـرام الذين شـاركوا 
في تقديم العـزاء بوفاة المـغـفور 
لها شيخة صباح الدعيج والدة 

الشيخ علي جراح الصباح.

الريـــاض ـ كونا: تعقد في مدينة جدة باململكة العربية 
الســـعودية االحد املقبل الدورة الـ 115 للمجلس الوزاري 
ملجلس التعاون لدول اخلليج العربية )وزراء اخلارجية( 
برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير اخلارجية رئيس الدورة 
احلالية للمجلس الوزاري ملجلس التعاون الشيخ د.محمد 
الصباح. وقال االمني العام ملجلس التعاون لدول اخلليج 
العربية عبدالرحمن العطية في بيان صحافي صدر امس 

ان الدورة تكتســـب اهمية كبيرة النها تأتي مباشرة بعد 
اللقاء التشـــاوري لقادة دول املجلس والذي عقد الثالثاء 
املاضي بالرياض. واضاف: كما تكتسب اهمية بالغة في ظل 
الظروف التي متر بها املنطقة ومحيطها االقليمي والدولي 
اضافة الى املواضيع الهامة التي سيتم استعراضها من قبل 
الوزراء ذات الصلة مبســـيرة العمل اخلليجي املشترك او 

فيما يتصل بالقضايا السياسية الراهنة.

رئيس الوزراء التقى 7 سفراء

سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد مستقبال السفير القطري عبدالعزيز الفهيد سمو نائب االمير وولي العهد الشيخ نواف األحمد مستقبال ابراهيم الغامن

استقبل سمو الشيخ ناصر احملمد رئيس مجلس الوزراء في قصر 
بيان أمس كال على حدة سفير اجلمهورية االسالمية االيرانية علي جنتي 
وسفير جمهورية افغانستان عبدالرحيم كرميي مبناسبة انتهاء مهام 
عملهما لدى الكويت. كما استقبل سموه كال على حدة سفير جمهورية 
االرجنتني خورخي عمر انطونيو بيجا وســــفير جمهورية البرازيل 
االحتادية روبرتو عبداهلل وســــفير اجلمهورية التونسية مصطفى 
باهية وذلك مبناسبة اســــتالم مهام مناصبهم اجلديدة لدى الكويت. 
كما اســــتقبل سموه أمس ســــفير دولة قطر لدى الكويت عبدالعزيز 
الفهيد حيث سلم سموه رسالة خطية من سمو الشيخ حمد بن جاسم 
بن جبر آل ثاني رئيــــس وزراء دولة قطر تتناول العالقات الثنائية 
بني البلدين. كما اســــتقبل سفير دولة منغوليا لدى الكويت سايران 
قادر حيث سّلم سموه رسالة خطية من رئيس وزراء دولة منغوليا 
سوختبار باتبولد تتعلق بدعوة سموه لزيارة دولة منغوليا. واستقبل 
سفير مملكة بوتان لدى الكويت شيراب تنزن حيث سّلم سموه رسالة 
خطية من جاللة ملك مملكة بوتان جيمغي خيشار منجيل وانغشاك 

تتضمن العالقات الثنائية بني البلدين الصديقني.

نائب األمير استقبل المحمد والمبارك والخالد والعلي
سموه التقى الغانم والسليماني

استقبل سمو نائب االمير وولي العهد الشيخ نواف 
االحمد في قصر بيان صباح امس ســـمو رئيس مجلس 

الوزراء الشيخ ناصر احملمد.
كما استقبل سموه في قصر بيان صباح امس النائب 
االول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ جابر 

املبارك.
واستقبل ســـموه رئيس جهاز االمن الوطني الشيخ 
محمد اخلالد ونائب رئيس جهاز االمن الوطني الشـــيخ 

ثامر العلي.
كما استقبل سموه مدير االدارة العامة للجمارك ابراهيم 

الغامن.
واســـتقبل ســـموه مختـــار منطقة النهضـــة حمود 

السليماني.


