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سمو ولي العهد مستقبال محمد الصقر

صاحب السمو األمير مستقبال د.عبداحلفيظ الزليطي

سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد مستقبال د.ناجي املطيري ووفدا من »األبحاث العلمية«

السلطان قابوس بن سعيد

استقبل سمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ ناصر احملمد في قصر بيان امس 
رئيس منظمة التجارة واالستثمار للدفاع 
واالمن باململكة املتحدة ريتشارد بانيغوين 
واملدير االقليم���ي املركزي للمنظمة آالن 

مالباس مبناسبة زيارتهما للبالد.
حضر املقابلة الوكيل املساعد بديوان 

سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ فهد 
جابر املبارك. هذا واس���تقبل املستشار 
بديوان سمو رئيس مجلس الوزراء فيصل 
احلجي في قصر السيف امس جمال هابس 
السويفان، حيث سلمه نسخة من كتابه 
بعنوان »بداية« مهداة الى س���مو رئيس 

مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد.

رئيس الوزراء التقى رئيس منظمة التجارة واالستثمار للدفاع واألمن البريطاني

صاحب السمو التقى ولي العهد والمحمد والمبارك والمطير والشدي

األمير تلقى دعوة لحضور »العربي االستثنائي« 
و»االتحاد األفريقي« في ليبيا خالل أكتوبر

سموه التقى الصقر ووفدًا من »األبحاث« والشدي وتسّلم رسالتي دكتوراه

ولي العهد: للبحث العلمي دور في بناء الوطن

استقبل صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد بقصر بيان صباح امس سمو ولي العهد 
الشيخ نواف األحمد. كما استقبل سموه سمو 
رئيس مجلس الوزراء الش����يخ ناصر احملمد. 
واستقبل سموه بقصر بيان صباح امس النائب 
األول لرئيس مجلس ال����وزراء ووزير الدفاع 
الش����يخ جابر املبارك. واستقبل سموه املالزم 
أول م.محمد حس����ن عبدالرضا من منتس����بي 
احلرس الوطني حيث قدم لسموه مشروعا حمل 
عنوان »املاء واحلل التقني ومشاركة احلرس 
الوطني«. كما استقبل سموه النائب محمد املطير 
وامن عام املركز العاملي للتعريف بالرسول ژ 
ونصرته د.عادل بن علي الشدي وذلك مبناسبة 
زيارته للبالد. وقد اهديا سموه هدية تذكارية 
بهذه املناسبة. هذا واس����تقبل سموه مبعوث 
العقيد معمر القذافي رئيس اجلماهيرية العربية 
الليبية الشعبية االشتراكية العظمى امن اللجنة 
الشعبية العامة للتخطيط واملالية د.عبداحلفيظ 
محمود الزليطي، حيث سلم سموه رسالة خطية 
تضمنت دعوة س����موه حلضور مؤمتر القمة 
العربي االستثنائي ومؤمتر القمة للدول العربية 
واالحتاد االفريقي واملزمع عقدهما في اجلماهيرية 
العربية الليبية الشعبية االشتراكية العظمى 

الشقيقة خالل شهر اكتوبر املقبل.

استقبل سمو ولي العهد الشيخ 
نواف االحمد  بقصر بيان صباح 
امس سمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ ناصر احملمد. كما استقبل 
س����موه بقصر بيان صباح امس 
النائ����ب االول لرئي����س مجلس 
ال����وزراء ووزير الدفاع الش����يخ 

جابر املبارك.
 واستقبل س����موه مدير عام 
معهد الكوي����ت لألبحاث العلمية 
املدير  د.ناجي املطي����ري ونواب 
العام للمعهد وذلك لتقدمي الشكر 
لسموه على رعايته حفل تكرمي 
العاملن املتميزين في معهد الكويت 
لألبحاث العلمية للعام 2010/2009. 
وقد هنأهم س����موه على حتقيق 
هذا االجناز الكبير والذي أس����هم 
في دفع عجلة التنمية في البالد، 
مؤكدا س����موه على اهمية البحث 
العلمي ودوره التنموي في بناء 
الوط����ن، متمنيا لهم كل التوفيق 
والنجاح في مراحل حياتهم العلمية 

والعملية.
كما استقبل سموه د.محسن 
خلف العنزي حيث قدم لس����موه 
نسخة من رسالة الدكتوراه بعنوان 
»دور اإلعالم الرياضي التربوي في 
حتقيق أهداف التربية البدنية في 

الكويت«.

واستقبل سموه د.عبيد العنزي 
حيث أهدى لس����موه نسخة من 
رسالة الدكتوراه بعنوان »تسوية 
املنازعات في عقود البنية األساسية 
التي ميوله����ا القطاع اخلاص في 
القان����ون الكويتي وقوانن مصر 

وفرنسا«.
وقد ش����كرهما س����موه على 
املجه����ود الذي بذل في إعداد هذه 
الرسائل متمنيا لهما كل التوفيق 

والنجاح.
كما اس����تقبل س����موه رئيس 
الس����ابق محمد  العربي  البرملان 

الصقر.
واس����تقبل سموه بقصر بيان 
امس مالزم اول م.محمد حس����ن 
محمد من منتسبي احلرس الوطني 
حيث قدم لسموه مشروعا علميا 
عن املاء واحلل التقني ومشاركة 
احلرس الوطني والذي يقدم احللول 

الشاملة والتقنية ملصادر املياه.
العهد  كما استقبل سمو ولي 
الشيخ نواف االحمد بقصر بيان 
ام����س امن ع����ام املرك����ز العاملي 
الكرمي ژ  للتعريف بالرس����ول 
ونصرته د.عادل بن علي الشدي 

وذلك مبناسبة زيارته للبالد.
حض����ر املقابلة عضو مجلس 

األمة النائب محمد املطير.

سلطان عمان يصل اليوم

يصل الى البالد اليوم السلطان قابوس 
بن سعيد س���لطان سلطنة عمان الشقيقة 
والوفد الرسمي املرافق له في زيارة أخوية 
للبالد تس���تغرق اربعة ايام يجري خاللها 
مباحثات رسمية مع صاحب السمو األمير 

الشيخ صباح األحمد.


