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سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد مستقبال الشيخ علي اخلليفة

صاحب السمو األمير يتسلم أوراق اعتماد سفير أملانيا صاحب السمو األمير يتسلم أوراق اعتماد سفير الفلبني

األمير اطلع على سير اإلجراءات في الشركات المساهمة بخطة التنمية

استقبل صاحب الس����مو األمير الشيخ 
صباح األحمد بقصر بيان صباح امس سمو 

ولي العهد الشيخ نواف األحمد.
كم����ا اس����تقبل صاحب الس����مو األمير 
الش����يخ صباح األحمد بقصر بيان صباح 
امس نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون 
االقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية 
واالسكان الشيخ احمد الفهد ووزير املالية 
مصطفى الش����مالي ووزير األشغال العامة 
ووزير الدولة لشؤون البلدية د.فاضل صفر 
والعضو املنتدب للهيئة العامة لالستثمار 

بدر السعد.

حيث قدموا لس����موه ش����رحا عن سير 
الش����ركات املساهمة بخطة  االجراءات في 
التنمي����ة وش����ركة املنافذ واملس����تودعات 
احلدودية التي تتضمن مستودعات ومنطقة 
حرة ومنفذا وخدمات حدودية ستطرح خالل 
السنة املالية احلالية ضمن اخلطة التنموية 
السنوية واهم الوس����ائل املتبعة لتنشيط 

الوضع االقتصادي واملالي في البالد.
إلى ذلك احتفل بقصر بيان صباح أمس 
بتسلم صاحب السمو االمير الشيخ صباح 
األحمد أوراق اعتماد كل من السفير شوالن 
اورتو برميافيرا سفيرا جلمهورية الفلبني 

والسفير داميان اجنيليه سفيرا ململكة بلجيكا 
والسفير فرانك ماركوس مان سفيرا جلمهورية 
املانيا االحتادية والسفير تورال آنار أوغلي 
رضاييف سفيرا جلمهورية اذربيجان وذلك 

كسفراء لبالدهم لدى الكويت.
وحضر مراس����م االحتفال نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير اخلارجية الش����يخ 
د.محمد الصباح ونائب وزير شؤون الديوان 
االميري الش����يخ علي اجلراح وأحمد الفهد 
مدير مكتب صاحب السمو األمير واملستشار 
بالديوان االميري محمد ابو احلسن ورئيس 
املراسم والتشريفات االميرية الشيخ خالد 

العب����داهلل ومدي����ر ادارة املراس����م بوزارة 
اخلارجية السفير ضاري العجران ورئيس 
هيئة احلرس االميري اللواء ركن طالل املسلم. 
من جانب آخر بعث صاحب الس����مو األمير 
الش����يخ صباح االحمد ببرقي����ة تهنئة الى 
الرئيس سيالبان راما ناثان رئيس جمهورية 
س����نغافورة الصديقة عبر فيها سموه عن 
خالص تهانيه مبناسبة العيد الوطني لبالده 

متمنيا له موفور الصحة ودوام العافية.
كما بعث سمو ولي العهد الشيخ نواف 
االحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 

ناصر احملمد ببرقيتي تهنئة مماثلتني.

صاحب السمو التقى ولي العهد والفهد والشمالي وصفر والسعد وتسلّم أوراق اعتماد 4 سفراء

رئيس المجلس األعلى للقضاءاألمير تلقى اتصااًل من الرئيس المصري
هنأ القيادة السياسية بحلول رمضان تلقى صاحب الس��مو األمير الش��يخ صباح 

األحمد اتصاال هاتفيا م��ن أخيه الرئيس محمد 
حس��ني مبارك رئيس جمهورية مصر العربية 
الش��قيقة، عبر فخامته خالله عن خالص تهانيه 
وأطيب متنياته الكرمية مبناسبة شهر رمضان 
املبارك، سائال املولى عز وجل أن يعيد هذا الشهر 
الفضيل على البلدين الشقيقني والشعبني الكرميني 
وعلى األمتني العربية واإلس��المية بوافر اخلير 
واليمن والبركات وان يتقبل صيام اجلميع وان 
يدمي على س��موه - رع��اه اهلل - موفور الصحة 
والعافية. وقد شكره س��موه على هذه املبادرة 
الكرمية التي جتس��د عمق العالقات بني البلدين 
الش��قيقني، مبادال فخامته التهاني بهذه املناسبة 
العطرة ومتمنيا استمرار هذا التواصل األخوي، 
مبتهال إلى الباري تعال��ى أن ينعم على فخامته 
بدوام الصحة والعافية ويحقق جلمهورية مصر 
العربية الشقيقة كل ما تتطلع إليه من رفعة ورقي 

وازدهار في ظل قيادته احلكيمة.

بعث رئيس املجلس االعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز 
واحملكمة الدستورية املستشار يوس����ف الرشيد برسالة الى 
صاحب السمو االمير الشيخ صباح االحمد هنأه فيها بحلول 
شهر رمضان املبارك. وقال الرشيد في رسالته »يسرني باالصالة 
عن نفس����ي ونيابة عن االخوة اعضاء املجلس االعلى للقضاء 
والسلطة القضائية ان نرفع ملقام سموكم اسمى آيات التهاني 
والتبريكات واطيب التمنيات مصحوبة بأصدق املشاعر مبناسبة 
قرب حلول ش����هر رمضان املبارك. وبهذه املناسبة السعيدة ال 
يسعنا اال ان نضرع للمولى عز وجل ان يعيدها على سموكم 
بكامل الصحة والسالمة والعافية وعلى وطننا العزيز برفعة 
الشأن والعزة واالزدهار وان يدميكم اهلل ذخرا لبلدنا احلبيب 
وقائدا ملس����يرته نحو مزيد من التق����دم واالزدهار«. كما بعث 
برسائل مماثلة الى سمو ولي العهد الشيخ نواف االحمد وإلى 
رئيس مجلس االمة جاسم اخلرافي وإلى رئيس احلرس الوطني 
س����مو الشيخ سالم العلي وإلى س����مو رئيس مجلس الوزراء 

الشيخ ناصر احملمد وعدد من قياديي الدولة.

محمد الصباح تلقى رسالة

الخالد بحث مع السفير العراقي
التطورات اإلقليمية والدولية

من نظيره األفغاني تلقى نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح رسالة خطية 
من وزير خارجية جمهورية أفغانس����تان اإلس����المية 
د.زملاي رسول تتعلق بالعالقات الثنائية بني البلدين 

وبحث سبل تطويرها.

بحث رئيس جهاز األمن الوطني الش���يخ محمد 
اخلالد مع سفير اجلمهورية العراقية لدى الكويت 
محمد حس���ني محمد بحر العلوم العالقات الثنائية 

بني البلدين الشقيقني.
جاء ذلك خالل استقبال الشيخ محمد اخلالد أمس 
للسفير بحر العلوم حيث مت خالل اللقاء استعراض 
العالقات الثنائية بني البلدين الشقيقني اضافة الى 
آخر التطورات واملستجدات على الساحتني االقليمية 

والدولية والقضايا ذات االهتمام املشترك.

ولي العهد استقبل الخليفة ومحافظ األحمدي

استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد 
بقصر بيان صباح امس الشيخ علي اخلليفة 

الصباح. كما استقبل سموه محافظ األحمدي 
الشيخ د.إبراهيم الدعيج.


