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صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد وسمو الشيخ نواف األحمد وكبار الشيوخ في ديوان احلجرف

سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد خالل استقباله السيد عمار احلكيم

سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد خالل استقباله السيد عمار احلكيم

الشيخ مشعل األحمد والشيخ أحمد الفهد والشيخ مبارك الفيصل والشيخ ماجد احلمود والشيخ خالد العبداهلل وجواد بوخمسني والشيخ عبداهلل ناصر صباح األحمد والشيخ صباح ناصر صباح األحمد

فالح احلجرف مرحبا بصاحب السمو األمير صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد في ديوان احلجرف

حديث بني صاحب السمو األمير وفالح احلجرف

األمير زار ديوان الحجرف

قام صاحب الس���مو األمير 
الش���يخ صباح األحمد يرافقه 
سمو ولي العهد الشيخ نواف 
األحم���د وجمع من الش���يوخ 
إلى دي���وان احلجرف  بزيارة 
وكان في استقبال سموه النائب 
األسبق فالح مبارك احلجرف 
وقد تب���ادل صاحب الس���مو 
األمير مع احلضور األحاديث 

الودية.

رئيس الوزراء التقى الحكيم

المبارك استقبل قائد القيادة الوسطى في الجيش األميركي

استقبل س����مو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ ناصر احملمد  في 
قصر السيف امس وبحضور نائب 
رئيس مجلس ال����وزراء ووزي��ر 
اخلارجي��ة الشيخ د.محمد الصباح 
ونائ����ب رئيس مجل����س الوزراء 
للش����ؤون االقتصادي����ة ووزير 
الدولة لش��ؤون التنمي��ة ووزي��ر 
الدولة لش����ؤون االسكان الشيخ 
أحمد الفهد ووزير الدولة لشؤون 
مجلس الوزراء روضان الروضان 
رئيس املجلس االعلى االس����المي 
بجمهورية العراق الشقيق السيد 
عمار عبدالعزيز احلكيم مبناسبة 

زيارته للبالد.

استقبل النائب األول لرئيــس مجــلس الوزراء 
ووزيــر الدفــاع الشيخ جابــر املبــارك أمــس 
قائـد القيـادة الوسطــى فــــي اجليش األميركي 
ــبة زيارته  الفريق أول جيمس ماتيس وذلك مبناس

للبالد.

ــادل األحاديث  ــاء تبــ ــالل اللقــ ــم خــ وتــ
الودية بني اجلانبيــن ومناقشــة املواضيــع ذات 
ــث أوجــه التعــاون  ــترك وبحــ االهتمــام املش
ــبل تطويــر العالقة املميزة بني  ــكــري وس العس

البلدين الصديقني.

ولي العهد يشيد بجهود الحكيم في توحيد الصف العراقي
العهد  استقبل س���مو ولي 
الشيخ نواف األحمد في ديوانه 
بقصر الس���يف ام���س رئيس 
ديوان احملاس���بة عبدالعزيز 

العدساني.
كما اس���تقبل سموه السيد 
عمار عبدالعزيز احلكيم والوفد 
املرافق له وذلك مبناسبة زيارته 

للبالد.
وقد رحب سموه بسماحته 
ضيف���ا عزيزا عل���ى الكويت، 
مشيدا بجهود سماحة الضيف 
ف���ي توحيد الص���ف العراقي 
النظر فيه  وتقريب وجه���ات 
ليعود عراق احلضارة موحدا 
مشرقا ليواكب عصر النهضة 
في بناء وطنه ورفعته، وهذا 
ال يتأتى اال من خالل متاس���ك 
جبهته الداخلية، متمنيا سموه 
للعراق الش���قيق االس���تقرار 
والرخاء وللضيف الكرمي طيب 

االقامة في الكويت.
ومن جانبه أثنى س���ماحة 
السيد عمار احلكيم على الكويت 
قيادة وحكومة وش���عبا على 
مس���اهمتها في دع���م العراق، 
متمنيا سماحته ان ينعم الباري 
عز وج���ل على الكويت بنعمة 

األمن والسالم واالزدهار.
واستقبل سمو ولي العهد في 
ديوانه رئيس وأعضاء الهيئة 
االدارية باالحتاد الوطني لطلبة 

الكوي���ت فرع جمهورية مصر 
العربية.

أكد سموه على اهمية  وقد 
العلم ف���ي بناء األمم وصناعة 
املستقبل النه العنصر األساسي 
في بناء الوط���ن ورقيه وهو 

االستثمار األمثل لتحقيق التقدم 
والنجاح والرفاهية للمجتمع 
واملواطن كما حثهم سموه على 
ض���رورة االهتمام بالتحصيل 
العلمي وعدم االنشغال بأمور 
اخرى خالف ذلك للمشاركة في 

بناء مس���تقبل دولتهم الواعد 
حتت ظل قيادة صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد وان 
يكونوا خير س���فراء لبلدهم 
في احملافل العلمية وقد قدموا 

لسموه هدية تذكارية.

كما استقبل سموه رئيس 
جمعية املعلمني الكويتية عايض 
السهلي حيث قدم لسموه األمني 
العام الحتاد  املس���اعد لألمني 
املعلمني العرب متعب العتيبي 
وذلك مبناسبة حصول الكويت 
عل���ى منصب األمني املس���اعد 

الحتاد املعلمني العرب.
وهن���أه س���موه متمنيا له 
التوفيق والس���داد ف���ي مهام 
عمله اجلديد وعلى بذل املزيد 
من اجلهد والعطاء لدفع عجلة 
التعليم في العالم العربي ملواجهة 
التحديات املستقبلية وملواكبة 

عصر العوملة واملعرفة.

»الهجرة«: التأشيرات الجديدة لدخول صربيا 
تتناسب مع مقاييس االتحاد األوروبي والتشنغن

الكويت � كونا: قال���ت االدارة العامة للهجرة 
ان سفارة جمهورية صربيا لدى الكويت اعلنت 
أن التأش���يرات اجلديدة جلمهورية صربيا قابلة 
للتنفي���ذ من قبل قانون االجان���ب وذلك نتيجة 
لتزامن القوانني واللوائح واملعايير لتتناسب مع 

مقاييس االحتاد االوربي والتشنغن.
واوضح���ت االدارة في بيان صحافي انه بناء 
على ذلك فان القانون ينص على اصدار تأشيرات 
الدخول اجلديدة باالتفاق مع املعايير االوروبية 

والتشنغن.
وذكرت ان التأشيرة س���تكون في نفس يوم 
تقدمي الطلب في اي من البعثات الديبلوماس���ية 

القنصلية التابعة جلمهورية صربيا.
واضافت انه يجب احلصول على موافقة مسبقة 
من اجلهة املختصة ذات الصلة بجمهورية صربيا 
مبينة ان التأشيرات الصادرة سابقا ذات الطابع 
القدمي ستكون سارية املفعول حتى التاريخ الوارد 

بها.


