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األمير أدى صالة العيد في المسجد الكبير وتبادل التهاني مع عدد من الزعماء العرب

اوالن باتورـ  كونا: وصل صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد يرافقه نائـــب رئيس احلرس الوطني 
الشيخ مشعل األحمد والوفد الرسمي املرافق لسموه 
مســـاء أمس الى مطار جنكيز خان الدولي بالعاصمة 
املنغولية اوالن باتور وذلك في زيارة خاصة ملنغوليا 

الصديقة.
وكان في استقبال سموه على أرض املطار رئيس 
مكتب الرئيس املنغولي باتو لوغا ومستشار الرئيس 

املنغولي للشؤون السياسية بوريف سورين.
وكان صاحب الســـمو األمير الشيخ صباح األحمد 
يرافقه نائب رئيس احلرس الوطني الشـــيخ مشعل 
االحمد والوفد الرسمي املرافق لسموه، غادر صباح امس 

متوجها الى منغوليا الصديقة في زيارة خاصة.
وقد كان في وداع ســـموه على ارض املطار ســـمو 
نائب االمير وولي العهد الشيخ نواف االحمد ورئيس 
مجلس الوزراء باإلنابة ووزير الدفاع الشـــيخ جابر 

املبارك وكبار املسؤولني بالدولة.
ويرافق سموه وفد رسمي يضم كال من الشيخ حمـــــد 
صباح االحمد ونائب رئيس مجلس الوزراء للشـــــؤون 
االقتصادية ووزير الدولة لشـــؤون التنميــــــة ووزيـــــر 
الدولة لشؤون اإلسكان الشيـــــخ احمد الفهد ومديـــــر 
مكتب صاحب السمو األمير احمد فهـــــد الفهد ورئيــــس 
املراسم والتشريفات األميرية الشيخ خالــــد العبداللــــه 

وكبار املسؤولني في الديوان األميري.
رافقت سموه السالمة في احلل والترحال.

وقبيل مغادرة ســـموه أدى صاحب السمو األمير 
الشـــيخ صباح األحمد صالة العيد في مسجد الدولة 
الكبير وفي معيته سمو ولي العهد الشيخ نواف االحمد 
ورئيس مجلس األمة جاسم اخلرافي وكبار الشيوخ 
ونائب رئيس احلرس الوطني الشيخ مشعل االحمد 
ورئيس مجلس الوزراء باإلنابة ووزير الدفاع الشيخ 

جابر املبارك وكبار املسؤولني بالدولة.
أعاد اهلل هذه املناسبة الكرمية على اجلميع باخلير 

واليمن والبركات.
وكان صاحب الســـمو األمير الشيخ صباح األحمد 
أجرى اتصاال هاتفيا مع اخيه خادم احلرمني الشريفني 
امللك عبداهلل بن عبدالعزيز آل سعود ملك اململكة العربية 
السعودية الشقيقة عبر سموه خالله عن خالص تهانيه 
وأطيب متنياته مبناســـبة حلول عيد الفطر السعيد 
سائال املولى عز وجل ان يعيد هذه املناسبة السعيدة 
على البلدين الشقيقني والشعبني الكرميني وعلى األمتني 
العربية واإلسالمية بوافر اخلير واليمن والبركات وان 

يدمي عليه موفور الصحة والعافية.
وقد شكر خادم احلرمني الشريفني سموه على هذه 
املبادرة الكرمية التي جتسد عمق العالقات بني البلدين 
الشقيقني مبادال سموه التهاني بهذه املناسبة ومتمنيا 
باستمرار هذا التواصل األخوي مبتهال الى الباري تعالى 
ان ينعم على ســـموه بدوام الصحة والعافية ويحقق 
للكويت كل مـــا تتطلع اليه من رفعة وتقدم وازدهار 

في ظل القيادة احلكيمة لسموه.

كما تبادل صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
مع السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان الشقيقة 
وامللك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين 
الشقيقة وصاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني 
أمير دولة قطر الشقيقة والرئيس بشار األسد رئيس 
اجلمهورية العربية السورية الشقيقة والرئيس علي 
عبداهلل صالـــح رئيس اجلمهورية اليمنية والرئيس 
جالل طالباني رئيس اجلمهورية العراقية والرئيس 
عمر حسن البشير رئيس جمهورية السودان اتصاالت 
هاتفيـــة امس األول عبروا فيهـــا عن خالص تهانيهم 
وأطيب متنياتهم مبناسبة حلول عيد الفطر السعيد 
سائلني املولى عز وجل أن يعيد هذه املناسبة السعيدة 
على األمتني العربية واإلسالمية بوافر اخلير واليمن 

والبركات.
وتبادل صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
مع اخوانه الرئيس الشيخ شريف شيخ احمد رئيس 
جمهوريـــة الصومال وصاحب الســـمو امللكي االمير 
ســـلطان بن عبدالعزيز ال ســـعود ولي العهد ونائب 
رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والطيران واملفتش 
العام في اململكة العربية السعودية الشقيقة اتصاالت 
هاتفية مساء أمس األول عبروا فيها عن خالص تهانيهم 
وأطيب متنياتهم مبناسبة حلول عيد الفطر السعيد 
سائلني املولى عز وجل أن يعيد هذه املناسبة السعيدة 
على األمتني العربية واإلسالمية بوافر اخلير واليمن 

والبركات.

صاحب السمو وصل منغوليا في زيارة خاصة
صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مصافحا الشيخ جابر العبداهلل ويبدو الشيخ خالد العبداهلل

سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد مصافحا قيادات »االوقاف«

الرئيس جاسم اخلرافي مصافحا أحد احلضور

سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد والرئيس جاسم اخلرافيصاحب السمو األمير مصافحا الشيخ فيصل احلمود

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد والرئيس جاسم اخلرافي والشيخ جابر العبداهلل والشيخ مشعل األحمد والشيخ د.محمد الصباح في املسجد الكبير أمس

السهيجان قدم أوراق 
اعتماده لدى منغوليا 

كأول سفير مقيم
اوالن باتر ـ كونا: قدم السفير مبارك السهيجان أوراق 
اعتماده الى الرئيس املنغولي تساخياجني البيجدورج كأول 

سفير فوق العادة ومفوض للكويت لدى منغوليا.
وقام السفير الســــهيجان بنقل حتيات صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد خالل لقائه الرئيس املنغولي 
ومتنيات سموه له مبوفور الصحة وملنغوليا مزيد من األمن 

واالستقرار والتقدم.
كما نقل السفير أيضا للرئيس البيجدورج حتيات سمو 
ولي العهد الشيخ نواف األحمد وسمو الشيخ ناصر احملمد 

رئيس مجلس الوزراء ومتنياتهما له مبوفور الصحة.
من جانبه عبر الرئيس املنغولي عن حتياته لصاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد ومتنياته لسموه موفور الصحة 

والعافية للكويت مزيد من األمن واالستقرار والرقي.
وأشــــاد فخامته بالعالقات الثنائية التي تربط البلدين 
الصديقني والتي متثل منوذجا يحتذى به لعالقات الصداقة 
بني الدول وقد عبر السفير عن تشرفه بحمل هذه املسؤولية 
التي أوالها اياه صاحب الســــمو األمير وأن يســــعى ببذل 
املزيد من اجلهود التي سوف تساهم في تطوير هذه العالقة 

الثنائية.
الشيخ فهد السالم والسفير الشيخ حمد جابر العلي والشيخ فهد جابر العلي ومحمد شرار




