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 محمد الصباح تلقى رسالة خطية 

من نظيره اإلندونيسي
 تلقـــى نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزيـــر اخلارجيـــة الشـــيخ د.محمد 
الصباح رسالة خطية من وزير خارجية 
اندونيسيا د.مارتي ناتاليجوا تتعلق 
بالعالقات الثنائية بني البلدين وبحث 

سبل تطويرها. 

 الشيخ جابر املبارك مستقبال السفيرة ندى يافي

 الشيخ جابر املبارك خالل لقائه الفريق بحري مارك اي فوكس

 .. وسموه مستقبال مختاري املناطق

 سمو نائب األمير مستقبال الشيخ د.ابراهيم الدعيج سمو نائب األمير وولي العهد الشيخ نواف األحمد مستقبال الشيخ ثامر العلي

 نائب األمير استقبل
  ٥ نواب و٦ مختارين

 الكويت هنأت لبنان بالعيد الوطني

 اســـتقبل سمو نائب األمير وولي العهد الشيخ نواف األحمد في 
ديوانه بقصر الســـيف صباح امس ســـمو رئيس مجلس الوزراء 

الشيخ ناصر احملمد.
  كما استقبل سموه محافظ األحمدي الشيخ د.ابراهيم الدعيج.

  واستقبل سموه رئيس جهاز األمن الوطني باإلنابة الشيخ ثامر 
العلي.

  كما استقبل ســـموه أعضاء مجلس األمة النائب الصيفي مبارك 
الصيفي والنائب د.ضيف اهللا أبورمية والنائب سعد زنيفر والنائب 

محمد هايف والنائب مبارك اخلرينج.
  واســـتقبل ســـمو نائب األمير وولي العهد الشيخ نواف األحمد 
مختار منطقة ضاحية األندلس متعب خلف الفجي ومختار منطقة 
النقرة عسكر فالح املطيري ومختار منطقة الدوحة ناصر سليمان 
الهبيـــدة ومختار منطقة العمرية ســـعيد عوض اخلرينج ومختار 
منطقـــة الرابية فارس ناصر النون ومختار منطقة الفردوس هادي 

خلف العنزي.
  
  
  
 

 بعث صاحب السمو االمير الشيخ صباح االحمد ببرقية تهنئة 
الى الرئيس العماد ميشال سليمان رئيس اجلمهورية اللبنانية 
الشـــقيقة عبر فيها عن خالص تهانيه مبناســـبة العيد الوطني 
لبالده متمنيا له موفور الصحة والعافية وللجمهورية اللبنانية 

الشقيقة كل الرفعة واالزدهار.
  وبعــث ســـمــو نائــب االميــر وولــي العهد الشـــيخ نواف 
االحمد ببرقية تهنئة الى الرئيس العمــاد ميشال سليمان رئيس 
اجلمهورية اللبنانية الشقيقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه 
مبناســـبة العيد الوطني لبالده متمنيا له موفور الصحة ودوام 

العافية.
  كما بعث ســـمو الشـــيخ ناصر احملمد رئيس مجلس الوزراء 

ببرقية تهنئة مماثلة. 

 سموه التقى رئيس الوزراء ومحافظ األحمدي وثامر العلي

 النائب األول استقبل السفيرة الفرنسية 
وقائد القوات البحرية األميركية 

 المتحدث الرسمي لـ «الخارجية» 
اإليرانية يصل للبالد

 ويصل إلى البالد وفد إعالمي برئاسة املتحدث الرسمي لوزارة 
اخلارجيــة فــي اجلمهوريــة اإلســـالمية اإليرانية واملســـاعد 
اخلاص لوزير اخلارجيــة رامني مهمان برســـت، حيث ترافقه 
مجموعة من مراسلي الصحف ووسائل اإلعالم ووكاالت األنباء 

اإليرانية.
  وســـيجري الوفد خالل فترة إقامته التي تســـتغرق ٣ أيام 
مباحثات رسمية مع مسؤولي وزارة اخلارجية ومسؤولي وزارة 
اإلعالم حيث يحمل رسالة من منوچهر متكي وزير اخلارجية 
اإليرانية الى نظيره الكويتي الشـــيخ د.محمد الصباح ويزور 
موقع وكالة األنباء الكويتية (كونا)، كما سيعقد مؤمترا صحافيا 
في جمعية الصحافيني يشـــرح خالله أهم محاور السياســـة 
اخلارجية اإليرانية وآفاق التعاون املستقبلي مع دول مجلس 

التعاون، السيما الكويت. 

 استقبل النائب االول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع 
الشيخ جابر املبارك امس ســـفيرة اجلمهورية الفرنسية لدى 

الكويت ندى يافي.
  ومت خالل اللقاء تناول االحاديث الودية ومناقشة املواضيع 
ذات االهتمام املشـــترك وبحث اوجه التعاون وســـبل تطوير 
وتعزيز العالقات بني الكويت وفرنســـا اضافة الى استعراض 

آخر املستجدات على الساحتني االقليمية والدولية.
  واستقبل النائب األول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع 
الشـــيخ جابر املبارك كذلك قائد القوات البحرية األميركية في 
القيادة الوســـطى الفريق بحري مارك أي فوكس حيث تبادل 
اجلانبان االحاديث الودية ومناقشـــة اهـــم االمور واملواضيع 
ذات االهتمام املشترك وسبل تعزيز وتطوير وتوثيق التعاون 

العسكري بني البلدين الصديقني.
  حضر اللقاءين رئيس هيئة مكتب النائب االول لرئيس مجلس 

الوزراء ووزير الدفاع الفريق صالح مشاري احلميضي. 

طريق اجلهراء (الطريق ال�صريع 80), منطقـة الـ�صـويـخ الـ�صناعيه,

      www.mercedes-benz.com.kw , 555 :الخط ال�صاخن: 111-833-1 داخلي

َعَبق الرفاهية 
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اقرتان التقنية املطلقة بالرفاهية املطلقة, اغتنمي فر�صة عر�صنا مع تاناغرا واح�صلي على كوبون هدايا 

حتى 500 د.ك. اإنه مو�سم الرفاهية.

متتعي باأجمل ال�صيارات مع اأكرث املنتجات رفاهية, ا�صرتي �صيارة مر�صيد�ض خالل فرتة العر�ض, واح�صلي على كوبون هدايا حتى 500 د.ك. 

�صالح لل�صرف من بوتيك تاناغرا فرع ال�صاحلية.

M الفئة

الأ�سعار تبداأ من: 17600 د.ك. 

ملعرفة املزيد واختبار قيادة جديدة , نتوق اإىل ا�صتقبالكم يف معر�ض الب�صر والكاظمي


