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سمو ولي العهد خالل لقائه فريق عمل »السارية«

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مستقبال د.بدر الشريعان ووزراء الكهرباء بدول التعاون

سموه التقى محمد الصباح والدعيج والخالد ورئيس وأعضاء الغرفة صاحب السمو التقى وزراء الكهرباء الخليجيين ويرعى اليوم مؤتمر المانحين لشرق السودان

ولي العهد التقى فريق عمل »السارية«: على الشباب 
تسخير طاقاته لتعزيز التالحم بين الجميع

األمير شهد أداء اليمين الدستورية للدعيج والخالد:
عززا العالقات بين الكويت والدول المعتمدين فيها

اس���تقبل س���مو ولي العهد 
الشيخ نواف األحمد في ديوانه 
بقصر السيف صباح أمس نائب 
رئيس مجل���س الوزراء ووزير 
اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح 
حيث قدم لسموه السفير د.حمد 
الدعيج مبناسبة تعيينه سفيرا 
فوق العادة مفوضا بالديوان العام 
لوزارة اخلارجية والسفيرة رمي 
محمد اخلالد مبناسبة تعيينها 
س���فيرا للكويت لدى جمهورية 
تشيلي وذلك مبناسبة تسلمها 

منصبيهما اجلديدين.
واستقبل س���مو ولي العهد 
الشيخ نواف األحمد في ديوانه 
بقصر السيف صباح أمس رئيس 
غرفة التج���ارة والصناعة علي 

الغامن وأعضاء الغرفة.
واستقبل س���مو ولي العهد 
الشيخ نواف األحمد في ديوانه 
بقصر السيف صباح أمس فريق 
عمل »الس���ارية« حي���ث قدموا 
لسموه شرحا وافيا عن مشروع 

الس���مو  اس���تقبل صاحب 
األمير الش���يخ صب���اح األحمد 
بقصر السيف ظهر أمس وزراء 
الكهرباء بدول مجلس التعاون 
ل���دول اخللي���ج العربية وذلك 
مبناسبة انعقاد اجتماعهم الثالث 

والعشرين في الكويت.
املقابلة نائب وزير  وحضر 
شؤون الديوان االميري الشيخ 
علي اجلراح ووزير الكهرباء واملاء 

د.بدر الشريعان.
كما استقبل صاحب السمو 
األمير الش���يخ صب���اح األحمد 
بقصر السيف ظهر أمس نائب 
رئي���س مجلس الوزراء ووزير 
اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح 
حيث قدم لسموه د.حمد صالح 
الدعيج مبناسبة تعيينه سفيرا 
فوق العادة مف���وض بالديوان 
العام ل���وزارة اخلارجية ورمي 
محمد اخلالد س���فيرا للكويت 
ل���دى جمهورية ش���يلي حيث 
ادي���ا اليمني الدس���تورية امام 
سموه مبناسبة تسلمهما مهام 

منصبيهما اجلديدين.
وقد زودهما سموه بتوجيهاته 
الس���امية للعمل عل���ى تعزيز 
وتقوي���ة الرواب���ط والعالقات 
الكويت والدول املعتمدين  بني 

محمد الصباح تلقى رسائل 
من نظرائه في المغرب 

ومالطا ونيوزيلندا وبريطانيا
تلقى نائب رئيس مجلس 
ال����وزراء ووزي����ر اخلارجية 
الشيخ د.محمد الصباح رسالة 
خطي����ة من وزير الش����ؤون 
اخلارجية والتعاون باململكة 
املغربي����ة الطي����ب الفاس����ي 
الفهري تتعلق بآخر التطورات 
السياس����ية على الساحتني 
االقليمية والدولية والقضايا 

محل االهتمام املشترك. 
من جه����ة اخ����رى، تلقى 
الشيخ د.محمد الصباح رسالة 
خطية من نائب رئيس الوزراء 
ووزير اخلارجية بجمهورية 
مالطا د.تونيو بورج تتعلق 
بالعالقات الثنائية بني البلدين 

وبحث سبل تطويرها.
كما تلقى الشيخ د.محمد 
الصباح رس����التني مماثلتني 
من كل م����ن وزير اخلارجية 
النيوزيلندي موراي ماكوللي 
واخ����رى من وزي����ر التنمية 
الدولي����ة البريطان����ي اندرو 

ميتشل.

الخالد التقى خريجي
كلية الدفاع لـ »الناتو«

استقبل رئيس جهاز االمن 
الوطني الشيخ محمد اخلالد 
سفيرنا لدى اس���تراليا خالد 
الشيباني مبناس���بة زيارته 
للبالد. ومتنى الش���يخ محمد 
التوفي���ق والنجاح  اخلال���د 
للسفير الش���يباني مبا يخدم 
ف���ي تعزيز  البالد  مصلح���ة 
الثنائية  العالق���ات  وتوطيد 

الكويتية � االسترالية.
واس���تقبل الش���يخ محمد 
ادارة  اخلال���د كال من مدي���ر 
املراكز االستراتيجية والبحوث 
والدراس���ات في جه���از االمن 
الش���يخ صباح بدر  الوطني 
الصباح ومدير القوى البشرية 
باحلرس الوطني املقدم فيصل 
عب���داهلل اجلريد مبناس���بة 
تخرجهما ف���ي دورة احلوار 
االمني لكلية الدفاع للناتو في 

العاصمة االيطالية روما.
 واشاد الشيخ محمد اخلالد 
بجهود اخلريجني املتميزة خالل 
الواضح،  الدورة وعطائهم���ا 
متمنيا لهما مزيدا من النجاح 
والتقدم في خدمة الكويت ورفع 
اسمها عاليا في مختلف احملافل 

الدولية.

بناء نصب تذكاري يجسد ملحمة 
وطنية تاريخية ويعزز وحدة 
الكويتي وعطاءهم في  الشباب 

خدمة الوطن.
وقد أثنى سموه على األهداف 
الس���امية التي يتبناها الفريق 

وجهودهم املبذولة التي تعكس 
التالحم  الوطنية وتبرز  الروح 
بني أفراد املجتمع الكويتي، مشددا 
سموه على ضرورة سعي الشباب 
الدؤوب لتسخير طاقاته املتجددة 
وإمكانياته املتنوعة التي تنبع من 

حسه الوطني مبا يعزز قيم احملبة 
والتالحم بني اجلميع مبا يرسي 
دعائم ال���والء واالنتماء للوطن 
الغالي، واستقبل سموه بقصر 
السيف أمس سفيرنا لدى استراليا 

السفير خالد الشيباني.

فيها مبا يتماش���ى مع مصالح 
الكويت وسياساتها الداعية الى 
التفاهم والتعاون وخدمة السالم 
متمنيا سموه لهم كل التوفيق 
والنجاح خلدمة الوطن العزيز 

ورفع رايته.
وحضر مراس���م أداء القسم 
نائ���ب وزير ش���ؤون الديوان 
الش���يخ علي اجلراح  األميري 
وأحمد الفهد مدير مكتب صاحب 
الس���مو األمير ورئيس املراسم 
والتش���ريفات األميرية الشيخ 
خال���د العبداهلل ومدي���ر إدارة 

املراسم بوزارة اخلارجية السفير 
ضاري العجران.

هذا ويتفضل صاحب السمو 
األمير الش���يخ صب���اح األحمد 
فيشمل برعايته املؤمتر الدولي 
للمانحني واملستثمرين لشرق 
السودان وذلك في متام الساعة 
التاسعة من صباح اليوم بفندق 

شيراتون الكويت.
هذا وأناب سموه، سمو الشيخ 
ناص���ر احملمد رئي���س مجلس 

الوزراء حلضور املؤمتر.
هذا وبعث صاحب الس���مو 

األمير الش���يخ صب���اح األحمد 
الرئيس  ال���ى  ببرقي���ة تهنئة 
كليفورد هس���بندس حاكم عام 
برب���ادوس الصديقة عبر فيها 
س���موه ع���ن خال���ص تهانيه 
الوطني لبالده  العيد  مبناسبة 
متمنيا له موفور الصحة ودوام 

العافية.
كما بعث س���مو ولي العهد 
الش���يخ نواف األحمد وس���مو 
الش���يخ ناصر احملم���د رئيس 
مجلس الوزراء ببرقيتي تهنئة 

مماثلتني.

سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد مستقبال علي الغامن وأعضاء غرفة التجارة والصناعة

صاحب السمو األمير مستقبال الشيخ د.محمد الصباح ود.حمد الدعيج ورمي اخلالد

سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد والشيخ جابر املبارك ود.فاضل صفر ومصطفى الشمالي وخالد اجلاراهلل 
ود.اسماعيل الشطي خالل جلسة املباحثات

رئيس الوزراء ورئيس وزراء سانت لوشيا 
بحثا العالقات الثنائية والقضايا المشتركة

استقبل س���مو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
ناصر احملمد في قصر السيف أمس نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ د.محمد 
الصباح حيث قدم لسموه كال من السفير د.حمد 
الدعيج مبناسبة تعيينه سفيرا فوق العادة مفوض 
بالديوان العام بوزارة اخلارجية والسفيرة رمي 
محمد اخلالد مبناس���بة تعيينها سفيرا للكويت 

لدى جمهورية تشيلي.
إلى ذلك، عقد س���مو رئي���س مجلس الوزراء 
الش���يخ ناصر احملمد في اخليمة األميرية بقصر 
بيان مس���اء أمس األول جلسة مباحثات رسمية 
مع رئيس الوزراء ووزير املالية في سانت لوشيا 

الصديقة ستيفانسون كينغ.
وجرت املباحثات بني اجلانبني في أجواء ودية 
حيث مت بحث العالقات الثنائية في شتى املجاالت 
وسبل تطويرها مبا يحقق مصالح الشعبني وبحث 

القضايا الدولية ذات االهتمام املشترك.
حضر املباحثات من اجلانب الكويتي النائب 
األول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ 
جابر املبارك ورئيس بعثة الشرف املرافقة املستشار 
بديوان سمو رئيس مجلس الوزراء د.اسماعيل 
الش���طي ووزير املالية مصطفى الشمالي ووزير 
األش���غال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية 
د.فاضل صف���ر ووكي���ل وزارة اخلارجية خالد 
اجل���اراهلل ووكيل ديوان س���مو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخة اعتماد اخلالد وكبار املسؤولني 
في الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية 
والطيران املدني والهيئة العامة لالستثمار ووزارة 
اخلارجية وديوان سمو رئيس مجلس الوزراء.

كما حضر املباحثات الوفد الرس���مي املرافق 
لرئيس الوزراء ووزير املالية في س���انت لوشيا 

الصديقة.
وعق���ب املباحثات أقام س���مو رئيس مجلس 
الوزراء الش���يخ ناصر احملمد مأدبة عشاء على 
ش���رف رئيس الوزراء ووزير املالية في سانت 

لوشيا الصديقة ستيفانسون كينغ والوفد املرافق 
له مبناسبة زيارته الرسمية للبالد.

إلى ذلك، قام رئيس الوزراء ووزير املالية في 
سانت لوشيا الصديقة ستيفانسون كينغ والوفد 

املرافق له صباح امس بزيارة املركز العلمي.
وقد اطلع على معالم وأقس���ام املركز العلمي 
املختلفة حيث اس���تمع الى شرح من املسؤولني 
عن املركز ودوره وأهميت���ه واخلدمات العلمية 

والترفيهية التي يقدمها لرواده.

وقام رئيس الوزراء ووزير املالية في سانت 
لوشيا ستيفانسون كينغ والوفد املرافق له امس 
بزيارة بيت الكويت لالعمال الوطنية يرافقه رئيس 
بعثة الشرف املستشار بديوان سمو رئيس مجلس 

الوزراء د.اسماعيل الشطي.
وقال كينغ عقب جولته في املتحف في تصريح 
ل�»كون���ا« ان املتحف »يوثق كفاح الكويتيني في 
حبهم وحتريره���م لبلدهم من االحتالل العراقي 
الغاشم« معربا عن انبهاره مبا شاهده من نضال 

في سبيل حترير الكويت من العدوان الغاشم.
وذكر ان اله���دف من زيارته للبالد يتمثل في 
تعزيز العالقات الثنائية ب���ني البلدين وتوطيد 
التعاون املشترك وبحث مجاالت التعاون وسبل 
تطويرها، مضيفا أن الكويت »من افضل البلدان 
التي سنبحث معها مجاالت تعزيز الدميوقراطية 

والسالم«.
من جانبه، اعرب مدير ادارة العالقات العامة 
واالعالم في بيت الكويت لالعمال الوطنية خلف 
العنزي عن سعادته وزمالئه اعضاء البيت باستقبال 
ضيف سمو الشيخ ناصر احملمد رئيس مجلس 
الوزراء، مضيفا ان س���مو الش���يخ ناصر احملمد 
يؤكد دائما اهمية ودور بيت الكويت في تعريف 
شعوب العالم ما مرت به البالد من محن وازمات 
واحداث ودوره في حفظ تاريخ ونضال الشعب 

الكويتي.


