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األمير اطلع على القضايا المطروحة على جدول أعمال القمة الخليجية الـ 31

استقبل صاحب السمو األمير 
الش���يخ صباح األحم���د بقصر 
الس���يف صباح امس سمو ولي 

العهد الشيخ نواف االحمد.
كما اس���تقبل بقصر السيف 
صباح امس سمو رئيس مجلس 
الش���يخ ناصر احملمد.  الوزراء 
واس���تقبل سموه بقصر السيف 
صباح امس النائب االول لرئيس 
الدفاع  ال���وزراء ووزير  مجلس 

الشيخ جابر املبارك.
كما اس���تقبل صاحب السمو 

األمير الشيخ صباح األحمد بقصر 
السيف صباح امس األمني العام 
ملجلس التع���اون لدول اخلليج 
العربي���ة عبدالرحم���ن العطية 
حي���ث اطلع س���موه عل���ى اهم 
القضاي���ا املطروحة على جدول 
الدورة احلادية والثالثني  أعمال 
للمجلس األعلى ملجلس التعاون 
لدول اخللي���ج العربية واملزمع 
عقدها في الس���ادس من الشهر 
اجلاري في دولة االمارات العربية 
املتحدة الشقيقة. حضر املقابلة 

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير 
اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح 
ووكي���ل وزارة اخلارجية خالد 
اجلاراهلل. كما اس���تقبل صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
بقصر الس���يف ظهر امس وزير 
خارجية اجلمهورية االس���المية 
االيرانية منوچه���ر متكي وذلك 

مبناسبة زيارته للبالد.
كما اس���تقبل س���موه بقصر 
الس���يف ظهر امس األمني العام 
اإلس���المي  املؤمت���ر  ملنظم���ة 

نائ���ب  املقاب���الت  حض���ر 
رئيس مجلس ال���وزراء ووزير 
اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح 
واملستشارة بديوان سمو رئيس 
مجلس الوزراء الش���يخة د.رشا 
الصباح. واستقبل صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح االحمد بقصر 
السيف صباح امس األمني العام 
جلامع���ة ال���دول العربية عمرو 
موس���ى وذلك مبناسبة زيارته 
للبالد. حضر املقابلة نائب وزير 
الديوان األميري الشيخ  شؤون 

علي اجل���راح. وبع���ث صاحب 
الش���يخ صباح  الس���مو األمير 
األحمد ببرقية تهنئة الى الرئيس 
فرانسوا بوزيزي رئيس جمهورية 
افريقيا الوسطى الصديقة عبر 
فيها س���موه عن خالص تهانيه 
الوطني لبالده،  العيد  مبناسبة 
متمنيا له موفور الصحة ودوام 
العافية. كما بعث سمو ولي العهد 
الشيخ نواف األحمد وسمو رئيس 
الش���يخ ناصر  الوزراء  مجلس 
احملمد ببرقيتي تهنئة مماثلتني. 

وبعث صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد ببرقية تهنئة الى 
الرئيس ترايان باسيسكو رئيس 
جمهورية رومانيا الصديقة عبر 
فيها س���موه عن خالص تهانيه 
الوطني لبالده،  العيد  مبناسبة 
متمنيا له موفور الصحة ودوام 

العافية.
كما بعث س���مو ول���ي العهد 
الشيخ نواف األحمد وسمو رئيس 
الش���يخ ناصر  الوزراء  مجلس 
احملمد ببرقيتي تهنئة مماثلتني.

البروفيسور اكمل الدين احسان 
اوغلو وذلك مبناس���بة زيارته 
للبالد. واس���تقبل سموه بقصر 

السيف امس االمني العام ملنتدى 
اصيلة محمد بن عيس���ى وذلك 

مبناسبة زيارته للبالد.

استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف االحمد 
في ديوانه بقصر السيف صباح امس سمو رئيس 

مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد.
واستقبل سموه بقصر السيف صباح امس 
النائب االول لرئي���س مجلس الوزراء ووزير 

الدفاع الشيخ جابر املبارك.

كما استقبل س���م����و ولي العه����د الشيخ 
نواف االحمد بقصر الس���ي������ف صباح امس 
الوزراء للش��������ؤون  نائب رئي����س مجلس 
االقتص����ادية ووزير الدولة لشؤون التنمي����ة 
ووزير الدولة لش����ؤون االسكان الشي��خ احمد 

الفهد.

استقبل النائب األول لرئيس مجلس الوزراء 
ووزير الدفاع الشيخ جابر املبارك وزير التنمية 
والصناع���ة والتجارة اخلارجي���ة في جمهورية 
البرازيل االحتادية الصديقة ميجيل جورج والوفد 

املرافق له، ومت خالل اللقاء تبادل االحاديث الودية 
بني اجلانبني ومناقشة االمور ذات االهتمام املشترك 
كما مت بحث تطوير العالقات االقتصادية بني الكويت 

وجمهورية البرازيل االحتادية الصديقة.

كواالملب���ور � كون���ا: بحث س���فيرنا لدى 
جمهورية اندونيسيا ناصر العنزي مع وزير 
املواصالت االندونيسي فريدي نومبيري سبل 
تعزيز العالقات الثنائية بني البلدين وس���بل 

تطويرها.
وقال السفير العنزي في اتصال هاتفي مع 
»كونا« امس ان لقاءه مع الوزير االندونيسي 
يأتي ضمن برنامج الزيارات التي يجريها مع كبار 
املسؤولني في الدولة من اجل تنشيط وتفعيل 

العالقات الثنائية بني البلدين الصديقني.

وأعرب عن سعادته بعمق العالقات الكويتية 
� االندونيسية، مؤكدا حرصه خالل فترة تواجده 
ف���ي هذا البلد الكبير عل���ى توثيقها وتفعيلها 
م���ن حني آلخر مبا يحقق املصلحة املش���تركة 
لكال البلدين ومبا يس���اهم في فتح آفاق أوسع 

للتعاون املشترك بني اجلانبني.
وأوضح الس���فير العن���زي انه بحث خالل 
اللقاء املوضوعات املشتركة فيما يخص مجاالت 
املواص���الت والنقل وتفعي���ل حرية النقل بني 
البلدين وتبادل وجهات النظر في هذا املجال.

كييڤ � كونا: قدم الس���فير يوسف حسني 
القبندي اوراق اعتماده الى الرئيس االوكراني 
فيكتور يانوكوڤيتش كس���فير مفوض وفوق 
العادة للكويت ل���دى اوكرانيا وذلك في حفل 
اقيمت مراسمه بالديوان الرئاسي في العاصمة 

االوكرانية )كييڤ( مساء االثنني املاضي.
وجاء ف���ي بيان للس���ف����ارة الكويتية في 
اوكراني���ا ام���س ان الس���فير القبن�����دي نقل 
للرئي���س االوكراني حتيات صاحب الس���مو 
األمير الشيخ صباح االحمد ومتنياته القلبية 

له بالصحة والنجاح وللشعب االوكراني بالتقدم 
واالزدهار.

واكد الس���فير القبندي للقيادة االوكرانية 
حرص حكوم���ة الكويت على تعزيز العالقات 
الثنائية ورفع مس���توى التعاون املشترك بني 
الكويت واوكرانيا مبا فيه خير وازدهار البلدين 

والشعبني الصديقني.
من جانبه، نقل الرئيس االوكراني حتياته الى 
صاحب السمو األمير ومتنى له الصحة والتوفيق 

وللشعب الكويتي السؤدد واالزدهار.

الدوحة � كونا: اس���تقبل نائب األمير ولي عهد دولة قطر الشيخ 
متيم بن حمد آل ثاني امس سفيرنا لدى قطر علي الهيفي.

وقال الهيفي في تصريح ل� »كونا« انه نقل حتيات صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف االحمد 

الى الشيخ متيم بن حمد آل ثاني.
واضاف ان الش���يخ متيم حمله حتياته لصاحب الس���مو األمير 
وسمو ولي العهد، مبينا ان الش���يخ متيم اشاد بالعالقات األخوية 

املتميزة بني البلدين الشقيقني في شتى املجاالت.
وأكد ان اللقاء اتس���م بالود واحملبة التي تعكس عمق العالقات 
الثنائية، مشيرا الى ضرورة دفع تلك العالقات الى األمام مبا يخدم 

مصلحة الشعبني الشقيقني.

صاحب السمو التقى ولي العهد والمحمد والمبارك والعطية ووزير الخارجية اإليراني وأوغلو وبن عيسى

صاحب السمو األمير مستقبال عمرو موسى

سمو ولي العهد الشيخ نواف االحمد مستقبال الشيخ احمد الفهد

سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد مستقبال وزير التنمية والصناعة والتجارة في البرازيل

الشيخ جابر املبارك مستقبال ميجيل جورجاملستشار في الديوان األميري الشيخ فهد السعد خالل مشاركته في احتفاالت افريقيا الوسطى بالذكرى الـ 50 الستقاللها

صاحب السمو األمير خالل لقائه أكمل الدين أوغلو صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مستقبال عبدالرحمن العطية 

ولي العهد استقبل المحمد والمبارك والفهد

النائب األول بحث مع وزير التنمية
والتجارة البرازيلي التعاون الثنائي

العنزي بحث مع وزير المواصالت 
اإلندونيسي التعاون المشترك نائب أمير قطر بحث مع الهيفي العالقات الثنائيةالقبندي قدم أوراق اعتماده إلى الرئيس األوكراني

ناصر المحمد تسلّم رسالة من الرئيس البرازيلي
اس����تقبل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد في قصر 
السيف امس وزير التنمية والصناعة والتجارة اخلارجية في جمهورية 
البرازيل االحتادية الصديقة ميجيل جورج الذي س����لم س����موه رسالة 
خطية من رئيس اجلمهورية ورئي����س الوزراء في جمهورية البرازيل 

االحتادية لويز ايناسيو لوال دا سيلفا.
حضر املقابلة الوكيل املس����اعد بديوان سمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ فهد جابر املبارك. واستقبل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
ناصر احملمد في قصر السيف امس االمني العام ملنظمة املؤمتر االسالمي 
البروفيسور اكمل الدين احسان اوغلو والوفد املرافق له مبناسبة زيارته 
للبالد. حضر املقابلة الوكيل املساعد بديوان سمو رئيس مجلس الوزراء 

الشيخ فهد جابر املبارك.
وقام س����مو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد مساء امس 
بزيارة ودية لرئيس الوزراء ووزير املالية في سانت لوشيا ستيفانسون 

كينغ مبقر اقامته في قصر بيان.
حضر املقابلة رئيس بعثة الش����رف املرافقة املستشار بديوان سمو 

رئيس مجلس الوزراء د.اسماعيل الشطي.
هذا، وغادر رئيس الوزراء ووزير املالية في سانت لوشيا الصديقة 
ستيفانس����ون كينغ والوفد املرافق له البالد امس بعد زيارة رس����مية 
اس����تغرقت عدة ايام بدعوة من س����مو رئيس مجلس الوزراء الش����يخ 

ناصر احملمد.

سموه التقى أوغلو وزار رئيس وزراء سانت لوشيا

مبعوثو األمير سّلموا دعوات للمغرب والسنغال 
وأفريقيا الوسطى لحضور االحتفاالت الوطنية

محمد السادس ومتنياته للشعب 
الكويت���ي حتت قيادة س���موه 
احلكيمة مزيدا من التقدم والرفاه، 
مبرزا العالقات االخوية احلميمة 
التي جتمع قائدي البلدين ملا فيه 
خير ومصلحة الشعبني الشقيقني 

املغربي والكويتي.
كم����ا التقى ممث����ل صاحب 
الس����مو األمير الشيخ صباح 
بالديوان  األحم����د املستش����ار 
األميري الش����يخ فهد الس����عد 
الرئيس فرانسوا بوزيزي رئيس 
جمهوري����ة أفريقيا الوس����طى 
ف����ي العاصمة اجن����وي وذلك 
مبناس����بة زيارة ممثل سموه 
 حلض����ور االحتف����ال بالذكرى
 ال����� 50 الس����تقالل جمهورية 

أفريقيا الوسطى.
إلى ذلك، حضر ممثل صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
املستش����ار بالديوان األميري 
الشيخ فهد السعد االحتفاالت 
التي أقيمت في عاصمة جمهورية 
أفريقيا الوسطى بانغوي عصر 
 أمس وذلك مبناس����بة الذكرى
 ال����� 50 الس����تقالل جمهورية 

أفريقيا الوسطى.

الكويتي سيسعده  أن الشعب 
استقبال العاهل املغربي ملشاركة 
الشعب الكويتي فرحته في هذه 

االحتفاالت.
وأوض���ح أنه س���ينقل الى 
صاحب الس���مو األمير الشيخ 
صباح األحمد حتيات أخيه امللك 

جتاه الكويت وشعبها.
وأك����د أن الرس����الة تتعلق 
بدع����وة امللك محمد الس����ادس 
حلضور احتفاالت الكويت في 
املقبل مبناسبة  ش����هر فبراير 
مرور 50 عاما على االس����تقالل 
و20 عاما على التحرير، مبينا 

صاحب السمو األمير ومتنياته 
له وللش���عب املغربي الشقيق 
مزيدا من التق���دم والرخاء، كما 
نقل حتيات س���مو ول���ي العهد 
وس���مو رئيس مجلس الوزراء 
الدائم وشكر الشعب  وشكرهما 
الكويتي ملواقف املغرب وشعبه 

قام مبعوث صاحب السمو 
الش����يخ صباح األحمد  األمير 
املستش����ار بالديوان األميري 
د.يوس����ف اإلبراهيم بتس����ليم 
الرئيس  الى  رسالة من سموه 
عب����داهلل واد رئيس جمهورية 
السنغال مساء امس األول في 
العاصمة دكار تتضمن دعوته 
حلضور احتفاالت الكويت مبرور 
50 عاما على االستقالل و20 عاما 

على التحرير.
كما س����ّلم مبعوث صاحب 
الس����مو األمير الشيخ صباح 
األحمد املستش����ار في الديوان 
العاهل  األميري محمد ش����رار 
املغربي امللك محمد الس����ادس 
أمس األول رس����الة من شقيقه 
صاحب السمو األمير تتضمن 
دعوة حلضور احتفاالت الكويت 
مبرور 50 عاما على االستقالل 

و20 عاما على التحرير.
وق���ال ش���رار ف���ي تصريح 
ل� »كونا« عق���ب لقائه مع امللك 
محم���د الس���ادس عل���ى هامش 
املناظرة العاشرة للسياحة التي 
 حضرها شرار ممثال للكويت انه

 أبلغ العاهل املغربي حتيات أخيه 

صاحب السمو يعّزي ملك األردن بوفاة جده
بعث صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد ببرقية تعزية إلى اخيه جاللة 
ــمية الشقيقة، عّبر فيها سموه عن  امللك عبداهلل الثاني ملك اململكة األردنية الهاش
خالص تعازيه وصادق مواساته جلاللته بوفاة جد امللك اللواء والتر جاردنر، سائال 
املولى تعالى ان يلهم األسرة الكرمية جميل الصبر وحسن العزاء. كما بعث سمو 
ولي العهد الشيخ نواف األحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد 

ببرقيتي تعزية مماثلتني.


