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 محمد الصباح تلقى رسالة خطية

  من وزير خارجية سلوڤينيا
 تلقى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية 
الشيخ د.محمد الصباح رسالة خطية من وزير اخلارجية 

بجمهورية سلوڤينيا صامويل زبوغار.
  وذكرت وزارة اخلارجية في بيان لها امس ان الرسالة 
تتعلق بالعالقـــات الثنائية بني البلدين وبحث ســـبل 

تطويرها. 

 الشيخ حمد جابر العلي مرحبا باألمير بندر بن سلطان واألمير سلمان بن سلطان  حديث بني الشيخ حمد جابر العلي ود.سعد البراك الشيخ محمد اخلالد والشيخ راكان بن خالد بن حثلني

 الشيخ د.محمد الصباح واألمير بندر بن سلطان والشيخ محمد اخلالد والشيخ أحمد الفهد واألمير سلمان بن سلطان والشيخ حمد جابر العلي والشيخ د.أحمد ناصر احملمد األمير بندر بن سلطان والشيخ محمد اخلالد واألمير سلمان بن سلطان والشيخ د.أحمد ناصر احملمد والشيخ راكان بن حثلني

 الشيخ د.محمد الصباح والشيخ محمد اخلالد والشيخ أحمد الفهد والشيخ حمد جابر العلي يتوسطون عددا من احلضور في مأدبة العشاء 

 حديث باسم بني الشيخ د.محمد الصباح واألمير بندر بن سلطان بن عبدالعزيز

 سفيرنا لدى الرياض احتفى بمبعوث صاحب السمو
  لتقديم التهاني بزواج األمير عبدالعزيز بن فهد

 أقام على شرفه مأدبة عشاء حضرها األمين العام لمجلس األمن الوطني السعودي األمير بندر بن سلطان بن عبدالعزيز 

 الرياضـ  كونا: أقام سفيرنا لدى اململكة العربية السعودية الشيخ حمد 
جابر العلي الليلة قبل املاضية مأدبة عشـــاء على شرف مبعوث صاحب 
السمو األمير الشـــيخ صباح األحمد، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير 

اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح والوفد املرافق له.
  وقد حضر املأدبة األمني العام ملجلس األمن الوطني الســـعودي األمير 
بندر بن سلطان بن عبدالعزيز، واألمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز، 
ورئيس جهاز األمن الوطني الشـــيخ محمد اخلالد ونائب رئيس مجلس 
الوزراء للشؤون االقتصادية ووزير الدولة للتنمية ووزير الدولة لشؤون 
اإلسكان الشيخ أحمد الفهد ومدير مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير 

اخلارجية السفير الشيخ د.أحمد ناصر احملمد.
  كما حضر املأدبة الشيخ راكان بن خالد بن حثلني والرئيس التنفيذي 

والعضو املنتدب لشركة زين السعودية د.سعد البراك واألمني العام املساعد 
لشـــؤون اإلنســـان والبيئة باألمانة العامة ملجلس التعاون لدول اخلليج 

العربية د.عبداهللا الهاشم.
  كما حضرها رؤســـاء األجهزة الكويتية بالرياض ومنتســـبو سفارتنا 
هنـــاك وعدد من الكويتيني العاملني باألمانة العامة ملجلس التعاون لدول 

اخلليج العربية.
  وقد أقيمت املأدبة في ديوان الكويت بسفارتنا في الرياض وذلك مبناسبة 
وصول مبعوث صاحب السمو األمير والوفد املرافق له للرياض وذلك للتهنئة 
مبناسبة زواج وزير الدولة عضو مجلس الوزراء السعودي ورئيس ديوان 
رئاسة مجلس الوزراء األمير عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز والذي أقيم 

بقصر الثقافة باحلي الديبلوماسي. 


