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ولي العهد تسّلم اإلنجاز السنوي 
لمجلس األمة خالل دور االنعقاد الثاني

جابر المبارك يبدأ فترة نقاهة في لندن

اس���تقبل سمو ولي العهد الش���يخ نواف األحمد بقصر بيان 
صباح ام���س رئيس مجلس األمة جاس���م اخلرافي حيث أهدى 
سموه االجناز السنوي ملجلس األمة خالل دور االنعقاد العادي 
الثاني من الفصل التشريعي الثالث عشر. واستقبل سموه سمو 

رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد.
كما استقبل سموه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية 
الشيخ د.محمد الصباح ونائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون 
االقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية ووزير الدولة لشؤون 
اإلسكان الشيخ أحمد الفهد ووزير الداخلية الشيخ جابر اخلال�����د 
ووزير النفط ووزير اإلع�����الم الشيخ أحمد العبدالل�����ه ووزير 

الدولة لشؤون مجل����س الوزراء روضان الروضان.

األمير استقبل ولي العهد 
علم�ت »األنباء« من والخرافي والمحمد وسفير سريالنكا

مصادر عسكرية مطلعة 
ان النائب األول لرئيس 
الوزراء ووزير  مجلس 
ال�دف���اع الش���يخ جابر 
املب���ارك غ�����ادر اليوم 
أمل��انيا متوجها  االثنني 
إلى لندن بعد أن أجرى 
جراحي������ة  عملي�����ة 
ناجحة وذل���ك لقض��اء 
فت�����رة نقاه��ة على أن 
يعود للبالد خ�الل األيام 

املقبلة.

استقبل صاحب السمو األمي����ر الشي�����خ ص�ب����اح األحمد بقص���ر 
بيان صباح امس سمو ولي العهد الشي����خ ن����واف األحم����د.

كما استقبل س����موه بقصر بيان صباح امس رئيس مجلس االمة 
جاس����م اخلرافي حيث اهدى س����موه االجناز الس����نوي ملجلس األمة 
خالل دور االنعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث عشر. 
واستقبل سموه بقصر بيان صباح امس سمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ ناصر احملمد. كما استقبل صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد بقصر بيان ظهر امس سفير جمهورية سريالنكا الدميوقراطية 
االش����تراكية لدى الكويت سارت ديس����اناياكا وذلك مبناسبة انتهاء 
فترة عمله سفيرا لبالده.  وحضر املقابلة نائب وزير شؤون الديوان 

الشيخ جابر املباركسمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد يتسلم اجناز املجلس من الرئيس جاسم اخلرافياالميري الشيخ علي اجلراح.

صاحب السمو تبادل مع كرستينا دي كيرتشنر األوسمة

األمير بحث مع رئيسة األرجنتين التعاون الثنائي والقضايا المشتركة

استقبل صاحب السمو االمير الشيخ صباح االحمد بقصر بيان مساء 
امس د. كرس����تينا فرناديز دي كيرتشنر رئيسة جمهورية االرجنتني 
الصديقة والوفد الرس����مي املرافق وبحضور س����مو ولي العهد الشيخ 

نواف االحمد وذلك مبناسبة زيارتها الرسمية للبالد.
هذا وقد عقدت املباحثات الرس����مية بني اجلانب����ني، ترأس اجلانب 
الكويتي صاحب السمو االمير الشيخ صباح االحمد وسمو ولي العهد 
الشيخ نواف االحمد وسمو الشيخ ناصر احملمد رئيس مجلس الوزراء 
وكبار املسؤولني بالدولة وعن اجلانب االرجنتيني د.كرستينا فرناديز 
دي كيرتشنر رئيسة جمهورية االرجنتني الصديقة وكبار املسؤولني في 
حكومة االرجنتني. وصرح نائب وزير شؤون الديوان االميري الشيخ 
علي اجلراح بأن املباحثات تناولت العالقات بني البلدين الصديقني وسبل 

تعزيزها وتنميتها في مختلف املجاالت وتوسيع اطر التعاون بني البلدين 
مبا يخدم مصاحلهما املشتركة واهم القضايا ذات االهتمام املشترك.

هذا وقد ساد املباحثات جو ودي عكس روح الصداقة التي تتميز بها 
العالقة بني البلدين الصديقني ورغبتهما املشتركة في املزيد من التعاون 

والتنسيق على مختلف االصعدة.
الى ذلك تبادل صاحب السمو االمير الشيخ صباح االحمد ود.كرستينا 
فرناديز دي كيرتشنر رئيسة جمهورية االرجنتني الصديقة مساء امس 
بقصر بيان االوسمة حيث قلدها سموه قالدة مبارك الكبير في حني قلدت 

الرئيسة د.كرستينا صاحب السمو االمير قالدة احملرر سان مارتني.
كما قلدت س����مو ولي العهد الشيخ نواف االحمد وسام احملرر سان 
مارتني. وقلد صاحب السمو االمير اكتور ماركوس تيمرمان وزير الشؤون 

اخلارجية والتجارة الدولية والديانات وس����ام الكويت ذي الوشاح من 
الدرجة االولى. هذا واستقبلت د.كرستينا فرنانديز دي كيرتشنر رئيسة 
االرجنتني الصديقة مساء امس رئيس مجلس االمة جاسم اخلرافي وذلك 
مبقر اقامتها بقصر بيان. كما استقبلت د.كرستينا فرنانديز دي كيرتشنر 
رئيس����ة االرجنتني الصديقة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر 

احملمد وذلك مبقر اقامتها بقصر بيان.
وكانت د.كرستينا فرنانديز دي كيرتشنر رئيسة جمهورية االرجنتني 
الصديقة والوفد الرس����مي املرافق لها وصلت الى البالد ظهر امس في 
زيارة رسمية تستغرق يومني جتري خاللها مباحثات رسمية مع صاحب 

السمو األمير الشيخ صباح األحمد.
وكان على رأس مس����تقبليها على ارض املطار صاحب السمو األمير 

الشيخ صباح األحمد وس����مو ولي العهد الشيخ نواف األحمد ورئيس 
مجلس األمة جاسم اخلرافي ونائب رئيس احلرس الوطني الشيخ مشعل 
األحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد ونائب وزير 
ش����ؤون الديوان االميري الشيخ علي اجلراح وكبار املسؤولني بالدولة 
وكبار القادة في اجليش والش����رطة واحلرس الوطني. وتشكلت بعثة 
الش����رف املرافقة لها من الديوان االميري برئاس����ة املستشار بالديوان 

االميري د.يوسف االبراهيم.
ويرافقها وفد رسمي يضم كال من وزير الشؤون اخلارجية والتجارة 
الدولي����ة والثقافة اكتور ماركوس تيمرم����ان وحاكم والية انترريوس 
سيرجيو وريباري وحاكم والية سلط خوان مانيوول اورتوبي وعدد 

من كبار املسؤولني في حكومة جمهورية االرجنتني الصديقة.

رئيسة األرجنتني تقلد سمو ولي العهد الشيخ نواف قالدة احملرر سان مارتني صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد خالل تبادل األوسمة مع رئيسة األرجنتني صاحب السمو األمير والرئيسة د.كرستينا دي كيرتشنر خالل عزف السالم الوطني


