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محمد الصباح تلقى رسالة
خطية من نظيره األوكراني

سفيرنا لدى الهند بحث استعدادات
اللجنة الوزارية المشتركة المقبلة

نيودلهي ـ كونا: بحث سفيرنا في الهند سامي السليمان مع 
وزير الدولة للشؤون اخلارجية الهندي اي احمد هنا التحضيرات 
املتعلقة باجللسة املقبلة للجنة الوزارية املشتركة التي ستنعقد 

في الكويت في وقت الحق من العام احلالي.
وقال بيان صادر عن سفارتنا لدى نيودلهي عقب االجتماع 
ان اجتماع السفير السليمان واملسؤول الهندي يعد االول لهما 

منذ تولي الوزير اي احمد مهام عمله اخيرا.
وأوضح البيان ان الســـفير الســـليمان سلط الضوء خالل 
االجتماع على مدى عمق ومتانة العالقات بني البلدين الصديقني 

واحلرص واالهتمام املشترك على تعزيزها.
وأضاف ان اجلانبني بحثا ايضا مقترح توقيع اتفاق تعاون 
جتاري بني البلدين عالوة على سبل توقيع اتفاق حول التعاون 

االقتصادي والتقني بني الكويت والهند.
من جهته اكد املســـؤول الهندي اســـتعداد بالده التام لدعم 
وتعزيز املساعي الرامية نحو حتقيق مزيد من تعزيز العالقات 

بني البلدين.

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

تتعلق بالعالقات الثنائية بني البلدين وبحث سبل تطويرها.
من جانبه، اســــتقبل وكيل وزارة اخلارجية خالد اجلاراهلل سفير 
الصني الشعبية هوانغ جيمني وبحث معه العالقات بني البلدين، إضافة 

الى تطورات األوضاع على الساحتني االقليمية والدولية.
كذلك اســــتقبل اجلاراهلل القائم باألعمال باإلنابة لســــفارة مملكة 
سوازيالند ثامي دالميني واســــتعرض معه أوجه العالقات الثنائية 

والقضايا ذات االهتمام املشترك.
واســــتقبل وكيــــل وزارة اخلارجيــــة ايضا الســــفير املكســــيكي 
 لــــدى الكويت ارتــــورو تريخو وبحــــث معه العالقات بــــني البلدين

واملسائل ذات االهتمام املشترك على املستويني االقليمي والدولي.

الجاراهلل استقبل 3 سفراء

خالد اجلاراهلل الشيخ د.محمد الصباح

األمير تسّلم بحثًا 
حول الفتوى 

والتشريع
من عذاري السالم
اســـتقبل صاحب 
السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد بقصر 
الســـيف ظهـــر امس 
الشيخة عذاري سالم 
محمد الصباح حيث 
اهدت سموه بحثا حمل 
عنوان »ادارة الفتوى 
والتشـــريع في دولة 
طبيعتها  الكويـــــت 

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد يتسلم البحث من الشيخة عذاري سالم احملمدواختصاصاتها«.

مشعل األحمد تسّلم من أمثال األحمد 
»كلمات مضيئة لسمو األمير« 

 تسلم نائب رئيس احلرس الوطني 
الشيخ مشعل األحمد من رئيسة مركز 
الكويت للعمل التطوعي الشيخة أمثال 
األحمد نســــخة من كتاب قامت بإعداده 
بعنوان »كلمات مضيئة لصاحب السمو 
الشيخ صباح األحمد اجلابر الصباح أمير 
دولة الكويت« مبناســــبة مرور خمس 
سنوات على تولي سموه مقاليد احلكم 

في البالد.
وشكر نائب رئيس احلرس الوطني 
الشــــيخة أمثال األحمد خالل استقباله 
لها على اهدائه نسخة من الكتاب القيم، 
مثمنا ما بذلته من جهد في اعداده »ليكون 
دليال مضيئا وتوثيقا للنطق السامي في 

مناســــبات مختلفة مبا حتمل من رؤى 
حكيمة وتقديرا واعزازا للماضي وتطلعا 

الى مستقبل واعد«.
ومتنى الشيخ مشعل األحمد لرئيسة 
مركز الكويت للعمل التطوعي التوفيق 
ملا فيه مصلحة الكويت وأهلها ســــائال 
اهلل العلي القدير أن يدمي على الكويت 
أفراحها في ظل القيادة احلكيمة لصاحب 
السمو األمير القائد األعلى للقوات املسلحة 

وسمو ولي العهد.
حضر املقابلة مدير مديرية التوجيه 
املعنوي في احلرس الوطني العقيد محمد 
الفرحان ومدير مكتب نائب رئيس احلرس 
الشيخ مشعل األحمد يتسلم الكتاب من الشيخة أمثال األحمدالوطني بالتكليف العقيد جمال الذياب. 

ولي العهد استقبل وزير الداخلية

رئيس الوزراء تلقى رسالة من رئيس المكسيك

استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد في ديوانه بقصر السيف صباح أمس نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير الداخلية الشيخ أحمد احلمود.

سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد مستقبال الشيخ أحمد احلمود

سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد خالل لقائه السفير ارتورو تريخو

استقبل سمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ ناصر احملمد في قصر السيف امس 
سفير الواليات املكسيكية املتحدة الصديقة 
لدى اململكة العربية السعودية الشقيقة 

واحملال للكويت ارتورو تريخو.
حيث ســــلم لسموه رســــالة خطية 
الواليات املكسيكية املتحدة  من رئيس 
رئيس الوزراء فيليب كالديرون تتناول 
العالقات الودية بني البلدين الصديقني 

وسبل تعزيزها في شتى املجاالت.
حضر املقابلة الوكيل املساعد بديوان 
سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ فهد 

جابر املبارك.

المعشني يتقبل التعازي
بوفاة شقيقه اليوم وغداً

يتقبل الشيخ سالم املعشني 
سفير سلطنان عمان لدى الكويت 
التعازي في وفاة املغفور له باذن 
اهلل تعالى شقيقه املرحوم سعيد 
بن سهيل بن محاد املعشني والذي 
وافته املنية عن عمر يناهز )39( 
عاما اثر نوبــــة قلبية، وذلك في 
الكائن مبنطقة مشــــرف  منزله 
قطعة )5( شارع )7( منزل )15( 
وذلك اليوم وغدا 9 و10 اجلاري 
من الساعة 9 صباحًا الى صالة 
الظهر ومن بعد صالة العصر الى 

صالة املغرب.
السفير سالم املعشني»إنا هلل وإنا إليه راجعون«


