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سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد مستقبال جون ميجور

نائب األمير استقبل اخلالد واحلماد

مبعوث األمير سّلم رئيسي ساحل العاج 
ونيجيريا رسالتني من صاحب السمو

استقبل سمو نائب األمير وولي العهد الشيخ نواف األحمد في ديوانه بقصر السيف صباح 
أمس رئيس جهاز األمن الوطني الشيخ محمد اخلالد، واستقبل سموه املستشار راشد احلماد.

ابوجاـ  كونا: حضر مبعوث صاحب السمو 
االمير الشيخ صباح االحمد املستشار بالديوان 
االميري محمد ابو احلســـن مراســـم تنصيب 
رئيس نيجيريا جـــودالك جوناثان وذلك في 

العاصمة ابوجا.
كما التقى ممثل سموه مع رئيس جمهورية 

ساحل العاج احلسن واتارا حيث سلمه رسالة 
من سموه. كما التقى مبعوث صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد املستشار بالديوان 
األميري محمد ابو احلسن مع الرئيس جودالك 
جوناثان رئيس جمهورية نيجيريا الصديقة 

حيث سلمه رسالة من سموه.

سمو نائب األمير وولي العهد الشيخ نواف األحمد مستقبال املستشار راشد احلماد

املستشار ابو احلسن مبعوث صاحب السمو يسلم رئيس نيجيريا رسالة سمو األمير

تلقى سمو الشيخ ناصر احملمد رئيس مجلس الوزراء مساء امس 
اتصاال هاتفيا من أخيه صاحب السمو امللكي األمير خليفة بن 

سلمان آل خليفة رئيس وزراء مملكة البحرين الشقيقة.
وجرى خالل االتصال بحث العالقات الثنائية بني البلدين وسبل 

تعزيزها في شتى املجاالت مبا يعود بالرخاء واالستقرار على 
الشعبني الشقيقني.

من جانب آخر استقبل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر 
احملمد في اخليمة األميرية بقصر بيان امس رئيس وزراء بريطانيا 

الصديقة االسبق السير جون ميجور والوفد املرافق له مبناسبة 
زيارته للبالد.

حضر املقابلة املستشار بديوان سمو رئيس مجلس الوزراء فيصل 
احلجي وسفير بريطانيا لدى الكويت فرانك بيكر والوكيل بديوان 

سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ فهد جابر املبارك.

رئيس الوزراء تلقى اتصااًل 
من خليفة بن سلمان 

واستقبل جون ميجور

املبارك خالل احتفال »الدفاع« بتجديد الثقة به:
أشكر كل من سأل عني أثناء رحلة العالج في اخلارج

الكويتـ  كونا: أقامت وزارة 
الدفاع في معسكر املباركية امس 
احتفاال مبناسبة جتديد الثقة 
بالنائب االول لرئيس مجلس 
الدفاع الشيخ  الوزراء ووزير 
جابر املبارك وعودته من رحلة 

العالج.
وأعرب الشيخ جابر املبارك 
فـــي كلمة له باملنــاســـبة عن 
خالص احلمد والشــكر للمولى 
عز وجل الذي من عليه بالشفاء 

التام.
كما اعرب عن شكره لرعاية 
السياســـية له ممثلة  القيادة 
بصاحب الســـمو االمير القائد 
االعلى للقوات املسلحة وسمو 
ولي العهد وسمو رئيس مجلس 
الـــوزراء وعلـــى جتديد الثقة 

املتحدة لالطمئنان على صحة 
صاحب الســـمو االمير القائد 
االعلى للقوات املسلحة ونقل 
له حتيات ابنائه العســـكريني 
الذين يدعـــون البــاري جلت 
الى  قدرته ان يعــيد قائــدهم 
وطــــنـــه الغالي وســـــــموه 
بأثـــــواب الصــحة  يرفــــــل 
والعافية وبلدنا العزيز بنعمة 

االمن واالمان.
حضـــر االحتفـــال رئيس 
االركان العامة للجيش الفريق 
الركن احمد اخلالـــد الصباح 
ونائـــب رئيس االركان العامة 
الركن خالد  الفريـــق  للجيش 
اجلراح ووكيـــل وزارة الدفاع 
وكبار قـــادة اجليش والوكالء 

املساعدون.

جميع من سأل عنه اثناء فترة 
العالج،  تواجـــده في رحلـــة 
مضيفـــا انه واثناء عودته من 
رحلة العالج عرج على اململكة 

به واعـــادة تعيينه نائبا اول 
لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا 

للدفاع.
وشكر الشيخ جابر املبارك 

الشيخ جابر املبارك خالل احلفلالشيخ جابر املبارك لدى وصوله الى املعسكر وفي استقباله الفريق الركن الشيخ احمد اخلالد

رئيس األركان التقى قائد قوة درع اجلزيرة
استقبل رئيس األركان العامة للجيش الفريق 

الركن أحمد اخلالد مبكتبه صباح امس قائد قوة 
درع اجلزيرة املشتركة اللواء الركن مطلق بن 

سالم االزميع مبناسبة زيارته للبالد.
مت خالل اللقاء تبادل االحاديث الودية ومناقشة 

اهم االمور واملواضيع ذات االهتمام املشترك 

واملتعــلقة بدعــم وتعــزيز جهــود التعاون 
في املجاالت العسكرية والدفــاعية املشتركة 

بدول مجلـــس التعـــاون لدول اخلليج 
العربية.

حضر اللقاء نائب رئيس األركان العامة للجيش 
الفريق الركن خالد اجلراح الصباح.

حضر مراسم تنصيب رئيس نيجيريا


