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سموه التقى وزير الدولة للشؤون اخلارجية البريطاني وتسّلم كتابًا من املشعان

نائب األمير استقبل احملمد واملبارك والفهد وأبواحلسن

سمو نائب األمير خالل لقائه املستشار محمد أبو احلسن

سمو نائب األمير خالل لقائه اللورد داڤيد هاول

سمو نائب األمير وولي العهد الشيخ نواف األحمد مستقبال الشيخ جابر املبارك

سمو نائب األمير يتسلم الكتاب من الزميل محمد املشعان

استقبل س���مو نائب األمير 
وولي العهد الشيخ نواف األحمد 
في ديوانه بقصر بيان صباح 
امس سمو الشيخ ناصر احملمد 

رئيس مجلس الوزراء.
كما اس���تقبل سموه النائب 
الوزراء  األول لرئيس مجلس 
ووزي���ر الدفاع الش���يخ جابر 

املبارك.
كما استقبل سمو نائب األمير 
وولي العهد الشيخ نواف األحمد 
في قصر بيان صباح امس نائب 
رئيس مجلس الوزراء ووزير 
الدولة لشؤون اإلسكان ووزير 
الدولة لشؤون التنمية الشيخ 

احمد الفهد.
كما استقبل سمو نائب األمير 
وولي العهد الشيخ نواف االحمد 

الكتب تعمل على احلفاظ على 
الوطنية وهي نبراس  الذاكرة 
يهتدي به الشباب الكويتي في 
حاضرهم ومستقبلهم متمنيا 

له التوفيق والنجاح.
كما استقبل سمو نائب األمير 
وولي العهد الشيخ نواف االحمد 
في قصر بيان صباح امس وزير 
الدولة لشؤون اململكة املتحدة 
ووزارة اخلارجية اللورد دافيد 
املرافق له وذلك  هاول والوفد 

مبناسبة زيارته للبالد.
وق���د حض���ر املقابلة نائب 
رئيس مجلس الوزراء ووزير 
الش���يخ د.محمد  اخلارجي���ة 
الصباح ونائب وزير ش���ؤون 
الديوان االميري الش���يخ علي 

اجلراح.

رسائل خطية من صاحب السمو 
االمي���ر ال���ى كل م���ن غودالك 
جوناثان رئي���س اجلمهورية 
النيجيرية االحتادية واحلسن 
عبدالرحم���ن وات���ارا رئيس 

جمهورية ساحل العاج.
كما اس���تقبل س���مو نائب 
األمير وولي العهد الشيخ نواف 
االحمد في قصر بيان امس محمد 
املشعان حيث اهدى سموه كتابا 
بعنوان »رحلة سعد � وترجل 

الفارس«.
وقد ثمن سموه جهوده الطيبة 
في اع���داد وتأليف هذا الكتاب 
الذي يتناول اهم اجنازات سمو 
االمي���ر الوالد � طيب اهلل ثراه 
� خالل مسيرة العمل الوطني 
لسموه مؤكدا سموه على ان هذه 

في قصر بي���ان امس مبعوث 
صاحب الس���مو االمير الشيخ 
صباح االحمد املستشار محمد 
ابو احلسن بعد ان قام بتسليم 

أعرب نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ 
ارتياح  د.محمد الصباح ع���ن 
الكوي���ت خلطاب مل���ك مملكة 
البحرين امللك حمد بن عيسى 
آل خليفة الذي اعلن فيه انهاء 
العمل بقانون السالمة الوطنية 
)الطوارئ( قبل موعده بأسبوعني 
ودعوته الشعب البحريني اجمع 
للدخول في حوار ش���امل من 
اجل وضع االصالحات الكفيلة 
بتحقي���ق تطلعات اجلميع في 

الرخاء والتنمية والتطور.
جاء ذلك خالل حديث هاتفي 
اجرته مع الشيخ د.محمد الصباح 
وزي���رة اخلارجي���ة االميركية 
هيالري كلينتون وجرى خالله 
ايضا بحث ومناقشة العديد من 
االمور والتطورات السياس���ية 
الراهنة وابرزها الوضع القائم 
في ليبيا والذي بحث تفصيال 
وبصورة خاصة مسألة مساعدة 
الليبي.وحث الشيخ  الش���عب 
د.محمد الصباح كلينتون على 

الدعم  ضرورة استمرار تقدمي 
للمجل���س الوطن���ي االنتقالي 
الليبي من خالل االقرار النهائي 
املالية املعتمدة اليصال  لآللية 
الليبيني والتي  الى  املساعدات 
تعمل حاليا بشكل مؤقت، مبينا 
ان الكويت بانتظار هذا االقرار 
املالية ليتسنى  النهائي لآللية 
عبرها نقل مساعداتها الى الشعب 
الليبي. كما استقبل نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير اخلارجية 

الشيخ د.محمد الصباح في قصر 
بيان صباح امس مستشار رئيس 
ال���وزراء االيطال���ي انطونيو 
كابوانو وذلك مبناسبة زيارته 

للبالد.

محمد الصباح دعا كلينتون إلقرار آلية مالية 
معتمدة إليصال املساعدات لليبيا

»اخلارجية« سحبت بعثتها الديبلوماسية باليمن
اعلن مصدر مسؤول في وزارة اخلارجية ان 
الوزارة قررت س����حب بعثتها الديبلوماسية في 
صنعاء نظرا للتوتر احلاصل في االوضاع االمنية 
في اجلمهورية اليمنية. وقال املصدر ل� »كونا« ان 
البعثة الديبلوماسية في صنعاء غادرت االراضي 
اليمنية صباح امس وان السفارة الكويتية اكتفت 

باالبقاء على ادارييها من العاملني احملليني هناك 
فقط لتصريف اعمال السفارة. بدوره قال وكيل 
وزارة اخلارجية خالد اجلار اهلل لرويترز ان سحب 
البعثة الديبلوماسية جاء نظرا للظروف الراهنة.

واضاف اجلار اهلل ان البعثة الديبلوماسية وعلى 
رأسها السفير غادرت اليمن صباح امس.

الشيخ د.محمد الصباح خالل لقائه مستشار رئيس الوزراء االيطالي

صاحب السمو تلقى اتصااًل هاتفيًا
من األمير نايف بن عبدالعزيز

لندن � كونا: تلقى صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد في مقر إقامة سموه في العاصمة 
البريطانية لندن اتصاال هاتفيا من أخيه صاحب 
السمو امللكي األمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود 
النائب الثاني لرئيس مجل����س الوزراء ووزير 
الداخلية باململكة العربية الس����عودية الشقيقة 
هنأ خالله سموه بنجاح الفحوصات الطبية التي 

أجراها سموه، متمنيا لس����موه موفور الصحة 
والعافية. وقد شكر سموه أخاه صاحب السمو 
امللكي األمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود على 
هذه البادرة األخوية وعلى ما أبداه من مش����اعر 
طيبة جتسد أواصر العالقات احلميمة التي تربط 
البلدين والشعبني الشقيقني، راجيا لسموه دوام 

الصحة والعافية.

رحب بإنهاء العمل بقانون الطوارئ في البحرين

رئيس الوزراء استقبل داڤيد هاول
استقبل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد في 

اخليمة األميرية بقصر بيان أمس وبحضور نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح، وزير الدولة 

للشؤون اخلارجية في اململكة املتحدة الصديقة اللورد داڤيد هاول 
والوفد املرافق له مبناسبة زيارته للبالد.

حضر املقابلة مدير إدارة أوروبا بوزارة اخلارجية السفير وليد 
اخلبيزي وسفير بريطانيا لدى الكويت فرانك بيكر.


