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سمو ولي العهد الشيخ نواف االحمد خالل لقائه الشيخة أوراد اجلابر وأعضاء فريق عمل مشروع ليمفو ـ كيميا

استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف االحمد بقصر بيان 
صباح امس رئيس مجلس الوزراء باالنابة ووزير الداخلية 

الشيخ احمد احلمود.
واستقبل سموه بقصر بيان صباح امس نائب رئيس 

مجلس الوزراء ووزير اخلارجية ووزير الدولة لشؤون 
مجلس الوزراء الشيخ صباح اخلالد.

كما استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف االحمد بقصر 
بيان صباح امس رئيس جهاز االمن الوطني الشيخ محمد 

اخلالد.

واستقبل سموه بقصر بيان صباح امس د.نواف علي 
الهيفي وسلمان علي الهيفي حيث اهديا سموه نسخة 

من رسالة الدكتوراه بعنوان »تصميم وتصنيع املجسمات 
البشرية العاملية« وقد شكرهما سموه، متمنيا لهما 

التوفيق والنجاح.
كما استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف االحمد الشيخة 
اوراد اجلابر املشرفة على مشروع ليمفو ـ كيميا واعضاء 

فريق عمل املشروع حيث قدموا لسموه شرحا عن 
املشروع اخليري االنساني الذي يؤمن العالج للمرضى 

احملتاجني طبقا الحدث املستويات الطبية احلديثة بالعالم.
وقد شكرهم سموه على جهودهم واسهاماتهم في خدمة 

االنسانية، مثمنا اهتمامهم في تبني مثل هذا املشروع 
االنساني الذي يعيد االمل لهذه الفئة من املرضى من 

خالل تأمني الدواء املناسب لهم.
وقد حضر املقابلة وكيل ديوان سمو ولي العهد للشؤون 

االعالمية الشيخ مبارك احلمود السلمان ووكيل ديوان 
سمو ولي العهد لشؤون املراسم والتشريفات الشيخ 

مبارك صباح السالم.

ولي العهد استمع لشرح حول مشروع »ليمفو ـ كيميا«
لعالج املرضى احملتاجني طبقًا ألحدث املستويات الطبية

ناصر احملمد استقبل النجيفي

اخلالد تلقى رسالتني
من التشيك وكوريا

تلقـــى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الـخارجية 
ووزير الـدولة لشـــؤون مجلس الوزراء الشـيخ صـباح 
الخالد رســـالة خطية من النائـــب االول لرئيس الوزراء 
ووزير خارجية جمهورية التشيك كاريل شفـارزينبيرغ 
تتعلـــق بالعالقات الثنائية بـين البلـدين وبحث ســـبل 

تطويرها.
كما تلقى الشيخ صباح الخالد رسالة مماثلة من وزير 
خارجية جمهورية كوريا الديموقراطية الشـــعبية باك 

ووي تشون.

استقبل سمو الشـيخ ناصر المـحمد في ديـوانه بـقصر 
الشــــويخ صـباح أمس رئيس مـجـلس النواب العـراقي 
أســــامة النجيفي، والوفد المرافق له بمنـاســـبة زيارته 

للبالد.
حضر االستقبال سفير جمهورية العراق الشقيق لدى 

الكويت محمد بحر العلوم.

سمو الشيخ ناصر احملمد مستقبال أسامة النجيفي


