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صاحب السمو األمير مستقبال مارتن كويلر 

سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر املبارك مستقبال وزير خارجية املغرب 

صاحب السمو األمير الشيخ صباح االحمد خالل لقائه وزيرة خارجية بنغالديش 
سمو ولي العهد خالل لقائه رئيس واعضاء جمعية الفنون التشكيلية

محافظ األحمدي مستقبال أشكناني

السفير الشيخ د. أحمد ناصر احملمد خالل لقائه السفير فرانك بيكر 

سمو ولي العهد مستقبال عددا من املواطنني

صاحب السمو األمير الشيخ صباح االحمد خالل لقائه د.سعد الدين العثماني 

صاحب السمو هنّأ رئيس سيشل بالعيد الوطني

سموه بحث مع وزيري خارجية املغرب وبنغالديش التعاون الثنائي

األمير استقبل وزيري خارجية املغرب وبنغالديش
واملمثل اخلاص لألمني العام لألمم املتحدة في العراق

رئيس الوزراء: الكويت حريصة على دعم أوجه التعاون
في جميع املجاالت وعلى كل املستويات مع اجلانب العراقي

اخلارجية الشيخ صباح اخلالد 
واملستشار بالديوان االميري 

محمد شرار.
ال���ى ذلك بع���ث صاحب 

تطويرها في ش���تى املجاالت 
وابرز املس���تجدات االقليمية 

والدولية.
وحضر املقابلة وكيل ديوان 
س���مو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخة اعتماد اخلالد ومدير 
ادارة آسيا بوزارة اخلارجية 

السمو األمير الشيخ صباح 
االحم���د ببرقي���ة تهنئة الى 
الرئيس جيمس اليكس ميشيل 
رئي���س جمهورية سيش���ل 
الصديقة عبر فيها س���موه 
عن خالص تهانيه مبناسبة 
العيد الوطني لبالده، متمنيا 
له موف���ور الصحة والعافية 
وللبلد الصديق دوام التقدم 

واالزدهار. 
العهد  وبعث س���مو ولي 
الشيخ نواف االحمد ببرقية 
تهنئة ال���ى الرئيس جيمس 
اليك���س ميش���يل رئي���س 
جمهورية سيش���ل الصديقة 
عبر فيها سموه عن خالص 
تهانيه مبناسبة العيد الوطني 
لب���الده، متمنيا ل���ه موفور 
الصح���ة والعافية. كما بعث 
سمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ جابر املبارك  ببرقية 

تهنئة مماثلة.

السفير محمد املجرن الرومي 
وسفيرنا لدى بنغالديش علي 

الظفيري.
كما اس���تقبل سمو الشيخ 
جابر املب���ارك رئيس مجلس 
الوزراء وبحضور نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير اخلارجية 
الشيخ صباح اخلالد في قصر 
الس���يف امس املمثل اخلاص 
لالمني العام لالمم املتحدة في 
الع���راق مارتن كوبلر والوفد 
املرافق له مبناس���بة زيارته 
للبالد. وأكد سموه خالل اللقاء 
حرص الكويت على دعم اوجه 
التع���اون املختلفة ومواصلة 
تعزيزها ف���ي جميع املجاالت 
وعلى كل املستويات مع اجلانب 

العراقي.
املقابلة املستش���ار  حضر 
بالدي���وان االميري محمد ابو 
احلس���ن و وكيل ديوان سمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخة 
اعتم���اد اخلال���د ومدير ادارة 
املتابعة والتنس���يق بوزارة 

اخلارجية خالد املغامس.

املتح���دة في الع���راق مارتن 
كويلر وذلك مبناسبة زيارته 
للبالد.  وحضر املقابالت نائب 
رئيس مجلس الوزراء ووزير 

اخلارجية الشيخ صباح اخلالد 
في قصر السيف امس وزيرة 
خارجية جمهورية بنغالديش 

الصديقة د.ديبو منى نواز.
وجرى خالل املقابلة بحث 
اط���ر التعاون املش���ترك بني 
البلدي���ن الصديقني وس���بل 

اس���تقبل صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح االحمد 
بقصر الس���يف صباح امس 
وزي���ر الش���ؤون اخلارجية 
والتع���اون باململكة املغربية 
د. سعد الدين العثماني وذلك 

مبناسبة زيارته للبالد. 
كما استقبل سموه بقصر 
الس���يف صباح امس وزيرة 
خارجية جمهورية بنغالديش 
الشعبية د. ديبو موني نواز 
حيث سلمت س���موه رسالة 
خطي���ة من الرئي���س محمد 
عبداحلميد رئيس جمهورية 
بنغالديش الشعبية الصديقة 
تتعلق بالعالقات الثنائية بني 
البلدين والشعبني الصديقني 
التعاون  وسبل تنمية اوجه 

بينهما في املجاالت كافة. 
واستقبل س���موه بقصر 
الس���يف صباح امس املمثل 
العام لالمم  اخلاص لالم���ني 

استقبل سمو الشيخ جابر 
املبارك رئيس مجلس الوزراء 
وبحضور نائب رئيس مجلس 
ال���وزراء ووزي���ر اخلارجية 
الشيخ صباح اخلالد في قصر 
الس���يف امس وزير الشؤون 
اخلارجية والتعاون في اململكة 
املغربية الشقيقة د.سعد الدين 
العثماني. وجرى خالل املقابلة 
بحث تعزيز العالقات الثنائية 
البلدين الشقيقني وسبل  بني 
تطويرها على جميع املستويات 
وأهم املواضيع ذات االهتمام 

املشترك.
وحضر املقابلة وكيل ديوان 
س���مو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخة اعتماد اخلالد والوكيل 
بديوان س���مو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ فهد جابر املبارك 
وسفيرنا لدى اململكة املغربية 

شمالن الرومي
إلى ذلك اس���تقبل س���مو 
الش���يخ جابر املبارك رئيس 
مجلس الوزراء وبحضور نائب 
رئيس مجلس الوزراء ووزير 

سموه التقى رئيس الفنون التشكيلية وعدداً من املواطنني

ولي العهد: تبادل اخلبرات لتحقيق 
متطلبات األسرة اخلليجية والعربية

الدعيج تسلّم »صفحات من الذاكرة«  من أشكناني

أحمد الناصر التقى سفير بريطانيا

استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف 
االحمد في ديوانه بقصر الس���يف صباح 
امس رئيس���ة اجلمعية الكويتية لالسرة 
املثالية الش���يخة فريحة االحمد واعضاء 
اجلمعية، حيث أطلعوا سموه على نتائج 
الزيارة الرسمية التي قاموا بها الى االمارات 
العربية املتحدة الشقيقة بدعوة كرمية من 

منظمة االسرة العربية. 
واش���اد س���موه باجلهود املبذولة من 
رئيسة واعضاء اجلمعية ودورهم البارز 
في العديد من االنشطة املختلفة التي تهم 
االسرة، مؤكدا سموه على ضرورة االهتمام 
والتنسيق والتعاون بني الكويت والدول 
الش���قيقة والصديقة لتحقي���ق االهداف 
والطموحات املش���تركة وتبادل اخلبرات 
وبناء رؤى موحدة لتحقيق جميع متطلبات 
االسرة اخلليجية والعربية. كما استقبل 
سمو ولي العهد الشيخ نواف االحمد بقصر 
السيف صباح امس رئيس واعضاء اجلمعية 
الكويتية للفنون التشكيلية، حيث قدموا 

لسموه موسوعة فنية بعنوان »400 عام 
على تأسيس الكويت« والتي تشتمل على 
رس���ومات ولوحات فنية حلكام الكويت 

وعن الكويت القدمية. 
كما استقبل سمو ولي العهد صباح امس 
عددا من املواطنني وذلك للسالم واالطمئنان 

على صحة سموه. 
وقد ش���كرهم س���موه على مشاعرهم 
الطيبة، سائال املولى العلي القدير ان ينعم 
على اجلميع مبوفور الصحة والعافية وان 
يوفقهم في خدمة الكويت وأهلها وان يحفظ 
لوطننا الغالي أمنه وأمانه وعزه ومجده 
واستقراره في ظل القيادة الرشيدة لصاحب 

السمو األمير الشيخ صباح االحمد. 
حضر املقابالت رئيس ديوان سمو ولي 
العهد الشيخ مبارك الفيصل ووكيل ديوان 
سمو ولي العهد للشؤون االعالمية الشيخ 
مبارك احلمود ووكيل ديوان س���مو ولي 
العهد لشؤون املراسم والتشريفات الشيخ 

مبارك صباح السالم.

استقبل محافظ األحمدي الشيخ د.إبراهيم 
الدعيج في مكتبه في ديوان عام احملافظة 
الكاتب جاسم عباس أشكناني والذي أهدى 
احملافظ اجلزء اخلامس من كتابه »صفحات 
من الذاكرة«. من جانبه، أوضح الكاتب جاسم 
أشكناني أن »الكتاب يتناول معلومات عن 
تاريخ الكويت ويتألف من 5 أجزاء ومت إهداء 
محافظ األحمدي الشيخ د. إبراهيم الدعيج 
4 اجزاء تبعه إهداء للجزء اخلامس«، الفتا 

إلى أن »الكتاب يدور حول لقاءات أجراها مع 
عدد من رجاالت الكويت األوائل من املواطنني 
واملقيم���ني ومنهم ما ضمه اجلزء اخلامس 
كلقاءات مع كل من التاجر فهد النفيس���ي 
والعم سيف الثنيان ود.فهد امليع واللواء 
متقاعد جاسم املنصوري، إلى جانب فجر 
شهاب وصقر القطامي وشيخة العصفور، 
باإلضافة إلى النواخ���ذة ممن عملوا على 

سفنهم القدمية في الكويت«.

اجتمع مدير إدارة مكتب نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير اخلارجية السفير 
الش����يخ د.أحمد ناصر احملمد الصباح 
امس مع س����فير اململك����ة املتحدة لدى 
البالد السفير فرانك بيكر في مقر وزارة 

اخلارجية. 
وذكرت وزارة اخلارجية في بيان ان 
االجتماع بح����ث العالقات الثنائية بني 
الى مناقشة  البلدين الصديقني إضافة 

القضايا ذات االهتمام املشترك.


