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سمو نائب األمير وولي العهد الشيخ نواف األحمد مستقبال الشيوخ خالد اجلراح وسلمان احلمود ومحمد العبداهلل

الفريق ناصر الدعي مع بعض مستقبليه

سمو الشيخ ناصر احملمد متوسطا رئيس وامناء رحلة األمل

استقبل سمو نائب األمير 
وولي العهد الش����يخ نواف 
األحم����د ف����ي ديوانه بقصر 
السيف صباح أمس رئيس 
مجلس األمة مرزوق الغامن.

واس����تقبل سموه حفظه 
اهلل بقصر الس����يف صباح 
أمس رئيس مجلس الوزراء 
باإلناب����ة ووزي����ر الداخلية 

الشيخ محمد اخلالد. 
كما اس����تقبل سمو نائب 
العهد بقصر  األمير وول����ي 
الس����يف صباح أمس نائب 
رئيس مجلس الوزراء ووزير 
الدفاع الشيخ خالد اجلراح. 
واس����تقبل سموه بقصر 
الس����يف أمس وزير االعالم 
ووزير الدولة لشؤون الشباب 

الشيخ سلمان احلمود. 
كما اس����تقبل سمو نائب 

عاد وكيل احلرس الوطني 
الفريق ناصر الدعي إلى البالد 
بعد رحلة عالج في اململكة 
املتحدة تخللها إجراء عملية 
جراحية تكللت بالنجاح، مع 
التمنيات والدعوات  أطيب 
هلل عّز وجّل ان يسبغ على 
الفريق ناصر الدعي موفور 
الصحة والعافية ليتسنى له 
استكمال مسيرة العطاء في 
خدمة الوطن العزيز. وكان في 
استقبال الفريق الدعي باملطار 
وكيل احلرس بالتكليف اللواء 
الركن م.هاشم الرفاعي وعدد 
من كبار القادة والضباط في 

احلرس.

اس���تقبل سمو الشيخ 
أم���س  ناص���ر احملم���د 
رئيس وأمناء رحلة األمل 
التطوعي���ة، حيث قدموا 

لسموه هدية تذكارية.
يذك���ر أن اله���دف من 
الرحلة هو إيصال رسالة 
الكوي���ت وذوي  باس���م 
االحتياجات اخلاصة من 
أبناء الكوي���ت بأن هناك 
اهتماما رس���ميا وشعبيا 
به���ؤالء األبن���اء وبتبني 

أفكارهم.

بحث رئيس جهاز األمن 
الوطني الش����يخ ثامر العلي 
مع س����فير الواليات املتحدة 
األميركية ماثيو تولر س����بل 
تعزيز العالقات بني البلدين 

مختل����ف املجاالت.  جاء ذلك 
خالل اس����تقبال الشيخ ثامر 
العلي أمس السفير تولر حيث 
مت خالل اللقاء بحث العالقات 
الثنائية بني البلدين الصديقني 

وسبل تعزيز التعاون وتطويره 
في جميع املجاالت.  وش����هد 
اللقاء بح����ث آخر التطورات 
واملستجدات على الساحتني 
اإلقليمية والدولية والقضايا 

ذات االهتمام املشترك.  وأكد 
رئيس جه����از األمن الوطني 
عمق العالقات االستراتيجية 
الت����ي جتم����ع ب����ني البلدين 

الصديقني.

العهد بقصر  األمير وول����ي 
الس����يف أمس وزير الدولة 
ال����وزراء  لش����ؤون مجلس 
ووزير الصحة الشيخ محمد 

العبداهلل. 

واس����تقبل سموه بقصر 
الس����يف أمس وزير الدولة 
لش����ؤون اإلس����كان ووزير 
الدولة لشؤون البلدية سالم 

األذينة.

نائب األمير استقبل الغامن واخلالد و4 وزراء

وكيل »احلرس« عاد إلى البالد بعد رحلة عالج تكللت بالنجاح

احملمد استقبل رئيس وأمناء رحلة األمل

العلي بحث تعزيز العالقات الثنائية مع السفير األميركي

صاحب السمو تلقى اتصاالً هاتفياً من منصور ..وهنأ ميركل بالفوز في االنتخابات التشريعية األملانية

األمير عّزى خادم احلرمني بوفاة األميرة منيرة والرئيسني الكيني 
واملكسيكي بضحايا هجوم نيروبي والعواصف االستوائية

بعث صاحب السمو األمير 
الش����يخ صباح األحمد ببرقية 
تعزية إلى أخيه خادم احلرمني 
امللك عب����داهلل بن  الش����ريفني 
عبدالعزيز آل سعود ملك اململكة 
العربية السعودية الشقيقة عبر 
فيها سموه عن خالص تعازيه 
وصادق مواس����اته بوفاة سمو 
األميرة منيرة بنت محمد بن تركي 
آل سعود داعيا سموه رعاه اهلل 
املولى تعالى أن يتغمدها بواسع 
رحمت����ه ورضوانه ويس����كنها 
فسيح جناته وأن يلهم األسرة 
الكرمي����ة جميل الصبر  املالكة 
وحسن العزاء.  وبعث سمو نائب 
األمير وولي العهد الشيخ نواف 
األحمد ببرقية تعزية إلى أخيه 
خادم احلرمني الش����ريفني امللك 
عبداهلل بن عبدالعزيز آل سعود 
ملك اململكة العربية السعودية 
الشقيقة ضمنها سموه خالص 
تعازيه وصادق مواساته بوفاة 
سمو األميرة منيرة بنت محمد بن 
تركي آل سعود مبتهال سموه إلى 
املولى تعالى أن يتغمدها بواسع 
رحمته ومغفرته ويسكنها فسيح 
جناته. كما بعث س����مو رئيس 
الش����يخ جابر  الوزراء  مجلس 
املبارك  ببرقية تعزية مماثلة. 
إلى ذلك، تلقى صاحب الس����مو 
األمير الش����يخ صب����اح األحمد 
مبدينة نيويورك أمس اتصاال 

هاتفيا من أخيه املستشار عدلي 
منصور رئيس جمهورية مصر 
الشقيقة املؤقت جرى  العربية 
خالله التطرق الى عمق العالقات 
األخوي����ة الطيبة الت����ي تربط 
بني الكوي����ت وجمهورية مصر 
العربية الشقيقة وأهم القضايا 
ذات االهتمام املشترك، متمنيا 
س����موه رعاه اهلل له وللشعب 
املصري الشقيق مزيدا من التقدم 
واالزده����ار وأن يدمي على البلد 

الشقيق األمن واالستقرار. 
إلى ذلك بعث صاحب السمو 
األمير الش����يخ صب����اح األحمد 
ببرقية تهنئة الى املستش����ارة 
د. اجني����ال ميركل املستش����ارة 
االحتادي����ة في جمهورية أملانيا 
االحتادية الصديق����ة عبر فيها 
سموه عن خالص تهانيه مبناسبة 
فوز حزب احملافظني بزعامتها في 
االنتخابات التشريعية األملانية، 
متمنيا لها كل التوفيق والسداد 
وموفور الصحة والعافية، مشيدا 
س����موه بالعالقات الطيبة التي 
تربط البلدين الصديقني والتطلع 
املشترك لتعزيزها وتطويرها 

ملصلحتهما املشتركة. 
كما بعث سمو نائب األمير 
وولي العهد الشيخ نواف األحمد 
وس����مو رئيس مجلس الوزراء 
الش����يخ جابر املبارك ببرقيتي 

تهنئة مماثلتني.

كذلك، بعث صاحب السمو 
األمير الش����يخ صب����اح األحمد 
ببرقية تهنئة الى الرئيس ابراهيم 
بوبكر كيتا رئيس جمهورية مالي 
الصديقة عبر فيها س����موه عن 
العيد  خالص تهانيه مبناسبة 
الوطن����ي لب����الده، متمني����ا له 
موفور الصحة والعافية وللبلد 
الصديق دوام التقدم واالزدهار.  
وبعث سمو نائب األمير وولي 
ن����واف األحمد  الش����يخ  العهد 
وس����مو رئيس مجلس الوزراء 
الش����يخ جابر املبارك ببرقيتي 
تهنئة مماثلتني. ه����ذا، وتلقى 
صاحب الس����مو األمير الشيخ 
صباح األحمد رسالة خطية من 
الرئيس اسياس افورقي رئيس 
إريتريا الصديقة تتعلق  دولة 
بالعالقات الثنائية بني البلدين 
والشعبني الصديقني وسبل تنمية 
اوجه التعاون بينهما في املجاالت 
كافة.  وقد قام بتسليم الرسالة 
بالديوان األميري  للمستش����ار 
محمد ضيف اهلل ش����رار سفير 
دولة إريتريا لدى اململكة العربية 
السعودية محمد عمر محمود. كما 
بعث صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد ببرقية تعزية الى 
الرئيس اهورو كينياتا رئيس 
كينيا الصديق����ة عبر فيها عن 
خالص تعازيه وصادق مواساته 
الذي  الهجوم  بضحايا ح����ادث 

تعرض له احد املراكز التجارية 
العاصم����ة نيروبي والذي  في 
أسفر عن سقوط العشرات من 
القتلى واجلرحى، متمنيا سموه 
للضحاي����ا الرحمة وللمصابني 
سرعة الشفاء والعافية، مؤكدا 
سموه استنكار الكويت ملثل هذه 
األعمال اإلجرامية التي استهدفت 
أرواح األبري����اء اآلمنني. وبعث 
س����مو نائب األمير وولي العهد 
الش����يخ نواف األحمد وس����مو 
رئيس مجلس الوزراء الش����يخ 
جابر املب����ارك ببرقيتي تعزية 
مماثلت����ني. كما بع����ث صاحب 
الس����مو األمير الش����يخ صباح 
األحمد ببرقية تعزية الى رئيس 
الواليات املتحدة املكس���يكية 
الصديقة انريكو بينا نييتو عبر 
فيها سموه عن خالص تعازيه 
وص���ادق مواس���اته بضحايا 
التي  العواصف االس���توائية 
اجتاح���ت مناطق عدة جنوب 
املكس���يك والتي أس���فرت عن 
العديد من الضحايا  س���قوط 
واملصابني واملفقودين وتدمير 
املرافق العامة، راجيا س���موه 
الرحمة وللمصابني  للضحايا 
الشفاء. هذا، وبعث سمو نائب 
األمير وولي العهد الشيخ نواف 
األحمد وس���مو رئيس مجلس 
الوزراء الش���يخ جابر املبارك 

ببرقيتي تعزية مماثلتني.

األمني العام للمنظمة أحاط املبارك بآخر مستجدات األوضاع في سورية

ممثل األمير التقى مون: موقف الكويت ثابت في دعم جهود 
األمم املتحدة حلل املسائل اإلنسانية وإشاعة السالم باملنطقة

األمم املتحدة � كونا: التقى 
الس����مو األمير  ممثل صاحب 
الش����يخ صباح األحمد س����مو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
جابر املبارك بعد ظهر أمس مبقر 
األمم املتحدة في مدينة نيويورك 
بالواليات املتح����دة األميركية 
السكرتير العام لألمم املتحدة 
بان كي مون.  وجرى خالل اللقاء 
الذي سادته أجواء ودية عكست 

العالق����ات التاريخية املتميزة 
الدولية  الكويت واملنظمة  بني 
اس����تعراض مجم����ل القضايا 
اإلقليمية والدولية ذات االهتمام 
املشترك.  وعبر السكرتير العام 
بان كي م����ون خالل اللقاء عن 
العالقات بني  ارتياحه لتطور 
الكويت والع����راق على ضوء 
النتائج الطيبة التي أس����فرت 
عنها زيارة سمو رئيس مجلس 

الوزراء للعراق مؤخرا. 
كما أحاط بان سمو رئيس 
مجلس الوزراء بآخر املستجدات 
لألوضاع في سورية ونتائج 
تقرير جلنة التحقيق الدولية، 
مبينا في هذا الش����أن أن األمم 
املتحدة بص����دد وضع تصور 
ملعاجلة األزمة الس����ورية بكل 
جوانبها اإلنسانية والسياسية 
وما يتعلق باستخدام األسلحة 

الكيماوية.  وجدد سمو رئيس 
مجلس الوزراء موقف الكويت 
الثابت في دعم كل جهود األمم 
املتحدة الرامية حلل املس����ائل 
اإلنسانية وإشاعة السالم في 
املنطقة.  حض����ر اللقاء نائب 
رئيس مجلس الوزراء ووزير 
اخلارجية الشيخ صباح اخلالد 
وأعضاء الوفد الرسمي املرافق 

لسموه.


