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سمو ولي العهد الشيخ نواف االحمد مستقبال الشيخ خالد اجلراح والشيخ سلمان احلمود والشيخ محمد العبداهلل 

سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر املبارك مستقبال السفير اجلزائري

استقبل سمو ولي العهد 
الشيخ نواف األحمد بقصر 
بيــان صباح امــس رئيس 
مجلس االمة مرزوق الغامن، 
واستقبل سموه سمو الشيخ 
جابر املبارك رئيس مجلس 
الوزراء، كما استقبل سموه 
النائب االول لرئيس مجلس 
الوزراء ووزيــر اخلارجية 
اخلالــد،  الشــيخ صبــاح 
واستقبل ســمو ولي العهد 
بقصــر بيــان امــس نائب 
الــوزراء  رئيــس مجلــس 
ووزير الداخلية الشيخ محمد 
اخلالد، كما اســتقبل سموه 
نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير الدفاع الفريق متقاعد 

الشيخ خالد اجلراح. 
 واســتقبل ســمو ولــي 
العهــد بقصــر بيــان امس 
وزير االعالم ووزير الدولة 
لشــؤون الشــباب الشــيخ 
سلمان احلمود، كما استقبل 
سمو ولي العهد وزير الدولة 
لشــؤون مجلــس الــوزراء 

الشيخ محمد العبداهلل.
واســتقبل ســمو ولــي 
العهد الشــيخ نواف االحمد 
النائــب االول  وبحضــور 
لرئيــس مجلــس الــوزراء 
ووزيــر اخلارجية الشــيخ 

اســتقبل ســمو رئيــس 
مجلس الوزراء الشيخ جابر 
املبارك وبحضور النائب االول 
لرئيس مجلس الوزراء ووزير 
اخلارجية الشيخ صباح اخلالد 
امس نائب رئيس جمهورية 
املالديــف الصديقــة د.محمد 
جميل احمــد والوفد املرافق 
وذلك مبناسبة زيارته للبالد. 
حضر املقابلة وزير الدولة 
لشؤون مجلس الوزراء الشيخ 
محمد العبداهلل واملستشــار 
بديــوان ســمو ولــي العهــد 
ورئيس بعثة الشرف املرافقة 
د.حمود محمد العتيبي ووكيل 
ديوان ســمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخة اعتماد اخلالد 
وســفيرنا لــدى جمهوريــة 
الدميوقراطيــة  ســريالنكا 
وســفير غيــر مقيــم لــدى 
جمهوريــة املالديف يعقوب 

يوسف العتيقي. 
 كما استقبل سمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ جابر 
املبارك في قصــر بيان امس 
رئيس املجلس االعلى االسالمي 
العراقي السيد عمار عبدالعزيز 
احلكيم وذلك مبناسبة زيارته 

صباح اخلالد، نائب رئيس 
جمهورية املالديف د. محمد 
جميل احمد والوفد املرافق 
له وذلك مبناســبة زيارته 

الرسمية للبالد. 
 ومت خــالل اللقاء بحث 
العالقات الثنائية بني البلدين 
الصديقني وســبل تعزيزها 
وتنميتها في كافة املجاالت 
مبا يخدم املصالح املشتركة 
البلديــن والشــعبني  بــني 
الصديقني كما مت استعراض 
اهم القضايــا ذات االهتمام 
املشــترك واخر املستجدات 
علــى الســاحتني االقليمية 

للبالد.  حضر املقابلة الوكيل 
املســاعد للشــؤون احملليــة 
بديوان سمو رئيس مجلس 
الوزراء الشــيخ خالد محمد 
اخلالد، واستقبل سمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ جابر 
املبارك في قصــر بيان امس 
سفير اجلمهورية اجلزائرية 
الشــعبية  الدميوقراطيــة 
الشقيقة خميسي عريف حيث 
سلم سموه رسالة خطية من 
الوزيــر االول باجلمهوريــة 

والدولية. 
 حضر املقابلة املستشار 
بديــوان ســمو ولــي العهد 
رئيس بعثة الشرف املرافقة 
د.حمــود محمــد العتيبــي 
ورئيس ديوان ســمو ولي 
العهد الشيخ مبارك الفيصل. 
هذا وأقام سمو ولي العهد 
الشيخ نواف االحمد مأدبة 
غداء ظهر امس بقصر بيان 
علــى شــرف نائــب رئيس 
جمهورية املالديف الصديقة 
د.محمد جميل أحمد والوفد 
املرافــق له وذلك مبناســبة 

زيارته الرسمية للبالد.

اجلزائريــة الدميوقراطيــة 
الشــعبية عبداملالك ســالل، 
تضمنت دعوة سموه لزيارة 
اجلزائريــة  اجلمهوريــة 
الشــعبية  الدميوقراطيــة 
الشــقيقة، كما تناولت سبل 
دعم وتعزيز العالقات الثنائية 
بني البلدين الشقيقني في شتى 

املجاالت. 
 حضر املقابلة وكيل ديوان 
سمو رئيس مجلس الوزراء 

الشيخة اعتماد اخلالد.

سموه أولم على شرف نائب رئيس املالديف

سموه التقى نائب رئيس املالديف

ولي العهد استقبل الغامن واملبارك و5 وزراء

رئيس الوزراء استقبل احلكيم والسفير اجلزائري

الديوان األميري يشكر املعزين بوفاة املغفور لهما 
محمد الفيصل الصباح ومالك بدر الصباح

باســم صاحب الســمو 
األمير الشيخ صباح االحمد 
وأسرة آل الصباح الكرام، 
الديــوان االميــري  تقــدم 
بالشكر اجلزيل الى جميع 

االخوة املواطنني واملقيمني 
الكرام الذين شــاركوا في 
التعــازي بوفــاة  تقــدمي 
املغفور له الشــيخ محمد 
املالــك الصباح  الفيصــل 

واملغفور له الشــيخ مالك 
بدر محمــد الفيصل املالك 
اذ نســأل اهلل  الصبــاح، 
تعالــى ان يجزيهــم خيرا 
ويحفظهم مــن كل مكروه 

وندعوه سبحانه وتعالى 
ان يتغمد الفقيدين بواسع 
رحمته وان يسكنهما فسيح 
جناتــه. إنــا هلل وإنا إليه 

راجعون.

»السكنية« تدعو الراغبني في تخصيص بيوت 
حكومية مبدينة صباح األحمد ملراجعتها

دعــت املؤسســة العامــة 
للرعاية الســكنية املواطنني 
الراغبني في التخصيص على 
بيــوت حكوميــة فــي مدينة 
صباح االحمد الى مراجعتها 

اعتبارا من العاشر من فبراير 
اجلاري.   وقالت املؤسسة في 
بيــان صحافي امس انه على 
املواطنني اصحــاب الطلبات 
االســكانية حتــى تاريــخ 31 

مارس 2000 وما قبله الراغبني 
فــي التخصيــص مراجعتها 
مببناهــا في منطقــة جنوب 
الســرة أو فرعــي »احلكومة 
مول« مبنطقتي اجلهراء وجابر 

العلي في اثناء ساعات الدوام 
الرســمي.  واضافت ان على 
الراغب في التخصيص احضار 
االوراق الرسمية املطلوبة لدى 

مراجعة املؤسسة.

صاحب السمو االمير الشيخ صباح االحمد أثناء استقباله عمار احلكيم 

صاحب السمو االمير الشيخ صباح االحمد مستقبال نائب رئيس جمهورية املالديف 

استقبل صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد بقصر بيان 
صباح امس ســمو ولي العهد 

الشيخ نواف األحمد.
كما اســتقبل سموه رئيس 

مجلس األمة مرزوق الغامن. 
واســتقبل ســموه، ســمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ 

جابر املبارك . 
كما اســتقبل سموه النائب 
األول لرئيــس مجلس الوزراء 
ووزير اخلارجية الشيخ صباح 
اخلالــد. كما اســتقبل صاحب 
الســمو األمير الشــيخ صباح 
األحمــد بقصــر بيــان صباح 
وبحضــور ســمو ولــي العهد 
الشــيخ نواف االحمد استقبل 
سموه نائب رئيس جمهورية 
املالديــف د.محمد جميل احمد 
والوفد املرافق وذلك مبناسبة 

زيارته الرسمية للبالد. 
كما اســتقبل سموه بقصر 
بيان صباح أمس رئيس املجلس 
األعلى اإلسالمي العراقي السيد 
عمار عبدالعزيز احلكيم وذلك 

مبناسبة زيارته للبالد. 
وحضــر املقابــالت النائب 
االول لرئيــس مجلس الوزراء 
ووزير اخلارجية الشيخ صباح 
اخلالــد ونائب وزير شــؤون 
الديوان األميري الشــيخ علي 

اجلراح.

صاحب السمو التقى ولي العهد والغامن واملبارك واخلالد

األمير استقبل عمار احلكيم ونائب رئيس املالديف

اجلراح استقبل تولر والسفير اإليطالي

الشيخ خالد اجلراح خالل لقائه السفير األميركي 

اســتقبل نائــب رئيس 
الــوزراء ووزيــر  مجلــس 
الدفاع الشيخ خالد اجلراح 
مبكتبه مببنى الوزارة صباح 
امس، نائب القيادة األميركية 
الوسطى الفريق بحري مارك 
فوكــس والوفــد املرافق له 
مبناسبة زيارته للبالد، كما 
رافقه سفير الواليات املتحدة 
األميركية لدى الكويت ماثيو 
تولر، حيث مت عقد اجتماع 
بــني اجلانبــني، ومناقشــة 
أهــم األمــور واملواضيــع 
املشــترك،  االهتمــام  ذات 
املتعلقة باجلوانب  السيما 

العسكرية.
حضــر االجتماع رئيس 
العامــة للجيــش  االركان 
الفريــق الركن عبدالرحمن 
العثمــان، معــاون رئيــس 

لهيئــة  العامــة  األركان 
االستخبارات واألمن اللواء 
الركن عبدالرحمن الهدهود، 
ومعــاون رئيــس األركان 
العمليــات  العامــة لهيئــة 
واخلطــط اللواء الركن بدر 

املزين.

كما استقبل نائب رئيس 
ووزيــر  الــوزراء  مجلــس 
الدفــاع، ســفيرة جمهوريــة 
ايطاليا الصديقة لدى البالد، 
مت  نيكوليتــي،  فالرزيــو 
خالل اللقاء تبادل األحاديث 
الودية، ومناقشة أهم األمور 
واملواضيــع ذات االهتمــام 
املشترك. هذا، وقد اشاد نائب 
رئيس مجلس الوزراء ووزير 
الدفــاع بعمــق العالقات بني 
البلدين الصديقني، وحرص 
تعزيزهــا  علــى  الطرفــني 
وتطويرها. حضر االجتماع 
رئيس االركان العامة للجيش 
الفريــق الركــن عبدالرحمن 
محمد العثمان، ومعاون رئيس 
األركان العامة لهيئة العمليات 
واخلطــط اللــواء الركن بدر 

املزين.

ممثل صاحب السمو قدّم التعازي بوفاة سلطان البهرة

ممثل صاحب السمو األمير نائب وزير شؤون الديوان األميري الشيخ علي اجلراح يقدم التعازي ملمثل سلطان البهرة

قام ممثل صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح 

االحمد نائب وزير 
شؤون الديوان األميري 

الشيخ علي اجلراح بنقل 
تعازي صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح 

األحمد وسمو ولي العهد 
الشيخ نواف األحمد 
وسمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ جابر 

املبارك وشعب الكويت 
الى ممثل سلطان البهرة 

في الكويت يوسف 
سيف الدين وذلك بوفاة 
السلطان د.محمد برهان 

الدين سلطان البهرة.


