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صاحب السمو التقى في مقر إقامته باململكة املتحدة رئيس مكتب االستثمار الكويتي في لندن ومدير املكتب اإلقليمي األوروبي ملؤسسة البترول الكويتية

األمير استقبل متام سالم ورئيسة مجلس مؤسسة التعليم فوق اجلميع

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مستقبال رئيس وزراء لبنان متام سالم ويبدو الشيخ صباح اخلالد

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مستقباًل رئيس 
وأعضاء مكتب االستثمار الكويتي في لندن ومدير وأعضاء 

املكتب اإلقليمي األوروبي ملؤسسة البترول الكويتية

لندن � كونا: اس���تقبل 
الس���مو األمير  صاح���ب 
الشيخ صباح األحمد مساء 
أمس الرئيس متام س���ام 
رئي���س مجلس ال���وزراء 
في اجلمهوري���ة اللبنانية 
إقامة  الشقيقة وذلك مبقر 
سموه في اململكة املتحدة.

واستقبل صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد 
عصر أمس صاحبة السمو 
الش���يخة موزا بنت ناصر 
رئيس���ة مجلس مؤسسة 
التعليم فوق اجلميع وذلك 
مبقر إقامة سموه في اململكة 

املتحدة.
كما  اس���تقبل صاحب 
الس���مو األمير مساء أمس 
رئيس مكتب االس���تثمار 
الكويتي في لندن أس���امة 
عبداهلل األي���وب وأعضاء 
إقامة  املكتب وذل���ك مبقر 
سموه في اململكة املتحدة.

واستقبل صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد 
مس���اء أمس مدير املكتب 
االقليمي األوروبي ملؤسسة 
البت���رول الكويتية محمد 
الهدل���ق وأعضاء  عبداهلل 
إقامة  املكتب وذل���ك مبقر 
سموه في اململكة املتحدة. 
النائب  اللقاءات  حضر 
األول لرئيس مجلس الوزراء 
ووزير اخلارجية الش���يخ 
صباح اخلالد ونائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير املالية 
ووزير النفط بالوكالة أنس 
الرس���مي  الصالح والوفد 

املرافق لسموه.

بعث صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد ببرقية 
تعزية إلى أخيه خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان 
بن عبدالعزيز آل سعود ملك اململكة العربية السعودية 

الشقيقة عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق 
مواساته بوفاة املغفور لها بإذن اهلل تعالى حرم صاحب 

السمو امللكي األمير ممدوح بن عبدالعزيز آل سعود 
والدة صاحب السمو امللكي األمير مقرن بن ممدوح بن 

عبدالعزيز آل سعود سائال سموه املولى تعالى أن يتغمدها 
بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته وأن يلهم األسرة 

املالكة الكرمية جميل الصبر وحسن العزاء. 
وبعث سمو نائب األمير وولي العهد الشيخ نواف األحمد 

ببرقية تعزية إلى خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان 
بن عبدالعزيز آل سعود ملك اململكة العربية السعودية 

الشقيقة عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق 
مواساته بوفاة املغفور لها بإذن اهلل تعالى حرم صاحب 

السمو امللكي األمير ممدوح بن عبدالعزيز آل سعود 
والدة صاحب السمو امللكي األمير مقرن بن ممدوح بن 

عبدالعزيز آل سعود سائال سموه املولى تعالى أن يتغمدها 
بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، كما بعث سمو 

رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر املبارك ببرقية تعزية 
مماثلة.

استقبل سمو نائب األمير وولي العهد الشيخ نواف األحمد 
بقصر بيان صباح امس سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 

جابر املبارك.  واستقبل سمو نائب األمير وولي العهد 
وزير اإلعالم ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان 

احلمود.

األمير عّزى خادم احلرمني بوفاة 
حرم األمير ممدوح بن عبدالعزيز آل سعود

نائب األمير استقبل املبارك واحلمود


