
محليات
    السبت 11 يونيو 2016

03

الزيارة تعكس عمق 
العالقات األخوية 

الراسخة بني 
البلدين والشعبني 

الشقيقني

صاحب السمو أقام مأدبة إفطار على شرف أمير قطر

األمير ومتيم بن حمد بحثا آخر املستجدات على الساحتني اإلقليمية والدولية

احملمد وسمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ جابر املبارك 
ووزير شؤون الديوان االميري 
الشيخ ناصر صباح االحمد 
والنائب األول لرئيس مجلس 
الوزراء ووزي����ر اخلارجية 
الشيخ صباح اخلالد وكبار 

املسؤولني بالدولة.
 هذا وأقام صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد 
بقصر دس����مان مساء امس 
مأدبة افطار على شرف اخيه 
صاحب السمو الشيخ متيم 
بن حم����د آل ثاني امير دولة 
قطر الشقيقة والوفد املرافق 
لسموه وذلك مبناسبة زيارته 

األخوية للبالد.
وكان  صاح����ب الس����مو 
الش����يخ متيم ب����ن حمد آل 
ثاني أمير دولة قطر الشقيقة 
البالد مس����اء اول من  غادر 
امس والوفد الرسمي املرافق 
لسموه وذلك بعد زيارة أخوية 
للبالد قدم فيها التهاني ألخيه 

صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح االحمد مبناسبة شهر 

رمضان املبارك.
  وقد كان على رأس مودعي 
سموه على أرض املطار سمو 
ولي العهد الشيخ نواف األحمد 
وسمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ جابر املبارك والنائب 
األول لرئيس مجلس الوزراء 
ووزير اخلارجية الشيخ صباح 
اخلالد ونائب رئيس مجلس 
الداخلية  ال����وزراء ووزي����ر 
الشيخ محمد اخلالد  ونائب 
وزير شؤون الديوان األميري 
الش����يخ علي اجلراح ونائب 
رئيس مجلس الوزراء ووزير 
الدفاع الشيخ خالد اجلراح 
ونائب رئيس مجلس الوزراء 
النفط  املالية ووزير  ووزير 

بالوكالة انس الصالح.
صاحب السمو الشيخ متيم 
بن حم����د ال ثاني امير دولة 
قطر الشقيقة والوفد الرسمي 
املرافق لسموه وذلك بحضور 
سمو ولي العهد الشيخ نواف 
األحم����د حيث قدم لس����موه 
التهاني مبناسبة شهر رمضان 

املبارك.
اللق����اء تبادل  ومت خالل 
األحادي����ث الودي����ة الطيبة 
العالقات  التي عكست عمق 
األخوية الراسخة بني البلدين 
والشعبني الشقيقني وسبل 
تعزيزها في املجاالت كافة مبا 
يخدم مصاحلهما املشتركة، 
كم����ا مت بح����ث القضايا ذات 
االهتم����ام املش����ترك وآخر 
املس����تجدات على الساحتني 

اإلقليمية والدولية.
اللق����اء رئيس   حض����ر 
الغامن  مجلس األمة مرزوق 
وكبار الشيوخ ونائب رئيس 
احلرس الوطني الشيخ مشعل 
األحمد وسمو الشيخ ناصر 

وصل الى البالد عصر اول 
من امس صاحب السمو الشيخ 
متيم ب����ن حمد آل ثاني امير 
دولة قطر الش����قيقة والوفد 
الرس����مي املرافق لسموه في 
زيارة أخوية يقدم فيها التهاني 
ألخيه صاحب السمو األمير 
الشيح صباح االحمد مبناسبة 

شهر رمضان املبارك.
 وكان على رأس مستقبلي 
سموه على أرض املطار صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد وس����مو ول����ي العهد 
الشيخ نواف األحمد ورئيس 
الغامن  مجلس األمة مرزوق 
ونائب رئيس احلرس الوطني 
الشيخ مشعل األحمد وسمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
املبارك ووزير شؤون  جابر 
الديوان االميري الشيخ ناصر 
صباح االحمد والنائب األول 
لرئيس مجلس الوزراء ووزير 
اخلارجية الشيخ صباح اخلالد 
ونائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير الداخلية الشيخ محمد 
اخلالد ونائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير الدفاع الشيخ 
خالد اجلراح ونائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير املالية 
ووزير النفط بالوكالة انس 
الصالح وكبار القادة باجليش 
والشرطة واحلرس الوطني. 
هذا ويرافق سموه سمو الشيخ 
جاسم بن حمد ال ثاني املمثل 
الش����خصي لألمير وعدد من 
أصحاب الس����عادة الشيوخ 

والوزراء.
 وقد استقبل صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد 
بقصر دسمان عصر امس اخاه 

صاحب السمو االمير الشيخ صباح االحمد مستقبال صاحب السمو الشيخ متيم بن حمد

صاحب السمو الشيخ متيم بن حمد والشيخ مشعل االحمد 

صاحب السمو الشيخ متيم بن حمد مصافحا سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر املبارك

صاحب السمو الشيخ متيم بن حمد والشيخ فيصل السعود صاحب السمو الشيخ متيم بن حمد مصافحا الشيخ جابر العبداهلل

صاحب السمو الشيخ متيم بن حمد والشيخ ناصر صباح االحمد 

صاحب السمو الشيخ متيم بن حمد مصافحا سمو الشيخ ناصر احملمد

صاحب السمو الشيخ متيم بن حمد ال ثاني مصافحا مرزوق الغامن صاحب السمو االمير الشيخ صباح االحمد وصاحب السمو الشيخ متيم بن حمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف االحمد وسمو الشيخ جاسم بن حمد ال ثاني 

األمير هّنأ رئيس البرتغال 
بالعيد الوطني

بعث صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد ببرقية 
تهنئة إلى الرئيس البروفيسور مارسيلو ريبيلو دي سوزا 
رئيس جمهورية البرتغال عبر فيها س��موه عن خالص 
تهانيه مبناس��بة العيد الوطني لبالده متمنيا له موفور 
الصحة والعافية وللبلد الصديق دوام التقدم واالزدهار. 
وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد ببرقية تهنئة 
إلى الرئيس البروفيس��ور مارس��يلو ريبيلو دي سوزا 
رئيس جمهورية البرتغال ضمنها س��موه خالص تهانيه 
مبناسبة العيد الوطني لبالده، متمنيا له موفور الصحة 
والعافية. كما بعث س��مو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 

جابر املبارك ببرقية تهنئة مماثلة.

  الشيخ فيصل احلمود 

سالم الهيفي

السفير علي الهيفي

يستقبل محافظ الفروانية الشيخ فيصل احلمود 
املهنئني بالشهر الفضيل اليوم السبت 6 رمضان، من 
بعد صالة العشاء وحتى الساعة العاشرة والنصف 

بديوان اجلميع مبحافظة الفروانية.

يتوجه ديوان الهيفي بالتهنئة 
واملباركة إلى صاحب الس���مو 
األمير الشيخ صباح األحمد وإلى 
سمو ولي عهده األمني الشيخ 
نواف األحمد وإلى سمو رئيس 
مجلس الوزراء الش���يخ جابر 
املبارك وإلى جميع أبناء الكويت 
مبناسبة شهر رمضان الفضيل. 
ويتشرف ديوان الهيفي الكائن 
في منطقة العارضية باستقبال 
الكرام يوم األحد بعد  املهنئني 

صالة التراويح.

احلمود يستقبل 
املهنئني اليوم

ديوان الهيفي يستقبل 
املهنئني األحد

اجلاراهلل اجتمع مع السفير األميركي

اجتم���ع نائب وزي���ر اخلارجية خالد 
اجل���اراهلل أول م���ن أم���س مع س���فير 
الواليات املتحدة األميركية دوغالس ايه 

سيليمان.
ومت خالل اللق���اء بحث عدد من أوجه 
العالقات بني البلدين إضافة إلى تطورات 

األوض���اع عل���ى الس���احتني اإلقليمي���ة 
والدولية.

حضر اللقاء مس���اعد وزير اخلارجية 
لشؤون مكتب نائب الوزير السفير أيهم 
العمر ومس���اعد وزير اخلارجية لشؤون 

األميركيتني الوزير املفوض رمي اخلالد.

خالد اجلاراهلل خالل لقائه السفير األميركي دوغالس سيليمان


