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•  ...ومستقبالً سمو الشيخ جابر املبارك

• صاحب السمو خالل استقباله سمو ولي العهد

•  ...وأثناء استقباله مرزوق الغامن

سموه يشمل برعايته وحضوره اليوم افتتاح اجتماع رؤساء البرلمانات الخليجية

األمير استقبل ولي العهد والمبارك والغانم وعدداً من الشخصيات
ا�ستقبل �صاحب ال�سمو �أمري البالد
ال�شيخ �صباح الأحمد ،بق�رص بيان
�أم�س� ،سمو ويل العهد ال�شيخ نواف
الأحمد.
كما ا�ستقبل �سموه ،ك ًال على حدة،
�سمو رئي�س جمل�س الوزراء ال�شيخ
جابر امل��ب��ارك ،ورئي�س جمل�س
الأم���ة م���رزوق ال��غ��امن ،والنائب
الأول لرئي�س جمل�س الوزراء ووزير
الدفاع ال�شيخ نا�رص ال�صباح.
ك��م��ا ا�ستقبل ���ص��اح��ب ال�سمو،
وبح�ضور �سمو ويل العهد ،نائب
رئ��ي�����س جمل�س ال�����وزراء ووزي���ر
الداخلية ال�شيخ خالد اجل��راح
ووزير الداخلية باململكة العربية
ال�سعودية الأم�ير عبدالعزيز بن
���س��ع��ود ،وال��وف��د امل��راف��ق وذل��ك
مبنا�سبة زيارته للبالد.
وح�رض املقابلة وزير �ش�ؤون الديوان
الأمريي ال�شيخ علي اجلراح.

وا�ستقبل �سموه ،الرئي�س التنفيذي
ل�رشكة هواوي للتكنولوجيا جيو
بينغ والوفد املرافق وذلك مبنا�سبة
زيارته للبالد.
وح����ضر امل��ق��اب��ل��ة وزي���ر ���ش ��ؤون
الديوان الأمريي ال�شيخ علي اجلراح
ووزير التجارة وال�صناعة ووزير
ال��دول��ة ل�����ش��ؤون ال�شباب خالد
الرو�ضان ومدير عام هيئة ت�شجيع
اال�ستثمار املبا�رش ال�شيخ الدكتور
م�شعل اجلابر.
م��ن جهة �أخ���رى يتف�ضل �صاحب
ال�سمو ،في�شمل برعايته وح�ضوره
حفل افتتاح االجتماع احلادي ع�رش
لر�ؤ�ساء جمال�س ال�شورى والنواب
والأم���ة يف دول جمل�س التعاون
ل��دول اخلليج العربية وذل��ك يف
متام ال�ساعة العا�رشة والن�صف من
�صباح اليوم وذلك بفندق �شرياتون
الكويت.

ناصر المحمد وجابر المبارك هنآ سموه بنجاح البطولة

صاحب السمو :حرص جميع المنتخبات على المشاركة
جسد مكانة الكويت المرموقة
في «خليجي ّ »23
تلقى �صاحب ال�سمو �أم�ير البالد ال�شيخ �صباح الأحمد،
ر�سالتي تهنئة من �سمو ال�شيخ نا�رص املحمد ،ومن �سمو
ال�شيخ جابر املبارك رئي�س جمل�س الوزراء ،عربا فيهما عن
خال�ص تهانيهما بنجاح دورة ك�أ�س اخلليج العربي الثالثة
والع�رشين «خليجي للأبد» التي ا�ست�ضافتها الكويت خالل

• سمو أمير البالد مستقبالً الشيخ ناصر الصباح

الفرتة من  22دي�سمرب � 2017إلى  5يناير احلايل.
هذا وقد بعث �صاحب ال�سمو بر�سالتي �شكر جوابيتني �إلى �سمو
ال�شيخ نا�رص املحمد و�سمو ال�شيخ جابر املبارك� ،أعرب فيهما
�سموه عن خال�ص �شكره وتقديره على ما عربا عنه من م�شاعر
طيبة ومن تهان بهذا الإجناز ،م�شيدا �سموه باجلهود التي بذلت

• سموه خالل لقائه وزير الداخلية السعودي

يف الإعداد لهذا احلدث الريا�ضي الكبري الذي لقي ثناء و�إعجاب
اجلميع ال�سيما و�أنه قد مت يف وقت قيا�سي ق�صري وم�ؤكدا �أن حر�ص
كافة منتخبات كرة القدم على امل�شاركة يف هذه الدورة قد ج�سد
املكانة املرموقة التي يتبو�أها وطننا العزيز ,متمني ًا �سموه
للجميع دوام التوفيق والنجاح خلدمة الوطن ورفعة رايته.

•  ..ومستقبالً رئيس شركة هواوي

رئيس الوزراء استقبل وزير الداخلية السعودي

• سمو ولي العهد مستقبالً سمو الشيخ جابر املبارك

•  ...وأثناء استقباله مرزوق الغامن

ولي العهد التقى المبارك والغانم
وعدداً من الوزراء
ا�ستقبل �سمو ويل العهد ال�شيخ نواف الأحمد،
بق�رص بيان �أم�س� ،سمو ال�شيخ جابر املبارك
رئي�س جمل�س الوزراء.
كما ا�ستقبل �سموه ،رئي�س جمل�س الأمة مرزوق

الغامن.
وا�ستقبل �سمو ويل العهد ،كل على حدة،
النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء ووزير
الدفاع ال�شيخ نا�رص ال�صباح ،ونائب رئي�س

جمل�س ال���وزراء ووزي��ر اخلارجية ال�شيخ
�صباح اخلالد ،ونائب رئي�س جمل�س الوزراء
ووزير الدولة ل�ش�ؤون جمل�س الوزراء �أن�س
ال�صالح.

• سمو الشيخ جابر املبارك خالل استقباله األمير عبدالعزيز بن سعود والوفد املرافق له

ا�ستقبل �سمو ال�شيخ جابر املبارك رئي�س جمل�س
الوزراء وبح�ضور نائب رئي�س جمل�س الوزراء ووزير
الداخلية ال�شيخ خالد اجلراح ،يف ق�رص بيان �أم�س،
وزير الداخلية باململكة العربية ال�سعودية الأمري
عبدالعزيز بن �سعود ،والوفد املرافق له وذلك

مبنا�سبة زيارته للبالد.
وح�رض املقابلة رئي�س ديوان رئي�س جمل�س الوزراء
ال�شيخة اعتماد اخلالد ووكيل وزارة الداخلية
الفريق حممود ال��دو��سري و�سفري الكويت لدى
اململكة العربية ال�سعودية ال�شيخ ثامر اجلابر.

ناصر الصباح ووزير الداخلية السعودي
بحثا التعاون المشترك

• الشيخ ناصر الصباح خالل لقائه وزير الداخلية السعودي
•  ...ومستقبالً الشيخ ناصر الصباح

• ولدى لقائه الشيخ صباح اخلالد

بحث النائب الأول لرئي�س جمل�س
الوزراء ووزير الدفاع ال�شيخ نا�رص
ال�صباح ،م��ع وزي���ر الداخلية يف
اململكة العربية ال�سعودية الأمري
عبدالعزيز ب��ن ���س��ع��ود ،والوفد
املرافق له �أوجه التعاون امل�شرتك.
وقالت مديرية التوجيه املعنوي
والعالقات العامة بوزارة الدفاع يف
بيان �صحايف ام�س ،ان ال�شيخ نا�رص
�أ�شاد بعمق العالقات الثنائية بني
البلدين ،م�شرية الى انه مت خالل
اللقاء مناق�شة �أهم الأمور واملوا�ضيع
ذات االهتمام امل�شرتك.
وذكرت ان اللقاء �شهد ح�ضور نائب
رئي�س جمل�س الوزراء ووزير الداخلية
ال�شيخ خالد اجلراح ،ووكيل وزارة
الداخلية الفريق حممود الدو�رسي
و�سفري ال��ك��وي��ت ل��دى ال�سعودية
ال�شيخ ثامر ال�صباح ،وال�شيخ حمد
اخلالد.

