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• �صاحب ال�سمو م�ستقب ً
ال �سمو ويل العهد

3
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• �سموه لدى لقائه مرزوق الغامن

•  ...وخالل ا�ستقباله �سمو ال�شيخ جابر املبارك

سموه تلقى دعوة رئيس أذربيجان للمشاركة في قمة حركة عدم االنحياز

األمير استقبل ولي العهد والمبارك والغانم وعدداً من النواب
صاحب السمو هنأ المال
والكندري بفوزهما في
االنتخابات التكميلية

• �سمو الأمري متو�سط ًا مرزوق الغامن وعدد ًا من النواب

ا�ستقبل �صاحب ال�سمو �أمري البالد ال�شيخ �صباح الأحمد ،بق�رص بيان �أم�س،
�سمو ويل العهد ال�شيخ نواف الأحمد.
وا�ستقبل �سموه� ،سمو ال�شيخ جابر املبارك ،رئي�س جمل�س الوزراء.
كما ا�ستقبل �سموه ،رئي�س جمل�س الأمة مرزوق الغامن.
وا�ستقبل �سموه ،مرزوق الغامن و�أع�ضاء الوفد الربملاين الذي �شارك يف

�أعمال اجتماعات ال��دورة الـ  14مل�ؤمتر احتاد جمال�س الدول الأع�ضاء
مبنظمة التعاون الإ�سالمي والذي عقد بالعا�صمة الرباط يف املغرب.
وا�ستقبل �سموه ،رئي�س املجل�س الأعلى للق�ضاء ورئي�س حمكمة التمييز
ورئي�س املحكمة الد�ستورية امل�ست�شار يو�سف املطاوعة.
من جهة �أخرى ،تلقى �صاحب ال�سمو ر�سالة خطية من رئي�س �أذربيجان الهام

علييف ،ت�ضمنت دعوة �سموه للم�شاركة يف القمة الثامنة ع�رشة لر�ؤ�ساء
دول وحكومات حركة عدم االنحياز واملزمع عقدها بالعا�صمة باكو يف
�شهر �أكتوبر املقبل.
وقد قام بت�سليم الر�سالة لوزير �ش�ؤون الديوان الأمريي ال�شيخ علي اجلراح،
امل�ست�شار ب�سفارة �أذربيجان لدى الكويت ودادي ح�سنوف.

بعث �صاحب ال�سمو �أمري
ال���ب�ل�اد ال�����ش��ي��خ �صباح
الأحمد ،بربقيتي تهنئة �إلى
كل من :بدر املال وعبدالله
الكندري� ،أعرب فيهما �سموه
عن خال�ص تهانيه بفوزهما
يف االنتخابات التكميلية يف
الدائرتني الثانية والثالثة
متمنيا ���س��م��وه لهما كل
التوفيق وال�����س��داد خلدمة
الوطن العزيز واال�سهام يف
رفعته.
وبعث �سمو ويل العهد ال�شيخ
ن���واف الأح��م��د ،بربقيتي
تهنئة �إلى كل من :بدر املال
وعبدالله الكندري� ،ضمنهما
���س��م��وه خ��ال�����ص تهانيه
بفوزهما يف االنتخابات
التكميلية ،راج��ي��ا �سموه
لهما كل التوفيق وال�سداد
خلدمة الوطن العزيز.
كما بعث �سمو ال�شيخ جابر
امل��ب��ارك ،رئي�س جمل�س
ال���وزراء ،بربقيتي تهنئة
مماثلتني.

القيادة السياسية عزت موزمبيق

وزيمبابوي وإندونيسيا وهنأت أيرلندا

بعث �صاحب ال�سمو �أمري البالد ال�شيخ �صباح الأحمد ،بربقيتي
تعزية الى الرئي�س فيليب جا�سنتو نيو�سي ،رئي�س موزمبيق،
و�إلى الرئي�س �إمير�سون منانغاغوا رئي�س زميبابوي ،عرب فيهما
�سموه عن خال�ص تعازيه و�صادق موا�ساته ب�ضحايا اع�صار
«�إيداي» الذي وقع �رشقي زميبابوي وو�سط موزمبيق و�أ�سفر عن
�سقوط العديد من ال�ضحايا وامل�صابني وتدمري املرافق العامة
واملمتلكات ،راجيا �سموه لل�ضحايا الرحمة وللم�صابني �رسعة
ال�شفاء وب�أن يتمكن امل�س�ؤولون يف البلدين من جتاوز �آثار هذه
الكارثة الطبيعية.
كما بعث �صاحب ال�سمو ،بربقية تعزية �إلى الرئي�س جوكو
ويدودو رئي�س اندوني�سيا ،عرب فيها �سموه عن خال�ص تعازيه
و�صادق موا�ساته ب�ضحايا ال�سيول التي اجتاحت اقليم بابوا
�أق�صى �رشق اندوني�سيا والتي �أ�سفرت عن �سقوط العديد من
ال�ضحايا وامل�صابني �سائال �سموه املولى تعالى �أن يتغمد
ال�ضحايا بوا�سع رحمته ومغفرته ويلهم ذويهم جميل ال�صرب و�أن
مين على امل�صابني ب�رسعة ال�شفاء والعافية وميكن امل�س�ؤولني
يف البلد ال�صديق من جتاوز �آثار هذه الكارثة الطبيعية.
وبعث �سمو �أمري البالد ،بربقية تهنئة �إلى رئي�س �أيرلندا مايكل
دانييل هيغينز ،عرب فيها �سموه عن خال�ص تهانيه مبنا�سبة
العيد الوطني لبالده متمنيا �سموه له دوام ال�صحة والعافية
ولبالده كل التقدم واالزدهار.
وبعث �سمو ويل العهد ال�شيخ نواف الأحمد ،و�سمو ال�شيخ جابر
املبارك رئي�س جمل�س الوزراء ،بربقيات مماثلة.

المبارك استقبل
وزير اإلعالم

• �سمو ويل العهد م�ستقب ً
ال مرزوق الغامن والوفد الربملاين

سموه استقبل المبارك والغانم وعدداً من الشخصيات

ولي العهد :الشباب هم ثروة الوطن وحاضره ومستقبله الواعد

ا�ستقبل �سمو ويل العهد ال�شيخ نواف
الأحمد ،بق�رص بيان �أم�س� ،سمو ال�شيخ
جابر املبارك ،رئي�س جمل�س الوزراء.
وا�ستقبل �سموه ،رئي�س جمل�س الأمة مرزوق
الغامن.
كما ا�ستقبل �سموه ،مرزوق الغامن والوفد
الربملاين امل�شارك يف �أعمال اجتماعات
الدورة الـ  14مل�ؤمتر احتاد جمال�س الدول
الأع�ضاء مبنظمة التعاون الإ�سالمي.
وا�ستقبل �سمو ويل العهد ،ك ً
ال على حدة،
نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير اخلارجية
ال�شيخ �صباح اخلالد ،ونائب رئي�س جمل�س
ال����وزراء وزي��ر الداخلية ال�شيخ خالد
اجل���راح ،ونائب رئي�س جمل�س ال��وزراء
وزير الدولة ل�ش�ؤون جمل�س الوزراء �أن�س
ال�صالح.
كما ا�ستقبل �سموه ،وزير الإعالم وزير الدولة
ل�ش�ؤون ال�شباب حممد اجل�بري ،ووكيل

وزارة الدولة ل�ش�ؤون ال�شباب بالوكالة
�شفيق عمر ،حيث قدما ل�سموه ن�سخة من
م�رشوع ال�سيا�سة الوطنية لل�شباب ،وقد
�شكرهم �سموه على �إجن��از ه��ذا امل�رشوع
الوطني ،م��ؤك��دا �أن القيادة ال�سيا�سية
احلكيمة حتت ظل راعي م�سريتنا ونه�ضتنا
�صاحب ال�سمو ال�شيخ �صباح الأحمد� ،أمري
البالد حفظه الله ذخرا للوطن وقائدا للعمل
الإن�ساين ،تويل ال�شباب كل الدعم والرعاية
لإطالق قدراته وطاقاته و�أفكاره وابتكاراته
للم�شاركة يف م�سرية البناء لوطننا الغايل
ان�سجاما مع خطة التنمية ال�شاملة ور�ؤية
الكويت  ،2035فال�شباب هم ثروة الوطن
وحا�رضه وم�ستقبله الواعد متمنيا لهم كل
التوفيق وال�سداد.
وا�ستقبل �سمو ويل العهد� ،سفري الكويت
لدى الواليات املتحدة الأمريكية ال�شيخ
�سامل العبدالله اجلابر.

•  ...و�أثناء ا�ستقباله ال�شيخ �صباح اخلالد

• �سمو ال�شيخ جابر املبارك خالل ا�ستقباله حممد اجلربي

ا�ستقبل رئي�س جمل�س ال��وزراء
�سمو ال�شيخ جابر املبارك ،يف
ق�رص بيان �أم�س ،وزير الإعالم

وزي��ر الدولة ل�ش�ؤون ال�شباب
حممد اجلربي ،حيث قدم ل�سموه
ال�سيا�سة الوطنية لل�شباب.
• �سمو ويل العهد لدى لقائه ال�شيخ خالد اجلراح

•  ...ويت�سلم ن�سخة م�رشوع «ال�سيا�سة الوطنية لل�شباب» من حممد اجلربي

