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سلم رسالة خطية من سمو األمير لرئيسة وزراء بريطانيا

النائب األول :أهمية االطالع على الخبرات البريطانية لتطوير القطاعات األساسية
�سلم النائب الأول لرئي�س جمل�س
الوزراء وزير الدفاع ال�شيخ نا�رص
ال�صباح رئي�سة الوزراء الربيطانية
ترييزا ماي ر�سالة خطية من �سمو
امري البالد ال�شيخ �صباح االحمد
تتعلق بالعالقات الثنائية.
وت�سلم وزير الدولة ل�ش�ؤون جمل�س
الوزراء ديفيد ليدنغتون الر�سالة
بالنيابة ع��ن رئي�سة ال���وزراء
بح�ضور عميد ال�سلك الديبلوما�سي
�سفري الكويت لدى اململكة املتحدة
خالد الدوي�سان واع�ضاء الوفد
املرافق للنائب الأول.
وك��ان ال�شيخ نا�رص ال�صباح قد
التقى عمدة احلي املايل ملدينة
لندن اللورد بيرت اي�ستلني.
وذكرت ال�سفارة الكويتية يف لندن
يف بيان انه تطبيقا لر�ؤية �سمو
�أمري البالد ال�شيخ �صباح االحمد
 2035ق��ام النائب الأول بزيارة
الى مقر عمدة احلي املايل ملدينة
لندن حيث التقى خاللها عمدة
احلي املايل وممثلني عن الهيئات
االق��ت�����ص��ادي��ة ورج����ال الأع��م��ال
الربيطانيني.
ونقل البيان ع��ن ال�شيخ نا�رص
ال�صباح �أهمية االطالع على جتربة
اخل�برات الربيطانية يف تطوير
قطاعات �أ�سا�سية كالتعليم والرعاية

• الشيخ ناصر الصباح مصافحا ً ديفيد ليدنغتون

ال�صحية وال��ث��ق��اف��ة والرتفيه
واخلدمات املالية والتكنولوجيا
والطاقة والأمن والدفاع واالقت�صاد
املعريف والرقمي.
و�أبدى اجلانب الربيطاين بقيادة
عمدة احل��ي امل��ايل ا�ستعدادهم

لتقدمي خرباتهم يف مرحلة الدرا�سة
والتنفيذ لر�ؤية �سمو �أمري البالد
 2035وتوجهاتها الرئي�سية ومن
�أهمها م�رشوع املنطقة ال�شمالية
االقت�صادية.
كما اعرب اجلانب الربيطاين عن

الجبري :نقوم بدعم العمليات اإلنسانية للحفاظ

على األرواح وتخفيف المعاناة عن المحتاجين

ق��ال وزي��ر الإع�لام وزي��ر الدولة
ل�ش�ؤون ال�شباب حممد اجلربي
ان �أهمية منتدى «باكو» تنبع من
حاجة الب�رشية جمعاء للحوار
باعتبارها ا�سرتاتيجية عملية
لبناء املجتمعات و�سدا منيعا يف
مواجهة العنف والتمييز.
جاء ذلك خالل كلمة اجلربي الذي
يح�رض فعاليات املنتدى الدويل
اخلام�س للحوار بني الثقافات
ال��ذي افتتحه رئي�س �أذربيجان
�إلهام علييف يف العا�صمة «باكو»
نيابة ع��ن �سمو رئي�س جمل�س
الوزراء ال�شيخ جابر املبارك.
• محمد اجلبري يلقي كلمته باملنتدى الدولي للحوار بني الثقافات
واك��د ال��وزي��ر اجل�بري ان تكرمي
جمموعة البنك الدويل ل�سمو �أمري البالد ال�شيخ �صباح امل�سلحة والكوارث الطبيعية قد خلقت �أعدادا كبرية
االحمد جاء عرفانا بدور �سموه الكبري يف دعم التنمية من ال�ضحايا وتدين م�ستوى االمن واملعي�شة يف مناطق
االقت�صادية على امل�ستويني الإقليمي والدويل و�إحياء عدة من العامل.
واعرب الوزير اجلربي عن فخره بالدور الذي تقوم
ال�سالم العاملي.
وا�ضاف انه ومن باب االح�سا�س مبعاناة الآخرين به الكويت االمر الذي دعا الأمني العام ال�سابق للأمم
وامل�س�ؤولية الإن�سانية قامت الكويت وبكل �سخاء املتحدة بان كي مون �إل��ى ت�سمية الكويت «مركزا
بدعم العمليات الإن�سانية للحفاظ على الأرواح للعمل الإن�ساين» وتكرمي �سمو �أم�ير البالد «قائدا
وتخفيف املعاناة حول العامل معترب ًا النزاعات للعمل الإن�ساين».

• ...و خالل لقائه عمدة احلي املالي ملدينة لندن

اال�ستعداد لتقدمي خرباتهم �أي�ضا
يف جمال البنية التحتية و�أ�سواق
املال و�إدارة امل�شاريع والتمويل
واال�ستثمار والت�رشيعات املتعلقة
باملناطق االقت�صادية العاملية
والعالقات الدولية مبا يتعلق

مببادرة احلزام والطريق.
ويرافق ال�شيخ نا�رص ال�صباح يف
زيارته وكيل وزارة الدفاع ال�شيخ
احمد من�صور وال�شيخ حمد املالك
وع�ضو املجل�س االعلى للتخطيط
والتنمية د .فهد الرا�شد وع�ضوة

املجل�س االعلى للتخطيط والتنمية
�سارة اكرب.
كما ي�ضم الوفد املرافق معاون
رئي�س االرك����ان ال��ع��ام��ة لهيئة
العمليات واخلطط اللواء الركن
حممد الكندري ومدير اال�ستخبارات

الع�سكرية العميد ال��رك��ن فهد
الطريجي ورئي�س هيئة مكتب
ال��ن��ائ��ب االول لرئي�س جمل�س
ال���وزراء ووزي���ر ال��دف��اع العميد
الركن حمبوب امل��رزوق ولولوة
النعمة.

بحضور فيصل الحمود وعدد من شيوخ عشائر الكويت والعراق

المستشار في الديوان األميري شرار أولم
على شرف الشيخ ضرغام المالكي

• املستشار محمد شرار مع الشيخ ضرغام املالكي بحضور الشيخ فيصل احلمود

•  ...ومع عدد من احلضور

• الشيخ فيصل احلمود أثناء احلفل

�أومل امل�ست�شار يف الديوان الأمريي حممد
��شرار على �رشف ال�شيخ �رضغام املالكي
وعدد من �شيوخ العراق يف ديوانه بح�ضور
حمافظ الفروانية في�صل احلمود وال�شيخ
��ضرغ��ام امل��ال��ك��ي �شيخ ع��ام بني مالك
وم�ست�شار رئي�س جمل�س ال��وزراء ل�ش�ؤون
الع�شائر ومن ع�شريته ال�شيخ حممد فلك

وكيل املرجع ال�سي�ستاين يف الزبري والفريق
قا�سم نزال قائد العمليات يف الب�رصة وهو
من الأ�شخا�ص امل�ؤثرين يف العراق عامة
والب�رصة خا�صة وم��ن املحبني للكويت
و�سمو الأمري ودوم ًا ميتدح حكمة �سموه.
وق����د ح����ضر ال��ول��ي��م��ة ك���ل م����ن :ال�سفري
العراقي وال�شيخ عامر الفداوي رئي�س املجل�س

العام ل�شيوخ وع�شائر يف الكويت ،وال�شيخ
كاظم ال�صريايف �أح��د م�شايخ قبائل الب�رصة
وال��زب�ير ،وال�شيخ حمود ال�سعدون وكيل
وزارة ���ش ��ؤون الهجرة يف ال��ع��راق ،ونائب
ال�سفري العراقي بالإ�ضافة �إلى بع�ض املرافقني
للعراقيني ومن اجلانب الكويتي فقد ح�رض �أكرث
من � 40شخ�صية من وجهاء القبائل.

• عدد من شيوخ العشائر

• محمد شرار مع عدد من الشيوخ والوجهاء

• جانب من احلفل

