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• صاحب السمو مستقبالً سمو ولي العهد

محليات
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• سموه أثناء لقائه مرزوق الغامن

• ...وخالل استقباله سمو الشيخ جابر املبارك

سموه استقبل ولي العهد والمبارك والغانم وعدداً من الشخصيات

األمير تلقى دعوة خادم الحرمين للمشاركة
في القمة اإلسالمية بمكة
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� ،سمو ال�شيخ جابر املبارك رئي�س جمل�س ال��وزراء,
وا�ستقبل �سموه ،رئي�س جمل�س الأمة مرزوق الغامن ,كما ا�ستقبل
�سموه ،رئي�س املجل�س الأعلى للق�ضاء ورئي�س حمكمة التمييز
ورئي�س املحكمة الد�ستورية امل�ست�شار يو�سف املطاوعة,
وا�ستقبل �سموه ،النائب الأول لرئي�س جمل�س ال��وزراء وزير
الدفاع ال�شيخ نا�رص ال�صباح ,كما ا�ستقبل �سموه ،نائب
رئي�س جمل�س الوزراء وزير اخلارجية ال�شيخ �صباح اخلالد،
ووزي��ر خارجية باك�ستان �شاه حممود القر�شي ،حيث �سلم
�سموه ر�سالة خطية من الرئي�س عارف علوي رئي�س باك�ستان،

تتعلق بالعالقات الثنائية التي جتمع البلدين وال�شعبني و�سبل
تعزيزها وتنميتها يف املجاالت كافة ,كما ت�ضمنت دعوة �سموه
لزيارة باك�ستان.
وت�سلم �صاحب ال�سمو ،ر�سالة خطية م��ن خ��ادم احلرمني
ال�رشيفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز ملك ال�سعودية ،ت�ضمنت
دعوة �سموه للم�شاركة يف الدورة الرابعة ع�رشة مل�ؤمتر القمة
اال�سالمي واملزمع عقده يف مكة املكرمة خالل الفرتة من 31
مايو �إلى  1يونيو .2019
وقد قام بت�سليم الر�سالة ل�سموه �سفري دم احلرمني ال�رشيفني
ل��دى الكويت �سمو الأم�ير �سلطان بن �سعد �آل �سعود.ح�رض
املقابلتني وزير �ش�ؤون الديوان الأمريي ال�شيخ علي اجلراح.

• سموه مستقبالً الشيخ ناصر الصباح

• ...ولدى استقباله يوسف املطاوعة

• سموه يتسلم دعوة خادم احلرمني من السفير السعودي

• صاحب السمو لدى استقباله وزير خارجية باكستان

القيادة السياسية عزت أفغانستان بضحايا
الهجوم على سوق في إقليم «هيرات»

بعث �صاحب ال�سمو �أمري البالد ال�شيخ �صباح الأحمد بربقية
تعزية �إلى رئي�س افغان�ستان حممد ا�رشف غني �أعرب فيها �سموه
عن خال�ص تعازيه و�صادق موا�ساته ب�ضحايا الهجوم الإرهابي
الذي ا�ستهدف �سوقا يف اقليم «هريات» غربي �أفغان�ستان و�أ�سفر
عن �سقوط عدد من ال�ضحايا وامل�صابني� ,سائال �سموه املولى
تعالى �أن يتغمد ال�ضحايا بوا�سع رحمته ومغفرته و�أن مين
على امل�صابني ب�رسعة ال�شفاء والعافية ,م�ؤكد ًا �سموه ا�ستنكار
الكويت و�إدانتها ال�شديدة لهذا العمل الإجرامي الآث��م الذي
ا�ستهدف �أرواح الأبرياء الآمنني ويتنافى مع جميع ال�رشائع
والقيم الإن�سانية.
وبعث �سمو ويل العهد ال�شيخ نواف الأحمد بربقية تعزية �إلى
الرئي�س حممد ا�رشف غني �ضمنها �سموه خال�ص تعازيه و�صادق
موا�ساته ب�ضحايا الهجوم الإرهابي الذي ا�ستهدف �سوق ًا يف
اقليم «هريات» غربي �أفغان�ستان� ,سائال �سموه املولى جل وعال
�أن يتغمد ال�ضحايا بوا�سع رحمته ومغفرته ومين على امل�صابني
ب�رسعة ال�شفاء والعافية.
كما بعث �سمو ال�شيخ جابر املبارك رئي�س جمل�س الوزراء
بربقية تعزية مماثلة.

ملك األردن يصل إلى الكويت
اليوم في زيارة أخوية
ی�صل �إلى البالد اليوم ،امللك عبدالله الثاين بن احل�سنی ،ملك الأردن،
والوفد املرافق له ،يف زیارة �أخویة یقدم فيها التهاين مبنا�سبة �شهر
رم�ضان املبارك ل�صاحب ال�سمو �أمری البالد ال�شیخ �صباح الأحمد.

• سموه مستقبال الشيخ صباح اخلالد

• سمو ولي العهد مستقبال الشيخ ناصر الصباح

ولي العهد استقبل المبارك
والغانم وعدداً من الوزراء
ا�ستقبل �سمو ويل العهد ال�شيخ نواف الأحمد،
بق�رص بیان �أم�س� ،سمو ال�شیخ جابر املبارك
رئی�س جمل�س ال���وزراء ،كما ا�ستقبل �سموه،
رئی�س جمل�س الأم��ة م��رزوق الغامن ،وا�ستقبل
�سمو ويل العهد ،النائب الأول لرئي�س جمل�س
ال��وزراء وزير الدفاع ال�شيخ نا�رص ال�صباح،

كما ا�ستقبل �سموه ،نائب رئي�س جمل�س الوزراء
وزير اخلارجية ال�شيخ �صباح اخلالد،وا�ستقبل
�سموه ،نائب رئي�س جمل�س ال���وزراء وزير
الداخلية ال�شيخ خالد اجل��راح ،كما ا�ستقبل
�سموه ،نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدولة
ل�ش�ؤون جمل�س الوزراء �أن�س ال�صالح.

•  ...وأثناء لقائه الشيخ خالد اجلراح

الخالد بحث ونظيره الباكستاني

العالقات الثنائية وسبل تطويرها

• الشيخ صباح اخلالد خالل اجتماعه مع وزير خارجية باكستان

اجتمع ن��ائ��ب رئي�س جمل�س
ال����وزراء ووزي���ر اخلارجية
ال�����ش��ي��خ ���ص��ب��اح اخل��ال��د مع
وزير خارجية باك�ستان �شاه
قري�شي� ،أم�س ،يف ديوان عام
وزارة اخلارجية وذلك مبنا�سبة
زي���ارت���ه ال��ر���س��م��ي��ة وال��وف��د
املرافق �إلى الكويت.
وت���ن���اول االج���ت���م���اع جممل
العالقات الثنائية الوثيقة التي
تربط البلدين و�سبل تعزيزها
وتطويرها يف كافة املجاالت
وعلى خمتلف امل�ستويات.

ك��م��ا ج���رى خ�ل�ال االجتماع
التباحث والتن�سيق حول عدد
م��ن امل��و���ض��وع��ات املتعلقة
بتعزيز �آف��اق العمل الثنائي
امل�����ش�ترك وال�����س��ب��ل الكفيلة
ملواجهة التحديات املختلفة
التي تواجه املنطقة وتطورات
الأحداث الأخرية على ال�صعيدين
الإقليمي والدويل بالإ�ضافة �إلى
مناق�شة جممل الق�ضايا حمل
االهتمام امل�شرتك.
وح�رض االجتماع نائب وزير
اخل��ارج��ي��ة ال�����س��ف�ير خالد

اجل��ارال��ل��ه وم�����س��اع��د وزي��ر
اخلارجية ل�ش�ؤون مكتب نائب
رئي�س جمل�س ال���وزراء وزير
اخلارجية ال�سفري ال�شيخ د.
�أحمد نا�رص املحمد ،وم�ساعد
وزير اخلارجية ل�ش�ؤون �آ�سيا
ال�سفري علي ال�سعيد ،وم�ساعد
وزير اخلارجية ل�ش�ؤون مكتب
نائب وزير اخلارجية ال�سفري
�أيهم العمر ،و�سفري الكويت
لدى باك�ستان ن�صار املطريي،
وعدد من كبار امل�س�ؤولني يف
وزارة اخلارجية.

