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• صاحب السمو مرحبا ً بوزير الداخلية الشيخ خالد اجلراح

• سمو األمير وسمو ولي العهد والشيخ مشعل األحمد

بحضور ولي العهد والشيخ مشعل األحمد والنائب األول

األمير أقام مأدبة إفطار لكبار قادة وزارة الداخلية
ا�ستقبل �صاحب ال�سمو �أمري
البالد ال�شيخ �صباح الأحمد
و�سمو ويل العهد ال�شيخ
نواف الأحمد بق�رص د�سمان
م�ساء �أم�س نائب رئي�س
جم��ل�����س ال������وزراء وزي��ر
الداخلية ال�شيخ خالد
اجل��راح وم�ست�شار نائب
رئ��ي�����س جمل�س ال����وزراء
وزي��ر الداخلية الفريق
�أول متقاعد �سليمان الفهد
ووك��ي��ل وزارة الداخلية
ال��ف��ري��ق ع�����ص��ام النهام
وك��ب��ار ال��ق��ادة يف وزارة
الداخلية حيث �أقام �سموه
م�أدبة �إفطار على �رشفهم.
ح�رض اللقاء نائب رئي�س
احل��ر���س الوطني ال�شيخ
م�شعل الأحمد.

• سمو األمير مصافحا ً الفريق عصام النهام

• سمو األمير في حديث مع الشيخ خالد اجلراح والفريق متقاعد سليمان الفهد والفريق عصام النهام

األمير عزى ملك ماليزيا
ورئيس الصومال

بعث �سمو �أمري البالد ال�شيخ �صباح الأحمد ،بربقية تعزية �إلى ال�سلطان عبد
الله �أحمد �شاه ملك ماليزيا ،عرب فيها �سموه عن خال�ص تعازيه و�صادق
موا�ساته بوفاة املغفور له ب�إذن الله تعالى ال�سلطان �أحمد �شاه امل�ستعني
بالله �سائال �سموه املولى تعالى �أن يتغمده بوا�سع رحمته وي�سكنه ف�سيح
جناته و�أن يلهم الأ�رسة الكرمية جميل ال�صرب وح�سن العزاء.
وبعث �صاحب ال�سمو ،بربقية تعزية �إلى رئي�س ال�صومال حممد عبدالله حممد
«فرماجو»� ،أعرب فيها �سموه عن خال�ص تعازيه و�صادق موا�ساته ب�ضحايا
التفجري الذي وقع عند نقطة تفتي�ش �أمنية يف العا�صمة مقدي�شيو و�أ�سفر عن
�سقوط عدد من ال�ضحايا وامل�صابني راجيا �سموه لل�ضحايا الرحمة وللم�صابني
�رسعة ال�شفاء والعافية م�ؤكدا �سموه ا�ستنكار الكويت و�إدانتها ال�شديدة لهذا
العمل ال�شنيع الذي ا�ستهدف �أرواح الأبرياء الآمنني واملنايف لكافة ال�رشائع
والقيم الإن�سانية.
وبعث �سمو ويل العهد ال�شيخ نواف الأحمد ،و�سمو ال�شيخ جابر املبارك،
رئي�س جمل�س الوزراء بربقية تعزية مماثلة.

• صاحب السمو مصافحا ً اللواء فيصل النواف

• النائب األول ووزير الدفاع الشيخ ناصر الصباح خالل مأدبة اإلفطار

ترأسها الخالد ووزير النفط العراقي

جلسة مباحثات كويتية – عراقية
لتعزيز وتنمية التعاون
عقدت م�ساء �أم�س الأول ،جل�سة
مباحثات ر�سمية ب�ين الكويت
والعراق ،برئا�سة ال�شيخ �صباح
اخلالد نائب رئي�س جمل�س الوزراء
وزير اخلارجية ،مع وزير النفط
العراقي ثامر الغ�ضبان ومب�شاركة
الوفد العراقي املرافق لرئي�س
وزراء العراق عادل عبداملهدي،
الذي يقوم بزيارة ر�سمية الى البالد
على ر�أ���س وف��د رفيع امل�ستوى،
ح��ي��ث ج���رى خ�ل�ال املباحثات
ا�ستعرا�ض جممل عالقات التعاون
الوثيقة واملتينة القائمة بني
البلدين و�سبل تنميتها وتطويرها
على كافة امل�ستويات ويف �شتى
املجاالت بالإ�ضافة �إلى بحث عدد
من الق�ضايا ذات االهتمام امل�شرتك
بني البلدين.
وح�رض جل�سة املباحثات الر�سمية
ع��ن اجل��ان��ب ال��ك��وي��ت��ي ك��ل من
وزي��ر املالية د .نايف احلجرف
ووزي���ر الإع��ل�ام ووزي���ر الدولة
ل�ش�ؤون ال�شباب حممد اجلربي،
ووزي��ر التجارة وال�صناعة خالد

رئيس الوزراء العراقي غادر البالد
بعد زيارة رسمية

• جانب من جلسة املباحثات

الرو�ضان ،وزير الدولة لل�ش�ؤون
االقت�صادية مرمي العقيل ووزير
النفط ووزي���ر الكهرباء وامل��اء
د .خالد الفا�ضل ون��ائ��ب وزير
اخلارجية ال�سفري خالد اجلارالله
ورئي�س جهاز االمن الوطني ال�شيخ

ثامر العلي ،ومدير عام ال�صندوق
الكويتي للتنمية االقت�صادية
ال��ع��رب��ي��ة ع��ب��دال��وه��اب ال��ب��در،
وم�ساعد وزير اخلارجية ل�ش�ؤون
الوطن العربي ال�سفري فهد العو�ضي
وم�ساعد وزير اخلارجية ل�ش�ؤون

مكتب نائب وزير اخلارجية ال�سفري
�أي��ه��م العمر والع�ضو املنتدب
للهيئة العامة لال�ستثمار فاروق
ب�ستكي ووكيل وزارة الداخلية
الفريق ع�صام النهام وعدد من كبار
امل�س�ؤولني يف الدولة.

زيارة رئيس الوزراء العراقي إيجابية ومثمرة

الجاراهلل :تطوير وتعزيز التعاون مع بغداد في كافة المجاالت
�أكد نائب وزير اخلارجية خالد اجلارالله� ،أن
زيارة رئي�س الوزراء العراقي عادل عبداملهدي
للبالد مثمرة و�إيجابية وت�شكل فر�صة لتبادل
الآراء وبحث العالقات بني البلدين.
وقال اجلارالله �إن رئي�س ال��وزراء العراقي
والوفد املرافق له التقيا نظرائهم الكويتيني
حيث مت بحث تفا�صيل العالقات الثنائية و�أهم
امللفات ذات االهتمام امل�شرتك.
و�أ�شار �إل��ى �أن اجلانبني اتفقا على تطوير
وتعزيز التعاون يف كافة املجاالت «خ�صو�صا

�أن هذه الزيارة ت�أتي بعد انعقاد اللجنة
الوزارية العليا ال�سابعة امل�شرتكة» مبينا
�أنه مت الت�أكيد على ما مت االتفاق عليه يف تلك
اللجنة.
و�أع���رب اجلارالله عن تفا�ؤله يف تطوير
العالقات بني ال��ع��راق والكويت «ونعتقد
�أننا ن�سري يف االجتاه ال�صحيح فيما يحقق
م�صالح البلدين وال�شعبني ويعزز عالقاتهما
الثنائية يف ظل الأو�ضاع ال�صعبة التي متر بها
املنطقة».

وب�س�ؤاله عما �إذا كانت هناك �أي اتفاقيات �أو
مذكرات تفاهم قد وقعت خالل الزيارة قال
اجلارالله ان «االتفاقيات �سبق �أن وقعت خالل
اجتماعات اللجنة الوزارية العليا امل�شرتكة
يف وقت �سابق من هذا ال�شهر �إال �أن ما مت احلديث
عنه خالل الزيارة هو بحث يف التفا�صيل وطرح
ر�ؤى م�ستقبلية يف �إطار العالقة الأخوية».
و�أ�ضاف �أن اللجنة الوزارية قامت بو�ضع
خارطة طريق وا�ضحة متهيدا لالنتهاء من
امللفات املهمة العالقة بني البلدين.

• رئيس الوزراء العراقي مغادرا ً البالد

غادر رئي�س جمل�س الوزراء
العراقي عادل عبداملهدي
وال��وف��د امل��راف��ق البالد
م�ساء �أم�س االول بعد زيارة
ر�سمیة ق�صریة.
وكان يف وداعه على �أر�ض
مطار الكویت الدويل نائب
رئ��ی�����س جمل�س ال����وزراء
وزی��ر اخلارجیة ال�شیخ
�صباح اخل��ال��د ،ونائب
رئ��ی�����س جمل�س ال����وزراء
وزی���ر ال���دول���ة ل�ش�ؤون
جمل�س ال�����وزراء رئی�س
بعثة ال�رشف املرافقة �أن�س
ال�صالح ،وعدد من ال�شیوخ
وال���وزراء وامل�ست�شارین
وك��ب��ار امل�����س���ؤول�ین يف
ال��دول��ة ودی����وان رئی�س
جمل�س ال����وزراء و�سفریا
البلدین.

• الشيخ صباح اخلالد مودعا ً عادل عبداملهدي

