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بمناسبة تعافيه من العارض الصحي

األمير تلقى برقيتي تهنئة
من رئيس السنغال ووليد جنبالط
تلقى �صاحب ال�سمو برقية
تهنئة من الرئي�س ماكي �سال
رئي�س ال�سنغال �أعرب فيها عن
خال�ص تهانيه بتعايف �سموه
من العار�ض ال�صحي متمنيا
ل�سموه موفور ال�صحة ومتام
ال��ع��اف��ي��ة ول��ل��ك��وي��ت املزيد
من التقدم واالزده���ار يف ظل
القيادة احلكيمة ل�سموه.
هذا وقد بعث �صاحب ال�سمو
ب�برق��ي��ة �شكر ج��واب��ي��ة �إل��ى
الرئي�س م��اك��ي ���س��ال رئي�س
ال�سنغال �ضمنها �سموه خال�ص
�شكره وتقديره على ما �أعرب
عنه من تهان وطيب امل�شاعر
و�صادق الدعاء راجيا �سموه
ل��ه دوام ال�صحة والعافية
ولل�سنغال و�شعبها كل التقدم

واالزدهار.
كما تلقى �سمو �أم�ير البالد
ال�شيخ �صباح الأحمد برقية
تهنئة من وليد جنبالط رئي�س
احل��زب التقدمي اال�شرتاكي
بلبنان �أعرب فيها عن خال�ص
تهانيه ب��ت��ع��ايف ���س��م��وه من
ال
ال��ع��ار���ض ال�����ص��ح��ي �سائ ً
املولى تعالى ان ي��دمي على
�سموه موفور ال�صحة ومتام
العافية.
هذا وقد بعث �صاحب ال�سمو
بربقية �شكر جوابية �ضمنها
�سموه خال�ص �شكره وتقديره
على ما �أع��رب عنه من تهان
وطيب امل�شاعر و�صادق الدعاء
متمني ًا �سموه له دوام ال�صحة
وموفور العافية.

• سمو أمير البالد

• وليد جنبالط

• الرئيس السنغالي

القيادة السياسية عزت
أمير قطر في وفاة علي بن خليفة

• سمو ولي العهد خالل استقباله سمو الشيخ جابر املبارك

سموه التقى وزير الخارجية ونظيره البولندي

• ومستقبالً الشيخ صباح اخلالد ووزير خارجية بولندا

ولي العهد استقبل المبارك والغانم والجراح والصالح

• سموه مستقبالً الشيخ خالد اجلراح

ا�ستقبل �سمو ويل العهد ال�شيخ نواف
الأحمد بق�رص بيان �صباح �أم�س رئي�س
جمل�س الأمة مرزوق الغامن.
كما ا�ستقبل �سمو ويل العهد �سمو
ال�شيخ جابر املبارك رئي�س جمل�س
الوزراء.
كما ا�ستقبل �سمو ويل العهد بق�رص بيان
نائب رئي�س جمل�س ال��وزراء ووزير
اخلارجية ال�شيخ �صباح اخلالد.
وا�ستقبل �سموه نائب رئي�س جمل�س
الوزراء ووزير الداخلية ال�شيخ خالد
اجلراح.
وا�ستقبل نائب رئي�س جمل�س الوزراء
ووزير الدولة ل�ش�ؤون جمل�س الوزراء
�أن�س ال�صالح.
وا�ستقبل �سموه نائب رئي�س جمل�س
ال���وزراء ووزي���ر اخلارجية ال�شيخ
�صباح اخلالد ووزير خارجية بولندا
ياتزيك ت�شابوتوفيت�ش والوفد املرافق
له وذلك مبنا�سبة زيارته للبالد.
ح����ضر امل��ق��اب��ل��ة رئ��ي�����س املرا�سم
والت�رشيفات بديوان �سمو ويل العهد
ال�شيخ مبارك ال�سامل.

بعث �صاحب ال�سمو �أمري البالد
ال�شيخ �صباح الأحمد بربقية
تعزية �إل���ى �أخ��ي��ه �صاحب
ال�سمو ال�شيخ متيم بن حمد �آل
ثاين �أمري قطر عرب فيها �سموه
عن خال�ص تعازيه و�صادق
موا�ساته بوفاة املغفور له
ب����إذن ال��ل��ه تعالى ال�شيخ
علي بن خليفة� ,سائال �سموه
امل��ول��ى تعالى �أن يتغمده
بوا�سع رحمته وي�سكنه ف�سيح
جناته و�أن يلهم ذويه جميل
ال�صرب وح�سن العزاء.
وبعث �سمو ويل العهد ال�شيخ
ن��واف الأحمد بربقية تعزية
ال��ى �سمو ال�شيخ متيم بن
حمد �آل ثاين �أمري قطر �ضمنها
�سموه خال�ص تعازيه و�صادق
موا�ساته بوفاة املغفور له
ب�إذن الله تعالى ال�شيخ علي
بن خليفة بن �أحمد الأحمد
�آل ثاين �سائال �سموه املويل
تعالى �أن يتغمده بوا�سع
رحمته وي�سكنه ف�سيح جناته.

كما بعث �سمو ال�شيخ جابر
املبارك رئي�س جمل�س الوزراء
بربقية تعزية مماثلة.
فيما بعث �سمو �أم�ير البالد
ال�شيخ �صباح الأحمد بربقية
تهنئة �إل��ى الرئي�س تاباري
فازكيز رئي�س الأوروغ���واي
عرب فيها �سموه عن خال�ص
ت��ه��ان��ي��ه مب��ن��ا���س��ب��ة العيد
الوطني لبالده متمنيا �سموه
له موفور ال�صحة والعافية
وللبلد ال�صديق دوام التقدم
واالزدهار.
وبعث �سمو ويل العهد ال�شيخ
نواف الأحمد بربقية تهنئة �إلى
الرئي�س تاباري فازكيز رئي�س
الأوروغ�����واي ال�صديقة عرب
فيها �سموه عن خال�ص تهانيه
مبنا�سبة العيد الوطني لبالده
راجيا �سموه له موفور ال�صحة
والعافية.
كما بعث �سمو ال�شيخ جابر
املبارك رئي�س جمل�س الوزراء
بربقية تهنئة مماثلة.

الديوان األميري ينعى زوجة
فيصل المالك
جاءنا من الديوان الأم�يري ما يلي :ينعى الديوان الأمريي
املغفور لها با�شا عبدالله حبيني املطريي زوجة ال�شيخ في�صل
املالك عن عمر يناهز  60عاما� .إنا لله و�إنا �إليه راجعون.
• عزاء الرجال :ديوان �أ�رسة �آل �صباح ــ ق�رص بيان ت25398888 :
«يوم االثنني فقط»
• ع��زاء الن�ساء :ال�شهداء قطعة � 2شارع  205منزل  82ت:
.25231525
•  ...وخالل استقباله أنس الصالح

رئيس مجلس األمة بحث مع وزير خارجية وزير الخارجية اجتمع مع نظيره البولندي

بولندا تعزيز العالقات الثنائية

• مرزوق الغامن أثناء استقباله ياتسيك تشابوتوفيتش

ا�ستقبل رئي�س جمل�س الأمة مرزوق الغامن يف مكتبه �أم�س
وزير اخلارجية البولندي يات�سيك ت�شابوتوفيت�ش والوفد
املرافق له وذلك مبنا�سبة زيارته الر�سمية للبالد.
وق��د ج��رى خ�لال اللقاء بحث �سبل تعزيز العالقات
الثنائية بني البلدين ال�صديقني �إ�ضافة �إلى مناق�شة جملة
من امللفات الإقليمية والدولية.

ح�رض اللقاء �سفري الكويت لدى بولندا خالد الف�ضلي
وال�سفري البولندي لدى الكويت بافيل ليهوفيت�ش.
فيما بعث الغامن بربقيتي تهنئة �إلى رئي�سة جمل�س النواب
يف جمهورية الأوروغ���واي �سي�سيليا بوتينو ورئي�سة
جمل�س ال�شيوخ لو�سيا توبوالن�سكي وذلك مبنا�سبة العيد
الوطني لبلدهما.

�إجتمع ال�شيخ �صباح اخلالد نائب رئي�س
جمل�س ال����وزراء وزي���ر اخل��ارج��ي��ة بوزير
خارجية بولندا ياتزيك ت�شابوتوفيت�ش يف
ديوان عام وزارة اخلارجية وذلك مبنا�سبة
زيارته الر�سمية والوفد املرافق �إلى دولة
الكويت.
وتناول الإجتماع جممل العالقات الثنائية
الوثيقة التي تربط البلدين ال�صديقني و�سبل
تنميتها يف خمتلف املجاالت كما مت بحث �آخر
امل�ستجدات على ال�ساحتني الإقليمية والدولية
والتطورات التي ت�شهدها املنطقة بالإ�ضافة
�إلى �أطر تعزيز التعاون امل�شرتك والتن�سيق
الفعال يف �سياق ع�ضوية البلدين غري الدائمة
يف جمل�س الأم��ن ال�سيما و�أن ف�ترة ع�ضوية
البلدين ال�صديقني تتزامن خالل العام .2019
ح�رض االجتماع كل من نائب وزير اخلارجية
ال�سفري خ��ال��د اجل��ارال��ل��ه وم�ساعد وزير
اخلارجية ل�ش�ؤون مكتب نائب رئي�س جمل�س
ال��وزراء وزير اخلارجية ال�سفري ال�شيخ د.
�أحمد النا�رص وم�ساعد وزير اخلارجية ل�ش�ؤون
مكتب نائب وزير اخلارجية ال�سفري �أيهم العمر
و�سفري دولة الكويت لدى جمهورية بولندا
خالد الف�ضلي ونائب م�ساعد وزير اخلارجية
ل�ش�ؤون �أوروب���ا امل�ست�شار حممد يعقوب
حياتي وعددا من كبار امل�س�ؤولني يف وزارة
اخلارجية.

• الشيخ صباح اخلالد خالل اجتماعه مع وزير خارجية بولندا

