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األمير مستقبال السفير املصري الجديد

 ...والسفير الصيني

 ...والسفير الهولندي

 ...والسفير البوسني

ك� ��ون� ��ا -اس �ت �ق �ب��ل س �م��و األم �ي��ر
الشيخ صباح االحمد بقصر بيان
أم��س سمو الشيخ ناصر املحمد.
كما استقبل س�م��وه ال�ن��ائ��ب االول

ل ��رئ� �ي ��س م �ج �ل��س ال � � � � ��وزراء وزي� ��ر
الخارجية الشيخ ص�ب��اح الخالد.
واس �ت �ق �ب ��ل س� �م ��وه رئ� �ي ��س ل�ج�ن��ة
املناقصات املركزية احمد الكليب.

من جهة ثانية احتفل في قصر
ب �ي��ان أم� ��س ب�ت�س�ل��م س �م��و األم �ي��ر
اوراق اع� �ت� �م ��اد ك� ��ل م� ��ن ال �س �ف �ي��ر
وان � � � ��غ دي س � �ف � �ي ��را ل �ج �م �ه ��وري ��ة
ال � � �ص � ��ن ال � �ش � �ع � �ب � �ي� ��ة ،وال� �س� �ف� �ي ��ر
ب� ��االس� ��وب� ��رام� ��ان � �ي� ��ان ك ��ان ��دي� �ب ��ان
س� �ف� �ي ��را ل� �ج� �م� �ه ��وري ��ة س �ي��رالن �ك��ا
ال� ��دي � �م� ��وق� ��راط � �ي� ��ة االش � �ت� ��راك � �ي� ��ة،
والسفير ياسر عاطف سفيرا ملصر
 ،وال �س �ف �ي��ر م�ح�م��د خ�ل�ي�ل��وف�ي�ت��ش
س � �ف � �ي� ��را ل� �ل� �ب ��وس� �ن ��ة وال � �ه� ��رس� ��ك،
وال�س�ف�ي��ر ف��ران��س ب��وت��اي��ت سفيرا
ململكة هولندا.
حضر مراسم االحتفال النائب

االول لرئيس مجلس الوزراء وزير
الخارجية الشيخ صباح الخالد،
ون � ��ائ � ��ب وزي� � � ��ر ش� � � ��ؤون ال � ��دي � ��وان
االم� � � �ي � � ��ري ب � ��االن � ��اب � ��ة امل� �س� �ت� �ش ��ار
م�ح�م��د ض�ي��ف ال �ل��ه ش� ��رار ،وم��دي��ر
م�ك�ت��ب س�م��و األم �ي��ر اح �م��د ال�ف�ه��د،
وامل �س� �ت �ش ��ار ب ��ال ��دي ��وان االم� �ي ��ري
محمد ابوالحسن ،ورئيس املراسم
وال� �ت� �ش ��ري� �ف ��ات االم� �ي ��ري ��ة ال �ش �ي��خ
خالد العبدالله الصباح الناصر،
ومساعد وزي��ر الخارجية لشؤون
امل��راس��م ب ��وزارة الخارجية ض��اري
ال �ع �ج��ران ،وآم ��ر ال �ح��رس االم �ي��ري
العميد ركن فهد الزيد.
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