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أمير قطر يصل  البالد اليوم 
في زيارة أخوية

ــى الــبــاد الــيــوم االثــنــني صاحب  يصل إل
السمو الشيخ متيم بن حمد بن خليفة آل ثاني 

أمير دولة قطر الشقيقة والوفد املرافق لسموه 
ــارة أخوية للباد يقدم فيها التهاني  في زي

مبناسبة شهر رمضان املبارك ألخيه صاحب 
السمو أمير الباد الشيخ صباح األحمد.

ولي العهد يستقبل الغامن وناصر الصباح 
واخلالد واجلراح وثامر العلي وبحر العلوم

سمو ولي العهد يستقبل الشيخ صباح اخلالد

أمير البالد يستقبل ولي العهد والغامن وناصر الصباح وبحر العلوم
ــل  ــب ــق ــت  اس
صاحب السمو 
ــاد  ــب أمـــيـــر ال
الشيخ صباح 
األحمد بقصر 
السيف صباح 
ــــــس ســمــو  أم
ولـــــي الــعــهــد 
الشيخ نــواف 
األحـــمـــد. كما 
استقبل سموه 
رئيس مجلس 
ــرزوق  االمـــة م

الغامن.
واســتــقــبــل 
سموه النائب 
االول لرئيس 
مجلس الوزراء 
ووزيــر الدفاع 
الشيخ ناصر 
صباح األحمد.

كما استقبل 
سموه الدكتور 
إبراهيم محمد 
بــحــر الــعــلــوم 
وذلك مبناسبة 
زيارته للباد.

وحـــــضـــــر 
املقابلة وزير 
شؤون الديوان 
األمـــــــيـــــــري 
الــشــيــخ علي 

اجلراح.

سمو األمير يستقبل مرزوق الغامن

استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد 
بقصر السيف صباح أمس رئيس مجلس األمة 

مرزوق الغامن.
 استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد 
ـــوزراء ووزيــر  النائب األول لرئيس مجلس ال

الدفاع الشيخ ناصر صباح األحمد.
واستقبل سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس 

الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ صباح اخلالد.
كما استقبل سمو ولــي العهد نائب رئيس 

ــر الداخلية الشيخ خالد  مجلس الـــوزراء ووزي
اجلراح. واستقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف 
األحمد رئيس جهاز األمــن الوطني الشيخ ثامر 
العلي. واستقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف 
األحمد الدكتور إبراهيم محمد بحر العلوم والوفد 

املرافق له وذلك مبناسبة زيارته للباد.
وحضر املقابلة رئيس املراسم والتشريفات 
في ديوان سمو ولي العهد الشيخ مبارك صباح 

السالم.

..وسموه يستقبل د. إبراهيم محمد بحر العلوم

.. ويستقبل الشيخ خالد اجلراح

الغامن يستقبل إبراهيم بحر العلوم 

استقبل رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن في 
مكتبه أمس د.إبراهيم محمد بحر العلوم والوفد 

املرافق له وذلك مبناسبة زيارته للباد.

وحضر اللقاء أمــني سر مجلس األمــة النائب 
د.عــودة الرويعي والنائب د.خليل عبدالله أبل 

ومحافظ العاصمة الفريق متقاعد ثابت املهنا.

الغامن يستقبل بحر العلوم

ناصر الصباح يزور القوات الكويتية املشاركة في »إعادة األمل«

الشيخ ناصر صباح األحمد يوجه كلمة للقوات الكويتية

قام النائب األول لرئيس مجلس الوزراء 
وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح األحمد 
، بزيارة  للقوات الكويتية املشاركة في ) 
إعادة األمل ( باململكة العربية السعودية 
ــان  الشقيقة يرافقه سعادة رئيس األرك
العامة للجيش الفريق الركن محمد خالد 
اخلــضــر ووفـــد عسكري رفــيــع املستوى 
، وذلــك لتهنئتهم بحلول شهر رمضان 

املبارك .
   وكان في استقباله حلظة وصولة قطاع 
العمليات األول في منطقة خميس مشيط 
قائد املنطقه اجلنوبية اللواء الركن عبدالله 
بن صالح القفاري و قائد قاعدة امللك خالد 
اجلوية بالقطاع اجلنوبي اللواء ركن طيار 
سليمان بن علي الفايز ونائب سفير دولة 
الكويت بالرياض سعود احلربي، وعدد من 

ضباط القوة اجلوية الكويتية املشاركة.
حيث اقيمت مأدبة افطار على شرف 
النائب األول لرئيس مجلس الوزراء وزير 
الدفاع تناولها مع ابنائه املشاركني في 

عملية اعادة األمل .
كما هنأ النائب األول لرئيس مجلس 
ــدفــاع الــقــوة الكويتية  ــــوزراء وزيـــر ال ال
ــاط الصف  ــب ــن ضــبــاط وض ــة م ــارك ــش امل
واألفــــراد مبناسبة حلول شهر رمضان 
املبارك ، و أعرب عن فخر وإعتزاز اجليش 
الكويتي برجاله البواسل ملا يقومون به من 
دور هام ومشرف في أداء وتنفيذ واجباتهم 

املوكله إليهم.
بعد ذلــك توجه والوفد املرافق له إلى 
قطاع العمليات الثاني في منطقة جازان 
وكــان في استقباله حلظة وصوله، قائد 
قوة جازان اللواء الركن محمد علي العمري 
وقائد الوحدات اللواء الركن محمد علي 
األسمري والعميد الركن عبدالله غرمان 

العمري وآمر قوة الواجب الكويتية املقدم 
الركن أحمد سعد الشبلي وعدد من ضباط 

القوة الكويتية املشاركة .
   وقد وجه النائب األول لرئيس مجلس 
الــوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح 
األحــمــد كلمة للقوات الكويتية املشاركة 
أعرب من خالها عن فخره وإعتزازه  برجال 
اجليش الكويتي البواسل املشاركني في 
ــل ( باململكة العربية  عملية ) إعـــادة األم

السعودية الشقيقة ، والتى تربطنا معها 
ــدم واألخـــوة والــتــاريــخ املشترك  رابــطــة ال
للبلدين ، كما نقل لهم حتيات وتقدير وتهنئة 
صاحب السمو أمير الباد القائد األعلى 
للقوات املسلحة الشيخ صباح األحمد، 
ــواف  ـــني الــشــيــخ ن وســمــو ولـــي عــهــده األم
األحمد، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
جابر املبارك، مبناسبة شهر رمضان املبارك 
أعاده الله علينا باليمن والبركات، ومتنى 

لــرجــال اجلــيــش الكويتي املــشــاركــني في 
اململكة العربية السعودية الشقيقة التوفيق 
والنجاح في إمتــام مهامهم وأداء واجبهم 
الوطني مشيداً بالروح القتالية العالية التي 
يتمتعون بها، داعيا الله سبحانه وتعالى أن 
يدمي نعمة األمن واألمان على اململكة و دول 
مجلس التعاون اخلليجي واالمــة العربية 
واالسامية . ورافقه أثناء زيارته رئيس 
األركان العامة للجيش الفريق الركن محمد 

خالد اخلضر وآمر القوة البرية اللواء الركن 
خالد صالح الصباح و آمر القوة اجلوية 
اللواء الركن طيار عبدالله يعقوب الفودري 

وعدد من كبار الضباط القادة في اجليش . 
وقــد عــاد النائب األول لرئيس مجلس 
الــوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح 
األحمد الصباح إلــى الباد مساء السبت 
ــان في إستقباله عــدد من كبار ضباط  وك

اجليش.

الشيخ ناصر صباح األحمد مع عناصر القوة البرية

..وفي لقطة جماعية مع عناصر القوة اجلوية

قــال املــنــدوب الــدائــم لــدولــة الكويت لــدى األمم 
املتحدة واملنظمات الــدولــيــة األخـــرى فــي جنيف 
السفير جمال الغنيم أمــس ان الكويت ستشارك 
بفاعلية في أعمال الــدورة ال107 ملؤمتر منظمة 

العمل الدولية السنوي.
وأضاف السفير الغنيم في تصريح ل )كونا( ان 
هذه الــدورة ستنطلق اليوم االثنني وحتى الثامن 
من يونيو بحضور وفد من الكويت مكون من ممثلي 
أطــراف اإلنتاج الثاثة احلكومة وأصحاب العمل 
والعمال. وأوضح أن املشاركة الكويتية هذه تأتي 
ــة الكويت فــي تعزيز  منسجمة مــع توجهات دول
وتقوية عاقاتها مع املنظمات الدولية املتخصصة 
بخاصة منظمة العمل الدولية بغرض االستفادة من 
التجارب الدولية في استحداث الوظائف وخفض 

معدالت البطالة وتطوير قطاع العمل والعمال.
ولفت الــى اهمية هــذه املشاركة في االستفادة 
القصوى من الــدورات وورش العمل املقدمة على 

هذا الصعيد السيما وان املشاركة الكويتية الرفيعة 
ــدورة تأتي في نطاق جهود  هــذه في أعمال هــذه ال
دولة الكويت املستمرة على صعيد شرح مواقفها من 

القضايا العمالية الدولية.
في الوقت ذاتــه اشــاد السفير الغنيم بعاقات 
التعاون القوية التي تربط دولة الكويت مبنظمة 
العمل الدولية بخاصة على صعيد دعم برامج العمل 
والعمال في منطقة الشرق األوسط ومنها البرنامج 
اخلــاص بدعم عمال فلسطني في مواجهة سياسة 

االحتال اإلسرائيلي.
ومن املتوقع ان يشمل جدول أعمال منظمة العمل 
الدولية ال107 مناقشة التقرير السنوي الدوري 
للمدير العام للمنظمة ريــدر غي وتقرير اوضــاع 
العمال الفلسطينيني فــي االراضـــي التي حتتلها 
اسرائيل مبا فيها القدس الشرقية وتقرير ثالث 
حول مناهضة عمل االطفال وحتسني سامة وصحة 

العمال الشباب.

 107 الكويت تشارك في الدورة الـ 
ملؤمتر »العمل الدولية« السنوي 

الشيخ متيم بن حمد


