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محافظ »األحمدي« يعتذر عن استقبال رواد ديوانيته غدًا 
 يعتذر محافظ األح��م��دي الشيخ 
ف��واز اخلالد عن عدم استقبال أهالي 

محافظة األح��م��دي ورواد ديوانيته 
الكرام في دي��وان عام احملافظة وذلك 

اعتباراً من يوم غٍد الثالثاء 18 ديسمبر 
اجل����اري ع��ل��ى أن ي��ت��م اإلع����الن عن 

موعد استئنافها وعلى النحو املعتاد 
أسبوعياً في حينه.
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سموه هنأ رئيس كازاخستان بالعيد الوطني لبالده 

أمير البالد يستقبل ولي العهد والغامن واملبارك واخلالد وعالوي

استقبل صاحب السمو أمير البالد الشيخ 
صباح األحمد بقصر بيان صباح أمس سمو ولي 
العهد الشيخ نواف األحمد.  كما استقبل سموه 
رئيس مجلس األمة م��رزوق  الغامن.  واستقبل 
سموه سمو الشيخ جابر املبارك رئيس مجلس 

الوزراء.
  كما استقبل س��م��وه ن��ائ��ب رئ��ي��س مجلس 
الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ صباح اخلالد 
ورئيس ائتالف الوطنية بجمهورية العراق 

الشقيق الدكتور إي��اد ع��الوي وذل��ك مبناسبة 
زيارته للبالد.  وحضر املقابلة وزي��ر شؤون 

الديوان األميري الشيخ علي اجلراح.
م��ن جهة أخ���رى فقد بعث ص��اح��ب السمو 
أمير البالد الشيخ صباح األحمد ببرقية تهنئة 
إل��ى الرئيس ن��ور سلطان نازارباييف رئيس 
جمهورية كازاخستان الصديقة عبر فيها سموه 
ع��ن خالص تهانيه مبناسبة العيد الوطني 
لبالده، متمنيا سموه لفخامته موفور الصحة 

والعافية وللبلد الصديق دوام التقدم واالزدهار.
وب��ع��ث س��م��و ول���ي ال��ع��ه��د ال��ش��ي��خ ن��واف 
األحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس نور سلطان 
ن��ازارب��اي��ي��ف رئ��ي��س جمهورية كازاخستان 
الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه مبناسبة 
العيد الوطني ل��ب��الده راج��ي��ا لفخامته دوام 

الصحة والعافية.
كما بعث سمو الشيخ جابر املبارك رئيس 

مجلس الوزراء ببرقية تهنئة مماثلة.

.. وسموه يستقبل إياد عالوي

اس��ت��ق��ب��ل س��م��و ال��ش��ي��خ جابر 
املبارك رئيس مجلس ال��وزراء في 
قصر ب��ي��ان أم��س رئ��ي��س ائتالف 
الوطنية بجمهورية العراق الشقيق 
الدكتور إياد عالوي والكاتب حسن 

العلوي وذل��ك مبناسبة زيارتهما 
للبالد.

كما استقبل سمو الشيخ جابر 
امل��ب��ارك رئ��ي��س مجلس ال���وزراء 
وبحضور نائب وزي��ر اخلارجية 

خ��ال��د اجل���ار ال��ل��ه ف��ي قصر بيان 
أمس وزير الدولة لشؤون الشرق 
األوسط باململكة املتحدة الصديقة 
النائب ألستير بيرت والوفد املرافق 

له وذلك مبناسبة زيارته للبالد. 

الشيخ مشعل األحمد خالل استقباله سفير اإلمارات العربية املتحدة

املبارك يستقبل إياد عالوي ووزير الدولة 
لشؤون الشرق األوسط في اململكة املتحدة 

ولي العهد يستقبل الغامن واملبارك وبعض الوزراء ومحافظ حولي

استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف 
األح��م��د بقصر بيان صباح أم��س رئيس 
مجلس األم��ة م��رزوق الغامن. كما استقبل 
سمو ولي العهد سمو الشيخ جابر املبارك 

رئيس مجلس الوزراء.
واستقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف 
األحمد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير 
اخلارجية الشيخ صباح اخلالد. واستقبل 

س��م��و ول���ي ال��ع��ه��د ن��ائ��ب رئ��ي��س مجلس 
ال����وزراء ووزي���ر الداخلية الشيخ خالد 

اجلراح.
واستقبل سمو ولي العهد نائب رئيس 

مجلس ال���وزراء ووزي���ر ال��دول��ة لشؤون 
مجلس الوزراء أنس الصالح. كما استقبل 
سمو ولي العهد محافظ حولي الفريق اول 

متقاعد الشيخ أحمد النواف.

.. وسموه يستقبل الشيخ خالد اجلراح

غيورغيسسمو األمير مستقبالً مرزوق الغامن األسبق  الرئيس  بوفاة  إثيوبيا  رئيسة  يعزي  األمير  سمو 
بعث صاحب السمو أمير البالد الشيخ 
صباح األحمد ببرقية تعزية إلى الرئيسة 
ساهلي زوي��دي رئيسة جمهورية إثيوبيا 
الفيدرالية الدميقراطية الصديقة أع��رب 
فيها سموه ع��ن خالص تعازيه وص��ادق 
م��واس��ات��ه لفخامتها وللشعب اإلثيوبي 

الصديق بوفاة الرئيس األسبق جلمهورية 
إثيوبيا الفيدرالية الدميقراطية غرما ولد 

غيورغيس.
 وبعث سمو ول��ي العهد الشيخ ن��واف 
األحمد ببرقية تعزية إلى الرئيسة ساهلي 
زويدي رئيسة جمهورية إثيوبيا الفيدرالية 

الدميقراطية الصديقة ضمنها سموه خالص 
تعازيه وص��ادق مواساته بوفاة الرئيس 
األس��ب��ق جلمهورية اثيوبيا الفيدرالية 

الدميقراطية غرما ولد غيورغيس.
 كما بعث سمو الشيخ جابر املبارك رئيس 

مجلس الوزراء ببرقية تعزية مماثلة.

سمو ولي العهد يستقبل الشيخ صباح اخلالد

ناصر الصباح يهنئ القائد 
العام لقوة دفاع البحرين 

ووزير الدفاع بالعيد الوطني
بعث  النائب األول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ 
ناصر صباح األحمد ببرقية تهنئة إلى القائد العام لقوة دفاع 
البحرين املشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة، وذلك 
مبناسبة اإلحتفاالت بذكرى العيد الوطني ململكة البحرين 

الشقيقة.
مشيداً  بعمق الروابط والعالقات بني البلدين الشقيقني ، داعياً 
املولى عز وجل أن يعيد هذه املناسبة على معاليه وشعب اململكة 

باخلير واإلزدهار وعلى القوات املسلحة بالرفعة والعزة .
كما بعث النائب األول لرئيس مجلس ال��وزراء وزي��ر الدفاع 
ببرقية تهنئة إلى وزير شئون الدفاع مبملكة البحرين الشقيقة 
ال��ل��واء ال��رك��ن عبدالله ب��ن حسن النعيمي ، وذل���ك مبناسبة 

اإلحتفاالت بذكرى العيد الوطني ململكة البحرين الشقيقة.
مشيداً بعمق الروابط والعالقات بني البلدين الشقيقني ، داعياً 
املولى عز وجل أن يعيد هذه املناسبة على معاليه وشعب اململكة 

باخلير واإلزدهار وعلى القوات املسلحة بالرفعة والعزة .

 استقبل الشيخ مشعل األحمد ، 
نائب رئيس احلرس الوطني، سفير 
دول��ة اإلم���ارات العربية املتحدة 
الشقيقة لدى الكويت ارحمه حسني 
ال��زع��اب��ي، مبناسبة انتهاء فترة 
عمله، يرافقه امللحق العسكري 

اإلماراتي العقيد الركن أحمد سيف 
الكعبي.

ورح��ب الشيخ مشعل األحمد 
ب��ال��س��ف��ي��ر اإلم����ارات����ي وامل��ل��ح��ق 
العسكري، مثمناً ج��ه��وده خالل 
توليه م��ه��ام منصبه ف��ي تعزيز 

التعاون مع دولة الكويت، متمنياً 
له دوام التوفيق والنجاح إلكمال 

مسيرته في خدمة وطنه.
وحضر اللقاء مدير ديوان نائب 
رئيس احلرس الوطني اللواء جمال 

الذياب.

أشاد بدوره في تعزيز العالقات الثنائية مع الكويت

مشعل األحمد استقبل سفير اإلمارات 

سمو الشيخ جابر املبارك مستقبالً ألستير بيرت

الدعيج بحث مع سفيرة تركيا تعزيز التعاون اإلعالمي 
استقبل رئيس مجلس اإلدارة 
وامل��دي��ر ال��ع��ام ل��وك��ال��ة األن��ب��اء 
الكويتية )كونا( الشيخ مبارك 
ال��دع��ي��ج مبكتبه أم���س سفيرة 
اجلمهورية التركية لدى الكويت 

عائشة هالل سايان كويتاك.
ومت خالل اللقاء بحث العالقات 
التاريخية الوطيدة بني الكويت 
واجلمهورية التركية والسيما في 
املجال اإلعالمي وحرص البلدين 
على تنمية ال��ع��الق��ات الثنائية 
وتعزيز التعاون ليشمل مختلف 
امل���ج���االت ال��ت��ي ت��خ��دم مصالح 

الشعبني الصديقني.
وأعربت السفيرة كويتاك عن 

اعتزازها بالتطور امللموس الذي 
شهدته العالقات بني البلدين في 
السنوات األخ��ي��رة، مشيدة بدور 
اإلعالم الكويتي وخصوصا وكالة 
األن��ب��اء الكويتية ف��ي توطيد هذه 
ال��ع��الق��ات وتنمية ال��ت��واص��ل بني 

الشعبني الكويتي والتركي.

ب����دوره أش����اد ال��ش��ي��خ م��ب��ارك 
ال��دع��ي��ج ب��ال��ع��الق��ات اإلع��الم��ي��ة 
املتميزة ب��ني البلدين مشيرا إلى 
ح��رص )ك��ون��ا( على دع��م عالقات 
الكويت م��ع مختلف دول العالم 
وم��س��ان��دة سياسة االن��ف��ت��اح على 
العالم التي تقوم بها الدبلوماسية 

الكويتية. وأك��د استعداد وكالة 
األن��ب��اء الكويتية ل��ل��ت��ع��اون مع 
مختلف اجل��ه��ات ل��ن��ش��ر ال��وع��ى 
والثقافة. وحضر املقابلة مدير 
إدارة التسويق والعالقات العامة 
عصام الرويح ومدير إدارة مكتب 

املدير العام نايف العتيبي.

الشيخ مبارك الدعيج يستقبل سفيرة تركيا عائشة هالل سايان كويتاك


