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صاحب السمو عزى ملك املغرب بضحايا الفيضانات والسيول وهنأ الرئيس البوسني بالعيد الوطني

األمير هنأ ملك البحرين بنجاح االنتخابات: املشاركة الشعبية الكبيرة 
جسدت الوطنية العالية للشعب البحريني وحرصه على التالحم مع قيادته

بعث صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد ببرقية 
تهنئة إلى أخيه صاحب اجلاللة 
امللك حمد بن عيسى آل خليفة 
الشقيقة  البحرين  ملك مملكة 
عبر فيها س����موه جلاللته عن 
خالص تهانيه مبناسبة جناح 
النيابية والبلدية  االنتخابات 
في مملكة البحرين الش����قيقة 
والتي شهدت مشاركة شعبية 
كبيرة جسدت روح املسؤولية 
والوطني����ة العالية للش����عب 
الش����قيق وحرصه  البحريني 
التالحم م����ع قيادته في  على 
إطار املشروع اإلصالحي الرائد 
جلاللت����ه، متمنيا س����موه أن 

يكون هذا العرس الدميوقراطي 
اس����تكماال ومواصلة ملسيرة 
احلياة الكرمية التي يعيش����ها 
شعب مملكة البحرين الشقيق، 
سائال سموه املولى تعالى أن 
يحفظ مملكة البحرين وشعبها 
له����ا األمن  الش����قيق ويحقق 
واالستقرار والطمأنينة حتت 

راية قيادة جاللته. 
 كما بعث سمو نائب األمير 
الش����يخ نواف  العهد  وول����ي 
األحمد ببرقية تهنئة إلى أخيه 
صاحب اجلاللة امللك حمد بن 
عيس����ى آل خليفة ملك مملكة 
البحرين الشقيقة ضمنها سموه 
خالص تهانيه مبناسبة جناح 

االنتخابات النيابية والبلدية في 
مملكة البحرين الشقيقة والتي 
شهدت مشاركة شعبية كبيرة 
جسدت حرص الشعب البحريني 
الشقيق على التالحم مع قيادته 
في إطار املش����روع اإلصالحي 
الرائد جلاللته، ومتمنيا جلاللته 
موفور الصحة والعافية وململكة 
البحرين الش����قيقة املزيد من 
الرقي واالزدهار في ظل القيادة 
احلكيمة جلاللته، حفظه اهلل. 
 كم����ا بعث س����مو رئيس 
مجلس الوزراء الش����يخ جابر 

املبارك ببرقية تهنئة مماثلة.
هذا، وبعث صاحب السمو 
األمير الش����يخ صباح األحمد 

ببرقية تهنئة الى الرئيس بكير 
عزت بيجوفيتش رئيس مجلس 
الرئاسة للبوس����نة والهرسك 
الصديقة عبر فيها سموه عن 
خالص تهانيه مبناسبة العيد 
الوطني لبالده، متمنيا له موفور 
الصحة والعافية وللبلد الصديق 

دوام التقدم واالزدهار. 
وبعث س����مو نائب االمير 
وولي العهد الشيخ نواف االحمد 
وسمو رئيس مجلس الوزراء 
املبارك ببرقيتي  الشيخ جابر 
تهنئة مماثلتني.  في الس����ياق 
ذات����ه، بعث صاحب الس����مو 
األمير الش����يخ صباح األحمد 
ببرقية تعزية إلى أخيه صاحب 

اجلاللة امللك محمد السادس ملك 
الشقيقة عبر  اململكة املغربية 
فيها سموه عن خالص تعازيه 
وص����ادق مواس����اته بضحايا 
الكبيرة  الفيضانات والسيول 
التي اجتاحت اجلنوب الشرقي 
من اململكة املغربية الش����قيقة 
والتي أسفرت عن سقوط العديد 
من الضحايا واملصابني، سائال 
سموه املولى تعالى أن يتغمد 
الضحايا بواسع رحمته وأن مين 
الشفاء  على املصابني بسرعة 
والعافي����ة وأن ميك����ن اململكة 
املغربية الش����قيقة من جتاوز 
آثار هذه الكارثة الطبيعية، داعيا 
سموه املولى تعالى أن يجعل 

تلك األمطار التي هطلت أمطار 
سقيا وبركات على ربوع اململكة 

املغربية الشقيقة. 
 وبعث س����مو نائب األمير 
وولي العهد الشيخ نواف األحمد 
ببرقية تعزية إلى أخيه صاحب 
اجلاللة امللك محمد السادس ملك 
اململكة املغربية الشقيقة ضمنها 
سموه خالص تعازيه وصادق 
الفيضانات  مواساته بضحايا 
والسيول الكبيرة التي اجتاحت 
اجلنوب الش����رقي من اململكة 

املغربية الشقيقة. 
 كم����ا بعث س����مو رئيس 
مجلس الوزراء الش����يخ جابر 
املبارك ببرقية تعزية مماثلة.

اس����تقبل سمو نائب األمير وولي العهد الشيخ نواف 
األحمد في ديوانه بقصر السيف صباح امس سمو الشيخ 
ناصر احملمد. كما استقبل سمو نائب األمير وولي العهد 
النائب األول لرئي����س مجلس الوزراء ووزير اخلارجية 

الشيخ صباح اخلالد.
كما استقبل سمو نائب االمير وولي العهد الشيخ نواف 
األحمد في ديوانه بقصر السيف صباح امس وزير الشؤون 
االجتماعي����ة والعمل ووزير الدولة لش����ؤون التخطيط 
والتنمية هند الصبيح يرافقها مرمي خلفان الرومي وزير 
الشؤون االجتماعية باالمارات العربية املتحدة ود.فاطمة 
محمد البلوشي وزير التنمية االجتماعية مبملكة البحرين 
ود.يوسف بن احمد العثيمني وزير الشؤون االجتماعية 
باململكة العربية السعودية والشيخ محمد بن سعيد الكلباني 
وزير التنمية االجتماعية بسلطنة عمان ود.عبداهلل بن 
صالح اخلليفي وزير الشؤون االجتماعية والعمل بقطر 
وصقر غباش سعيد غباش وزير العمل باالمارات العربية 
املتحدة وجميل محمد علي حميدان وزير العمل مبملكة 
البحرين وع����ادل بن محمد فقيه وزي����ر العمل باململكة 
العربية السعودية والش����يخ عبداهلل بن ناصر البكري 
وزير القوى العاملة بسلطنة عمان ود.طارق أحمد الهيدان 
مس����اعد وزير اخلارجية لش����ؤون املنظمات الدولية في 
دولة االمارات العربية املتح����دة وعبده محمد احلكيمي 
وكيل اول وزارة الشؤون االجتماعية والعمل باجلمهورية 
اليمنية وعقيل احمد اجلاسم املدير العام للمكتب التنفيذي 
ملجلس وزراء العمل ومجلس وزراء الشؤون االجتماعية 
لدول مجلس التعاون لدول اخلليج العربية ومدير إدارة 
العمل واخلدمات االجتماعية باألمانة العامة عبداهلل بن 

مهنا اخلروصي.
وذلك مبناسبة اجتماع الدورة احلادية والثالثني ملجلس 
وزراء الش����ؤون االجتماعية بدول مجلس التعاون لدول 
اخلليج العربية والدورة السادسة والثالثني للجنة الوكالء 
املنعقد حاليا في الكويت، حيث اطلعوا سموه على نتائج 
وتوصيات االجتماع الذي يهدف الى تطوير بيئة العمل 

واالهتمام بفئات وشرائح مختلفة من املجتمع.
وأشاد سموه بجهود الوزراء في تطوير قطاع العمل 
اخلليجي واالهتمام بالفئات وذوي االحتياجات اخلاصة 
من املجتمع، مؤكدا على أهمية تنمية بيئة العمل وحتقيق 
األمن االجتماعي واالرتقاء بأسواق العمل اخلليجية وتوفير 
كل السبل واالحتياجات التي تتطلبها بعض فئات املجتمع 
من توفير احلياة الكرمية لهم تنفيذا لتوجيهات قادة دول 
مجلس التعاون في دعم مسيرة العمل اخلليجي املشترك 

وتلبية لتطلعات وآمال مواطني دول املجلس.
حضر املقابلة رئيس ديوان س����مو ولي العهد الشيخ 
مبارك الفيصل ووكيل ديوان س����مو ولي العهد لشؤون 

املراسم والتشريفات الشيخ مبارك صباح السالم.

االحمد مستقبال وزراء  نواف  الشيخ  العهد  االمير وولي  نائب  سمو 
الشؤون والعمل في دول التعاون 

نائب األمير: تنمية بيئة العمل 
وحتقيق األمن االجتماعي واالرتقاء 

بأسواق العمل اخلليجية

رئيس الوزراء استقبل 
املشاركني في اجتماع اللجنة 
التنفيذية للحكومة اإللكترونية

اس����تقبل س����مو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر 
املبارك، وبحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء 
الش����يخ محمد العبداهلل في قصر السيف أمس، رؤساء 
الوفود املشاركة في االجتماع الرابع عشر للجنة التنفيذية 
للحكومة االلكترونية بدول مجلس التعاون لدول اخلليج 

العربية املنعقد بالكويت. 
حض���ر املقابلة وكيل ديوان س���مو رئيس مجلس 
الوزراء الش���يخة اعتماد اخلالد.  كما اس���تقبل سمو 
الشيخ جابر املبارك رئيس مجلس الوزراء وبحضور 
وزير الشؤون االجتماعية والعمل ووزير الدولة لشؤون 
التخطيط والتنمية هند الصبيح في قصر السيف أمس 
وزراء ووكالء العمل والشؤون والتنمية االجتماعية 
بدول مجلس التعاون ل���دول اخلليج العربية، وذلك 
مبناسبة مش���اركتهم في الدورة ال� 31 ملجلس وزراء 
العمل والش���ؤون االجتماعية بدول مجلس التعاون 
لدول اخلليج العربي���ة والدورة ال� 36 للجنة الوكالء 
املنعقدة بالكويت، حضر املقابلة وكيل ديوان س���مو 

رئيس مجلس الوزراء الشيخة اعتماد اخلالد.

سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر املبارك مستقبال رؤساء الوفود املشاركة 
في االجتماع الرابع عشر للجنة التنفيذية للحكومة اإللكترونية

الزمانان قدم أوراق اعتماده سفيرًا 
غير مقيم لرئيس جزر القمر

قدم سفيرنا لدى مصر سالم الزمانان أوراق اعتماده 
س����فيرا غير مقيم للكويت لدى ج����زر القمر الى رئيس 

جمهورية القمر املتحدة اكليل ظنني. 
 ونقل الس����فير الزمانان خالل اللقاء حتيات صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد ومتنيات سموه لرئيس 
جمهورية القمر بالصحة والعافية وجلزر القمر وشعبها 

دوام التقدم واالزدهار. 
 وأشاد الس����فير الزمانان مبستوى العالقات الطيبة 
التي تربط بني البلدين في جميع املجاالت، مؤكدا حرص 
قيادتي البلدين على تعزيزها وتطويرها واالرتقاء بها الى 

أعلى املستويات ومبا يحقق مصاحلهما املشتركة. 
 بدوره، رحب رئيس جمهورية جزر القمر بالس����فير 
الزمانان وحمله نقل شكره وتقديره لصاحب السمو األمير 
على مشاعره الطيبة، مجددا في الوقت ذاته حرصه على 
تقوية أواصر االخوة االسالمية وروابط التضامن العربي 

التي تربط بني جمهورية جزر القمر والكويت. 
 وأوضح رئيس جمهورية جزر القمر ان الشعب القمري 
في غاية االمتنان جتاه الكويت التي تضامنت معه دائما 
من اجل النهوض مبس����توى املعيشة في جمهورية جزر 

القمر املتحدة.


