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خالد اجلاراهلل مترئسا اجتماع اللجنة املكلفة باإلعداد ملؤمتر املانحني الثالث 

ت���رأس وكي���ل وزارة 
اخلارجية خالد اجلاراهلل 
ام���س اجتماع���ا للجنة 
املكلفة باإلعداد للمؤمتر 
الدول���ي الثالث للمانحني 
لدعم الوضع اإلنس���اني 
في س���ورية املقرر عقده 
في الكويت أواخر ش���هر 

مارس املقبل. 
اللق���اء  خ���ال  ومت 
اس���تعراض ما قامت به 
اإلدارات املعنية في الوزارة 
من استعدادات لعقد املؤمتر 

املشار إليه. 
حضر اللقاء مدير اإلدارة 

اإلدارية واملالية الس���فير 
جمال الغامن ومدير إدارة 
مكتب النائب األول لرئيس 
ال���وزراء ووزير  مجلس 
اخلارجية السفير الشيخ 
د.أحمد ناصر احملمد، ومدير 
الدولية  املنظم���ات  إدارة 
املباركي  السفير جاس���م 
إدارة املراس���م  ومدي���ر 
السفير ضاري العجران 
ومدير إدارة مكتب الوكيل 

السفير أيهم العمر.

اجلاراهلل ترأس اجتماعاً  لإلعداد ملؤمتر املانحني الثالث

سمو ولي العهد الشيخ نواف االحمد مستقبال يعقوب الصانع ومحمد اجلالهمة واسامة الصايغ 

الفريق الركن محمد اخلضر خالل لقائه قائد القوات اجلوية السنغافورية والوفد املرافق له 

سموه التقى الصانع واجلالهمة والصايغ

ولي العهد استقبل ناصر احملمد ومبارك اخلرينج

اخلضر بحث مع قائد القوات اجلوية السنغافورية التعاون الثنائي

نائب رئيس األركان يشيد بجهود منتسبي اجليش

استقبل س����مو ولي العهد 
الش����يخ ن����واف األحمد بقصر 
السيف صباح امس سمو الشيخ 
ناصر احملمد.واستقبل سمو ولي 
العهد بقصر السيف صباح امس 
نائب رئيس مجلس األمة مبارك 
اخلرينج. كما اس����تقبل سموه 
بقصر السيف صباح امس وزير 
العدل ووزير االوقاف والشؤون 
االسامية يعقوب الصانع ونائب 
األمني العام للمصارف الوقفية 
محمد اجلاهمة وممثل اللجنة 
التحضيرية مدير إدارة الوقف 
اجلعفري أسامة الصايغ، حيث 
قدموا الشكر لسموه على رعايته 
الكرمية مللتقى الواقفني الثاني 
ال����ذي نظمته االمان����ة العامة 

لألوقاف.

اس����تقبل رئي����س األركان 
الركن  الفريق  العامة للجيش 
محمد اخلضر، مبكتبه صباح 
الق����وات اجلوية  امس قائ����د 
السنغافورية اللواء ليم والوفد 

املرافق له.
ومت خال اللقاء مناقش����ة 
أه����م األم����ور واملواضيع ذات 
االهتمام املش����ترك، الس����يما 
املتعلقة باجلوانب العسكرية، 
مشيدا بعمق العاقات الثنائية 
بني البلدين الصديقني وحرص 
تعزيزه����ا  عل����ى  الطرف����ني 
وتطويره����ا. حض����ر اللق����اء 
مع����اون رئيس األركان العامة 
لهيئة العمليات واخلطط اللواء 
الركن احمد العميري وآمر القوة 
الركن طيار  العمي����د  اجلوية 

عبداهلل يعقوب الفودري.

أشاد نائب رئيس األركان 
العامة للجيش الفريق الركن 
عب���داهلل الن���واف باجلهود 
التي يبذلها ضباط وضباط 
صف وأفراد اجليش الكويتي 
للوصول إلى أفضل القدرات 
القتالية م���ن خال املواظبة 

التمارين  واالستمرارية على 
القتالية في امليادين العسكرية 
لتحقي���ق أقص���ى درج���ات 
اجلهوزية.وقال���ت مديري���ة 
التوجيه املعنوي والعاقات 
العامة ف���ي وزارة الدفاع في 
بيان صحافي أمس أن النواف 

ثّمن تلك اجلهود خال زيارته 
مترين منظوم���ة الباتريوت 
»درع الس���ماء 2015« ال���ذي 
أقامته الق���وة اجلوية ممثلة 
بلواء الدفاع اجلوي في ميدان 

قاعدة احمد اجلابر اجلوية.
وأضافت انه نقل للحضور 

حتيات نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير الدفاع الشيخ 
خالد اجلراح ورئيس األركان 
العامة للجيش الفريق الركن 
محم���د اخلض���ر، معربا عن 
فخره وس���عادته مبا شاهده 

في التمرين.

شرگة أفراح للسياحة والسفر
تمتع بقضاء إجازة العيد الوطني 2015 

فى شرم الشيخ

5 أيام / 4 لياٍل ) 24 فبراير – 28 فبراير(

ا�سم الفندق
الفرد فى

 الغرفة املفردة

الفرد فى

 الغرفة املزدوجة

الفرد فى 

الغرفة الثالثية

مارتيم جويل فيل خليج نعمة

�سامل االفطار واملوا�سالت
310 د. ك315 د. ك365 د. ك

�سافوي �سرم ال�سيخ

�سامل االفطار واملوا�سالت
315 د. ك320 د. ك360 د. ك

رين�سان�س جولدن �سرم ال�سيخ

�سامل جميع الوجبات امل�سروبات 

واملوا�سالت

315 د. ك320 د. ك350 د. ك

جراند روتانا ريزورت �سرم ال�سيخ

�سامل االفطار واملوا�سالت
300 د. ك305 د. ك330 د. ك

هيلتون فريوز �سرم ال�سيخ

�سامل االفطار واملوا�سالت
310 د. ك315 د. ك350 د. ك

كونكورد ال�سالم �سرم ال�سيخ

�سامل جميع الوجبات امل�سروبات 

واملوا�سالت

320 د. ك325 د. ك365 د. ك

●لكل م�سافر رحلة �سياحية فى �سرم ال�سيخ جمانًا من الرحالت املتاحة
●االأماكن حمدودة ح�سب امكانية احلجز  

●جميع قيم احلجوزات غري م�سرتجعة مبجرد تاأكيدها
●ال�سعر ي�سمل تذكرة الطريان 

ميكنك االآن حجز جميع رحالتك ال�سياحية  عن طريق الدخول  على املوقع االلكرتوين

www.afrahtravel.com
العنوان ال�ساملية – �س �سامل املبارك – جممع عبدالوهاب الدور الثاين – مكتب 10 

لال�ستعالم يرجى االت�سال على 25720769 - 66060878 – 50372722 – 50755735 - 25722067

Afrahtravel @afrah_travelE-mail: info@afrahtravel.com  

تتقدم 

عائلة أگروف
بخالص العزاء وصادق املواساة من

احملامي/ عادل قربان
وإخوانه

فاضل - عدنان - ناصر - خليل - مهدي - هادي
لوفاة املغفور لها بإذن الله تعالى 

والدتهم

احلاجة / صفية حسني محمد قلي
سائلني الله العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته
ويسگنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان


