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 بعث صاحب السمو االمير الشيخ صباح االحمد ببرقية 
تهنئة الى اخيه امللك حمد بن عيســـى ملك مملكة البحرين 
الشقيقة عبر فيها عن خالص تهانيه واطيب متنياته مبناسبة 
عقد قران جنله ســـمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة على 
كرمية ســـمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس 
دولة االمارات العربية املتحدة الشقيقة رئيس مجلس الوزراء 
حاكم امارة دبي. وبعث صاحب السمو االمير الشيخ صباح 

االحمد ببرقية تهنئة الى ســـمو الشـــيخ محمد بن راشد آل 
مكتوم نائب رئيس دولة االمارات العربية املتحدة الشقيقة 
رئيس مجلس الوزراء حاكم امارة دبي ضمنها سموه خالص 
تهانيه مبناسبة عقد قران ســـمو الشيخ ناصر بن حمد آل 
خليفة على كرميته. كما بعث سمو نائب االمير وولي العهد 
الشـــيخ نواف االحمد وسمو الشـــيخ ناصر احملمد رئيس 

مجلس الوزراء ببرقيات تهنئة مماثلة.

 صاحب السمو هنأ ملك البحرين بزفاف نجله

 سمو نائب األمير مستقبال السفير الشيخ حمد جابر العلي سمو نائب األمير وولي العهد الشيخ نواف األحمد مستقبال الشيخ أحمد الفهد

 سموه التقى رئيس اتحاد القنوات العربية الخاصة

 نائب األمير استقبل الفهد وسفيرينا في لبنان والسعودية

 الدعيج يفتتح غدًا أول معرض تصويري عن الكويت في إيطاليا
 روماـ  كونا: وصل رئيس مجلس االدارة 
مدير عام وكالة االنبــــاء الكويتية (كونا) 
الشيخ مبارك الدعيج الى روما امس في زيارة 
رسمية الفتتاح أول معرض فوتوغرافي عن 
نهضة الكويت تقيمه وكالة االنباء الكويتية 
(كونا) في أوروبا وعقــــد عدة اجتماعات 

مهمة.
  وكان في استقبال الشيخ مبارك الدعيج 
والوفد املرافق لــــه عند وصوله الى مطار 
«ليوناردو دافينشــــي» الدولــــي قادما من 
الكويت القائم باالعمال باالنابة في سفارتنا 
في روما الســــكرتير األول غازي الفاضلي 

والسكرتير الثالث خالد الوزان.

  وتوجه الشيخ مبارك الدعيج بعد وصوله 
الى مقر وكالة األنباء االيطالية (أنسا) للقاء 
رئيس الوكالة جوليو أنســــيلمي واملدير 
العام ورئيس التحرير وكبار املســــؤولني 
الســــتعراض وبحث آفاق تطوير التعاون 
بني «كونا» و«أنسا» في اطار تفعيل اتفاقية 
التعاون والشراكة االستراتيجية املوقعة 

بينهما.
  ومن املقــــرر أن يغادر الشــــيخ مبارك 
الدعيــــج روما الليلة متوجهــــا الى مدينة 
فلورنسا الفتتاح املعرض االعالمي املصور 
غدا (اخلميس) حتت عنــــوان «التحول.. 
الكويت من الشــــراع الى النفط» بالتعاون 

مع جمعية الصداقــــة الوطنية االيطالية ـ 
الكويتية بقاعة العرض الكبرى مببنى املعهد 
اجلغرافي العسكري االيطالي حتت رعاية 
عمدة فلورنسا ورئيس محافظتها ورئيس 

اقليم توسكانا.
  ويتوقع ان يجتمع الشيخ مبارك الدعيج 
مع رئيــــس جمعية الصداقــــة االيطالية ـ 
الكويتية بيير أندريا فاني وأعضاء اجلمعية 
على ان يقوم بعدها بزيارة ودية الى قصر 
السيادة التاريخي (باالتسو ديلال سينيوريا) 
استجابة لدعوة رئيس املجلس احمللي ووزير 
ثقافة فلورنســــا الســــابق اوجينيو جاني 
صاحب مبادرة التآخي مع مدينة الكويت 

تكرميا للوفد االعالمي الكويتي.
  ويزور الشيخ مبارك الدعيج ايضا مقر 
العريقة املعروفة  صحيفة «الناتسيوني» 
مبواقفها املســــاندة لقضايا الكويت تلبية 
لدعوة من رئيسها جوزيبي ماسكامبرونو 
وللقاء عدد من الصحافيني والشخصيات 
االعالمية االيطالية لتكرمي «كونا» لدورها 

االعالمي البارز.
  ويضم وفد وكالة األنباء الكويتية املرافق 
كال من مدير ادارة التسويق والعالقات العامة 
ســــندس املباركي ورئيس قسم العالقات 
الدولية عصام الرويح ومدير ادارة التصوير 

في «كونا» أنور احلساوي. 

 استقبل سمو نائب األمير وولي العهد الشيخ نواف 
األحمد في ديوانه بقصر السيف صباح امس نائب رئيس 
مجلس الوزراء للشؤون االقتصادية ووزير الدولة لشؤون 
التنمية ووزير الدولة لشؤون االسكان الشيخ احمد الفهد. 

واستقبل ســـمو نائب األمير وولي العهد الشيخ نواف 
األحمد في ديوانه بقصر السيف صباح امس سفيرنا لدى 

اململكة العربية السعودية الشيخ حمد جابر العلي.
  كما اســـتقبل ســـموه رئيس احتاد القنوات العربية 

اخلاصة الشيخ فهد سالم العلي والشيخ عبداهللا سالم 
العلي والشيخ احمد سالم العلي.

  واستقبل ســـموه سفيرنا لدى اجلمهورية اللبنانية 
عبدالعال القناعي ومحمد القناعي. 

 المبارك استقبل سفراءنا في سريالنكا
  وتونس والسنغال وصربيا ولبنان

 مبعوث األمير يقدم التعازي ألسرة آل سعود الكرام

 الشريعان أشاد بجهود العاملين 
  في القطاعات الفنية واإلدارية خالل الصيف

 دارين العلي
  استقبل وزير الكهرباء واملاء د.بدر الشريعان 
االحد في ديـــوان الوزارة املهنئـــني بعيد الفطر 
حيث حضر وكيل الوزارة والوكالء املســـاعدون 
وبعض القياديني من مدراء ومراقبني ومجموعة 

من املوظفني.

  واشـــاد وزير الكهرباء واملاء د.بدر الشريعان 
خالل اللقاء بجهود العاملني في القطاعات الفنية 
واالدارية خالل الفترة السابقة السيما فترة الصيف، 
مؤكدا ان هذه اللقاءات ســـتتواصل اسبوعيا في 
ديوان الوزارة باملبنى الرئيسي لوزارة الكهرباء 

واملاء. 

 الشيخ محمد اخلالد معزيا أسرة آل سعود 

 اســــتقبل رئيس مجلس الوزراء باالنابة ووزير 
الدفاع الشــــيخ جابر املبارك كال على حدة سفيرنا 
لدى اجلمهورية التونسية فهد العوضي وسفيرنا 
لدى ســــريالنكا الدميوقراطية االشتراكية يعقوب 
العتيقي وسفيرنا لدى جمهورية السنغال د.حمد محمد 
بورحمه وسفيرنا لدى جمهورية صربيا السفير فوزي 
اجلاسم وسفيرنا لدى اجلمهورية اللبنانية عبدالعال 

القناعي حيث مت خالل اللقاء تبادل االحاديث الودية 
واالستماع الى توجيهاته ملا يخدم مصلحة الكويت 
لدى الدول الصديقة وسبل تطويرها. كما استقبل 
الشيخ جابر املبارك عادل الرومي رئيس مجلس ادارة 
شركة االتصاالت (فيفا) يرافقه اعضاء مجلس االدارة. 
واستقبل م.منار احلشاش وذلك مبناسبة حصولها 

على جائزة االمم املتحدة للمعلوماتية.

مبعـــوث   قـــام 
صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد، 
حفظه اهللا، رئيس 
الوطني  جهاز األمن 
الشيخ محمد اخلالد 
والوفـــد املرافق له 
العزاء باسم  بتقدمي 
ســـموه ألســـرة آل 
ســـعود الكـــرام في 
وفاة املغفور له بإذن 
اهللا تعالى صاحب 
امللكي األمير  السمو 
منصور بن محمد بن 
نواف بن عبدالعزيز، 
طيب اهللا ثراه وجعل 
اجلنة مثواه، وذلك 
بالعاصمة الرياض.


