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صاحب السمو التقى عادل الخرافي بمناسبة فوزه برئاسة االتحاد العالمي للمنظمات الهندسية الدولية

األمير استقبل ولي العهد والمحمد والمبارك

استقبل صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد بقصر الس���يف صباح امس س���مو ولي 

العهد الشيخ نواف االحمد.
كما اس���تقبل س���موه بقصر السيف صباح 
امس س���مو الشيخ ناصر احملمد رئيس مجلس 

الوزراء.
واستقبل سموه بقصر السيف صباح امس 

النائب االول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع 
الشيخ جابر املبارك.

واستقبل صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد بقصر السيف ظهر امس م.عادل اخلرافي 
وذلك مبناس���بة فوزه برئاس���ة االحتاد العاملي 
للمنظمات الهندسية الدولية، متمنيا سموه له 

دوام التوفيق والنجاح.

مبعوث األمير قّدم العزاء في محمد بن سلمان
املنامة � كونا: نيابة عن صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد قام الشيخ جابر 
العبداهلل والش���يخ فيصل الس���عود وعدد من ابناء اسرة آل 
الصباح الكرام بتقدمي واجب العزاء للملك حمد بن عيسى آل 
خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة وألسرة آل خليفة الكرام 
في وفاة املغفور له بإذن اهلل تعالى صاحب السمو امللكي األمير 
محمد بن سلمان آل خليفة طيب اهلل ثراه وجعل اجلنة مثواه 

وذلك مبدينة الرفاع.
وكان الشيخ جابر العبداهلل والشيخ فيصل السعود وعدد 
من ابناء اس���رة آل الصباح الكرام غادروا الى مملكة البحرين 
الش���قيقة وذلك لتقدمي واجب العزاء في وفاة املغفور له بإذن 
اهلل تعالى صاحب الس���مو امللكي األمير محمد بن سلمان آل 
خليف���ة طيب اهلل ثراه وجعل اجلنة مثواه نيابة عن صاحب 
الس���مو األمير الشيخ صباح األحمد وسمو ولي العهد الشيخ 

امللك حمد بن عيسى آل خليفة يتلقى العزاء من الشيخ جابر العبداهلل والشيخ فيصل السعود والشيخ د.سالم اجلابرنواف األحمد.

صاحب السمو األمير مستقبال م. عادل اخلرافي

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مستقبال سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد

ولي العهد استقبل المحمد والمبارك

ثامر العلي بحث مع مسؤول پولندي 
العالقات الثنائية والقضايا المشتركة

سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد مستقبال الشيخ جابر املبارك

الشيخ ثامر العلي مستقبال اجني أنانيج

استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد 
في ديوانه بقصر السيف صباح امس سمو رئيس 

مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد.

كما استقبل سموه بقصر السيف النائب األول 
لرئي���س مجلس الوزراء ووزير الدفاع الش���يخ 

جابر املبارك.

استقبل نائب رئيس جهاز األمن الوطني الشيخ 
ثامر العلي في مكتبه كاتب الدولة األس���بق في 
وزارة خارجية جمهوري���ة پولندا اجني انانيج 
يرافقه سفير جمهورية پولندا لدى البالد يانوش 

شفيدو.
ومت خالل اللقاء تبادل األحاديث الودية ومناقشة 

مشاركته في املنتدى الذي عقد في الكويت مبناسبة 
الذكرى ال� 20 لسقوط جدار برلني كما مت استعراض 
وبحث العالقات الثنائية بني البلدين الصديقني 
والقضايا ذات االهتمام املشترك اضافة الى آخر 
التطورات واملستجدات على الساحتني االقليمية 

والدولية.


