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رئيس هيئة األركان المشتركة األميركية يصل البالد

وصل رئيس هيئة األركان املشتركة األميركية الفريق اول بحري 
مايك مولن والوفد املرافق له الى البالد امس في زيارة رسمية.

وقالت مديرية التوجيه املعنوي والعالقات العامة للجيش في بيان 
صحافي ان رئيس األركان العامة للجيش الفريق الركن احمد اخلالد 
وأعضاء مجلس الدفاع العسكري وقائد اجليش الثالث االميركي الفريق 
وليام وبستر وسفيرة الواليات املتحدة األميركية لدى البالد ديبورا 

جونز، كانوا في استقبال الفريق اول مولن على ارض املطار.

سموه التقى ولي العهد وأوراد الجابر وأنيسة الجاراهلل

األمير قّدم واجب العزاء إلى رئيس اإلمارات بوفاة الشيخ أحمد بن زايد

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مقدما التعازي للرئيس االماراتي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان

الشيخ أحمد الفهد مقدما التعازي لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان

.. وسموه معزيا بوفاة الشيخ أحمد بن زايد

الشيخ د.محمد الصباح معزيا ويبدو الشيخ خالد العبداهلل والشيخ علي اجلراح

أبوظب���ي � كونا: قام صاحب الس���مو األمير الش���يخ صباح 
األحمد يرافقه نائب رئيس احلرس الوطني الشيخ مشعل األحمد 
والوفد املرافق لس���موه بتقدمي العزاء الى اخيه صاحب الس���مو 
الش���يخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة االمارات العربية 
املتحدة الشقيقة وألصحاب السمو أعضاء املجلس األعلى حكام 

 اإلمارات بوفاة املغفور له بإذن اهلل تعالى الشيخ احمد بن زايد
آل نهي���ان، طيب اهلل ثراه، وجع���ل اجلنة مثواه وذلك في قصر 

املشرف.
وكان صاحب السمو وصل والوفد املرافق لسموه الى االمارات 
العربية املتحدة الشقيقة وقد كان في استقبال سموه على ارض 

املطار الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان رئيس هيئة السياحة 
والتراث وس���فيرنا لدى دولة االمارات العربية املتحدة الشقيقة 

صالح البعيجان واعضاء السفارة.
ومن جهة اخرى استقبل صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد بقصر بيان صباح امس س���مو ولي العهد الشيخ نواف 

األحمد. كما اس���تقبل صاحب السمو بقصر بيان الشيخة أوراد 
اجلابر وانيسة اجلاراهلل وذلك مبناسبة تكرميهما خالل احتفال 
عيد العلم في امارة عجمان بدولة االمارات العربية املتحدة الشقيقة 
للشخصيات ذات اخلدمات االجتماعية املتميزة في دول مجلس 

التعاون لدول اخلليج العربية.

الشيخ مشعل األحمد معزيا رئيس اإلمارات

ولي العهد استقبل أوراد الجابر وأنيسة الجاراهلل
استقبل سمو ولي العهد الش���يخ نواف األحمد في 
قصر بيان صباح امس الش���يخة أوراد اجلابر وأنيسة 
اجلاراهلل وذلك مبناس���بة تكرميهما خالل احتفال عيد 
العلم في إمارة عجمان في دولة االمارات العربية املتحدة 
الشقيقة للشخصيات ذات اخلدمات االجتماعية املتميزة 

في دول مجلس التعاون لدول اخلليج العربية.

صاحب السمو األمير قبيل مغادرته الى االمارات وفي وداعه السفير اإلماراتي حسن اخليال


