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وزير الدفاع الصربي يزور لواء مبارك المدرع/ 15

قام وزير الدفاع بجمهورية صربيا دراغان شوتانوفاتس والوفد املرافق 
له صباح امس بزيارة لواء مبارك املدرع /15.

وكان في استقباله آمر القوة البرية اللواء الركن ابراهيم الوسمي ومدير 
عمليات القوة البرية وآمر لواء مبارك املدرع /15، واستمع الوزير الصربي 
الى ايجاز عن دور ومهام اللواء، اضافة ملراحل نشأته وتسليحه وتطوره 
ومش����اركاته العملياتية، بعدها اطلع على مركز التدريب التشبيهي لدبابة 
الصبية واس����تمع الى ايجاز تفصيلي عن كيفية تدريب االطقم وتأهيلهم، 

كما تفقد احدى كتائب اللواء مستمعا الى مهام وواجبات الكتيبة واالدوار 
املناطة بها في السلم واثناء العمليات القتالية، واشاد مبا شاهده من تطور 
وتقنية خالل الزيارة، وفي اخلتام اقام آمر القوة البرية مأدبة غداء على شرف 
الضيف والوفد املرافق له بهذه املناسبة. هذا وغادر وزير الدفاع بجمهورية 
صربيا دراغان شوتانوفاتس والوفد املرافق له البالد عصر امس. وكان في 
وداعه على ارض املطار آمر القوة البرية اللواء الركن ابراهيم الوسمي وعدد 

من كبار الضباط والقائم بأعمال سفارة جمهورية صربيا لدى البالد.

سمو نائب األمير وولي العهد الشيخ نواف األحمد أثناء لقائه رئيس جهاز األمن الوطني الشيخ محمد اخلالد

الشيخ حمد جابر العلي مع محافظ اجلبيل عبداحملسن العطيشان ومدير املرور عبدالعزيز الغامدي

السفير الشيخ عزام الصباح

نائب األمير استقبل الخالد والدعيج 
والعلي والشايجي وبن طفلة

استقبل سمو نائب األمير وولي العهد الشيخ 
نواف االحمد في ديوانه بقصر الس���يف صباح 
امس رئيس جهاز االمن الوطني الش���يخ محمد 
اخلالد، كما استقبل سموه محافظ االحمدي الشيخ 
د.ابراهيم الدعيج واس���تقبل سموه ايضا بقصر 
السيف صباح امس رئيس احتاد القنوات العربية 

اخلاصة الشيخ فهد سالم العلي.
وكذلك استقبل سمو نائب األمير وولي العهد 
بقصر الس���يف صباح امس رئيس قسم العلوم 
السياسية بجامعة الكويت د.عبداهلل الشايجي، 
كما استقبل س���موه بقصر السيف وزير االعالم 

االسبق د.سعد بن طفلة.

اجلبيل )املنطقة الشرقية( � كونا: التقى سفيرنا 
لدى اململكة العربية السعودية الشيخ حمد جابر العلي 

أمس محافظ اجلبيل عبداحملسن العطيشان.
وقال الش����يخ حمد جابر العلي ل� »كونا« عقب 
اللقاء اننا تقدمنا للمحافظ العطيشان بالشكر باسم 
الكويت على متابعته إلخوانه مواطني الكويت خالل 
مرورهم في محافظة اجلبيل ورعايته الش����خصية 

للمصابني.
وق����ال ان احملافظ العطيش����ان اصدر تعليماته 
ايضا الى اجهزة االسعاف والشرطة والدفاع املدني 
واملرور ومستش����فى اجلبيل التابع للهيئة امللكية 
للجبيل وينبع ملساعدة مواطني الكويت املصابني 

ومتابعته لهم حتى شفائهم.
كما أش����اد الش����يخ حمد جابر العلي بدور 
رئيس مركز مرور اجلبيل وأفراد املركز والهيئة 
الطبية والتمريضية مبستشفى اجلبيل التابع 
للهيئة امللكي����ة للجبيل وينبع على ما قدموه 

من خدمات طبية متميزة.
وأش����ار ال����ى ان محافظ اجلبيل عبداحملس����ن 
العطيش����ان له بصمات كثيرة في العمل االنساني 
الخوانه الكويتيني منذ ان كان وكيال حملافظة اخلفجي 

ابان الغزو العراقي الغاشم على الكويت.
ف����ي ختام اللقاء كرم الش����يخ حمد جابر العلي 
محافظ اجلبيل عبداحملسن العطيشان ومدير اخلدمات 
الطبية املس����اندة مبستشفى اجلبيل التابع للهيئة 
امللكي����ة للجبيل وينبع د.محمد الش����ايجي ومدير 
التشغيل الطبي د.صويلح الرحيلي واملدير الطبي 
للمستش����فى د.فهد اخلراشي ومدير مرور اجلبيل 
العقيد عبدالعزيز الغامدي ومساعده املقدم سعود 

العتيبي.
رافق الشيخ حمد جابر العلي في زيارته للجبيل 
كل من املستش����ار احمد اجليران والسكرتير االول 
عادل الغنيمان والس����كرتير الثال����ث فهد العجمي 

والديبلوماسي محمد العتيبي.

سفيرنا في الرياض يلتقي محافظ الجبيل ويشيد 
بدوره اإلنساني وبالخدمات المقدمة للكويتيين

عزام الصباح: جائزة روح المبادرة 
اإليجابية لملك البحرين تعبر 
عن نجاح مشروعه اإلصالحي

سقف الدميوقراطية واحلرية 
والصحافة في مملكة البحرين 
ونتيجة هذه الرؤية استحق 
امللك حمد بن عيس����ى وعن 
جدارة جائ����زة روح املبادرة 
االيجابي����ة لدع����م احلريات 

االعالمية.
وكان امللتق����ى االعالم����ي 
العربي الس����ابع الذي افتتح 
الكوي����ت برعاية  ف����ي  امس 
وحضور سمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ ناصر احملمد 
منح )اجلائزة العربية لالبداع 
االعالم����ي لع����ام 2010( مللك 
البحرين حمد بن عيس����ى آل 
خليفة الذي ناب عنه مستشاره 

االعالمي نبيل احلمر.

املنامة � كونا: صرح سفيرنا 
البحرين الشيخ  لدى مملكة 
عزام الصباح بأن جائزة روح 
املبادرة االيجابية لدعم احلريات 
االعالمي����ة التي حصل عليها 
عاهل البحرين امللك حمد بن 
عيسى آل خليفة تعبر وبصدق 
عن جناح املشروع االصالحي 

للعاهل البحريني.
وأكد السفير الصباح في 
تصريح ل� »كونا« أن املشروع 
االصالح����ي للمل����ك حمد بن 
عيسى آل خليفة أحدث نقلة 
نوعية في الكثير من االجنازات 
بفضل رؤية املل����ك حمد بن 
عيسى التي شملت كل املجاالت 
وطالت جميع القطاعات والتي 
البحرين  تصب في مصلحة 
واملواطن البحريني وتأهيله 

لالنتاج واالجناز.
كما أكد الشيخ عزام الصباح 
الكويت سباقة وحاضنة  أن 
ملثل هذه االنشطة ذات الشأن 
العربي وتكرمي القادة والرموز 
الداعمني لتعزيز العمل العربي 
املشترك مشيرا الى أن لالعالم 
دورا كبيرا وحيويا في صياغة 
الوعي املستنير للمتلقي وأن 
حرص واميان عاهل البحرين 
بالشفافية هو أحد مرتكزات 
االصالح والتنمية حيث مت رفع 

شملت جميع المجاالت والقطاعات


