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األمير التقى ولي العهد والخرافي والمحمد والمبارك

 عزام الصباح: دور مهم وفّعال للصحافيين
واإلعالميين في رفعة األوطان وازدهارها

 رئيس الوزراء استقبل محمد الصباح
وسفراء وقناصلة تم تعيينهم في مناصب جديدة

 الجاراهلل التقى
سفيري أرمينيا وسورية

اس���تقبل وكيل وزارة اخلارجية خالد اجلاراهلل صباح امس 
فادي تشارتشو غليان سفير جمهورية ارمينيا لدى البالد والذي 
سلم رسالة من وزير خارجية ارمينيا ادوارد نالبانديان واملوجهة 
الى سمو نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ 

د.محمد الصباح.
واس���تقبل اجلاراهلل في وقت الحق امس سفير اجلمهورية 

العربية السورية لدى البالد بسام عبداملجيد.
حيث استعرض اللقاء جانبا من العالقات الثنائية بني البلدين 
الش���قيقني، كما مت بح���ث االمور ذات االهتمام املش���ترك وآخر 

املستجدات على الساحتني الدولية واالقليمية.

استقبل س���مو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
ناصر احملمد في قصر الس���يف امس نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ د.محمد 
الصباح حيث قدم لسموه كال من اسعد عبدالعزيز 
البحر قنصال عاما للكويت في مدينة فرانكفورت 
بجمهورية املانيا االحتادية الصديقة ومبارك محمد 
السهيجان سفيرا  للكويت لدى منغوليا الصديقة 
وبدر محمد العوضي س���فيرا للكويت لدى كوبا 

الصديقة ويعقوب يوسف السند سفيرا للكويت 
لدى جمهورية كينيا الصديقة وعبدالوهاب عبداهلل 
الصقر قنصال عاما للكويت في مدينة كوانزو في 
جمهورية الصني الشعبية الصديقة وصالح علي 
الصقعبي قنصال عاما في مدينة جدة باململكة العربية 
السعودية الش���قيقة وذلك مبناسبة تعيينهم في 
مناصبهم اجلديدة. حضر املقابلة مدير ادارة املراسم 

بوزارة اخلارجية السفير ضاري العجران.

استقبل صاحب السمو األمير الشيخ صباح االحمد 
بقصر الس����يف صباح امس سمو ولي العهد الشيخ 
نواف األحمد. كما استقبل سموه بقصر السيف صباح 

امس رئيس مجلس االمة جاسم اخلرافي.

واستقبل سموه بقصر السيف صباح امس سمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد.

كما اس����تقبل سموه النائب األول لرئيس مجلس 
الوزراء ووزير الدفاع الشيخ جابر املبارك.

املنامة � كونا: قال س����فيرنا لدى مملكة البحرين 
الشيخ عزام الصباح ان الدور الذي يلعبه الصحافيون 
واالعالميون مهم وفعال ويس����هم في رفعة االوطان 

وازدهارها.
واض����اف، خالل حضوره غبقة رمضانية اقامتها 
البحرينية حضرها مستش����ار  جمعية الصحافيني 
عاهل البحرين لشؤون االعالم نبيل احلمر ورئيس 
هيئة اإلعالم الشيخ فواز بن محمد آل خليفة ووزير 
الدولة للش����ؤون اخلارجية د.نزار البحارنة وعدد 

من املسؤولني والسفراء، ان ما يقوم به الصحافيون 
واالعالميون يس����تحق التقدير ملا يبذلونه من جهد 
في حتري ورصد وتقدمي احلقائق »من خالل عوملة 

محيطنا احملدود«.
واشاد الشيخ عزام الصباح بالنشاطات االجتماعية 
التي تنظمها اجلمعيات الصحافية وما يترتب عليها 
من ايجاد حالة من التواصل االيجابي بني الصحافيني 
واالعالميني العاملني في مختلف املؤسسات الصحافية 

واالعالمية.

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد خالل لقائه جاسم اخلرافي

سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد خالل استقباله الشيخ د.محمد الصباح ومجموعة من القناصلة والسفراء

الشيخ عزام الصباح ود.نزار البحارنة وبعض الصحافيني

بدر الرفاعي خالل زيارة تفقدية لالستعدادات اجلارية ملعرض الكويت للكتاب

ولي العهد تمنى للسفراء والقناصلة التوفيق في أداء مهامهم 
وتنمية العالقات مع الدول الشقيقة والصديقة

اس����تقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد في ديوانه بقصر السيف صباح أمس 
رئيس مجلس األمة جاس����م اخلرافي. كما اس����تقبل سموه س����مو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ ناصر احملمد. واستقبل سموه النائب األول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع 
الش����يخ جابر املبارك. كما استقبل سموه وزير الداخلية الفريق ركن الشيخ جابر اخلالد 
ووزير النفط ووزير اإلعالم الشيخ احمد العبداهلل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء 
روضان الروضان. واس����تقبل سموه في ديوانه بقصر السيف أمس نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير اخلارجية الش����يخ د.محمد الصباح حيث قدم لسموه كال من اسعد البحر 
قنصال عاما للكويت في مدينة فرانكفورت بجمهورية أملانيا االحتادية الصديقة ومبارك 
الس����هيجان س����فيرا للكويت لدى منغوليا الصديقة وبدر العوضي سفيرا للكويت لدى 
كوبا الصديقة ويعقوب السند سفيرا للكويت لدى جمهورية كينيا الصديقة وعبدالوهاب 

الصق����ر قنصال عاما للكويت في مدينة كوانزو في جمهورية الصني الش����عبية الصديقة 
وصالح الصقعبي قنصال عاما في مدينة جدة باململكة العربية السعودية الشقيقة وذلك 
مبناسبة تسلمهم مهام مناصبهم اجلديدة. وهنأهم سموه متمنيا لهم التوفيق والسداد في 
اداء مهامهم والعمل على تطوير وتنمية العالقات بني الكويت والدول الشقيقة والصديقة 
الى آف����اق أرحب وتعزيز مكانتها امام املجتمع الدولي مب����ا يحقق مصالح الدولة العليا 
وسياس����تها الداعية الى حتقيق التقارب ونشر احملبة والس����الم بني شعوب العالم وان 
يكونوا خير س����فراء في متثيل بلدهم في تلك الدول املعينني بها طبقا لتوجيهات القيادة 
احلكيمة لصاحب الس����مو األمير الشيخ صباح األحمد. حضر املقابلة رئيس ديوان سمو 
ولي العهد الشيخ مبارك الفيصل السعود ومدير ادارة املراسم بوزارة اخلارجية السفير 

ضاري العجران ومدير مكتب سمو ولي العهد د.فهد املصيريع.

سموه استقبل الخرافي والمحمد ووزراء

الرفاعي تابع االستعدادات لمعرض الكويت للكتاب

صدور مراسيم في »الجريدة الرسمية« بتعيين سفراء وقناصل
المرجان س�فيرًا للكوي�ت في البرتغال والقبن�دي في أوكرانيا وحيات ف�ي پولندا والرومي
في المغرب والش�يباني في أس�تراليا والمواش ف�ي تايلند والهيفي في قط�ر والميع في اليمن 

القريني في بوت�ان والعجمي في هولن�دا والزمانان في عمان والذويخ ف�ي الصين ورزوقي
في ڤنزويال وعبدالصمد في البرازيل والعوضي في كوبا والسند في كينيا والعسعوسي في نيجيريا

صدر في اجلريدة الرس���مية »الكويت اليوم« عدد من املراسيم 
املتعلقة بتعيني سفراء للكويت في عدد من الدول، وتضمنت املراسيم 
تعيني سليمان إبراهيم املرجان سفيرا للكويت لدى جمهورية البرتغال 
وتعيني يوسف حسني القبندي سفيرا للكويت لدى جمهورية اوكرانيا 
وتعيني عادل حيات س���فيرا للكويت في جمهورية پولندا وتعيني 
شمالن عبدالعزيز الرومي سفيرا للكويت في اململكة املغربية وخالد 
محمد الشيباني س���فيرا للكويت لدى استراليا وعبداللطيف علي 
املواش سفيرا للكويت في مملكة تايلند وعلي سليمان الهيفي سفيرا 
للكويت لدى قطر وفهد سعد امليع سفيرا للكويت لدى اجلمهورية 
اليمنية ومنير قاسم القريني سفيرا للكويت لدى مملكة بوتان وحفيظ 
محمد العجمي س���فيرا للكويت لدى مملكة هولندا وسالم غصاب 
الزمانان س���فيرا للكويت في سلطنة عمان ومحمد صالح الذويخ 
س���فيرا للكويت في جمهورية الصني الشعبية واحمد بدر رزوقي 

سفيرا للكويت لدى جمهورية ڤنزويال البوليڤارية ويوسف احمد 
عبدالصمد سفيرا للكويت لدى جمهورية البرازيل واسعد عبدالعزيز 
البحر قنصال عاما للكويت ف���ي مدينة فرانكفورت ومبارك محمد 
السهلي سفيرا للكويت لدى منغوليا وبدر محمد العوضي سفيرا 
للكويت في جمهورية كوبا ويعقوب يوسف السند سفيرا للكويت 
في جمهورية كينيا وعبدالوهاب عبداهلل الصقر قنصال عاما للكويت 
في مدينة كوانزو بجمهورية الصني الشعبية وصالح علي الصقعبي 
قنصال عاما للكويت في مدينة جدة باململكة العربية الس���عودية 
وسعد عبداهلل العسعوسي سفيرا للكويت في جمهورية نيجيريا 
االحتادية باالضافة لعمله سفيرا لدى جمهورية الكاميرون ورائد 
عبداهلل الرفاعي سفيرا للكويت في اليونان باالضافة لعمله سفيرا 
للكويت في قبرص ومنصور العتيبي املندوب الدائم للكويت لدى 

االمم املتحدة باالضافة الى عمله سفيرا لدى كومنولث البهاما.

قام االمني العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون 
واآلداب بدر الرفاعي بزيارة الى ادارة معرض الكتاب 
مساء اجلمعة املاضية ملتابعة االستعدادات اجلارية 
الفتتاح معرض الكويت للكتاب ال� 35 والذي يقام 
بأرض املعارض الدولية مبش����رف خالل الفترة من 

13 -  23 اكتوبر املقبل.
وتابع الرفاعي يرافقه مدير املعرض سعد املطيري 
اعمال فرق العمل املختلفة التي باشرت في فهرسة 
عينات االصدارات احلديثة الواردة من دور النشر 
املختلفة والقيام بعمليات التصنيف املعتمدة وفق 

النظم الس����ائدة ومن ثم القي����ام بعمليات تخزين 
املعلومات في احلاسب اآللي متهيدا إلصدار فهرس 
املعرض في نس����ختيه الورقية واإللكترونية قبل 

املعرض بوقت قصير.
وبلغ عدد دور النش����ر املشاركة حتى اآلن نحو 
500 دار نش����ر سواء بطريقة مباشرة أو عن طريق 
التوكيالت واستعرض الرفاعي جميع االستعدادات 
األخرى وش����اهد مخططا كامال لألجنحة املشاركة 
والبرنامج الزمني لوصول شحنات الكتب الرئيسية 

التي ستصل الى الكويت تباعا.


