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 الهيفي أولم على شرف محمد الصباح 
ووزير الخارجية البحريني

 دوخي الحصبان أمينًا عامًا
  التحاد المحامين العرب خلفًا للجدعي

 الشيخ د.محمد الصباح والسفير علي الهيفي خالل املأدبة

 الدوحة ـ كونا: أقام سفيرنا 
لــــدى قطر علــــي الهيفي مأدبة 
غداء على شــــرف نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير اخلارجية 
الشيخ د.محمد الصباح ووزير 
اخلارجية البحريني الشيخ خالد 
بن أحمد آل خليفة. جاء ذلك على 
هامش اعمال منتدى املستقبل 
السابع ملجموعة الثماني والشرق 
األوسط الكبير وشمال أفريقيا 
يوم امس. وجرى خالل املأدبة 
أحاديث ودية بني الشيخ د.محمد 
الصباح وأعضاء أركان السفارة 
الكويتية لدى قطر للوقوف على 
أحوالهم عن قرب واسداء النصح 
لهم ألداء مهام اعمالهم الوظيفية 
التي من شأنها ان تعزز العالقات 
الكويتية ـ القطرية في شــــتى 

املجاالت.

 حافظت الكويت على منصب 
أمني عام احتاد احملامني العرب 
في الدورة اجلديدة التي أقيمت 
باململكة املغربية اول من امس 
بعد ان رشحت جمعية احملامني 
احملامــــي املخضــــرم دوخــــي 
لهــــذا املنصب خلفا  احلصبان 
للمحامي جاســــر اجلدعي الذي 

كان يشغله سابقا.
  وكانــــت جمعية احملامني قد 
حضرت اجتماع االحتاد باململكة 
املغربية بوفد برئاســــة رئيس 
مجلــــس ادارة اجلمعيــــة خالد 
الكندري ونائب الرئيس وسمي 
الوسمي وأمني الصندوق محمد 

 احملامي خالد الكندري احملامي دوخي احلصبانطالب باالضافة الى احلصبان.

 تصل الى البالد اليوم د.كرستينا 
فرنانديز دي كيرتشــــنر رئيسة 
جمهوريــــة األرجنتــــني الصديقة 
والوفد املرافق لها في زيارة رسمية 
تســــتغرق يومني جتري خاللها 
مباحثات رسمية مع صاحب السمو 

األمير الشيخ صباح األحمد. 

 الحوطي بحث
   التعاون الثنائي مع وزير 

المالية السلوڤاكي
  

  اجتمع سفيرنا لدى جمهورية 
سلوڤاكيا بدر احلوطي بنائب رئيس 
الوزراء ووزير املالية السلوڤاكي 

ايفان ميكلوس.
  وأكد احلوطي في أعقاب االجتماع 
حرص القيادة الكويتية على تعزيز 
العالقات الثنائية بني البلدين في 
مختلف املجاالت وبخاصة في املجال 

االقتصادي.
  وأوضح ان هذا االجتماع يأتي 
مبناســــبة تســــلمه مهام منصبه 
اجلديد كأول سفير للكويت لدى 

جمهورية سلوڤاكيا.
  وذكر احلوطــــي انه بحث مع 
املسؤول السلوڤاكي في سبل فتح 
آفاق التعاون وتشجيع االستثمارات 

بني البلدين. 

 رئيسة األرجنتين  تبدأ 
اليوم زيارة  رسمية للبالد

 د.كرستينا فرنانديز دي كيرتشنر 


