
 3  محليات  االثنين ١٤ فبراير ٢٠١١   

 .. صاحب السمو مستقبال صالح الفضالة

 صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مستقبال الشيخ علي اجلراح ويوسف الرومي ود.أيوب األيوب وعبدالعزيز إسحق وخالد بهبهاني والشيخة منى اجلابر وحمد بوحسن وعبدالرزاق اخلميس وحنان 
احلمد وفاطمة األمير ود.عصام الفليج

 صاحب السمو مستقبال الشيخ د.خالد بن أحمد آل خليفة .. وسموه مستقبال عبداهللا الرومي

 األمير تلقى رسالة شفوية من ملك البحرين تتعلق 
  بالعالقات الثنائية والمستجدات اإلقليمية والدولية

 استقبل صاحب السمو األمير 
الشــــيخ صبــــاح األحمد بقصر 
السيف صباح امس سمو ولي 

العهد الشيخ نواف االحمد.
  كما اســــتقبل سموه صباح 
امس سمو رئيس مجلس الوزراء 

الشيخ ناصر احملمد.

  واستقبل سموه رئيس مجلس 
االمة باالنابة عبداهللا الرومي.

  كما استقبل ســــموه النائب 
األول لرئيــــس مجلس الوزراء 
الشــــيخ جابر  الدفاع  ووزيــــر 

املبارك.
  إلــــى ذلك اســــتقبل صاحب 

الســــمو األمير الشــــيخ صباح 
االحمد بقصر السيف ظهر أمس 
البحرين  وزير خارجية مملكة 
الشيخ د.خالد بن احمد بن محمد 
آل خليفة والوفد املرافق حيث 
نقل لسموه رسالة شفوية من 
اخيه صاحب اجلاللة امللك حمد 

بن عيسى بن سلمان آل خليفة 
ملك مملكة البحرين الشــــقيقة 
تتعلق بالعالقات االخوية املتميزة 
التي تربط البلدين والشــــعبني 
الشقيقني وسبل تعزيز مسيرة 
التعاون بينهما في املجاالت كافة 
مبا يخدم مصاحلهما املشتركة 

كما تناولت القضايا ذات االهتمام 
املشترك وآخر املستجدات على 

الساحتني االقليمية والدولية.
  وحضر املقابلة نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير اخلارجية 
الشيخ د.محمد الصباح ونائب 
وزير شــــؤون الديوان األميري 

الشيخ علي اجلراح. 
  هذا واستقبل صاحب السمو 
األمير الشــــيخ صبــــاح األحمد 
بقصر السيف ظهر امس الرئيس 
التنفيذي للجهاز املركزي ملعاجلة 
املقيمــــني بصورة غير  اوضاع 

شرعية صالح الفضالة. 

 صاحب السمو استقبل ولي العهد والمحمد والرومي والمبارك والفضالة

 صاحب السمو استقبل  
  وكالء الديوان األميري 

بمناسبة ترقيتهم
 استقبل صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد بقصر السيف ظهر امس 
نائب وزير شؤون الديوان األميري الشيخ 
علي اجلراح، حيث قدم لسموه الوكيل 
للشـــؤون اإلعالمية والثقافية بالدرجة 
املمتازة يوسف الرومي والوكالء د.أيوب 
األيوب وعبدالعزيز اســـحق والوكالء 
املســـاعدين خالد بهبهاني والشـــيخة 
منى اجلابر العبداهللا وحمد بوحســـن 
وعبدالـــرزاق اخلميـــس وحنان احلمد 
وفاطمة األميـــر ود.عصام الفليج وذلك 

مبناسبة ترقيتهم. 

 ولي العهد التقى المحمد والرومي
  ووزير خارجية البحرين

 المحمد استقبل وزير خارجية البحرين

 ..ومحمد الصباح أولم على شرفه 

 استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد في ديوانه 
بقصر السيف صباح امس سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
ناصر احملمد. واســــتقبل سموه رئيس مجلس األمة باإلنابة 
عبداهللا الرومي، كما اســــتقبل ســــموه النائب األول لرئيس 
مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ جابر املبارك. واستقبل 
ســــموه بقصر الســــيف نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير 
الداخلية الشيخ أحمد احلمود ونائب رئيس مجلس الوزراء 
للشــــؤون االقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية ووزير 
الدولة لشؤون اإلسكان الشيخ احمد الفهد ووزير النفط ووزير 
اإلعالم الشيخ احمد العبداهللا ووزير الدولة لشؤون مجلس 

الوزراء روضان الروضان.
  الى ذلك، استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف االحمد في 
ديوانه بقصر السيف ظهر امس نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير اخلارجية الشــــيخ د.محمد الصباح ووزير خارجية 
مملكة البحرين الشــــقيقة الشيخ خالد بن احمد بن محمد آل 

خليفة والوفد املرافق له وذلك مبناسبة زيارته للبالد. 

 استقبل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد 
في قصر السيف امس وبحضور نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح وزير اخلارجية 
في مملكة البحرين الشقيقة الشيخ خالد بن احمد بن محمد 

آل خليفة والوفد املرافق له مبناسبة زيارته للبالد.
  حضر املقابلـــة رئيس جهاز متابعـــة األداء احلكومي 
الشـــيخ محمد العبداهللا والوكيل املســـاعد بديوان سمو 

رئيس مجلس الوزراء الشيخ فهد اجلابر.
 

 أقام نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ 
د.محمـــد الصباح مأدبة غداء على شـــرف وزير خارجية 
مملكة البحرين الشيخ خالد بن احمد بن محمد آل خليفة 

والوفد املرافق وذلك مبناسبة زيارته للبالد.
  وجرى خالل اللقاء تبـــادل األحاديث الودية باإلضافة 
الى التطرق الى آخر التطورات السياسية على الساحتني 

االقليمية والدولية والقضايا محل االهتمام املشترك. 

 استقبل المبارك و٤ وزراء

 سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد مستقبال سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد 


