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السفير املغربي محمد بلعيش متوسطا الزميلة بشرى الزين وسميحة محمد الزميل متني غوزال وأسرته في صورة تذكارية مع الشيخ علي اجلابر

الرماية استهوت عددا من احلضور فهد أبوشعر وحرمه مع السفير اإليطالياألطفال استمتعوا باأللعاب الكثيرة املتوافرة باملزرعة

الشيخة خلود أبا اخليل متوسطة بعض زوجات الديبلوماسيني

الديبلوماسيون »عزايز« في مزرعة عزايز
بشرى الزين

حل الــديــبـلومــاســــــيون وعــائـــالتهم ضيوفا على محافظ 
العــاصــمة الشـــيخ علي اجلابر في مزرعـــة عزايز تلبية لدعوته 
وتــشـــريفا لــعادته الســـنـــوية التي دأب علـــيها بقـــصد متكني 
الضـــيوف من قـــضاء وقــــــت بـــعيدا عن روتــني العمل اليومي 

وهمومه.
وفي كلمة ترحيب له، اعرب الشـــيخ علي اجلابر عن ســـعادته 
بوجود السفراء، معبرا عن شكره العميق الستجابتهم لهذه الدعوة 
رغم بعد املســـافة، متمنيا ملن انتهت مهمته الديبلوماسية التوفيق 
في البلد الذي سيكون ممثال فيه، مرحبا في الوقت ذاته بأي سفير 

جديد آمال اخلير واالمن واالمان للجميع.
من جهته، اعرب نائب السلك الديبلوماسي سفير الصومال شيخ 
ابوبكر عن شكره للشيخ علي اجلابر التاحته الفرصة العضاء السلك 
الديبلوماسي وعائالتهم لالستمتاع باالجواء الرائعة التي متيز مزرعة 
عزايز، واصفا مبادرته بأنها لفتة كرمية تتيح لهم اللقاء بعيدا عن 

الرسميات والبروتوكول.
واضاف: انتهز هذه الفرصة الرفع اسمى عبارات التهاني اصالة 
عن نفســـي ونيابة عن اعضاء السلك الديبلوماسي املعتمدين لدى 
الكويت الى صاحب الســـمو االمير الشيخ صباح االحمد مبناسبة 
االعياد الوطنيـــة التي تصادف الذكرى الـ 50 لالســـتقالل والـ 20 
للتحرير والـ 5 لتولي صاحب الســـمو االمير مقاليد احلكم، معبرا 
عن شـــكره لوزارتي اخلارجية والداخلية فـــي ترتيب وتأمني هذه 

الرحلة الديبلوماسية.
)هاني الشمري ـ متني غوزال( الشيخ علي اجلابر مرحبا بالسفير الصومالي 

حديث باسم بني السفير السعودي د.عبدالعزيز الفايز والسفير العراقي محمد حسني بحر العلوم

 انطلقت رحلة الديبلوماسيني إلى مزرعة عزايز في 
الساعة 10 صباحا ليصلوا إليها في الساعة 12 ظهرا.

 رافق موكب الرحلة الذي شمل 4 باصات 4 دوريات 
حماية أمنية.

 فضل عدد من الســــفراء االنتقــــال إلى املزرعة عبر 
سياراتهم اخلاصة.

 توافرت لألطفال وسائل ترفيه وألعاب من دراجات 
هوائية و»زحليقة مطاطية«.

 حرص األب عمانويل غريب على مرافقة راعي الكنيسة 
القبطية األنبا بيجول طوال زيارتهم للمزرعة.

 صادف يوم التجمع الديبلوماسي في مزرعة عزايز 
الذكرى السادسة مليالد الشيخة شيخة علي اجلابر حيث 

مت االحتفال وسط فرحة احلاضرين.
 غاب عــــن احلضور نائب رئيس الــــوزراء ووزير 
اخلارجية الشــــيخ د.محمد الصباح والسفيرة األميركية 

ديبورا جونز.
 غادرت الباصات التي نقلت احلضور مزرعة عزايز 

في الساعة الثالثة والنصف عصرا.

لقطات

الشيخ علي اجلابر وحرمه احتفال بعيد ميالد كرميتهما الشيخة شيخة اجلابر وسط احلضور

عدد من الديبلوماسيني حرصوا على التقاط الصور مع الصقر

الشيخ علي اجلابر متوسطا عددا من عناصر احلماية الذين رافقوا الديبلوماسيني خالل رحلتهم

عدد من الديبلوماسيني الذين لبوا دعوة الشيخ علي اجلابر


