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مبارك الدعيج استقبل سفير مملكة بوتان

استقبل رئيس مجلس االدارة واملدير العام لوكالة االنباء 
الكويتية «كونا» الشيخ مبارك الدعيج سفير مملكة بوتان لدى 
الكويت شــــيراب تترن حيث مت مناقشة سبل تعزيز التعاون 
االعالمي بني مملكة بوتان ودولة الكويت. وتناول اللقاء بحث 
ترتيبات التغطية االعالمية املتعلقة بزيارة ملك مملكة بوتان 
للمشاركة في احتفاالت الكويت بالذكرى اخلمسني لالستقالل 
ومرور ٢٠ عاما على التحرير وخمسة اعوام على تولي صاحب 

السمو االمير مقاليد احلكم. واشاد السفير تترن بالدور الذي 
تقوم به وكالة االنباء الكويتية (كونا) من اجل توطيد العالقات 
الثنائية بــــني الكويت ومملكة بوتان، مضيفا ان العالقات بني 
البلدين شهدت تطورا كبيرا خالل السنوات املاضية. من جانبه 
اكد الشيخ مبارك الدعيج حرص (كونا) على تعزيز العالقات 
الثنائية الطيبة بني الكويت ومختلف الدول الشقيقة والصديقة 

مبا يحقق مصالح شعب الكويت وشعوب هذه الدول.

سموه التقى الخرافي والمحمد و٦ وزراء ومحافظ العاصمة

ولي العهد شكر العاملين في ديوان سموه الحتفالهم بالذكرى الخامسة على توليه والية العهد

سمو ولي العهد يتسلم هدية تذكارية من الشيخ مبارك الفيصل

سمو ولي العهد يتسلم إصدار «خامسة تكامل العهد» سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد والشيخ مبارك الفيصل يتوسطان العاملني في ديوان سمو ولي العهد
العهد  استقبل ســـمو ولي 
الشيخ نواف األحمد في ديوانه 
بقصر الســـيف صبـــاح امس 
رئيـــس مجلس االمة جاســـم 

اخلرافي.
واستقبل سموه سمو رئيس 
الوزراء الشيخ ناصر  مجلس 

احملمد.
كما استقبل سمو ولي العهد 
النائـــب االول لرئيس مجلس 
الدفاع الشيخ  الوزراء ووزير 

جابر املبارك.
العهد  واستقبل سمو ولي 
الشـــيخ نواف االحمد بقصر 
الســـيف نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير الداخلية الشيخ 
احمد احلمـــود ونائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير اخلارجية 
الشيخ د.محمد الصباح ونائب 
رئيس مجلس الوزراء للشؤون 
الدولة  االقتصاديـــة ووزيـــر 
لشؤون التنمية ووزير الدولة 
لشؤون االسكان الشيخ احمد 
الفهـــد ووزير النفـــط ووزير 
االعالم الشيخ احمد العبداهللا 
ووزير الدولة لشؤون مجلس 

الوزراء روضان الروضان.
كما استقبل سمو ولي العهد 
الشيخ نواف األحمد في ديوانه 
الســـيف امس محافظ  بقصر 

العاصمة الشيخ علي اجلابر.
هذا، وأقام ديوان سمو ولي 
العهـــد صباح امـــس احتفاال 
مبناسبة الذكرى اخلامسة لتولي 
سمو ولي العهد الشيخ نواف 
األحمد والية العهد، ويأتي ذلك 
الذكرى اخلمسني  متزامنا مع 
الستقالل الكويت ومرور عشرين 
عاما على التحرير ومرور خمسة 

اعوام على تولي صاحب السمو 
االمير مقاليد احلكم، حيث قدم 
جميع القياديني واملســـؤولني 
واملوظفـــني بالديوان اســـمى 
التهاني والتبريكات لســـموه 
بهذه املناسبة الغالية على اهل 

الكويت االوفياء.
وقد وجه سموه كلمة شكر 
وثناء بهذه املناســـبة جلميع 
العاملني بالديوان وحثهم على 
بذل مزيد مـــن اجلهد الدؤوب 
والعطـــاء املثمـــر الجل رفعة 
الكويـــت وان يدمي اهللا تعالى 
نعمة االمن واالمان واالستقرار 
واالزدهار على دولتنا الغالية 
في ظل القيادة احلكيمة لصاحب 

السمو االمير.
كما قدم كل من وكيل الشؤون 
االعالمية الشيخ مبارك احلمود 
ومدير االدارة االعالمية عدنان 
السويلم ومدير االدارة السياسية 
التميمي  واالقتصادية د.نايف 
وحسني اجلنوبي بديوان سمو 
ولي العهد لســـمو ولي العهد 
الشـــيخ نواف االحمد اصدارا 
خاصا حتت عنوان «خامســـة 
العهد» وذلك مبناسبة  تكامل 
حلول الذكرى اخلامسة لتولي 
العهـــد والذي  ســـموه والية 
يتضمن حملات عن مسيرة سموه 
العطرة فـــي مختلف امليادين 
التي جمعت سموه  واللقاءات 
بكبار القادة على املســـتويني 

االقليمي والدولي.
كما قدموا لسموه التهاني في 
اسمى عباراتها متمنني لسموه 
دوام الصحة والسعادة والعمر 
املديد في ظل القيادة احلكيمة 

لصاحب السمو االمير.

«السلفي» يحذر من االنزالق 
للمطالب الفئوية في البحرين

قال التجمع اإلعالمي السلفي انه مع إمياننا وتأكيدنا ان املطالبة 
باالصالحات السياسية هو حق مشروع للشعوب اال أن املطالبة به 
يجب أن تراعي املصالح العليا لألمة كما يجب أن حتاط بآليات احلوار 
الوطني واالتفاق الشعبي التام. ومن هذا املنظور نشجب تعريض 
مملكة البحرين الشقيقة ملظاهر عدم االستقرار وزعزعة االمن وهي 
دولـــة خليجية عربية صغيرة تتنازعها االخطار مما يعرضها لفنت 
داخلية وأجندات خارجية ال حتمد عقباها. لذلك ندعو جميع االطراف 
الى احلوار اجلاد البناء وعدم االنزالق الى املطالب الفئوية أو الطائفية 
أو غيرهـــا، كما ندعو حكومة البحرين الى التعامل احلكيم مع هذه 
االحداث. كما نؤكد ان املطالبة بإســـقاط النظام في مملكة البحرين 

يشكل تهديدا ألمن اخلليج بأسره.


