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وزير الديوان استقبل رواد ديوانيته األسبوعية

استقبل وزير شؤون الديوان 
الش���يخ ناصر صباح  االميري 
االحمد رواد ديوانيته في منطقة 

البدع اول من امس.

الش���ي���خ ناصر  ان  يذك���ر 
االحم���د يس���تقب��ل  صب���اح 
رواد ديوانيت���ه كل ي���وم اثنني 

اسبوعيا.

حضور ديبلوماسي في ديوانية وزير الديوان

الشيخ جابر املبارك والشيخ راشد احلمود مع وزير الديوان

الشيخ ناصر صباح األحمد خالل استقباله د.روال دشتي

وزير الديوان مستقبال د.نورية السداني

حديث باسم بني الشيخ ناصر صباح األحمد والسفير العراقي

نائب األمير استقبل العبداهلل

الشمري: القوة البحرية الكويتية
ساهمت في حماية حدود البحرين وتأمينها

نائب رئيس وزراء البحرين هنأ 
بنجاح الفحوصات الطبية لألمير

املنامة � كونا: أكد نائب رئيس الوزراء مبملكة 
البحرين الشيخ علي بن خليفة آل خليفة على 
اجت���اه اململكة نحو احلوار الوطني والتوافق 
عليه ولم الش���مل ملا فيه من ترسيخ للوحدة 

الوطنية البحرينية.
وأشاد الشيخ علي بن خليفة خالل استقباله 
سفيرنا لدى مملكة البحرين الشيخ عزام الصباح 

امس بجهود الكويت ودعمها ململكة البحرين 
مؤكدا »ان حب الكويت ينبض في قلب البحرين«. 
كما هنأ الش���يخ علي الكويت حكومة وشعبا 
على نتائ���ج الفحوصات الطبية التي أجريت 
لصاحب الس���مو األمير الشيخ صباح األحمد 
أخيرا والتي تكللت بالنجاح، متمنيا لسموه 

موفور الصحة والعافية.

استقبل سمو نائب االمير وولي العهد الشيخ نواف االحمد في ديوانه بقصر السيف صباح 
امس الشيخ احمد العبداهلل.

املنامة: أكد قائد قوة الواجب 
للبحرية الكويتية في مملكة 
البحرين املق���دم ركن بحري 
القوة  ان  الش���مري  حم���ود 
الكويتية ساهمت في حماية 
احل���دود البحري���ة للمملكة 

الكويتي���ة يأتي كذلك تنفيذا 
الدفاع املش���ترك  التفاقي���ة 
التع���اون اخلليجي  ملجلس 
لدول اخلليج العربية، مؤكدا 
ان الق���وة البحرية الكويتية 
تقوم بواجبها على أكمل وجه 
بالتعاون مع القوة البحرينية 
التي قدمت جميع التسهيالت 

للقيام بهذا الواجب.
ووصف الوضع األمني على 
البحرينية  البحرية  احلدود 
باآلمن واملستقر، موضحا ان 
التعاون والتنسيق وتوزيع 
القوة  اجلهود كان كبيرا بني 
ف���ي  الكويتي���ة املوج���ودة 
البحرية  البحرين وس���الح 
البحرين���ي. وأوضح  امللكي 
التعاون والتنس���يق بني  ان 
اجلانبني ليس جديدا وامنا هو 
قائم ومستمر منذ وقت طويل 
من خالل التمارين واملناورات 
التي تقوم بها قوات مجلس 
التعاون في الس���ابق لذا فإن 
كلتا القوتني تعمالن بش���كل 
منس���جم وتفاهم في توزيع 

اجلهود بني الطرفني.

وتأمينها بالتعاون مع سالح 
البحرية امللكية البحريني.

وقال املقدم الشمري في لقاء 
م���ع »كونا« امس ان ما تقوم 
به الق���وة البحرية الكويتية 
م���ن حماية هو واجب وطني 
جتاه دول���ة خليجية ترتبط 
مع الكويت بروابط تاريخية 
وعالقة متينة، وان الدفاع عنها 

كأنه دفاع عن الكويت.
واض���اف ان وجود القوة 

سمو نائب األمير وولي العهد الشيخ نواف األحمد مستقبال الشيخ احمد العبداهلل

املقدم ركن بحري حمود الشمري مع بعض أفراد القوة


