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األمير هنأ حاكم عام بربادوس بالعيد الوطني لبالده محليات
بعث صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد ببرقية تهنئة إلى اليوت بالغريف حاكم عام 
بربادوس الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه مبناسبة العيد الوطني لبالده، متمنيا له 
موفور الصحة والعافية وللبلد الصديق دوام التقدم واالزدهار.
وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد ببرقية تهنئة إلى اليوت بالغريف حاكم عام بربادوس 
الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه مبناسبة العيد الوطني لبالده، راجيا له موفور الصحة 
والعافية. كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر املبارك ببرقية تهنئة مماثلة.

صاحب السمو التقى ولي العهد والغانم والمحمد والمبارك والخالد

األمير يجدّد الثقة بسمو الشيخ جابر املبارك رئيساً ملجلس الوزراء
الســمو  أصــدر صاحب 
األمير الشيخ صباح األحمد 
أمــرا أميريا بتعيني ســمو 
الشيخ جابر املبارك رئيسا 
للوزراء وتكليفه بترشــيح 
اعضــاء الــوزارة اجلديــدة 
وعرض اسمائهم على صاحب 
السمو األمير ألصدار مرسوم 

تعيينهم.
و جــاء فــي نــص األمر 

األميري ما يلي:
»أمر أميري بتعيني رئيس 

مجلس الوزراء
بعد االطالع على الدستور
امرنــا الصــادر  وعلــى 
بتاريــخ ٢8 من صفر ســنة 
١438 هـ املوافق ٢8 نوفمبر 
ســنة ٢٠١٦ بقبول استقالة 
رئيس مجلس الوزراء وبعد 

املشاورات التقليدية 
امرنا باآلتي 

مادة اولى 
يعني سمو الشيخ جابر 
مبارك احلمد الصباح رئيسا 
الــوزراء ويكلــف  ملجلــس 
الــوزارة  بترشــيح أعضاء 

اجلديدة وعرض اســمائهم 
علينــا الصــدار مرســوم 

تعيينهم.
مادة ثانية 

علــى رئيــس مجلــس 
الوزراء تنفيذ امرنا هـــــذا 
وابالغه الــى مجلس األمـــة 
ويعمــل بــه مــــن تاريــخ 
صــدوره وينشر في اجلريدة 

الرسمية

األحمــد بقصر بيــان صباح 
امس رسالة خطية من أخيه 
صاحــب اجلاللــة امللك حمد 
بــن عيســى بــن ســلمان آل 
خليفة ملــك مملكة البحرين 
الشــقيقة تضمنــت دعــوة 
ســموه حلضــور اجتماعات 
الدورة الـ37 للمجلس االعلى 
ملجلس التعاون لدول اخلليج 
العربية وقمة قادة دول مجلس 
التعاون اخلليجي مع تيريزا 
مــاي رئيســة وزراء اململكة 
املتحــدة الصديقــة واملقــرر 
عقدهما في العاصمة املنامة. 
وقام بتسليم الرسالة لسموه 
سفير مملكة البحرين الشقيقة 
لدى الكويت الشيخ خليفة بن 
حمد آل خليفة. حضر املقابلة 
نائب وزير شــؤون الديوان 
األميري الشيخ علي اجلراح.
من جهــة اخــرى، بعث 
صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد ببرقية تعزية 
إلــى الرئيس ميشــال تامر 
البرازيل  رئيس جمهورية 
االحتادية الصديقة عبر فيها 

أمير الكويت
الشيخ صباح األحمد الجابر 
الصباح«
الســمو  وكان صاحــب 
األمير الشيخ صباح األحمد 
قد استقبل بقصر بيان صباح 
امس سمو ولي العهد الشيخ 
نواف األحمد، كما اســتقبل 
صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمــد بقصر بيان 
صبــاح امس علــى التوالي 
رئيس مجلس األمة السابق 
مرزوق الغامن وسمو الشيخ 
ناصر احملمد وسمو الشيخ 
جابر املبارك، وذلك في اطار 
املشاورات التقليدية اجلارية 
لتعيــني رئيــس مجلــس 

الوزراء. 
واستقبل صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد 
بقصــر بيان صبــاح امس 
النائب األول لرئيس مجلس 
الــوزراء ووزير اخلارجية 

الشيخ صباح اخلالد.
إلــى ذلك، تســلم صاحب 
الســمو األمير الشيخ صباح 

ســموه عن خالص تعازيه 
وصادق مواساته بضحايا 
الطائــرة  حــادث حتطــم 
الكولومبية بوسط كولومبيا 
والتي أودت بحياة عدد من 
فريــق كــرة قــدم برازيلي 
واصابة آخرين، راجيا سموه 
للضحايا الرحمة وللمصابني 

سرعة الشفاء والعافية.
وبعث ســمو ولي العهد 
الشيخ نواف األحمد ببرقية 
تعزية إلى الرئيس ميشال 
تامــر رئيــس جمهوريــة 
البرازيل االحتادية الصديقة 
ضمنها سموه خالص تعازيه 
وصادق مواساته بضحايا 
الطائــرة  حــادث حتطــم 
الكولومبية بوسط كولومبيا 
والتي كانت تقل فريق كرة 
قدم برازيليا، راجيا سموه 
للضحايا الرحمة وللمصابني 

سرعة الشفاء والعافية.
كمــا بعث ســمو رئيس 
الــوزراء الشــيخ  مجلــس 
جابر املبارك ببرقية تعزية 

مماثلة. 

صاحب السمو خالل لقائه سفير البحرين الشيخ خليفة بن حمد آل خليفة

صاحب السمو خالل استقباله الشيخ صباح اخلالد صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مستقبال مرزوق الغامن  صاحب السمو مستقبال سمو الشيخ ناصر احملمد 

ولي العهد هّنأ املبارك: ليعنكم اهلل 
من أجل مواصلة مسيرة اإلصالح

بعث سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد رسالة تهنئة إلى سمو 
الشيخ جابر املبارك رئيس مجلس الوزراء، وذلك مبناسبة صدور 
األمر األميري بتعيينه رئيسا ملجلس الوزراء وتكليفه بترشيح 

أعضاء الوزارة اجلديدة، هذا نصها:
»سمو األخ الكرمي الشيخ جابر املبارك احلمد الصباح 

رئيس مجلس الوزراء
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،، 

مبناســبة صدور األمر األميري بتعيني سموكم رئيسا ملجلس 
الوزراء وتكليف سموكم بترشيح أعضاء الوزارة اجلديدة فإنه 
يســرنا أن نبعث إلى سموكم بخالص التهاني والتبريكات على 
هذه الثقة الغالية التي أوالها إياكم حضرة صاحب السمو األمير، 
وإذ جندد التهاني لسموكم فإننا نســأل اهلل تبارك وتعالى أن 
يعينكم بقوته وتوفيقه ويكلل بالنجاح والسداد جهودكم في سبيل 
النهوض بأعباء األمانة الكبيرة التي أسندت إليكم من أجل مواصلة 
مسيرة اإلصالح وحتقيق املزيد من التقدم والنماء واالستقرار 
والرخاء لكويتنا الغالية وأهلها األوفياء في ظل التوجيهات السامية 
والقيادة احلكيمة لصاحب السمو االمير الشيخ صباح األحمد 
حفظه اهلل وأبقاه راعيا ملسيرتنا ونهضتنا وقائدا للعمل اإلنساني.

واهلل ولي التوفيق.

األمير تلقى دعوة 
من العاهل البحريني 

حلضور القمة اخلليجية 
وعزى رئيس البرازيل 

بضحايا الطائرة


