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رئيس الوزراء استقبل قيادات «الداخلية» و«احلرس»

اســتقبل ســمو الشيخ 
رئيــس  النــواف  أحمــد 
مجلس الــوزراء في قصر 
السيف نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير الدفاع ووزير 
الداخلية بالوكالة الشــيخ 
طــالل اخلالد يرافقه وكيل 
وزارة الداخلية الفريق أنور 
البرجــس ورئيــس جهاز 
أمن الدولة الفريق الشيخ 
ســالم النــواف ومدير عام 
اإلدارة العامــة للتحقيقات 
اللواء فهد الدوسري ووكيل 
الوزارة املســاعد لشــؤون 
املــرور والعمليــات اللواء 
جمــال الصايــغ ووكيــل 
الوزارة املســاعد لشــؤون 
أمــن املنافذ اللواء منصور 
الوزارة  العوضي ووكيــل 
املساعد لشؤون اجلنسية 
واجلوازات فواز املشــعان 
الوزارة املســاعد  ووكيــل 
للشؤون املالية واخلدمات 
املســاندة الشــيخ حمــود 
مبــارك الصبــاح ووكيــل 
الوزارة املســاعد لشــؤون 
األمن العام اللواء عبداهللا 
الرجيــب ووكيــل الوزارة 
املســاعد لشــؤون األمــن 
اخلــاص اللــواء عبــداهللا 
سفاح املال ووكيل الوزارة 
املســاعد لشــؤون األمــن 
اجلنائي اللواء حامد مناحي 
املطيري والوكيل املساعد في 
مكتب وزير الداخلية اللواء 
حامد أحمد البالول ووكيل 
الوزارة املســاعد لشــؤون 
اللواء  التعليــم والتدريب 

العميد م.عصام نايف عصام 
ومدير ديوان نائب رئيس 
احلرس الوطني العميد أحمد 

عبدالرحمن عبداللطيف.
حيــث نقلــوا حتيــات 
وتهنئة سمو الشيخ سالم 
العلــي رئيــس احلــرس 
الوطني الى ســمو رئيس 
مجلس الوزراء بنيل الثقة 
السامية وتشكيل احلكومة 
اجلديدة، معربني لسموه عن 
خالص التمنيات بالتوفيق 

والنجاح.
مــن جانــب آخــر، بعث 
رئيس مجلس الوزراء سمو 
الشيخ أحمد النواف ببرقية 
تهنئة إلــى الرئيس جوكو 
ويدودو رئيــس جمهورية 
إندونيسيا الصديقة مبناسبة 

العيد الوطني لبالده. 

وبعــث رئيــس مجلس 
الوزراء سمو الشيخ أحمد 
النــواف ببرقيــة تهنئــة 
إلــى الرئيس علــي بونغو 
أوندميبا رئيس جمهورية 
الغابون الصديقة مبناسبة 

العيد الوطني لبالده.
كما بعث رئيس مجلس 
الوزراء سمو الشيخ أحمد 
إلى  النواف ببرقية تعزية 
الفريق أول ركن عبدالفتاح 
البرهان عبدالرحمن رئيس 
مجلس الســيادة االنتقالي 
الســـــــودان  بجمهوريــة 
الشــــقيقة، ضمنها سموه 
خالــص تعازيــه وصادق 
مواساته بضحايا الفيضانات 
التــي اجتاحــت عــددا من 
املناطــق فــي جمـــهورية 

السودان الشقيقة.

سموه هنأ رئيسي إندونيسيا والغابون بالعيد الوطني

سمو الشيخ أحمد النواف مع الفريق ركن م.هاشم الرفاعي وقيادات احلرس الوطني

سمو الشيخ أحمد النواف خالل استقباله الشيخ طالل اخلالد وقيادات «الداخلية»

بدر محمد البالول.
وأعــرب ســمو رئيــس 
مجلس الوزراء عن خالص 
تهانيــه للقياديــني الذيــن 
تسلموا مناصبهم اجلديدة، 
التوفيــق  لهــم  متمنيــا 

والنجاح.
حضر املقابلة مدير مكتب 
سمو رئيس مجلس الوزراء 

حمد بدر العامر.
كما استقبل سمو الشيخ 
أحمد النواف رئيس مجلس 
الــوزراء وكيــل احلــرس 
الوطني الفريق ركن م.هاشم 
الرفاعي واملعاون للعمليات 
والتدريب اللواء ركن فالح 
شجاع فالح ومدير ديوان 
سمو رئيس احلرس الوطني 
العميد ثابــت عتيق جزاع 
واملعاون لإلســناد اإلداري 


