
الغامن يهنئ نظراءه في 
الكونغو وإمارة ليختنشتاين 

باألعياد الوطنية 

بعث رئ��ي��س مجلس األم���ة م���رزوق ال��غ��امن أمس 
األربعاء ببرقيتي تهنئة إلى رئيس املجلس الوطني 
في جمهورية الكونغو أيزيدور مفوبا ورئيس مجلس 
الشيوخ بيير نغولو وذل��ك مبناسبة العيد الوطني 

لبلدهما.
 كما بعث الغامن ببرقية تهنئة إلى رئيس البرملان في 
إمارة ليختنشتاين ألبيرت فريك وذلك مبناسبة العيد 

الوطني لبلده.
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»التجارة«: استمرار احلمالت الرقابية خالل أيام العيد للتأكد من عدم استغالل املستهلك
اكدت وزارة التجارة والصناعة أمس االربعاء 
استمرار احلمالت الرقابية على االس��واق خالل 
ايام عيد االضحى املبارك والتأكد من عدم استغالل 

املستهلك.

 وق��ال��ت التجارة ف��ي بيان صحفي ان قطاع 
الرقابة وحماية املستهلك بالوزارة وضع اخلطط 
الالزمة ملنع اي منشأة جتارية من االحتكار او 
الغش في السلع واخلدمات مؤكدة احلرص على 

حصول املستهلك على حقوقه خالل شرائه السلع 
وأنها لن تتوانى عن محاسبة من يتجاوز القانون.

 وأوضحت ان انتشار قطاع الرقابة سيكون 
من خالل فرق الطوارئ املتواجدة في احملافظات 

كطوارئ منطقة الصديق ومجمع الكوت وشبرة 
خضار بالصليبية مبينة ان القطاع وف��ر طرق 
للمستهلك في تقدمي الشكاوي عبر اخلط الساخن 

او على مواقع التواصل االجتماعي.

أمير البالد يستقبل ولي العهد والغامن واحملمد واملبارك وسفير كندا واجلاسم

أمير البالد مستقبالً ولي العهد

مرزوق الغامن

ولي العهد يستقبل الغامن واملبارك واحملمد واخلالد واجلراح

سموه مستقبالً جابر املبارك

سموه مستقبالً الغامن

استقبل صاحب السمو أمير البالد الشيخ 
صباح األحمد بقصر بيان صباح أمس سمو ولي 

العهد الشيخ نواف األحمد.

كما استقبل سموه بقصر بيان صباح أمس 
رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن.

واستقبل سموه بقصر بيان صباح أمس سمو 

الشيخ ناصر احملمد.
ك��م��ا استقبل س��م��وه بقصر ب��ي��ان صباح 
أمس سمو الشيخ جابر املبارك رئيس مجلس 

الوزراء.
واستقبل سموه بقصر بيان ظهر أمس سفير 
كندا ل��دى دول��ة الكويت م��ارت��ن م��ورو وذل��ك 

مبناسبة انتهاء فترة مهام عملها سفيرا لبالدها.
كما استقبل سموه بقصر بيان ظهر أمس 
رئيس مجلس إدارة شركة اخلطوط اجلوية 

الكويتية يوسف اجلاسم.
حضر املقابلتن نائب وزير شؤون الديوان 

األميري الشيخ محمد العبدالله.

سموه هنأ رئيس الهند بذكرى استقالل بالده

أمير الكويت يهنئ رئيس الكونغو وأمير 
ليختنشتاين بالعيد الوطني لبلديهما

بعث صاحب السمو أمير البالد الشيخ 
صباح األحمد ببرقية تهنئة الى الرئيس رام 
ناث كوفند رئيس جمهورية الهند عبر فيها 
سموه عن خالص تهانيه مبناسبة ذكرى 
استقالل بالده متمنيا سموه له موفور الصحة 

والعافية وللبلد دوام التقدم واالزدهار.
 وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد 
ببرقية تهنئة ال��ى الرئيس رام ن��اث كوفند 
رئيس جمهورية الهند عبر فيها سموه عن 
خالص تهانيه مبناسبة ذكرى استقالل بالده 

راجيا سموه له موفور الصحة والعافية.
 كما بعث سمو الشيخ جابر املبارك رئيس 

مجلس الوزراء ببرقية تهنئة مماثلة.
وبعث صاحب السمو أمير البالد الشيخ 
صباح األح��م��د ببرقية تهنئة ال��ى الرئيس 
دينيس س��اس��و نغيسو رئ��ي��س جمهورية 
الكونغو عبر فيها سموه عن خالص تهانيه 
مبناسبة العيد الوطني لبالده متمنيا سموه 
له موفور الصحة والعافية وللبلد دوام التقدم 

واالزدهار.
وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد 

ببرقية تهنئة ال��ى الرئيس دينيس ساسو 
نغيسو رئيس جمهورية الكونغو ضمنها 
سموه خالص تهانيه مبناسبة العيد الوطني 
ل��ب��الده متمنيا س��م��وه ل��ه م��وف��ور الصحة 

والعافية.
كما بعث سمو الشيخ جابر املبارك رئيس 

مجلس الوزراء ببرقية تهنئة مماثلة.
وبعث صاحب السمو أمير البالد الشيخ 
صباح األح��م��د ببرقية تهنئة إل��ى صاحب 
السمو األم��ي��ر هانز آدم الثاني أمير إم��ارة 
ليختنشتاين عبر فيها سموه ع��ن خالص 
تهانيه مبناسبة العيد الوطني لبالده متمنيا 
لسموه موفور الصحة والعافية وللبلد دوام 

التقدم واالزدهار.
 وب��ع��ث سمو ول��ي العهد الشيخ ن��واف 
األحمد ببرقية تهنئة إلى صاحب السمو األمير 
هانز آدم الثاني أمير إمارة ليختنشتاين عبر 
فيها سموه عن خالص تهانيه مبناسبة العيد 
الوطني لبالده راجيا لسموه موفور الصحة 
والعافية.  كما بعث سمو الشيخ جابر املبارك 

رئيس مجلس الوزراء ببرقية تهنئة مماثلة.

سموه تلقى اتصاال هاتفيا من ملك األردن

سمو األمير يتلقى برقيات تعزية 
من اردوغان وسلطان آل نهيان 

ورئيس إقليم كردستان
تلقى صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح 
األحمد برقية تعزية من الرئيس رج��ب طيب 
اردوغان رئيس اجلمهورية التركية عبر فيها عن 
خالص تعازية وصادق مواساته بوفاة املغفور 
لها ب��إذن الله تعالى الشيخة فريحة االحمد 
سائال املولى عز وجل ان يتغمدها بواسع رحمته 

ويسكنها فسيح جناته.
 هذا وقد بعث صاحب السمو أمير البالد الشيخ 
صباح األحمد ببرقية شكر جوابية للرئيس رجب 
طيب اردوغان رئيس اجلمهورية التركية اعرب 
فيها سموه عن خالص شكره على ما عبر عنه من 
صادق املشاعر واملواساة وخالص الدعاء متمنيا 

سموه له موفور الصحة والعافية.
وتلقى صاحب السمو أمير ال��ب��الد الشيخ 
ص��ب��اح األح��م��د برقية تعزية م��ن نيجيرفان 
ب��ارزان��ي رئ��ي��س حكومة إقليم ك��ردس��ت��ان - 
جمهورية العراق عبر فيها عن خالص تعازيه 
وص��ادق مواساته بوفاة املغفور لها بإذن الله 
تعالى الشيخة فريحة األحمد اجلابر الصباح 
سائال املولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته 

ويسكنها فسيح جناته.
وقد بعث صاحب السمو أمير البالد الشيخ 
صباح األحمد ببرقية شكر جوابية أعرب فيها 
سموه عن خالص شكره على ما عبر عنه معاليه 

من صادق املشاعر واملواساة وخالص الدعاء.

وتلقى صاحب السمو أمير ال��ب��الد الشيخ 
صباح األحمد برقية تعزية من اخيه سمو الشيخ 
سلطان بن زاي��د آل نهيان ممثل صاحب السمو 
رئيس دولة االمارات العربية املتحدة عبر فيها 
عن خالص تعازيه وص��ادق مواساته بوفاة 
املغفور لها ب��إذن الله تعالى الشيخة فريحة 
االحمد اجلابر الصباح سائال املولى عز وجل ان 

يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته.
وقد بعث صاحب السمو أمير البالد الشيخ 
صباح األحمد ببرقية شكر جوابية اعرب فيها 
سموه عن خالص شكره على ما عبر عنه سموه 

من صادق املشاعر واملواساة وخالص الدعاء.
وتلقى صاحب السمو أمير ال��ب��الد الشيخ 
صباح األحمد صباح أم��س اتصاال هاتفيا من 
أخيه صاحب اجلاللة الهاشمية امللك عبدالله 
الثاني إبن احلسن ملك اململكة األردنية الهاشمية 
عبر فيه عن خالص تعازيه وص��ادق مواساته 
ب��وف��اة املغفور لها ب��إذن الله تعالى الشيخة 
فريحة األحمد اجلابر الصباح سائال جاللته 
امل��ول��ى ع��ز وج��ل أن يتغمدها ب��واس��ع رحمته 

ويسكنها فسيح جناته.
 وقد أع��رب سموه عن خالص شكره على ما 
عبر عنه جاللته من ص��ادق املشاعر واملواساة 
وخالص الدعاء مبتهال سموه إلى املولى تعالى 

أن يحفظ جاللته وأن ال يريه مكروها بعزيز.

استقبل سمو ول��ي العهد الشيخ نواف 
األح��م��د بقصر ب��ي��ان ص��ب��اح أم��س رئيس 

مجلس االمة مرزوق الغامن.
واستقبل سمو ول��ي العهد بقصر بيان 

ص��ب��اح أم��س سمو الشيخ ج��اب��ر امل��ب��ارك 
رئيس مجلس الوزراء.

واستقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف 
األحمد بقصر بيان صباح أمس سمو الشيخ 

ناصر احملمد.
واستقبل سمو ول��ي العهد بقصر بيان 
صباح أمس نائب رئيس مجلس ال��وزراء 

ووزير اخلارجية الشيخ صباح اخلالد.

كما استقبل سموه بقصر بيان صباح 
أمس نائب رئيس مجلس ال��وزراء ووزير 
الداخلية ووزير الدفاع باإلنابة الشيخ خالد 

اجلراح.

ولي العهد مستقبالً الغامن

رئيس مجلس الوزراء يستقبل رئيسة جمعية الصحافيني

استقبل سمو الشيخ جابر املبارك 
رئيس مجلس ال��وزراء في قصر بيان 
أمس رئيسة جمعية الصحافين فاطمة 
العيسى وأم��ن س��ر اجلمعية عدنان 
ال��راش��د وأم���ن ع���ام امل��ج��ل��س األع��ل��ى 

للتخطيط والتنمية ال��دك��ت��ور خالد 
مهدي.

ومت خ��الل اللقاء اس��ت��ع��راض عدد 
من القضايا التنموية احليوية وأهمية 
معاجلتها وتسويقها انطالقا من روح 

املسؤولية واالخ��ت��ص��اص والتأكيد 
على دور مؤسسات املجتمع املدني في 
دعم وابراز خطط التنمية وتعزيز أداء 
املؤسسات احلكومية حتقيقا لآلمال 

واملطالب التي ينشدها املجتمع.

املبارك مستقبالً فاطمة العيسى

اجليش:  يفرج عن العسكريني املوقوفني انضباطيًا
مبناسبة عيد األضحى امل��ب��ارك وبناًء 
على توجيهات معالي النائب األول لرئيس 
مجلس ال��وزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر 
ص��ب��اح األح��م��د الصباح ، أص���در سعادة 
رئيس األركان العامة للجيش الفريق الركن 
محمد خالد اخلضر ، ق��راراً بهذه املناسبة 
أمر فيه باإلفراج عن العسكرين املوقوفن 

إنضباطياً .

وتأتي ه��ذه اللفتة الكرمية إمي��ان��اً من 
معاليه ، مب��ش��ارك��ة أب��ن��ائ��ه العسكرين 
ألهاليهم فرحة العيد ، وبهذه املناسبة هنأ 
معالي النائب األول لرئيس مجلس الوزراء 
ووزي��ر الدفاع أبناءه العسكرين،  متمنيا 
من الله العلي القدير أن يعيد هذه املناسبة 
السعيدة على اجلميع باخلير واليمن 
وال��ب��رك��ات ، وأن ي��دمي على وطننا نعمة 

األم��ن واألم��ان والعزة والرفعة حتت ظل 
قيادة حضرة صاحب السمو أمير البالد 
القائد األعلى للقوات املسلحة الشيخ صباح 
األحمد اجلابر الصباح حفظه الله ورعاه 
، وسمو ول��ي العهد الشيخ ن��واف األحمد 
اجلابر الصباح حفظه الله وسمو الشيخ 
جابر املبارك احلمد الصباح رئيس مجلس 

الوزراء حفظه الله .


