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استقبل سمو 
ولي العهد الشيخ 
نـــــواف األحــمــد 
اجلــابــر الصباح 
حفظه الله بقصر 
بيان صباح أمس  
نــــائــــب رئــيــس 
مجلس الـــوزراء 
ووزير اخلارجية 
ــخ صــبــاح  ــي ــش ال
اخلـــالـــد احلــمــد 
الـــصـــبـــاح. كما 
ــل سمو  ــب ــق ــت اس
ولي العهد حفظه 
الله بقصر بيان 
نــــائــــب رئــيــس 
مجلس الـــوزراء 
ووزيــر الداخلية 
ــد  ــال الـــشـــيـــخ خ
اجلراح الصباح. 
واســتــقــبــل سمو 
ولي العهد حفظه 
الله بقصر بيان 
نــــائــــب رئــيــس 
مجلس الـــوزراء 
ــة  ــدول ــــر ال ووزي
لــشــؤون مجلس 
ــس  الــــــــوزراء أن

خالد الصالح. 

نعى الديوان األميري زوجة الشيخ فيصل محمد 
عبدالعزيز املالك الصباح حيث قــال : بسم الله 
الرحمن الرحيم ينعى الديوان األميري املغفور لها 
باشا عبدالله حبيني املطيري زوجة الشيخ فيصل 
محمد عبدالعزيز املالك الصباح عن عمر يناهز 60 
عاما وسيوارى جثمانها الثرى بعد صالة عصر 

أمس .
ــا لله وإنـــا إلــيــه راجــعــون.* عــزاء  وتــابــع : إن
ـ قصر بيان هاتف  الرجال: ديوان أسرة آل صباحـ 
25398888 )يــوم االثنني فقط(  عــزاء النساء: 
الــشــهــداء قطعة 2 شــارع 205 منزل 82 هاتف 

 .25231525

استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف 
األحمد اجلابر الصباح حفظه الله بقصر 
بيان صباح أمــس  رئيس مجلس األمة 

مرزوق علي الغامن.
كما استقبل سمو ولي العهد حفظه 

الــلــه بقصر بــيــان سمو الشيخ جابر 
املــبــارك احلمد الصباح رئيس مجلس 

الوزراء. 
كما استقبل سمو ولي العهد الشيخ 
ــواف األحــمــد اجلــابــر الصباح حفظه  ن

الــلــه بقصر بــيــان صــبــاح أمـــس  نائب 
رئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية 
الشيخ صباح اخلالد احلمد الصباح و 
وزير خارجية جمهورية بولندا ياتزيك 
تشابوتوفيتش والوفد املرافق له وذلك 

مبناسبة زيارته للبالد.
ــة رئــيــس املــراســم  ــل ــاب ــق ــر امل ــض ح
والتشريفات بديوان سمو ولي العهد 
الشيخ مبارك صباح السالم احلمود 

الصباح.

صاحب السمو تلقى برقية تهنئة من وليد جنبالط 

سمو أمير البالد يهنئ رئيس 
األوروغواي بالعيد الوطني

بعث حضرة صاحب السمو 
ــر الــبــالد الــشــيــخ صباح  ــي أم
األحمد اجلابر الصباح حفظه 
الله ورعــاه ببرقية تهنئة إلى 
فخامة الرئيس تاباري فازكيز 
رئيس جمهورية األوروغــواي 
الصديقة عبر فيها سموه حفظه 
الله عن خالص تهانيه مبناسبة 
العيد الوطني لبالده متمنيا 
سموه لفخامته موفور الصحة 
والعافية وللبلد الصديق دوام 

التقدم واالزدهار.
ـــي العهد  ــث ســمــو ول ــع وب
الشيخ نــواف األحــمــد اجلابر 
الصباح حفظه الــلــه ببرقية 
تهنئة إلـــى فــخــامــة الرئيس 
تاباري فازكيز رئيس جمهورية 
األوروغـــــواي الصديقة عبر 
فيها سموه عن خالص تهانيه 
مبناسبة العيد الوطني لبالده 
راجيا سموه لفخامته موفور 

الصحة والعافية.
كما بعث سمو الشيخ جابر 
املبارك احلمد الصباح رئيس 
ــــوزراء حفظه الله  مجلس ال

ببرقية تهنئة مماثلة. 
وتــلــقــى حـــضـــرة صــاحــب 
السمو أمير البالد الشيخ صباح 
األحمد اجلابر الصباح حفظه 
الــلــه ورعـــاه برقية تهنئة من 
ســعــادة ولــيــد جنبالط رئيس 
احلــزب التقدمي االشتراكي - 

اجلمهورية اللبنانية الشقيقة 
أعــرب فيها عن خالص تهانيه 
بتعافي ســمــوه رعـــاه الــلــه من 
العارض الصحي سائال املولى 
تــعــالــى ان يـــدمي عــلــى سموه 
حفظه الله موفور الصحة ومتام 
العافية.هذا وقــد بعث حضرة 
صاحب السمو أمير البالد الشيخ 

صباح االحمد اجلابر الصباح 
حفظه الله ورعاه ببرقية شكر 
جوابية ضمنها سموه حفظه 
الله خالص شكره وتقديره على 
ما أعــرب عنه من تهان وطيب 
املشاعر وصادق الدعاء متمنيا 
سموه رعاه الله له دوام الصحة 

وموفور العافية.

سمو أمير البالد

الديوان األميري ينعى زوجة الشيخ 
فيصل محمد عبدالعزيز املالك الصباح

استقبل وزير خارجية بولندا

الوزراء رئيس  وسمو  األمة  مجلس  رئيس  يستقبل  العهد  ولي  سمو 

.. سمو ولي العهد مستقبالً مرزوق الغامن

.. وسموه مستقبالً ياتزيك ووفده املرافق

انطلقت أمس  األحد فعاليات مترين )األسد املتأهب 
2019( بتنظيم اردنــي-امــريــكــي ومشاركة قوات 

مسلحة من 27 دولة بينها قوات من اجليش الكويتي.
وقال املتحدث اإلعالمي باسم املناورات العميد في 
ــي محمد ثلجي في مؤمتر صحفي إن  اجليش االردن
التمرين الذي يستمر حتى اخلامس من سبتمبر املقبل 
تتخلله عمليات حــول )مكافحة اإلرهـــاب( و)سبل 

تعزيز أمن احلدود( مبشاركة ثمانية آالف عسكري.
وأكد ثلجي أهمية التمرين في تعزيز قدرات القوات 
املسلحة املشاركة من مختلف صنوف وأنواع األسلحة 
على العمل معا في مواجهة عدو واحــد موضحا أن 
سيناريو التمرين سيحاكي الواقع مبا متليه الظروف 

والتحديات التي تواجه اإلقليم والعالم.
ــاورات العسكرية ستتضمن  وأشـــار إلــى أن املــن
تدريبات ومتارين تعزز مركز إدارة األزمــات عبر 
التعامل مع األزمات التي قد تظهر في امليدان العسكري 
كأزمة الالجئني وانتشار األوبئة وحركة السكان 

احملليني ونقص املواد الغذائية.
وذكر أن للمرأة العسكرية دور بارز في فعاليات 
)األسد املتأهب( بهدف تعزيز دور املرأة في القيادة 
العامة وفي مختلف مواقع العمل العسكري موضحا 
أن »األمن السيبراني« سيحظى باهتمام باعتباره من 

التهديدات غير التقليدية.
وبحسب بيان للجيش األردني فإن مترين )األسد 
املتأهب( يهدف إلى تعزيز التعاون والعمل املشترك 
ـــدول املــشــاركــة فــي مــجــال مكافحة اإلرهـــاب  بــني ال
ــدود  ــرس احل ــدرات األمــنــيــة لــقــوات ح ــق وتــطــويــر ال
والتدريب على العمليات التقليدية وغير التقليدية 
وتعزيز قدرات االستجابة للتهديدات األمنية من خالل 

عمليات االتصال واملعلومات.
ومن املقرر أن تنفذ املناورات العسكرية في ميادين 
ومراكز ومــدارس التدريب التابعة للقوات املسلحة 
ــواع االسلحة البرية  األردنــيــة مبشاركة مختلف أن

واجلوية والبحرية.

اجليش الكويتي يشارك بفعاليات
 مترين »األسد املتأهب« في األردن

سمو ولي العهد مستقبالً سمو رئيس مجلس الوزراء

الوزراء« مجلس  و»شؤون  والداخلية  اخلارجية  وزراء  ومستقباًل   ..

وسموه مستقبالً وزير الداخلية سموه مستقبال الشيخ صباح اخلالد

وسموه خالل لقاء أنس الصالح


