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رئيس مجلس األمة عقد مباحثات
مع رئيسة مجلس النواب اإلسباني
ع �ق��د رئ �ي��س م �ج �ل��س األم � ��ة م � ��رزوق ع �ل��ي ال �غ��ان��م
وال��وف��د البرلماني ال�م��راف��ق ل��ه مباحثات رسمية
م��ع رئيسة مجلس ال�ن��واب اإلسباني ميريتشيل
باتيت في العاصمة (مدريد) اليوم الخميس.
ويأتي ذلك على هامش مشاركة الغانم في مؤتمر
االت �ح��اد ال�ب��رل�م��ان��ي ال��دول��ي ال � �� 143ال ��ذي تنطلق
أعماله اليوم الجمعة وتستمر حتى يوم الثالثاء
المقبل.
وج ��رى خ ��الل ال�م�ب��اح�ث��ات اس �ت �ع��راض ال�ع��الق��ات
الثنائية بين البلدين الصديقين وس�ب��ل تعزيز

آف��اق التعاون بين مجلس األم��ة ومجلس النواب
اإلسباني بما يخدم مصلحة الجانبين.
وتطرقت المباحثات أيضا إلى القضايا والملفات
ذات االه� �ت� �م ��ام ال �م �ش �ت��رك إل � ��ى ج ��ان ��ب ت� �ط ��ورات
األوض � ��اع ع �ل��ى ال�م�س�ت��وي�ي��ن اإلق �ل �ي �م��ي وال��دول��ي
ف�ي�م��ا ش �ه��دت أي �ض��ا ت �ب��ادل وج �ه��ات ال�ن�ظ��ر ح��ول
الموضوعات التي ستطرح للنقاش خالل مؤتمر
االتحاد البرلماني الدولي الذي تستضيفه مدريد.
وع�ق��ب ال�م�ب��اح�ث��ات س�ج��ل ال�غ��ان��م كلمة ش�ك��ر في
سجل ش��رف كبار ال��زوار في البرلمان اإلسباني.

وحضر المباحثات أمين سر الشعبة البرلمانية
ال �ن��ائ��ب ال��دك �ت��ور ح�م��د ال�م�ط��ر وأم �ي��ن ال�ص�ن��دوق
النائب سلمان الحليلة العازمي وعضو الشعبة
ال �ن��ائ��ب أس ��ام ��ة ال� �م� �ن ��اور وس �ف �ي��ر ال �ك��وي��ت ل��دى
إسبانيا عيادة السعيدي.
ووص��ل الغانم وال��وف��د ال�م��راف��ق ل��ه إل��ى العاصمة
االس �ب��ان �ي��ة أم ��س األرب� �ع ��اء ل�ل�م�ش��ارك��ة ف��ي أع�م��ال
م��ؤت�م��ر االت �ح��اد ال�ب��رل�م��ان��ي ال��دول��ي ال � �� 143ال��ذي
يفتتحه ملك إسبانيا ال�ع��اه��ل فيليبي ال�س��ادس
ويقام على أرض المعارض في مدريد.

رئيس مجلس األمة خالل لقائه رئيسة مجلس النواب اإلسباني

شهد تخريج الدورة الـ  11من ضباط الصف الجامعيني

العلي للضباط الجدد :حافظوا على األمن واألمان

الشيخ ثامر العلي والشيخ فيصل النواف خالل حفل التتويج

أقيم أم��س بأكاديمية سعد العبدالله للعلوم
األمنية حفل تخريج كوكبة جديدة من ضباط
الصف المتخصصين ،ممن أتموا الدورة ال� 11
ضباط الصف الجامعيين لترقيتهم الى رتبة
مالزم والتي عقدت خالل الفترة من 2021/8/1
وحتى .2021/10/7
وح�ض��ر حفل التخريج وزي��ر ال��داخ�ل�ي��ة وزي��ر
ال��دف��اع ب��اإلن��اب��ة ال�ش�ي��خ ث��ام��ر ال�ع�ل��ي ووك�ي��ل
وزارة الداخلية الفريق الشيخ فيصل النواف
والوكيل المساعد لشؤون التعليم والتدريب
ب ��اإلن ��اب ��ة ال � �ل� ��واء ن ��اص ��ر ب��ورس �ل��ي وق� �ي ��ادات
وضباط قطاع التعليم والتدريب.
وجال وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي يرافقه
ق�ي��ادات قطاع التدريب والتعليم على مرافق
أكاديمية سعد العبد الله للعلوم األمنية.
وأث�ن��ى العلي على الجدية والحماس والقوة
ال �ب��دن �ي��ة وال �ت��دري �ب �ي��ة ال �ع��ال �ي��ة ال �ت ��ي ق��دم�ه��ا
ً
ال�ط�ل�ب��ة ف��ي ال �ع ��روض ،م�ت�م�ن�ي��ا ل�ه��م التوفيق
لكي ينضموا إل��ى المنظومة األمنية والعين
الساهرة لخدمة الوطن والمحافظة على أمنه
واستقراره.

عائلـة البغلـي

يتقدمون بجـزيـل الشگر وعظيم االمتنـــان إلى
مقام ح�سرة �ساحب ال�سمو اأمري البالد

جانب من العرض العسكري

عائلتا ال�ش ّراف ود�شتي

ال�سيخ /نــواف الأحـمـد اجلابر ال�سـبـاح

يتقدمون

و�سمو ويل العهد الأمني

بجزيل الشكر ووافر اإلمتنان

ال�سيخ /م�سـعل الأحـمد اجلابر الـ�سـبـاح
ومعايل رئي�س جمل�س الأمة

ال�سيد /مــرزوق علـي ثـنـيـــان الـغـانــم
و�سمو رئي�س جمل�س الوزراء

ال�سيخ� /سبـاح اخلالـد احلمـد ال�سباح
وإلى السادة الشيوخ والوزراء وأعضـاء مجلسي األمة والبلدي الكرام ولكل من
تفضل مبواساتنا سواء باحلضور شخصي ًا أو بالنشر بالصحف أو باالتصال
هاتفي ًا أو برقي ًا يف وفاة فقيدنا الغالي املغفور له بإذن اهلل تعالى

حممد طاهر حممد البغلي
سائلني اهلل العلي القدير أال يريهم مكروه بعزيز

لكل من قدم واجب العزاء واملواساة
بفقيدتنا املرحومة املغفور لها بإذن اهلل تعالى

احلاجة /رقية ح�شني د�شتي
زوجة /عبدال ّلطيف ح�شن ال�ش ّراف
سواء باحلضور شخصي ًا أو باإلتصال هاتفي ًا أو برقي ًا
أو عبر وسائل التواصل اإلجتماعي أو بالنشر بالصحف
سائلني اهلل العلي القدير أن يجزيهم خير اجلزاء
وأن اليريهم مكروه ًا بعزيز

