
الرياض - واس
بيين  ا�شتقبييل �شاحييب ال�شمييو امللكييي الأميير �شلمييان 

عبدالعزيييز اآل �شعييود، ويل العهييد نائييب رئي�س جمل�س 

الييوزراء وزير الدفاع، يف مكتبه بق�شر اليمامة بالريا�س 

يييوم اخلمي�س 1 ربيييع الأول 1435هي املوافييق 2 يناير 

2014م، �شفييراء خييادم احلرمييني ال�شريفييني املعينييني 

لييدى عييدد من الييدول ال�شقيقيية وال�شديقة وهييم: معايل 

ال�شفيير اإبراهيييم بن �شعييد الرباهيم املعييني لدى مملكة 

بيين عبدالرحميين  الدكتييور حممييد  ال�شويييد، وال�شفيير 

الب�شيير املعييني لدى دوليية الإمييارات العربييية املتحدة، 

وال�شفيير الدكتور عبدالرحميين بن حممد اجلديع املعني 

لييدى اململكيية املغربييية، وال�شفيير في�شل بيين ح�شن بن 

طييراد املندوب الدائم لوفييد اململكة لييدى الأمم املتحدة 

يف جنيييف، وال�شفر الدكتور �شامي بيين عبداهلل ال�شالح 

املعني لدى اململكة الأردنية الها�شمية، وال�شفر الدكتور 

عبدالرحمن بن غرمييان ال�شهري املعني لدى اجلمهورية 

الإ�شالمييية الإيرانية، وال�شفيير عبدالرحمن بن �شليمان 

الأحمد املعني لدى مملكة بلجيكا. 

وقييد هناأهييم �شمييو ويل العهييد بالثقيية امللكييية الكرمييية 

بتعيينهييم �شفييراء خلييادم احلرمييني ال�شريفييني يف هييذه 

الدول، متمنييياً لهم التوفيق. كما وجههييم �شموه بالعمل 

علييى توطيييد عالقييات تلك الييدول مييع اململكيية العربية 

ال�شعودييية والهتمييام مب�شالح املواطنييني ال�شعوديني 

يف اخلييارج. وقييد اأعرب ال�شفييراء عن اعتزازهييم بالثقة 

امللكييية، داعييني اهلل اأن يكونوا يف خدميية الدين ثم املليك 

والوطيين، واأن يكونوا عند ح�شن ظيين القيادة الر�شيدة 

بهم. 

ح�شيير ال�شتقبييال �شاحييب ال�شمو امللكييي الأمر حممد 

بن �شلمان بن عبدالعزيييز، رئي�س ديوان �شمو ويل العهد 

امل�شت�شييار اخلا�ييس ل�شمييوه، ووكيييل وزارة اخلارجية 

ل�شوؤون املرا�شم عزام بن عبدالكرمي القني.

الرياض - واس
ا�شتقبييل �شاحييب ال�شمو امللكييي الأمر �شلمان بيين عبدالعزيييز اآل �شعود، 

ويل العهييد نائييب رئي�ييس جمل�س الييوزراء وزييير الدفاع، يف مكتبييه باملعذر 

يييوم الأحد 04 ربيييع الأول 1435هي املوافق 05 يناير 2014م، معايل قائد 

القيادة املركزية الأمريكية الفريق اأول لويد اأو�شنت والوفد املرافق له. ويف 

بداييية ال�شتقبال رحب �شمو ويل العهد بقائد القيادة املركزية الأمريكية يف 

اململكيية، متمنياً له وملرافقيه طيييب الإقامة. وعرب الفريق اأول لويد اأو�شنت 

ميين جهته عيين �شعادته بزيارة اململكة ولقائه ب�شمييو ويل العهد، منوهاً مبا 

حتظييى به العالقات بييني اململكة والوليات املتحييدة الأمريكية من اهتمام 

قيييادة البلدييين. وجييرى خييالل ال�شتقبييال ا�شتعرا�س اآفيياق التعاون بني 

البلدين، بالإ�شافة اإىل اآخر التطورات يف ال�شرق الأو�شط. 

ح�شيير ال�شتقبييال �شاحييب ال�شمييو امللكييي الأمر �شلمييان بيين �شلطان بن 

عبدالعزيييز نائب وزييير الدفاع، و�شاحييب ال�شمو امللكييي الأمر حممد بن 

�شلمييان بيين عبدالعزيز رئي�س ديييوان �شمييو ويل العهد امل�شت�شييار اخلا�س 

ل�شمييوه، ومعييايل �شفر خييادم احلرمييني ال�شريفني لدى الوليييات املتحدة 

الأمريكييية الأ�شتيياذ عييادل اجلبر، ومعييايل رئي�ييس هيئيية الأركان العامة 

الفريييق اأول ركن ح�شني القبيل، ومعايل نائييب رئي�س هيئة الأركان العامة 

الفريق ركن عبدالرحمن البنيان، ومعايل قائد القوات البحرية الفريق ركن 

دخيييل اهلل الوقداين، ومعييايل قائد قوات الدفاع اجلييوي الفريق ركن حممد 

ال�شحيييم، ومعايل قائييد القوات الربييية الفريق ركن عيد ال�شلييوي، ونائب 

قائييد القوات اجلوية اللواء طيار ركن حممد ال�شعالن، وامللحق الع�شكري 

ال�شعييودي يف وا�شنطن اللواء طيار ركن اأحمييد القحطاين. فيما ح�شره من 

اجلانييب الأمريكييي القائم باأعمييال ال�شفييارة الأمريكية بالريا�ييس تيموثي 

لينييدر كينغ، ونائب م�شاعد وزير الدفاع ل�شيا�شة ال�شرق الأو�شط الدكتور 

ماثيو �شبينن�س، ونائب م�شاعد وزير اخلارجية بريت ماك غورك، ورئي�س 

بعثة التدريب الأمريكية اللواء توما�س هاروود.

الرياض - واس
اأ�شييدر خادم احلرمييني ال�شريفني 

عبدالعزيييز  بيين  عبييداهلل  امللييك 

اآل �شعييود حفظه اهلل، اأمره الكرمي 

قا�شييياً   )40( وتعيييني  برتقييية 

بييوزارة العدل يف خمتلف درجات 

ال�شلك الق�شائييي. واأو�شح معايل 

وزييير العييدل الدكتييور حممييد بن 

الأميير  اأن  العي�شييى  عبدالكييرمي 

الدعييم  �شييياق  يف  ياأتييي  الكييرمي 

املتوا�شييل ميين خييادم احلرمييني 

ال�شريفييني ملرفق الق�شيياء، �شائاًل 

املييوىل عز وجييل اأن َيجييزَي خادم 

احلرمييني ال�شريفني خر اجلزاء، 

الكييوادر  جهييود  يف  يبييارك  واأن 

الق�شائييية لتكييون كما هييو العهد 

ال�شطييالع  م�شتييوى  علييى  بهييا 

مب�شوؤوليتها ال�شرعية والوطنية.
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األخيــــرة

ويل العهد ي�ضتقبل �ضفراء خادم 

احلرمني ال�ضريفني املعينني لدى عدد 

من الدول ال�ضقيقة وال�ضديقة

خادم احلرمني ال�ضريفني 

ياأمر برتقية وتعيني

)40( قا�ضيا بوزارة العدل

ا�ضتعر�ضا اآفاق التعاون بني البلدين

ويل العهد ي�ضتقبل قائد القيادة املركزية 
الأمريكية

اجلمعة 9 ربيع األول  1435 هـ       10 يناير 2014 م
ال�سنة 91      العدد 4496          

ويل العهد 
ي�ضتقبل امللحق 

الع�ضكري 
الهندي

الرياض - واس
ا�شتقبييل �شاحييب ال�شمييو امللكييي الأميير �شلمييان بيين عبدالعزيز 

اآل �شعود، ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع، يف 

مكتبه بالريا�س يوم الأربعاء 29 �سفر 1435هي املوافق 01 يناير 

2014م، امللحييق الع�شكري يف ال�شفييارة الهندية بالريا�س العقيد 

اجيياي كومييار، مبنا�شبة انتهاء فييرتة عمله، وامللحييق الع�شكري 

اجلديد املعني يف ال�شفارة الهندية بالريا�س العقيد غوربال �شينغ. 

ح�شيير ال�شتقبال �شاحييب ال�شمو امللكي الأميير حممد بن �شلمان 

ابيين عبدالعزيز، رئي�س ديوان �شمييو ويل العهد امل�شت�شار اخلا�س 

ل�شموه. 
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