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األمير هّنأ ملك إسبانيا 

ورئيس غينيا بعيدي بلديهما
بعث صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد ببرقية 
تهنئة إلى صاحب اجلاللة امللك فيليب دي بوربون ملك 
مملكة اس����بانيا الصديقة عبر فيها س����موه عن خالص 
تهانيه مبناسبة العيد الوطني ململكة إسبانيا الصديقة، 
متمنيا جلاللته موفور الصحة والعافية وململكة إسبانيا 
وشعبها الصديق كل الرقي واالزدهار. وبعث سمو ولي 
العهد الشيخ نواف األحمد ببرقية تهنئة إلى امللك فيليب 
دي بوربون، ضمنها سموه خالص تهانيه مبناسبة العيد 
الوطني ململكة إسبانيا الصديقة، متمنيا جلاللته موفور 
الصحة والعافية.  كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء 

الشيخ جابر املبارك ببرقية تهنئة مماثلة.
هذا، وبعث صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
ببرقي����ة تهنئة إلى الرئيس تي����ودورو أوبيانغ نغوميا 
مباسوغو رئيس جمهورية غينيا االستوائية الصديقة، 
عبر فيها سموه عن خالص تهانيه مبناسبة العيد الوطني 
لبالده، متمنيا له موفور الصحة والعافية وللبلد الصديق 

دوام التقدم واالزدهار. 
وبعث س����مو ولي العهد الشيخ نواف األحمد ببرقية 
تهنئة إلى الرئيس تيودورو أوبيانغ نغوميا مباسوغو 
رئي����س جمهورية غينيا االس����توائية الصديقة، ضمنها 
س����موه خالص تهانيه مبناس����بة العيد الوطني لبالده، 

متمنيا لفخامته موفور الصحة والعافية. 
كما بعث س����مو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر 

املبارك ببرقية تهنئة مماثلة.
إلى ذلك، تلقى صاحب الس����مو األمير الشيخ صباح 
األحمد، برقية ش����كر من وزي����ر الصحة د.علي العبيدي 
الرئيس احلالي للجنة االقليمية ملنظمة الصحة العاملية 
لشرق املتوسط، عبر فيها باسمه وباسم أعضاء اللجنة 
اإلقليمية للمنظمة املشاركني في الدورة الثانية والستني 
للجنة اإلقليمية ملنظمة الصحة العاملية لشرق املتوسط اثر 
اختتام اجتماعهم الذي استضافته الكويت مؤخرا عن أسمى 
آيات الشكر والعرفان على حفاوة وكرم االستضافة، متمنني 
لسموه موفور الصحة والعافية وللكويت املزيد من التقدم 

واالزدهار في ظل قيادة سموه احلكيمة والرشيدة.

العسعوسي استعرض العالقات 
الثنائية مع رئيس وزراء قطر

قائد احلماية في »احلرس« 
اطمأن على 3 عسكريني
أصيبوا في حادث مروري

الهاجري سلم أوراق اعتماده 
سفيراً غير مقيم لدى تشاد

الدوحة � كونا: بحث النائب العام املستش����ار ضرار 
علي العسعوسي أمس مع رئيس مجلس الوزراء ووزير 
الداخلية القطري الش����يخ عبداهلل بن ناصر بن خليفة 
آل ثاني العالقات األخوية القائمة بني البلدين والس����بل 

الكفيلة بدعمها وتعزيزها.
جاء ذلك خالل لقاء رئيس الوزراء القطري للمستشار 
العسعوسي مبناسبة مشاركته في اعمال االجتماع التاسع 
لنواب العموم واملدعني العامني ورؤساء هيئات التحقيق 
واالدعاء العام بدول مجلس التعاون لدول اخلليج العربية 

الذي انطلق امس بالدوحة. 

ق���ام قائد احلماية والتعزيز ف���ي احلرس الوطني 
اللواء الركن فالح شجاع فالح يرافقه وفد من مديرية 
التوجيه املعنوي بزيارة إلى ثالثة عسكريني من احلرس 
الوطني لالطمئنان عليهم، بعد أن أصيبوا في حادث 

مروري.
ونق���ل قائد احلماية والتعزي���ز للمصابني حتيات 
القيادة العليا للحرس الوطني ممثلة في سمو رئيس 
احلرس الوطني الش���يخ س���الم العلي ونائب رئيس 
احلرس الوطني الشيخ مشعل األحمد، وكيل احلرس 
الفريق الركن م.هاشم الرفاعي، ومتنياتهم لهم بالشفاء 
العاجل، مؤكدا أن احلرس الوطني يولي منتسبيه كل 

اهتمام ورعاية. 
وكان كل من الرقيب فرج عايد س���عدي والعريف 
عبداهلل رجعان راش���د والعري���ف خالد هايف مبارك 
تعرضوا حلادث مروري على طريق الدائري الس���ابع 

أثناء توجههم إلى مقر عملهم.

اخلرطوم � كونا: قدم سفيرنا لدى السودان طالل 
منصور الهاجري أمس نس���خة من أوراق اعتماده 
سفيرا محاال غير مقيم للكويت لدى جمهورية تشاد 
إلى وزير اخلارجية التش���ادي موس���ي فكي. وقال 
السفير الهاجري ل�»كونا« إنه بحث مع الوزير فكي 
خالل اللقاء العالقات الثنائية بني البلدين وس���بل 

تعزيزها وتطويرها. 
وأوضح أنه سلم الوزير التشادي رسالة خطية 
من النائ���ب األول لرئيس مجلس ال���وزراء ووزير 
اخلارجية الشيخ صباح اخلالد تضمنت إدانة الكويت 
للتفجيرات اإلرهابية الت���ي وقعت في منطقة باغا 
سوال امس وخالص التعازي ألسر الضحايا وحلكومة 

وشعب تشاد.

الشيخ عبداهلل بن ناصر بن خليفة خالل لقائه املستشار ضرار العسعوسي 

السفير طالل منصور الهاجري يسلم أوراق اعتماده إلى الوزير موسي فكي 

التقى 3 سفراء ونائب رئيس املجلس البلدي

ولي العهد استقبل املطاوعة وأبل والدعيج والعلي

الشيخ ثامر جابر األحمد. 
واستقبل سموه السفير علي 

السعيد. 
كما استقبل سموه بقصر 
بيان أمس نائب رئيس املجلس 

البلدي مشعل اجلويسري.

العهد الش���يخ نواف األحمد 
بقصر بيان صباح أمس سفير 
الكويت لدى البرتغال الشيخ 
فهد س���الم صب���اح الناصر. 
واستقبل سموه سفير الكويت 
لدى اململكة العربية السعودية 

مجلس األسرة احلاكمة الشيخ 
د.إبراهيم الدعيج.

واستقبل سموه بقصر بيان 
صباح أمس رئيس جهاز األمن 

الوطني الشيخ ثامر العلي.
كما استقبل س���مو ولي 

يوسف املطاوعة. كما استقبل 
سموه بقصر بيان أمس وزير 
الدولة لشؤون اإلسكان ووزير 

األشغال بالوكالة ياسر أبل.
كما استقبل سموه بقصر 
بيان صباح أمس نائب رئيس 

استقبل س����مو ولي العهد 
الش����يخ نواف األحمد بقصر 
بيان صباح أمس رئيس املجلس 
األعلى للقضاء باإلنابة ونائب 
رئيس محكمة التمييز ورئيس 
الدستورية املستشار  احملكمة 
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