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صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد خالل لقائه سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد

الشيخ ناصر صباح األحمد خالل لقائه ممثل سلطان البهرة والوفد املرافق له

صاحب السمو تلقى برقيات تعزية في ضحايا حريق الجهراء من رؤساء السنغال وموريتانيا وتونس

األمير استقبل رئيس الوزراء والنائب األول

صادق التعازي واملواساة في هذا 
املصاب االليم، متمنيا سموه له 

موفور الصحة والعافية.
كما تلقى صاحب السمو االمير 
الش���يخ صباح االحم���د برقية 

تعزية م���ن الرئيس محمد ولد 
عبدالعزي���ز رئيس اجلمهورية 
االس���امية املوريتاني���ة اعرب 
فيها عن خالص تعازيه وصادق 
مواساته في ضحايا حادث حريق 

اجلهراء املؤسف.
وبعث صاحب السمو االمير 
ببرقية ش���كر جوابية للرئيس 
محمد ول���د عبدالعزيز رئيس 
اجلمهورية االسامية املوريتانية 

استقبل صاحب السمو االمير 
الش���يخ صب���اح االحمد بقصر 
السيف صباح امس سمو رئيس 
مجلس الوزراء الش���يخ ناصر 

احملمد.
كما استقبل س���موه بقصر 
السيف صباح امس النائب األول 
الوزراء ووزير  لرئيس مجلس 

الدفاع الشيخ جابر املبارك.
من جانب آخر تلقى صاحب 
السمو االمير الشيخ صباح االحمد 
برقية تعزية من الرئيس عبداهلل 
واد رئيس جمهورية الس���نغال 
الصديقة اعرب فيها عن خالص 
تعازيه وصادق مواس���اته في 
ضحايا ح���ادث حريق اجلهراء 

املؤسف.
وبعث صاحب السمو االمير 
ببرقية ش���كر جوابية للرئيس 
عبداهلل واد رئي���س جمهورية 
السنغال الصديقة ضمنها خالص 
شكره وتقديره على ما ابداه من 

ضمنها خالص شكره وتقديره 
على ما ابداه من صادق التعازي 
واملواساة في هذا املصاب االليم 
متمنيا سموه له موفور الصحة 

والعافية.
وتلقى صاحب السمو االمير 
الش����يخ صباح االحمد برقية 
تعزية من الرئيس زين العابدين 
بن عل����ي رئي����س اجلمهورية 
التونسية اعرب فيها عن خالص 
تعازيه وصادق مواس����اته في 
ضحايا حادث حريق اجلهراء 

املؤسف.
وقد بعث صاحب السمو االمير 
ببرقية ش���كر جوابية للرئيس 
زين العابدين ب���ن علي رئيس 
اجلمهورية التونس���ية ضمنها 
خال���ص ش���كره وتقديره على 
ما اب���داه من ص���ادق التعازي 
واملواساة في هذا املصاب االليم، 
متمنيا سموه له موفور الصحة 

والعافية.

سموه التقى محمد أبوالحسن ومختار الصليبية

ولي العهد استقبل فيصل السعود
 ورئيس الوزراء والمبارك والروضان

استقبل وكيل وزارة اخلارجية خالد اجلاراهلل 
صباح امس القائم بأعمال سفارة الواليات املتحدة 

االميركية توماس ويليامز.
وق���د مت التطرق لعدد م���ن االمور املتعلقة 
بالعاقات الثنائية املتميزة بني البلدين اضافة 

الى التطورات املستجدة واملتصلة بالساحتني 
االقليمية والدولية، خاصة في ضوء املناقشات 
الدائرة في االمم املتحدة بشأن مراجعة مجلس 
االم���ن لقرارات���ه ح���ول الوضع ب���ني العراق 

والكويت.

الجاراهلل التقى القائم بأعمال السفارة األميركية

استقبل سمو ولي العهد الشيخ 
نواف األحم����د في ديوانه بقصر 
السيف صباح أمس الشيخ فيصل 
السعود، كما استقبل سمو ولي 
العهد الشيخ نواف األحمد في قصر 
السيف سمو الشيخ ناصر احملمد 
رئيس مجلس الوزراء. واستقبل 
سموه النائب األول لرئيس مجلس 
الوزراء ووزير الدفاع الشيخ جابر 
املبارك، واستقبل سموه املستشار 
بالديوان األميري محمد أبواحلسن. 
كما استقبل سموه مختار منطقة 
الصليبية صنت الرشيدي ود.براك 
صنت الرشيدي. واستقبل سمو 
ولي العهد الش����يخ نواف األحمد 
في ديوانه بقصر السيف صباح 
أمس وزير الدولة لشؤون مجلس 

الوزراء روضان الروضان.

سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد خالل لقائه الشيخ فيصل السعود 

سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد مستقبال املستشار محمد أبواحلسن

تسلم رسالة دكتوراه من المطوطح

وزير الديوان استقبل ممثل سلطان البهرة
مصدر إعالمي في السفارة األميركية: تحذير الخارجية 

األميركية لرعاياها في الكويت من خطر اإلرهاب روتيني
بشرى الزين

اوضح مصدر اعامي في السفارة االميركية ان حتذير الواليات املتحدة 
لرعاياه����ا في الكويت م����ن خطر التعرض لهجم����ات ارهابية يعد اجراء 
روتينيا تبعا للمستجدات االمنية التي حتيط باملنطقة والكويت. وكان 
نص التحذير الذي اصدرته وزارة اخلارجية االميركية ويوجد على موقع 
السفارة جاء فيه: انه عقب اعتقال عدة افراد لهم صلة باخللية التي كانت 
تريد مهاجمة مخيم عريفجان العس����كري االسبوع املاضي وكذلك نيتها 
مهاجم����ة اهداف حيوي����ة في الكويت خال رمضان املب����ارك، فإن وزارة 
اخلارجية عبرت عن قلقها حيال اس����تمرار التهديدات االرهابية واعمال 
العنف ضد الواليات املتحدة ومواطنيها ومصاحلها في اخلارج. واش����ار 
التقرير الى ان هناك اش����ارات ال����ى ان اجلماعات االرهابية لديها نية في 
اس����تمرار هجماتها ضد الواليات املتحدة ومصاحلها في الشرق األوسط 
مبا في ذلك الكويت. واضاف: االرهابيون ال يفرقون بني االهداف الرسمية 
واملدنية، واملتطرفون رمبا يراقبون الرعايا االجانب، خصوصا في الفنادق 
واملناطق السكنية ومرافق تأجير السيارات، واالهداف  الرئيسية ميكن 
ان متس املقاولني االميركيني الذين لهم عاقة باملصالح العسكرية واملالية 
واالقتصادية القيمة. وذّكر التحذير الرعايا االميركيني باتخاذ اعلى درجات 
احليطة واحلذر والرفع من مستوى وعيهم االمني وكذلك الوعي باالحداث 
احمللية لتعزيز سامتهم الشخصية. واهابت وزارة اخلارجية االميركية 
بجميع الرعايا االميركيني الذين يقيمون في الكويت او يسافرون اليها الى 
التسجيل في سفارة بادهم لدى الكويت عبر موقع التسجيل والسفر في 

وزارة اخلارجية للتزود مبعلومات حول السفر والسامة.

اس���تقبل وزير شؤون 
الدي���وان األميري الش���يخ 
ناصر صب���اح األحمد في 
مكتبه بقصر السيف صباح 
البهرة  امس ممثل سلطان 
في الكويت داود نور الدين 
ومس���اعد ممثل السلطان 
مرتضى اس���ماعيل وعددا 
البهرة  من اعضاء جالي���ة 

في الكويت.
واستقبل وزير شؤون 
الديوان األميري الشيخ ناصر 
ف���ي مكتبه  صباح األحمد 
بقصر السيف صباح امس 
د.يوس���ف مطلق املطوطح 
حيث أهداه رسالة دكتوراه 
حملت عنوان »الشركة املهنية 
ذات الش���كل التجاري وأثر 
القانون  االفاس عليها في 

الفرنسي والكويتي«.


