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وزير الخارجية  زار السفارة السعودية في لشبونة المبارك التقى السفير البريطاني

قام نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية 
الش���يخ د.محمد الصباح بزيارة الى س���فارة اململكة 
العربية الس���عودية في العاصمة البرتغالية لشبونة 
وذلك على هامش زيارته الى جمهورية البرتغال حيث 
التقى السفير هشام بن سلطان القحطاني سفير خادم 
احلرمني الش���ريفني لدى جمهورية البرتغال واعضاء 

السفارة.

استقبل رئيس مجلس الوزراء باإلنابة ووزير الدفاع الشيخ 
جابر املبارك في قصر بيان امس سفير اململكة املتحدة وايرلندا 
الشمالية لدى الكويت فرانك بيكر مبناسبة تسلم مهام منصبه 

سفيرا لبالده.
وجرى خ���الل اللقاء بحث العالق���ات الثنائية بني البلدين 
الصديقني في شتى املجاالت وسبل تطويرها مبا يحقق مصالح 

الشعبني.

األمير تبادل برقيات التهاني بمناسبة العيد الوطني وذكرى التحرير:
نسأل اهلل أن يوفق الجميع ويسدد الخطى لخدمة الوطن الغالي

الش����يخ  الس����مو األمير  تلقى صاحب 
صباح األحم����د برقيات تهاني مبناس����بة 
الوطني  التاسعة واألربعني للعيد  الذكرى 
املجيد والذكرى التاسعة عشرة ليوم حترير 
الكويت من اخوانه سمو نائب األمير وولي 
العهد الشيخ نواف االحمد ورئيس مجلس 
االمة جاسم اخلرافي وسمو رئيس احلرس 
الوطني الشيخ سالم العلي ونائب رئيس 
احلرس الوطني الشيخ مشعل األحمد وسمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد 
والنائب االول لرئيس مجلس الوزراء ووزير 
الدفاع الش����يخ جابر املبارك، أعربوا فيها 
عن مش����اعر الوالء والوفاء للوطن العزيز 
وخالص الدعوات لصاحب الس����مو األمير 
بدوام الصحة والعافية ملواصلة قيادة مسيرة 
اخلير والنماء للوطن العزيز وحتقيق املزيد 
مما ينشده الوطن من منو وازدهار في ظل 

القيادة احلكيمة لسموه.

هذا وقد بادلهم س����موه التهاني بهاتني 
املناسبتني الوطنيتني العزيزتني مقدرا لهم 
ما اعربوا عنه من صادق الدعوات لسموه 
وكرمي املشاعر نحو الوطن العزيز، سائال 
املولى تعالى ان يوفق اجلميع ويسدد اخلطى 
خلدمة الوطن الغال����ي، متمنيا لهم موفور 
الصحة والعافية، مس����تذكرا سموه شهداء 
الكويت األبرار وما قدموه من تضحيات جليلة 
للوطن العزيز ضارعا الى املولى تعالى ان 
يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح 

جناته وينزلهم منازل الشهداء.
الى ذلك تلقى صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد عددا من برقيات التهنئة من 
قادة الدول العربية الشقيقة والدول الصديقة 
وذلك مبناسبة الذكرى التاسعة واألربعني 
للعيد الوطني املجيد والذكرى التاسعة عشرة 
ليوم التحرير. هذا وقد بعث سموه ببرقيات 
شكر جوابية ضمنها بالغ تقديره، متمنيا 

لهم دوام الصحة وموفور العافية وللعالقات 
الطيبة بني الكويت والدول الشقيقة والصديقة 

املزيد من التطور والنماء.
وبعث صاحب الس����مو األمير الش����يخ 
صباح األحمد ببرقي����ة تهنئة الى الرئيس 
توماس هنريك الفي����س رئيس جمهورية 
اس����تونيا الصديقة عب����ر فيها عن خالص 
تهانيه مبناسبة العيد الوطني جلمهورية 
اس����تونيا متمنيا سموه له موفور الصحة 
ودوام العافية. وبعث سمو نائب األمير وولي 
العهد الش����يخ نواف االحمد ببرقية تهنئة 
الى الرئيس توماس هنريك الفيس رئيس 
جمهورية استونيا الصديقة ضمنها خالص 
تهانيه مبناسبة العيد الوطني جلمهورية 
اس����تونيا متمنيا سموه له موفور الصحة 

ودوام العافية.
كما بعث س����مو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ ناصر احملمد ببرقية تهنئة مماثلة.

الى ذلك، بعث صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحم����د ببرقية تعزية الى الرئيس 
عبداهلل غول رئي����س اجلمهورية التركية 
الصديقة عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق 
مواساته بضحايا االنفجار الذي تعرض له 
احد املناجم بش����مالي غربي تركيا وأودى 
بحياة واصابة العشرات، سائال سموه املولى 
تعالى ان يتغمد الضحايا بواس����ع رحمته 
ومغفرته وان مين على املصابني بس����رعة 

الشفاء والعافية.
وبعث س����مو نائب األمير وولي العهد 
الش����يخ نواف األحمد ببرقي����ة تعزية الى 
الرئيس عبداهلل غ����ول رئيس اجلمهورية 
التركية الصديق����ة ضمنها خالص تعازيه 
وصادق مواس����اته بضحايا االنفجار الذي 
تعرض له احد املناجم بشمالي غربي تركيا. 
كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 

ناصر احملمد ببرقية تعزية مماثلة.

 صاحب السمو عّزى رئيس اإلمارات
بوفاة مبارك بن محمد آل نهيان

بعث صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد ببرقية تعزية الى صاحب السمو الشيخ خليفة 
بن زايد آل نهيان رئيس دولة االمارات العربية املتحدة الشقيقة عبر فيها سموه عن خالص تعازيه 
وصادق مواس��اته بوفاة املغفور له بإذن اهلل س��مو الش��يخ مبارك بن محمد بن خليفة آل نهيان، 
سائال سموه الباري عز وجل ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وان يلهم سموه 

وذويه جميل الصبر وحسن العزاء.
وبعث سمو نائب األمير وولي العهد الشيخ نواف األحمد ببرقية تعزية الى صاحب السمو الشيخ 
خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة االمارات العربية املتحدة الشقيقة ضمنها سموه خالص تعازيه 
وصادق مواساته بوفاة املغفور له بإذن اهلل سمو الشيخ مبارك بن محمد بن خليفة آل نهيان، سائال 

سموه املولى جل وعال ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.
كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد ببرقية تعزية مماثلة.

 المزين: محمد الصباح
يزور موسكو مايو  المقبل

موسكو � كونا: اعلن سفيرنا لدى روسيا االحتادية ناصر املزين 
ان نائب رئيس الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح 

سيقوم بزيارة الى موسكو في املستقبل القريب.
وقال املزين أثناء مؤمتر صحافي عقده هنا امس مبناسبة العيد 
الوطني ال� 49 ويوم التحرير ال� 19 »ان االستعدادت جتري للتحضير 

لهذه الزيارة التي من املتوقع ان تتم في شهر مايو املقبل«.
واضاف ان الشيخ د.محمد الصباح سيجري مباحثات مع وزير 
اخلارجية الروسي سيرغي الڤروڤ تتعلق بسبل تطوير العالقات 
الثنائية اضافة الى مناقشة العالقات بني روسيا االحتادية ومجلس 

التعاون اخلليجي الذي تترأس الكويت دورته احلالية.
وأش���ار الى ان املباحثات ستتناول بصورة أساسية النظر في 
املواعيد املالئمة لزيارة صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
الى روسيا مؤكدا ان هذه الزيارة ستشكل رافدا قويا ملسيرة العالقات 

الكويتية � الروسية والعالقات بني موسكو ومجلس التعاون.

ولي العهد استقبل المبارك والخالد ورئيس بنين
اس����تقبل س����مو نائب االمير وولي العهد الشيخ 
ن����واف االحمد في ديوانه بقص����ر بيان صباح امس 
رئيس مجلس الوزراء باالنابة ووزير الدفاع الشيخ 

جابر املبارك.
كما استقبل سمو نائب االمير وولي العهد الشيخ 
نواف االحمد اجلابر الصباح في ديوانه بقصر بيان 
صباح امس رئيس جهاز االمن الوطني الشيخ محمد 

اخلالد.
واستقبل سموه املقدم د.بدر الياقوت حيث اهدى 
سموه نسخة من رسالة الدكتوراه في علوم الشرطة 
بعنوان »تأم����ني مرفق الطيران املدن����ي من اخطار 
العمليات االرهابية« وقد ش����كره س����موه متمنيا له 

التوفيق والنجاح. 
واستقبل س����مو نائب االمير وولي العهد الشيخ 
نواف األحمد بحضور رئيس مجلس الوزراء باإلنابة 

ووزير الدفاع الشيخ جابر املبارك بقصر بيان امس 
رئيس جمهورية بنني الصديق����ة والوفد املرافق له 

وذلك مبناسبة زيارته للبالد.
وبأمر صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
اقام سمو نائب األمير وولي العهد الشيخ نواف األحمد 
وبحضور رئيس مجلس الوزراء باإلنابة ووزير الدفاع 
الشيخ جابر املبارك مأدبة غداء ظهر امس بقصر بيان 
على ش����رف رئيس جمهورية بنني الصديقة والوفد 
املرافق له وذلك مبناس����بة زيارته للبالد وقد حضر 

املأدبة كبار املسؤولني بالدولة.
وبعث سمو نائب األمير وولي العهد الشيخ نواف 
األحمد ببرقيتي تهنئة إلى سمو رئيس احلرس الوطني 
الشيخ سالم العلي والشيخ مبارك العبداهلل ضمنهما 
سموه أصدق التهاني وخالص التبريكات مبناسبة 
العيد الوطني التاسع واألربعني ويوم التحرير التاسع 

عشر سائال اهلل العلي القدير أن يعيد هاتني املناسبتني 
وأمثالهما باخلير واليمن والبركات وأن يدمي على دولتنا 
الغالية الكويت وأهلها الكرام نعمة األمن واالستقرار 
والرخاء في ظل قائد مسيرتنا وراعي نهضتنا صاحب 

السمو األمير الشيخ صباح األحمد.
وقد تلقى س����مو نائب األمير وولي العهد الشيخ 
نواف األحمد برقيتي شكر جوابيتني من سمو رئيس 
احلرس الوطني الشيخ سالم العلي والشيخ مبارك 
العبداهلل تضمنتا خالص التهاني والتبريكات بهاتني 
املناسبتني الغاليتني س����ائلني اهلل أن يعيدهما على 
س����موه وعلى وطننا الغالي وأهله األوفياء بالعزة 
والرفعة وأن يعم السالم واألمن واألمان ربوع وطننا 

الغالي الكويت.
كما تلقى س����مو نائب األمير وولي العهد برقيات 
تهنئة من رئيس مجلس األمة جاسم اخلرافي ونائب 

رئيس احلرس الوطني الشيخ مشعل األحمد وسمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد والنائب 
األول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ جابر 
املبارك ضمنوها اصدق التهاني وخالص التبريكات 
مبناسبة العيد الوطني التاسع واألربعني ويوم التحرير 
التاسع عشر س����ائلني اهلل ان يعيدهما على سموه 
وعلى وطننا الغالي وأهله األوفياء بالعزة والرفعة 
وأن يعم السالم واألمن واألمان ربوع وطننا الغالي 
الكويت. وقد بعث س����مو نائ����ب األمير وولي العهد 
ببرقيات شكر جوابية ضمنها شكره ومتنياته الطيبة 
للجميع داعيا اهلل ان يعيد هاتني املناس����بتني على 
وطننا الغالي وأهله األوفياء بالعزة والرفعة وان يعم 
السالم واألمن واألمان ربوع وطننا الكويت في ظل 
قائد مسيرتنا وراعي نهضتنا صاحب السمو األمير 

الشيخ صباح األحمد.

عائــالت

ال�صفــار والعـــرادي واملــبــارك
ينعون ببالغ احلزن والأ�صى

فقيدتهم الغالية املغفـــور لهـــا بــاإذن اهلل تعـــاىل

التي وافتها املنية عن عمر يناهز الـ )45( عاما
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