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األمير هنأ الرئيس النمساوي بالعيد الوطني

بعث صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد ببرقية تهنئة الى 
الرئيس هانز فيشر رئيس جمهورية النمسا الصديقة عبر فيها سموه 
عن خالص تهانيه مبناس���بة العيد الوطني لبالده، متمنيا سموه له 
موفور الصحة والعافية. كما بعث سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد 
وس���مو رئيس مجلس الوزراء الش���يخ ناصر احملمد ببرقيتي تهنئة 
مماثلتني. هذا ورفع الى مقام صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
النواب العموم واملدعون العامون ورؤس���اء هيئات التحقيق واالدعاء 

العام بدول مجلس التعاون اخلليجي لدول اخلليج العربية في ختام 
اجتماعهم الرابع الذي اس���تضافته الكويت مؤخرا، برقية شكر عبروا 
فيها عن أس���مى آيات الشكر والعرفان للرعاية الكرمية من لدن سموه 
لهذا االجتماع وملا حظوا به من حفاوة وتكرمي في بلدهم الثاني الكويت 
وعلى دعم سموه املتواصل لكل ما يصب في مصلحة املسيرة املباركة 
لدول املجلس متمنني لسموه موفور الصحة والعافية وللكويت املزيد 

من التقدم واالزدهار في ظل قيادة سموه احلكيمة والرشيدة.

ولي العهد استقبل رئيس جهاز األمن الوطني

سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد مستقبال الشيخ محمد اخلالد

األمير متعب بن عبداهلل بن عبدالعزيز خالل لقائه الشيخ حمد جابر العلي

سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد مستقبال هدايات أورجوف بحضور د.وليد الطبطبائي ونايف الركيبي

اإلدارة العامة للجنسية تدعو الراغبين في الحج 
إلى التأكد من صالحية جوازات سفرهم

دعت اإلدارة العامة للجنسية ووثائق السفر 
في وزارة الداخلية حجاج بيت اهلل الحرام لموسم 
الحج هذا العام الى ضرورة التأكد من صالحية 
جواز السفر على أال تقل صالحيته عن ستة أشهر 
واإلسراع في تجديده بوقت كاف قبل موعد السفر 

مع التأكد من عدم وجود أوامر منع سفر.
وطالبت اإلدارة في بيان صحافي أمس الحجاج 
بالمحافظة على جوازات س���فرهم من التلف أو 
الفقدان، مش���يرة الى انه في حالة فقدان جواز 
الس���فر يتم ابالغ الجهات الرسمية في المملكة 
العربية السعودية وإحضار صورة عن البالغ 

مصدقا من قبل سفارتنا لدى السعودية.
وعن جوازات س���فر غير محددي الجنسية 
الراغبين في الحج أهاب البيان بأصحاب حمالت 
الحج »بصفتهم مسؤولين مسؤولية تامة« عن 

جوازات س���فرهم المحافظة على جوازاتهم من 
التلف والفقدان.

وش���دد البيان على ضرورة تسليم االدارة 
العامة للجنسية ووثائق السفر جوازات سفر 
غير محددي الجنسية في حالة إلغاء المعاملة 
أو التخلف عن السفر، وذلك بكتاب رسمي من 
الحملة موضحا فيه أسباب التخلف عن السفر 
إضافة الى تس���ليم جميع جوازات سفرهم بعد 

االنتهاء من فريضة الحج.
وطالب البيان بتزويد االدارة ال�عامة للج�نسية 
ووث�ائق الس�فر بك�ش��ف موضح به جميع أسماء 
الراغب�ي����ن في أداء مناس����ك الحج عن طريق 
الحمالت »حتى لو كان بحوزتهم جوازات سفر 
س���ابقة، وذلك قبل المغ���ادرة ب�مدة ال تقل عن 

48 ساعة«.

است�قبل س����مو ولي الع�هد ال�ش�يخ ن�واف 
األح�مد في ديوانه بقصر الس�يف صباح امس 

رئي���س جهاز األم���ن الوط�ني الش����يخ محمد 
الخالد.

التقى سفيرنا لدى اململكة العربية السعودية الشيخ حمد جابر 
العلي امس نائب رئيس احلرس الوطني السعودي للشؤون التنفيذية 
االمير متعب بن عبداهلل بن عبدالعزيز. وقال الش���يخ حمد اجلابر 
ل�»كونا« عقب اللقاء انه قدم لألمير متعب رئيس املكتب العسكري 
اجلديد في سفارتنا بالرياض املقدم مبارك مسلم الراجحي مبناسبة 
تسلمه مهام عمله اجلديد. واشاد باخلدمات الكبيرة واملتطورة التي 
تقدمها مدينة امللك عبدالعزيز الطبية في احلرس الوطني السعودي 

بالرياض البناء دولة الكويت من رعاية وعالج.
واشار الشيخ حمد اجلابر الى الس���معة واملكانة العالية ملدينة 
امللك عبدالعزيز الطبية التي تضم أكفأ الكوادر الطبية والتمريضية 

املؤهلة اضافة الى وجود االجهزة واملعدات الطبية املتطورة.
كما أثنى على الكليات واملعاهد العسكرية التابعة للحرس الوطني 

السعودي والعلوم العسكرية املتقدمة التي تدرس فيها.
وقد رافق الشيخ حمد اجلابر رئيس املكتب العسكري في سفارة 
دولة الكويت بالرياض املقدم مبارك مسلم الراجحي والسكرتير االول 
في الس���فارة عادل الغنيمان ومساعد امللحق العسكري في السفارة 

املقدم علي حمود الرشيدي.

استقبل سمو رئيس 
الوزراء الشيخ  مجلس 
ناصر احملمد امس رئيس 
اللجنة احلكومية للعمل 
الدينية  مع املنظم����ات 
في جمهورية اذربيجان 
ال�ص�دي�ق����ة، ه�دايات 
أورج����وف مبناس����بة 

زيارته للبالد.
حضر املقابلة عضو 
مجل����س االم����ة النائب 
د.ولي����د الطبطبائ����ي 
ووكيل الشؤون احمللية 
بدي����وان س����مو رئيس 
مجلس ال����وزراء نايف 

الركيبي.

المحمد التقى رئيس لجنة العمل مع المنظمات الدينية في أذربيجان

سفيرنا بالرياض: مدينة الملك عبدالعزيز الطبية
تضم أكفأ الكوادر الصحية والتمريضية المؤهلة

خالل لقائه األمير متعب بن عبداهلل بن عبدالعزيز


