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اخلالد استقبل وزير الدولة السعودي 

لشؤون اخلليج العربي
النائــب األول لرئيس  اســتقبل 
مجلــس الوزراء ووزيــر اخلارجية 
الشيخ صباح اخلالد في مكتبه بوزارة 
اخلارجية أمس وزير الدولة لشؤون 

اخلليج العربي في وزارة اخلارجية 
باململكة العربية السعودية ثامر بن 
ســبهان السبهان مبناســبة زيارته 

 الشيخ صباح اخلالد خالل استقباله ثامر السبهانإلى البالد.

اجلاراهلل التقى السبهان
وأقام مأدبة غداء على شرفه

سفارتنا بواشنطن تؤكد سالمة 
مواطنينا بعد هجوم جامعة أوهايو

محافظ اجلهراء يرعى ماراثون
»ال للتدخني.. ال للمخدرات«

اســتقبل نائــب وزيــر 
اخلارجية خالــد اجلاراهلل 
أمس وزير الدولة لشــؤون 
العربــي باململكة  اخلليــج 
العربية السعودية الشقيقة 
ثامر بن ســبهان السبهان، 
الــذي يقوم بزيــارة للبالد 
والوفــد املرافــق له. حضر 
االســتقبال مســاعد وزيــر 
اخلارجية لشــؤون مجلس 
لــدول اخلليــج  التعــاون 
العربية السفير ناصر املزين 
ومســاعد وزير اخلارجية لشــؤون مكتــب نائب الوزير 
الســفير أيهم العمر وســفير اململكة العربية السعودية 

الشقيقة السفير د.عبدالعزيز الفايز.
هذا، وأقام اجلاراهلل ظهر امس مأدبة غداء على شرف 
الســبهان، حضر املأدبة مساعد وزير اخلارجية لشؤون 
مجلــس التعاون لــدول اخلليج العربية الســفير ناصر 
املزين ومســاعد وزيــر اخلارجية لشــؤون مكتب نائب 

الوزير السفير أيهم العمر.

واشنطنـ  كونا: أكدت سفارتنا في الواليات املتحدة 
ســالمة مواطنينا وطلبتنا الدارســن هناك، على إثر 
هجوم مســلح اول من امس فــي جامعة والية أوهايو 
مبدينة كولومبس، حيث اقتحم رجل بسيارته رصيف 
املشــاة في حــرم اجلامعة قبل أن يخرج من ســيارته 
حامال سكينا ويطعن بعض املارة مصيبا ١٠ أشخاص 

بجروح مختلفة.
وناشدت السفارة في بيان لها جميع املواطنن والطلبة 
الكويتيــن املتواجديــن في الواليات املتحــدة األميركية 
التواصل معها ومع املكتب الثقافي في واشــنطن، مؤكدة 
ضرورة اإلحاطة بأي طارئ قد يستجد على وضعهم وذلك 

على أرقام الطوارئ التالية:
رقم طوارئ سفارة الكويت في واشنطن: ٠758 - ٢٦٢ 
- ١٢٠٢ + ورقم طوارئ املكتب الثقافي في واشنطن: ٢١٠4 
- ٣٦4 - ١٢٠٢+. كمــا متنت الســفارة جلميع املواطنن 

والطلبة الكويتين األمن والسالمة.

خالد اجلاراهلل

يرعــى محافظ اجلهراء الفريق ركن طيار متقاعد فهد 
األمير بالتعاون مع مدير إدارة منطقة اجلهراء التعليمية 
وليــد الغيث املهرجان الرياضي »ماراثون اجلري األول« 
مبحافظة اجلهراء، غداً، والذي تقيمه ثانوية صباح الناصر 
بشــراكة مجتمعية مــع جمعية صنــدوق إعانة املرضى 
)جلنة التنمية االجتماعية( حتت شعار »ال للتدخن.. ال 

للمخدرات« وسيشارك في املهرجان عدة وزارات.


