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األمير هّنأ ملك البحرين بالذكرى الـ ٢١ لتوليه مقاليد احلكم: اململكة 
حققت في عهدكم امليمون إجنازات حضارية شملت مختلف امليادين

بعــث صاحــب الســمو 
األمير الشيخ نواف األحمد 
ببرقيــة تهنئــة إلــى أخيه 
جاللة امللك حمد بن عيسى 
بن سلمــــان آل خليفة ملك 
الشــقيقة،  البحرين  مملكة 
أعرب فيها سموه عن خالص 
الذكرى  تهانيــه مبناســبة 
احلادية والعشــرين لتولي 
جاللته مقاليد احلكم، مشيدا 
ســموه مبا حققتــه مملكة 
البحرين الشــقيقة في عهد 
جاللته امليمون من إجنازات 
حضاريــة شــملت مختلف 
املياديــن، متمنيــا ســموه 
جلاللته موفور الصحة ومتام 
البحرين  العافية وململكــة 
وشعبها الشقيق كل الرقي 
واالزدهــار في ظــل القيادة 

احلكيمة جلاللته.
وبعث ســمو ولي العهد 
الشيخ مشعل األحمد ببرقية 

تعازيه وصادق مواســاته 
بوفــاة الشــيخ محمــد بن 
عبداهللا بن حمد آل خليفة، 
سائال ســموه املولى تعالى 
أن يتغمده بواســع رحمته 
ومغفرته ويســكنه فسيح 
جناتــه وأن يلهــم جاللتــه 
وأسرته وذويه جميل الصبر 

وحسن العزاء.
وبعث ســمو ولي العهد 
األحمــد  مشــعل  الشــيخ 
ببرقيــة تعزيــة إلــى أخيه 
صاحــب اجلاللة امللك حمد 
بــن عيســى آل خليفة ملك 
الشــقيقة،  البحرين  مملكة 
ضمنها سموه خالص تعازيه 
وصــادق مواســاته بوفــاة 
الشــيخ محمد بــن عبداهللا 

بن حمد آل خليفة.
كمــا بعث ســمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ صباح 
اخلالد ببرقية تعزية مماثلة.

إلى ذلك، استقبل صاحب 
السمو األمير الشيخ نواف 
األحمد بقصــر بيان صباح 
اخلارجيــة  وزيــر  أمــس 
بجمهورية العراق الشقيق 
د.فؤاد محمد حسني ووزير 
الشــيخ د.أحمد  اخلارجية 
ناصــر احملمد، حيث ســّلم 
وزير اخلارجية بجمهورية 
العراق سموه رسالة خطية 
مــن أخيــه رئيــس مجلس 
الوزراء في جمهورية العراق 
مصطفى الكاظمي تضمنت 
العالقات األخوية التي تربط 
البلدين والشعبني الشقيقني 
وســبل تنميتها وتعزيزها 
في مختلف املجاالت وعلى 
كل األصعــدة، كما تضمنت 
االهتمــام  ذات  القضايــا 
املشــترك وآخر املستجدات 
علــى الســاحتني اإلقليمية 

والدولية.

صاحب السمو عّزاه بوفاة الشيخ محمد بن عبداهللا.. واستقبل وزير اخلارجية العراقي

صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد مستقبال وزير اخلارجية العراقي د.فؤاد محمد حسني

تهنئة إلى أخيه جاللة امللك 
حمد بن عيسى بن سلمان آل 
خليفة ملك مملكة البحرين 
الشــقيقة ضمنهــا ســموه 
خالــص تهانيه مبناســبة 
الذكرى احلادية والعشرين 
لتولي جاللته مقاليد احلكم، 
متمنيا سموه جلاللته دوام 
الصحــة وموفــور العافية 
وململكة البحرين الشــقيقة 
وشــعبها الكرمي املزيد من 

التقدم واالزدهار.
كمــا بعث ســمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ صباح 
اخلالد ببرقية تهنئة مماثلة.

كذلك، بعث صاحب السمو 
األمير الشيخ نواف األحمد 
ببرقيــة تعزيــة إلــى أخيه 
صاحــب اجلاللة امللك حمد 
بــن عيســى آل خليفة ملك 
مملكــة البحرين الشــقيقة 
عبر فيها سموه عن خالص 

اخلالد: اهتمام كبير من أمير القصيم 
باملواطنني الكويتيني مالك املزارع باملنطقة

الريــاض ـ كونــا: ثّمــن 
سفيرنا لدى اململكة العربية 
السعودية الشيخ علي اخلالد 
جهود أمير منطقة القصيم 
األمير د.فيصل بن مشــعل 
بتطوير املشروعات التنموية 
بكل املجــاالت خاصة قطاع 
النقــل باملنطقــة وحســن 
االهتمام ومراعاة الكويتيني 
الذين ميلكون مزارع باملنطقة 
التــي حتمل عبقــا تاريخيا 
وارثا حضاريا وامتدادا أسريا 

بني الكويت واململكة.
جاء ذلك خالل استقبال 
األميــر فيصــل بن مشــعل 
للسفير الشيخ علي اخلالد، 
حيــث مت تبــادل األحاديث 
الوديــة ومناقشــة عدد من 

املوضوعات. 
فيما اطلع الشــيخ علي 
اخلالد على مركز املخطوطات 
والوثائــق بإمــارة منطقــة 
القصيم، واستمع من وكيل 
االمارة د.عبدالرحمن الوزان 
الــى ما يحتويــه املركز من 
جهود إنشاء وتطوير املركز 
وتطبيــق التنظيم احلديث 

سفيرنا بالرياض أكد أن املنطقة حتمل امتداداً أسرياً بني الكويت واململكة

األمير د.فيصل بن مشعل لدى استقباله الشيخ علي اخلالد

«البابطني» تقدم منحتي دكتوراه للطلبة 
املتميزين في دراسات السالم والديبلوماسية

فــي إطــار التعــاون بني 
مؤسسة عبدالعزيز سعود 
البابطــني الثقافية وجامعة 
غالســكو كاليدونيــا فــي 
بريطانيــا   - اســكتلندا 
العظمى، أســندت املؤسسة 
منحتي بحث في الدكتوراه 
حتت عنوان «منحة البابطني 
للطلبة املتميزين في دراسات 
السالم والديبلوماسية»، وقد 
نالت منحتــي البحث طالبة 
من الوطــن العربي وطالبة 
أوروبيــة، وذلك باقتـــراح 

من إدارة بحوث درجات الدكتوراه فـي برنامج 
الدراسات العليا للدبلوماسية. 

وقال رئيس املؤسســة عبدالعزيز سعود 
البابطني، إن هذا احلدث يعتبر حدثا مهما جدا 
في تاريخ تعاون املؤسسة مع اجلامعات في 
العالم، وهــو يشكل إضافة نوعية إلى األنشطة 
التـــي تنفذها املؤسسة مع جامعات مرموقـــة، 

مذكـــرا في ذلك بالدعم املقدم 
لكرســي عبدالعزيز سعود 
البابطني لوديان للغة العربية 
في جامعة أكسفورد، وكرسي 
البابطني  عبدالعزيز سعود 
لدراســـــة املاجستيـــر في 
جامعــة برشلونة املستقلــة، 
مؤسســـــة  وأستاذيـــــة 
عبدالعزيز سعود البابطيــن 
بالثقافة  الثقافية اخلاصــة 
العربية فــي جامعة اليدن، 
وكذلك مبا يحظى به العديد 
مــن الطلبــة الالجئــني في 
أوروبا من منح، وخاصة في دراسات الطب 
في جامعة لشبونة بالبرتغال الذي يشــرف 
عليها ويتابعها، رئيس البرتغال األسبـــــق 
جورجيو سامبايــو، ضمن آلية االستجابـــة 
السريعة ألزمـــات التعليــم العالي منذ عام 
٢٠١٥، يذكــر أن هذا البرنامـــج ينفذ بالتعاون 

مع األمم املتحدة.

عبدالعزيز سعود البابطني

«الهالل األحمر» تسّير طائرة إغاثة محملة 
بـ ٤٠ طنًا لألشقاء في السودان

نائب رئيس احلرس الوطني كّرم الذياب: 
قائد كّرس قدراته ومهاراته في خدمة املؤسسة

الهالل  أعلنــت جمعيــة 
األحمر الكويتية أمس إقالع 
طائرة إغاثــة محملة بـ ٤٠ 
طنا من املساعدات اإلنسانية 
للشعب السوداني الشقيق.

وقال مدير إدارة الكوارث 
والطــوارئ فــي اجلمعيــة 
يوسف املعراج في تصريح لـ 
«كونا» إن تسيير هذه الرحلة 
يأتي فــي إطار املســاعدات 
واجلهــود اإلنســانية التي 
الكويــت للــدول  تقدمهــا 
والصديقــة  الشــقيقة 
الطارئــة  احلــاالت  فــي 
الســيما  واالســتثنائية، 
لألشــقاء في السودان الذي 
تعــرض لفيضانات مؤخرا 

نتيجة األمطار الغزيرة.
وأكد املعراج ان الكويت 
تبــذل جهــودا كبيــرة فــي 
مساعدة السودان على تخطي 
تداعيات هذه الكارثة والعمل 
مع الشركاء هناك للحد من 

كّرم الفريق أول متقاعد الشــيخ أحمد النواف نائب 
رئيس احلرس الوطني، بحضور وكيل احلرس الوطني 
الفريق الركن م.هاشم الرفاعي وكبار القادة والضباط، 
الفريق متقاعــد جمال محمد الذياب، تقديرا ملســيرته 
املتميزة في احلرس الوطني، وذلك بعد صدور مرسوم 
أميري بتعيينه في ديوان ســمو ولــي العهد بالدرجة 

املمتازة.
ونقل نائب رئيس احلرس الوطني خالل حفل التكرمي 
الذي أقيم في الرئاسة العامة باحلرس الوطني حتيات 
ســمو رئيس احلرس الوطني  الشيخ سالم العلي إلى 
الفريــق متقاعد جمال الذيــاب، ومتنياته له بالتوفيق 
والســداد. وأكد النواف أن الفريق متقاعد جمال الذياب 
قائد من قادة احلرس الوطني كرس ما ميلك من قدرات 
ومهارات في خدمة هذه املؤسسة.. وكان ومازال اإلخالص 
في العطاء نبراســا له، والتفاني في أداء العمل وإجناز 

املهام منارة يستنير بها.
وتقدم نائب رئيس احلرس ببالغ آيات الشكر والعرفان 
إلــى الفريق متقاعد جمال محمــد الذياب، على جهوده 
املتميزة خالل عمله في كل املناصب التي تولى إدارتها، 
مؤكــدا أن بصماتــه ســتظل في مســيرة تقدم احلرس 
الوطني عالمات مميزة، حيث قدم الكثير لهذه املؤسسة 

بتوجيهات حكيمة ورؤى سديدة من قبل قيادتها.

احتياجاتهم الضرورية في 
املرحلة احلالية.

وذكــر ان طائرة اإلغاثة 
حتمل علــى متنها مختلف 

وبطانيــات. وقال ان فريق 
اجلمعية سيعزز من وجوده 
امليداني بالسودان لإلشراف 
علــى توزيع مــواد اإلغاثة 
املختلفة وتلبية احتياجات 
املتضررين وتعزيز جهود 
السلطات السودانية في ظل 

الظروف القائمة.
وأعرب عن بالغ شــكره 
للمتبرعــني حلملة «أغيثوا 
املوقــع  عبــر  الســودان» 
للجمعيــة،  اإللكترونــي 
اجلمعيــة  ان  موضحــا 
تنسق مع ســفارة الكويت 
في السودان والهالل األحمر 
الســوداني لالطــالع علــى 
االحتياجــات الضروريــة 
لتوفير ومساعدة املتضررين 
بشكل عاجل. وأشاد املعراج 
بدور وزارة الدفاع لتسخيرها 
الطائــرات وبــدور وزارة 
اخلارجية على مســاهمتها 

في إجناح هذه املهمة.

اإلنســانية  االحتياجــات 
الضروريــة ومــواد إغاثية 
متنوعة إضافة إلى كراسي 
متحركة وأدويــة ومالبس 

طائرة اإلغاثة املرسلة إلى السودان

الشيخ أحمد النواف مكرما الفريق م.جمال الذياب بحضور الفريق الركن م. هاشم الرفاعي

الفيضانــات،  آثــار  تفاقــم 
مشيرا إلى أن وفد اجلمعية 
فــي  بــدور كبيــر  يقــوم 
مساعدة احملتاجني وتوفير 

ملشاهدة الڤيديو

الناصر بحث مع  بكي تعزيز العالقات الثنائية

استقبل ســمو الشيخ صباح اخلالد 
رئيس مجلــس الوزراء وبحضور وزير 
اخلارجية الشيخ د. أحمد ناصر احملمد في 
قصر بيان أمس وزير خارجية جمهورية 
العراق الشقيق د. فؤاد محمد حسني والوفد 
املرافق له وذلك مبناسبة زيارته للبالد. 
حضر املقابلة نائب وزير اخلارجية خالد 
اجلار اهللا ومساعد وزير اخلارجية لشؤون 
الوطن العربي السفير فهد أحمد العوضي.

كما التقى وزير اخلارجية الشيخ د. 
أحمد ناصر احملمد مع وزير خارجية 
جمهورية العراق الشقيق فؤاد محمد 

حســني بكي امس االثنني في ديوان 
عام وزارة اخلارجية وذلك مبناسبة 

زيارته الرسمية إلى الكويت.
ومت خالل اللقاء استعراض مجمل 
العالقــات الثنائية املتينــة والوثيقة 
الشقيقني وبحث  البلدين  التي تربط 
سبل تعزيزها وتطويرها في مختلف 
املجاالت، كما مت بحــث كل القضايا 
والتحديات التي تشهدها املنطقة وآخر 
التطورات على الســاحتني االقليمية 
والدولية اضافة الى مناقشة عدد من 

املواضيع محل االهتمام املشترك.

حضر اللقــاء كل من نائب وزير 
اخلارجية الســفير خالــد اجلاراهللا 
ومدير عام الصندوق الكويتي للتنمية 
االقتصادية العربية عبدالوهاب البدر 
ومســاعد وزير اخلارجية لشؤون 
الوطن العربي السفير فهد العوضي 
ومساعد وزير اخلارجية لشؤون مكتب 
نائب وزير اخلارجية الســفير أيهم 
العمر ومساعد وزير اخلارجية لشؤون 
مكتب وزير اخلارجية السفير صالح 
اللوغاني وعدد من كبار مســؤولي 

وزارة اخلارجية.

ولي العهد استقبل وزير خارجية العراق
استقبل ســمو ولي العهد الشيخ 
مشعل األحمد بقصر بيان صباح أمس 
وزير خارجية جمهورية العراق الشقيق 
د.فؤاد محمد حسني، ووزير اخلارجية 
الشيخ د.أحمد ناصر احملمد، والوفد 
املرافق لوزير اخلارجية العراقي وذلك 
مبناسبة زيارته الرسمية للبالد. ومت 
خالل اللقاء استعراض العالقات الثنائية 
التي تربط البلدين والشعبني الشقيقني 
وســبل تعزيزها وتنميتها مبا يخدم 
مصاحلهما املشتركة، كما مت بحث اهم 
القضايا ذات االهتمام املشترك وآخر 
اإلقليمية  الساحتني  املستجدات على 
والدولية. حضــر املقابلة نائب وزير 
اخلارجية خالد اجلاراهللا ومدير مكتب 
سمو ولي العهد الفريق متقاعد جمال 
محمد الذياب والوكيل بديوان سمو ولي 
العهد مازن عيسى العيسى ومساعد 
وزير اخلارجية لشؤون الوطن العربي 

سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد مستقبال د.فؤاد محمد حسنيالسفير فهد أحمد العوضي.

للســجالت والوثائــق بعــد 
أن مت تعقيمهــا لتبقى قرابة 
٥٠ عامــا من قبل «دارة امللك 

عبدالعزيز». 
كمــا اطلــع اخلالــد على 
ترميز امللفات االفرجنية التــي 
يقارب عددها سبعة آالف ملف 

وحتتوي على ثالثـــة ماليني 
وثيقة وما ميلكه املركــز من 
أكثــر من ثالثــة آالف وثيقة 
تاريخيــة. وأشــاد الســفير 
الشــيخ علي اخلالد باهتمام 
سمو األمير فيصل بن مشعل 

وتطوير املركز.
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