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األمير عّزى أسرة محمد العدساني:
الفقيد قدم إسهامات جليلة في خدمة الوطن

ى أسرة محمد العدساني: خدم  ولي العهد عزَّ
الوطن خالل تقلده مختلف املناصب بكل كفاءة

بعث صاحب السمو األمير 
الشــيخ نواف األحمد ببرقية 
تعزيــة إلى أســرة املغفور له 
بإذن اهللا تعالى محمد يوسف 
العدساني رئيس مجلس األمة 
األسبق أعرب فيها سموه عن 
خالص تعازيه وصادق مواساته 
بوفاة محمد يوسف العدساني، 
مشيدا سموه مبا قدمه الفقيد 
من إسهامات جليلة في خدمة 
وطنــه عبــر مســيرة حافلــة 
بالعطــاء واإلخــالص والوفاء 
للوطن العزيز من خالل مختلف 
املناصب الرفيعة التي تقلدها 
بــكل جــدارة واقتدار الســيما 
توليه رئاسة مجلس األمة والتي 
من خاللها أثرى بحكمته ورشده 
مسار العمل البرملاني في الوطن 
العزيز، مســتذكرا سموه بكل 
االعتــزاز الســجايا احلميــدة 
واملناقب النيرة للفقيد والتي 
أكســبته جل تقديــر واحترام 

بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل 
األحمد ببرقية تعزية إلى أسرة املغفور له 
بإذن اهللا تعالى محمد يوسف العدساني 
رئيس مجلس األمة األسبق ضمنها سموه 
خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة 
محمد يوســف العدســـــاني، مستذكرا 
ســــموه ما قدمه الفقيد من إسهامــــات 
بارزة وما متيز به من إخالص ووفاء في 
خدمة الوطن العزيز خالل تقلده ملختلف 
املناصــب الرفيعة بكل كفــاءة واقتدار، 
ومبتهــــال سموه إلى الباري جل وعال 
أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح 
جناته وأن يلهم أسرته الكرمية وذويه 

جميل الصبر وحسن العزاء.
كما بعث ســمو ولي العهد الشــيخ 
مشعل األحمد ببرقية تعزية إلى الرئيس 
شي جينبينغ رئيس جمهورية الصني 
الشعبية الصديقة ضمنها سموه خالص 
تعازيه وصادق مواساته بوفاة رئيس 
جمهورية الصني الشعبية األسبق جيانغ 
زميـــــني، متمنيا ألســرة الفقيد وذويه 

جميــــل الصبـــر.

يتغمده بواسع رحمته ومغفرته 
وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم 
أســرته الكرمية وذويه جميل 

الصبر والسلوان.

مــن جهــة اخــرى، بعــث 
صاحب الســمو األمير الشيخ 
نواف األحمد ببرقية تعزية إلى 
الرئيس شي جينبينغ رئيس 
جمهوريــة الصــني الشــعبية 
الصديقة، عبر فيها سموه عن 
خالص تعازيه وصادق مواساته 
بوفاة رئيس جمهورية الصني 
الشعبية األسبق جيانغ زميني، 
راجيا سموه ألســرته وذويه 

جميل الصبر.
كمــا بعث صاحب الســمو 
األمير الشــيخ نــواف األحمد 
ببرقيــة تهنئة إلى الرئيســة 
رئيســة  ماســون  ســاندرا 
جمهوريــة باربــادوس، عبــر 
فيها سموه عن خالص تهانيه 
مبناسبة العيد الوطني لبالدها، 
متمنيا سموه لها موفور الصحة 
والعافية وجلمهورية باربادوس 
وشــعبها الصديــق كل التقدم 

واالزدهار.

سموه عزَّى الرئيس الصيني بوفاة الرئيس األسبق وهنأ رئيسة باربادوسصاحب السمو عّزى الرئيس الصيني بوفاة الرئيس األسبق للجمهورية وهنّأ رئيسة باربادوس بالعيد الوطني

سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمدصاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد

اجلميع، حيث كان رحمه اهللا 
رمزا للمواطن املخلص لدينه 

ووطنه.
سائال سموه املولى تعالى أن 

وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد ببرقية تهنئة 
إلى الرئيسة ساندرا ماسون رئيسة جمهورية باربادوس ضمنها 
سموه خالص تهانيه مبناسبة العيد الوطني لبالدهــــا، راجيا 

لها وافر الصحــــة والعافيـــة.

رئيس الوزراء عّزى أسرة رئيس
مجلس األمة األسبق والرئيس الصيني

وفد أمني يبحث قضية محمد البغلي املفقود في رومانيا

بعــث رئيس مجلس 
الشــيخ  الوزراء ســمو 
أحمــد نــواف األحمــد 
الصبــاح ببرقية تعزية 
إلى أسرة املغفور له بإذن 
اهللا تعالى محمد يوسف 
العدساني رئيس مجلس 
األمــة األســبق، ضمنها 
ســموه خالص تعازيه 
وصادق مواساته بوفاة 
محمد يوسف العدساني. 
كمــا بعــث رئيــس 
مجلــس الوزراء ســمو 

الشــيخ أحمد نواف األحمــد الصباح 
ببرقية تعزية إلى الرئيس شي جينبينغ 

رئيس جمهورية الصني 
الصديقــة،  الشــعبية 
ضمنها ســموه خالص 
تعازيه وصادق مواساته 
بوفاة رئيس جمهورية 
الصني الشعبية األسبق 

جيانغ زميني.
وبعث رئيس مجلس 
الشــيخ  الوزراء ســمو 
أحمــد نــواف األحمــد 
الصبــاح ببرقية تهنئة 
إلــى الرئيســة ســاندرا 
ماسون رئيسة جمهورية 
باربــادوس الصديقة مبناســبة العيد 

الوطني لبالدها.

بدأ وفد أمني كويتي بحث ومتابعة قضية املواطن الكويتي 
املفقــود محمد البغلي الــذي اختفى في ظروف غامضة في 
قرية كييا مبقاطعة براهوفا شمال العاصمة بوخارست في 

أغسطس ٢٠١٥.
وقال ســفيرنا لدى رومانيا طــالل الهاجري في اتصال 
مع «كونا» إنه بحث مع وزير الدولة لشؤون الطوارئ في 
وزارة الداخلية الرومانية رائد عرفات بحضور الوفد األمني 
الكويتي آخر مستجدات قضية املواطن الكويتي محمد البغلي.

وأشــار الســفير الهاجري الى أن الوفد سيعقد عددا من 
االجتماعات مع املسؤولني في األجهزة األمنية في رومانيا، 
مشددا على ضرورة بذل املزيد من اجلهود من قبل السلطات 
الرومانية ملعرفة مصير املواطن الكويتي املفقود وحل هذه 

القضية اإلنسانية التي طال أمدها.
وأكــد ان القضية حتظى باهتمام كبير على املســتويني 
الرســمي والشعبي في الكويت وحرص القيادة السياسية 
ووزارتــي اخلارجية والداخلية على مواصلة ومعرفة آخر 

ما توصلت إليه نتائج التحقيقات في القضية.
سفيرنا لدى رومانيا طـــالل الهاجـري مع وزير الدولـة لشـؤون الطـوارئ 

في وزارة الداخلية الرومانية رائد عرفات

وزير الدفاع بحث مع ٤ سفراء القضايا املشتركة
بحث وزير الدفاع الشيخ 
عبداهللا العلي مع ســفراء 
ســلطنة عمــان واململكــة 
املتحــدة ومملكة إســبانيا 
وجمهورية إيطالياـ  كل على 
حدة- العالقات الثنائية بني 
دولهم والكويت عالوة على 
موضوعــات ذات االهتمام 

املشترك.
وقالت رئاســة األركان 
العامــة للجيش فــي بيان 
صحافــي إن وزيــر الدفاع 
اســتقبل في مكتبه كال من 
الســفير العماني د. صالح 
اخلروصي وسفيرة اململكة 
املتحــدة بلينــدا لويــس 
والسفير اإلسباني ميغيل 
أغيالر والســفير اإليطالي 

الشيخ عبداهللا العلي مستقبال سفيرة اململكة املتحدة بليندا لويسالشيخ عبداهللا العلي مستقبال السفير العماني د. صالح اخلروصي

وزير اخلارجية: الكويت تدعم املساعي الدولية 
لوقف التصعيد وإيجاد حل سلمي ألزمات املنطقة

غادر وزير اخلارجية الشــيخ سالم 
العبداهللا البــالد متوجها إلــى اململكة 
العربية السعودية الشقيقة في زيارة 
رسمية تعد األولى له منذ توليه منصب 

وزير اخلارجية.
وسيعقد وزير اخلارجية لقاء ثنائيا 
مــع وزيــر خارجيــة اململكــة العربية 
السعودية الشــقيقة األمير فيصل بن 
فرحان آل سعود لبحث أواصر العالقات 
األخوية الراســخة التي جتمع البلدين 
والشعبني الشقيقني وعدد من القضايا 
محل االهتمام املشترك واملستجدات على 

الساحتني اإلقليمية والدولية.
وقبيــل مغادرتــه اســتقبل وزيــر 
اخلارجية الشــيخ ســالم العبداهللا في 
ديــوان عــام الــوزارة مستشــار وزير 
خارجيــة الواليات املتحــدة األميركية 

ديرك شــولي، وذلك مبناســب زيارته 
الرسمية إلى الكويت.

ومت خالل اللقاء بحث أبرز املستجدات 
على الساحتني اإلقليميــــــة والدولية 
إلــى األحــداث والتطورات  والتطــرق 
التي تشهدها املنطقة، السيما األوضاع 
الراهنة في اليمن وسورية وأفغانستان 

وأوكرانيا.
وجدد وزير اخلارجية موقف الكويت 
الداعم حلل األزمات التي تعيشها املنطقة 
عبر الوســائل السلميـــــة والتفاوض 
والتأكيــد على ضرورة دعم املســاعي 
الدولية الرامية إلى وقف التصعيد إليجاد 
حل سلمي لتلك األزمات مبا يتوافق مع 

القانون الدولي.
من جانبه، أشاد املسؤول األميركي 
باجلهود واملساعي التي تقوم بها الكويت 

في ترســيخ دعائم حفظ السلم واألمن 
الدوليني في املنطقة.

كما مت خالل اللقاء مناقشة عدد من 
القضايا ذات االهتمام املشترك بني البلدين 

الصديقني.
كما استقبل وزير اخلارجية الشيخ 
ســالم العبداهللا في ديوان عام الوزارة 
ســفير مملكــة تايلنــد الصديقة روج 
تامونغكول، وذلك مبناسبة انتهاء فترة 

عمله سفيرا لبالده لدى الكويت.
وأشاد الشيخ سالم العبداهللا خالل 
اللقاء بجهود الســفير وإسهاماته التي 
قدمها في إطار تعزيز العالقات الثنائية 
الوثيقــة التي تربــط الكويت ومملكة 
تايلند وشــكره على مــا قدمه لتطوير 
تلــك العالقات، متمنيا لــه النجاح في 

مهامه القادمة.

توّجه إلى السعودية في زيارة رسمية والتقى مستشار وزير اخلارجية األميركي وسفير تايلند

الشيخ سالم العبداهللا مستقبال ديرك شولي وزير اخلارجية لدى مغادرته إلى اململكة العربية السعودية في زيارة رسمية

كارلو بالدوتشي.
وأضافــت أنــه مت خالل 
اللقاءات تبــادل األحاديث 
الوديــة ووجهــات النظــر 
أهــم األمور  واســتعراض 

واملوضوعات ذات االهتمام 
املشــترك وســبل تعزيــز 
التعــاون والعمل  أواصــر 
بني الكويت والدول الشقيقة 
والصديقة إضافة إلى بحث 

آخر التطورات واملستجدات 
علــى الســاحتني اإلقليمية 

والدولية.
وحضــر جانبا من هذه 
اللقــاءات رئيــس األركان 

العامــة للجيــش الفريــق 
الركن خالد صالح الصباح 
والســكرتير األول بــإدارة 
أوروبا في وزارة اخلارجية 

عبداهللا الونيان.

سمو الشيخ أحمد نواف األحمد الصباح


