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ممثل النائب األول ووزير الدفاع يحضر ختام 
مهرجان ولي العهد السعودي للهجن

غادر البالد صباح أمس ممثل النائب األول لرئيس 
مجلس ال��وزراء ووزير الدفاع الشيخ ناصر صباح 

األحمد املستشار بالديوان األميري محمد ضيف الله 
شرار متوجها إلى اململكة العربية السعودية الشقيقة 

وذلك حلضور احلفل اخلتامي ملهرجان ولي العهد 
للهجن والذي سيقام في مدينة الطائف.
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سمو نائب األمير يستقبل مرزوق الغامن

سموه عزى رئيس الكونغو بضحايا انقالب قطار »تاجنانيكا« ورئيس إندونيسيا بوفاة الرئيس األسبق

أمير البالد يهنئ رؤساء غواتيماال وهندوراس 
و نيكاراغوا والسلفادور بالعيد الوطني لبالدهم

بعث صاحب السمو أمير البالد 
الشيخ صباح األحمد ببرقية تهنئة 
إل���ى ال��رئ��ي��س أل��ي��خ��ان��درو ياماتي 
رئيس جمهورية غواتيماال الصديقة 
عبر فيها سموه عن خالص تهانيه 
مبناسبة العيد الوطني لبالده متمنيا 
س��م��وه لفخامته م��وف��ور الصحة 
والعافية وللبلد الصديق دوام التقدم 

واالزدهار.
وب��ع��ث سمو ن��ائ��ب األم��ي��ر وول��ي 
العهد الشيخ ن��واف األحمد ببرقية 
تهنئة إلى الرئيس اليخاندرو ياماتي 
رئيس جمهورية غواتيماال الصديقة 
عبر فيها سموه عن خالص تهانيه 
مبناسبة العيد الوطني لبالده راجيا 
س��م��وه لفخامته م��وف��ور الصحة 

والعافية.
وبعث صاحب السمو أمير البالد 
الشيخ صباح األحمد ببرقية تهنئة 
الى الرئيس خوان أورالندو هرنانديز 
رئيس جمهورية هندوراس الصديقة 
عبر فيها سموه عن خالص تهانيه 
مبناسبة ال��ع��ي��د ال��وط��ن��ي ل��ب��الده، 
متمنيا سموه لفخامته موفور الصحة 
والعافية وللبلد الصديق دوام التقدم 

واالزدهار.
وب��ع��ث سمو ن��ائ��ب األم��ي��ر وول��ي 
العهد الشيخ ن��واف األحمد ببرقية 
تهنئة إل��ى الرئيس خ��وان أورالن��دو 
هرنانديز رئيس جمهورية هندوراس 
الصديقة عبر فيها سموه عن خالص 
تهانيه مبناسبة العيد الوطني لبالده 
راجيا سموه لفخامته موفور الصحة 

والعافية.
وبعث صاحب السمو أمير البالد 

الشيخ صباح األحمد ببرقية تهنئة 
إلى الرئيس خوسيه دانيل أورتيغا 
سابيدرا رئيس جمهورية نيكاراغوا 
الصديقة عبر فيها سموه عن خالص 
تهانيه مبناسبة العيد الوطني لبالده 
متمنيا سموه لفخامته موفور الصحة 
والعافية وللبلد الصديق دوام التقدم 

واالزدهار.
وب��ع��ث سمو ن��ائ��ب األم��ي��ر وول��ي 
العهد الشيخ ن��واف األحمد ببرقية 
تهنئة ال��ى الرئيس خوسيه دانيل 
أورتيغا سابيدرا رئيس جمهورية 
نيكاراغوا الصديقة عبر فيها سموه 
ع��ن خالص تهانيه مبناسبة العيد 
الوطني لبالده راجيا سموه لفخامته 

موفور الصحة والعافية.
ك��م��ا ب��ع��ث ص��اح��ب ال��س��م��و أمير 
البالد الشيخ صباح األحمد ببرقية 
تهنئة ال��ى الرئيس ناييب بوكيلي 
رئيس جمهورية السلفادور الصديقة 
عبر فيها سموه عن خالص تهانيه 
مبناسبة العيد الوطني لبالده متمنيا 
س��م��وه لفخامته م��وف��ور الصحة 
والعافية وللبلد الصديق دوام التقدم 

واالزدهار.
وب��ع��ث سمو ن��ائ��ب األم��ي��ر وول��ي 
العهد الشيخ ن��واف األحمد ببرقية 
تهنئة ال��ى الرئيس ناييب بوكيلي 
رئيس جمهورية السلفادور الصديقة 
عبر فيها سموه عن خالص تهانيه 
مبناسبة العيد الوطني لبالده راجيا 
س��م��وه لفخامته م��وف��ور الصحة 

والعافية.
كما بعث سمو الشيخ جابر املبارك 
رئيس مجلس الوزراء ببرقيات تهنئة 

مماثلة.
بعث صاحب السمو أمير البالد 
الشيخ صباح األحمد ببرقية تعزية 
إلى الرئيس فيليكس تشيسيكيدي 
رئيس جمهورية الكونغو الصديقة 
عبر فيها سموه عن خالص تعازيه 
وص��ادق مواساته بضحايا انقالب 
قطار شحن ف��ي إقليم تاجنانيكکا 
جنوب شرق الكونغ أسفر عن سقوط 
عدد من الضحايا واملصابني. راجيا 
سموه للضحايا الرحمة وللمصابني 
سرعة الشفاء، آمال سموه أن يتمكن 
امل��س��ؤول��ون ف��ي البلد الصديق من 

جتاوز آثار هذا احلادث.
وبعث سمو نائب األمير وولي 
العهد الشيخ ن��واف األحمد ببرقية 
ت��ع��زي��ة ال����ى ال��رئ��ي��س فيليكس 
تشيسيكيدي رئ��ي��س جمهورية 
الكونغو الصديقة ضمنها سموه 
خالص تعازيه وص��ادق مواساته 
بضحايا انقالب قطار شحن في إقليم 
تاجنانيكکا جنوب ش��رق الكونغو 
وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا 
واملصابني، راجيا سموه للضحايا 

الرحمة وللمصابني سرعة الشفاء.
وبعث صاحب السمو أمير البالد 
الشيخ صباح األحمد ببرقية تعزية 
إلى الرئيس جوكو وي��دودو رئيس 

ج��م��ه��وري��ة إن��دون��ي��س��ي��ا الصديقة 
عبر فيها سموه عن خالص تعازيه 
وص��ادق مواساته بوفاة املغفور له 
بإذن الله تعالى الرئيس بحر الدين 
ي��وس��ف حبيبي رئ��ي��س جمهورية 
إندونيسيا الصديقة األسبق سائال 
سموه ال��ب��اري جل وع��ال أن يتغمده 

بواسع رحمته ومغفرته ويلهم ذويه 
جميل الصبر وحسن العزاء.

وب��ع��ث سمو ن��ائ��ب األم��ي��ر وول��ي 
العهد الشيخ ن��واف األحمد ببرقية 
تعزية إل��ى الرئيس جوكو وي��دودو 
رئيس جمهورية إندونيسيا الصديقة 
ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق 
مواساته بوفاة املغفور له بإذن الله 

تعالى الرئيس بحر ال��دي��ن يوسف 
حبيبي رئيس جمهورية إندونيسيا 
الصديقة األسبق سائال سموه الباري 
جل وعال أن يتغمده بواسع رحمته 

ومغفرته.
كما بعث سمو الشيخ جابر املبارك 
رئيس مجلس الوزراء ببرقيتي تعزية 

مماثلتني.

سمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد

.. وسموه يستقبل املبارك والصالح

استقبل سمو ن��ائ��ب األمير 
وولي العهد الشيخ نواف األحمد 
ب��ق��ص��ر ال��س��ي��ف ص��ب��اح أم��س 
رئ��ي��س مجلس األم���ة م���رزوق 
الغامن. كما استقبل سمو نائب 
األمير وولي العهد سمو الشيخ 
ج��اب��ر امل��ب��ارك رئ��ي��س مجلس 

الوزراء.
واستقبل سمو نائب األمير 
وولي العهد  سمو الشيخ جابر 
املبارك رئيس مجلس ال��وزراء 
و نائب رئيس مجلس ال��وزراء 
ووزي��ر الدولة لشؤون مجلس 
ال������وزراء ووزي�����ر ال��داخ��ل��ي��ة 

بالوكالة أنس الصالح.
واستقبل سمو نائب األمير 
وولي العهد الشيخ وزير النفط 
ووزير الكهرباء واملاء الدكتور 
خالد الفاضل وذلك بعدما أناب 
سموه حلضور مراسم افتتاح 
مؤمتر الطاقة العاملي الرابع 
والعشرين وال���ذي عقد خالل 
ال��ف��ت��رة م��ن 9 - 12 سبتمبر 
2019 ف���ي دول����ة اإلم�����ارات 
العربية املتحدة )أبوظبي( حتت 
شعار )الطاقة من أجل االزدهار( 
حيث أطلع سموه على نتائج 
وتوصيات املؤمتر واملستجدات 
احل��دي��ث��ة ف���ي م��ج��ال ال��ط��اق��ة 
على مستوى العالم ملواجهة 
ال��ت��ح��دي��ات ووض����ع خ��ارط��ة 

الطريق لالجيال القادمة.

والفاضل والصالح  واملبارك  الغامن  يستقبل  األمير  وزير الديوان األميري ينقل نائب 
تعازي سمو األمير بوفاة الرئيس 

السابق إلندونيسيا

قام وزير شؤون الديوان األميري الشيخ 
علي اجل��راح صباح أمس بزيارة إلى سفارة 
جمهورية اندونيسيا الصديقة ل��دى دول��ة 
الكويت حيث نقل تعازي صاحب السمو أمير 
البالد الشيخ صباح األحمد وسمو نائب االمير 

وولي العهد الشيخ نواف األحمد وسمو الشيخ 
جابر املبارك رئيس مجلس الوزراء وحكومة 
وشعب دول��ة الكويت وذل��ك بوفاة الرئيس 
السابق جلمهورية اندونيسيا بحر الدين 

يوسف حبيبي.

الشيخ علي اجلراح يقدم العزاء

تلقى صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد اتصاال 
هاتفيا ظهر أمس من أخيه الرئيس محمود عباس رئيس دولة 
فلسطني الشقيقة حيث اطمأن خالله على صحة سموه ونتائج 
الفحوصات الطبية متمنيا لسموه موفور الصحة ودوام العافية.

 وقد طمن سموه على نتائج الفحوصات الطيبة معربا سموه 
عن بالغ شكره وتقديره على ما عبر عنه أخ��وه رئيس دولة 
فلسطني الشقيقة من طيب املشاعر مقدرا سموه هذه املبادرة 
األخوية التي جتسد عمق العالقات الطيبة بني البلدين والشعبني 
الشقيقني متمنيا لفخامته موفور الصحة والعافية ولدولة 

فلسطني وشعبها الشقيق كل الرفعة واالزدهار. 
كما تلقى صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد 
اتصاال هاتفيا من رئيس وزراء جمهورية العراق األسبق اياد 
عالوي حيث اطمأن خالله على صحة سموه رعاه الله ونتائج 
الفحوصات الطبية متمنيا لسموه موفور الصحة ودوام العافية.

 وق��د أع��رب صاحب السمو أمير ال��ب��الد ع��ن خالص شكره 
وتقديره على ما أب��داه من طيب املشاعر وعلى ه��ذه املبادرة 

الكرمية.

وصل الشيخ صباح اخلالد نائب رئيس 
مجلس ال��وزراء وزي��ر اخلارجية الكويتي 
أم��س األح��د إل��ى مدينة ج��دة وذل��ك لترؤس 
وف��د دول��ة الكويت امل��ش��ارك ف��ي االجتماع 
االستثنائي ملجلس وزراء خارجية الدول 
األع��ض��اء ف��ي منظمة ال��ت��ع��اون اإلس��الم��ي 
لبحث )إع����الن رئ��ي��س وزراء االح��ت��الل 
اإلسرائيلي عن نيته ضم أراض من الضفة 
الغربية احملتلة حال فوزه في االنتخابات( 
واملنعقد مبقر األمانة العامة ملنظمة التعاون 
االسالمي في مدينة جدة في اململكة العربية 

السعودية الشقيقة.
ويضم الوفد املرافق لنائب رئيس مجلس 
ال���وزراء وزي��ر اخلارجية ك��ال م��ن مساعد 

وزير اخلارجية لشؤون مكتب نائب رئيس 
مجلس ال���وزراء وزي��ر اخلارجية السفير 
الشيخ الدكتور أحمد ناصر احملمد ومساعد 
وزير اخلارجية لشؤون املنظمات الدولية 
الوزير املفوض ناصر الهني وقنصل عام 
دولة الكويت في جدة واملندوب الدائم لدولة 
الكويت ل��دى منظمة ال��ت��ع��اون اإلسالمي 
ال��وزي��ر امل��ف��وض وائ��ل العنزي وع���ددا من 
املسؤولني في وزارة اخلارجية. وك��ان في 
استقباله في جدة قنصل عام دولة الكويت 
في جدة واملندوب الدائم لدولة الكويت لدى 
منظمة التعاون اإلسالمي الوزير املفوض 
وائل العنزي وأعضاء القنصلية الكويتية 

لدى جدة.

صباح اخلالد يترأس وفد الكويت 
في اجتماع »التعاون اإلسالمي« االستثنائي

األمير يتلقى اتصالني 
من الرئيس الفلسطيني 

وعالوي لالطمئنان 
على صحة سموه


