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الديحاني: ال شبهة جنائية في وفاة املواطن الكويتي في عمان
أك��د سفير الكويت ل��دى األردن عزيز الديحاني عدم 
وجود شبهة جنائية في وفاة مواطن كويتي من مواليد 
1992 عثر على جثته داخل مبنى قيد اإلنشاء بالعاصمة 

عمان أول أمس السبت.
وقال السفير الديحاني ل� )كونا( إن تقرير التشريح 
الذي خلص إليه جهاز األمن العام األردني أظهر أن »سبب 

الوفاة يعود لالصابات الرضية الشديدة املتعددة الناجتة 
عن السقوط من علو وال توجد شبهة جنائية«.

وأش���اد بجهود مختلف األج��ه��زة األمنية األردن��ي��ة 
للوقوف على تفاصيل وفاة املواطن والوصول إلى األدلة 
بالسرعة املطلوبة مشيرا إلى أن وزير الداخلية األردني 
سمير املبيضني كان على إحاطة مباشرة باحلادثة ونتائج 

اللجنة الطبية وعلى تواصل مستمر مع السفارة الكويتية.
وأكد السفير الديحاني متابعة السفارة بدورها إضافة 
إلى وزارة اخلارجية في الكويت ملالبسات حادثة الوفاة 

فور تلقي نبأ العثور على اجلثة.
وأعرب عن تعازيه لذوي املتوفي ودعواته بأن يرحمه 

الله برحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان.
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ولي العهد يستقبل الغامن واملبارك واجلراح والصالح

استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف 
األحمد بقصر بيان صباح أمس رئيس 
مجلس األمة مرزوق الغامن. كما استقبل 

سمو ول��ي العهد سمو الشيخ جابر 
املبارك رئيس مجلس الوزراء.

واستقبل سمو ول��ي العهد الشيخ 

ن���واف األح��م��د ن��ائ��ب رئ��ي��س مجلس 
ال��وزراء ووزي��ر الداخلية الشيخ خالد 
اجل��راح. كما استقبل سمو ولي العهد 

نائب رئيس مجلس ال���وزراء ووزي��ر 
ال��دول��ة لشؤون مجلس ال���وزراء أنس 

الصالح.

.. وسموه يستقبل أنس الصالح

سمو األمير يستقبل بحضور سمو ولي العهد الدكتور علي عبدالعال

.. وسموه يستقبل مرزوق الغامن

سموه يستقبل ولي العهد والغامن وعبد العال واملبارك

األمير  يعزي رئيسي املكسيك وكولومبيا بضحايا انفجار  وهجوم إرهابي 

استقبل صاحب السمو أمير ال��ب��الد الشيخ 
صباح األحمد بقصر بيان صباح أمس سمو ولي 
العهد الشيخ ن��واف األحمد. كما استقبل سموه 
وبحضور سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد 
رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن ورئيس مجلس 
النواب بجمهورية مصر العربية الشقيقة الدكتور 
علي عبدالعال وال��وف��د امل��راف��ق وذل��ك مبناسبة 
زيارته الرسمية للبالد. وحضر املقابلة وزير 

شؤون الديوان األميري الشيخ علي اجلراح.
واستقبل سموه رئيس مجلس األم��ة مرزوق 
الغامن. وكما استقبل سموه سمو الشيخ جابر 

املبارك رئيس مجلس الوزراء.
من جهة أخرى بعث صاحب السمو أمير البالد 
الشيخ صباح األحمد ببرقية تعزية إلى الرئيس 
اندريس مانويل لوبيز أوبرادور رئيس الواليات 
املكسيكية املتحدة الصديقة أعرب فيها سموه عن 
خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا حادث 
االنفجار الذي وقع في خط أنابيب للوقود بوالية 
)هيداجلو( وسط املكسيك والذي أسفر عن سقوط 
العشرات من الضحايا واملصابني، راجيا سموه 

للضحايا الرحمة وللمصابني سرعة الشفاء.
وبعث سمو ولي العهد الشيخ ن��واف األحمد 

ببرقية تعزية إل��ى الرئيس ان��دري��س مانويل 
لوبيز اوب����رادور رئيس ال��والي��ات املكسيكية 
املتحدة الصديقة ضمنها سموه خالص تعازيه 
وصادق مواساته بضحايا حادث االنفجار الذي 
وقع في خط أنابيب للوقود بوالية )هيداجلو( 
وسط املكسيك والذي أسفر عن سقوط العشرات 

من الضحايا واملصابني.
كما بعث صاحب السمو أمير البالد الشيخ 
صباح األحمد ببرقية تعزية إلى الرئيس إيفان 
دوكي رئيس جمهورية كولومبيا الصديقة أعرب 
فيها سموه عن خالص التعازي لفخامته ولشعب 
كولومبيا الصديق بضحايا الهجوم االنتحاري 
ال��ذي وقع داخ��ل فناء مدرسة شرطة سانتاندر 
العامة جنوب العاصمة بوغوتا. مؤكدا سموه 
استنكار دول��ة الكويت وإدانتها الشديدة لهذا 
العمل اإلرهابي ال��ذي استهدف أرواح األبرياء 
اآلمنني وال��ذي يتنافى مع كافة الشرائع والقيم 
اإلنسانية وتأييدها لكل ما تتخذه جمهورية 
كولومبيا من إجراءات ملواجهة األعمال اإلرهابية 
للحفاظ على أمنها واستقرارها راجيا سموه 
للضحايا الرحمة وللمصابني سرعة الشفاء 

وألسر الضحايا جميل الصبر.
وبعث سمو ولي العهد الشيخ ن��واف األحمد 
ببرقية تعزية إلى الرئيس إيفان دوك��ي رئيس 
جمهورية كولومبيا الصديقة ضمنها سموه 
خ��ال��ص ت��ع��ازي��ه وص���ادق م��واس��ات��ه بضحايا 
الهجوم االنتحاري الذي وقع داخل فناء مدرسة 
شرطة سانتاندر العامة جنوب العاصمة بوغوتا 
راجيا سموه للضحايا الرحمة وللمصابني سرعة 

الشفاء.
كما بعث سمو الشيخ جابر امل��ب��ارك رئيس 

مجلس الوزراء ببرقيتي تعزية مماثلتني.

بعث صاحب السمو أمير ال��ب��الد الشيخ 
صباح األحمد ببرقية تعزية إلى أخيه صاحب 
السمو الشيخ حميد بن راش��د النعيمي عضو 
املجلس األعلى حاكم إمارة عجمان أعرب فيها 
سموه عن خالص تعازيه وص��ادق مواساته 
بوفاة املغفور لها ب��إذن الله تعالى شقيقته 
الشيخة نيال بنت راشد النعيمي سائال سموه 
امل��ول��ى تعالى أن يتغمدها ب��واس��ع رحمته 
ويسكنها فسيح جناته وأن يلهم سموه وأسرة 

الفقيدة جميل الصبر وحسن العزاء.

كما بعث سمو ول��ي العهد الشيخ ن��واف 
األحمد ببرقية تعزية إلى أخيه صاحب السمو 
الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو املجلس 
األع��ل��ى ح��اك��م إم���ارة عجمان ضمنها سموه 
خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة املغفور 
لها بإذن الله تعالى شقيقته الشيخة نيال بنت 
راش��د النعيمي سائال سموه امل��ول��ى تعالى 
أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح 
جناته. كما بعث سمو الشيخ جابر املبارك 

رئيس مجلس الوزراء ببرقية تعزية مماثلة.

سمو األمير يعزي حاكم إمارة 
عجمان بوفاة شقيقته

سمو ولي العهد يستقبل الشيخ خالد اجلراح

سلم سفير الكويت ل��دى رومانيا 
طالل الهاجري دعوة رسمية من رئيس 
مجلس اإلدارة واملدير العام لوكالة 
األنباء الكويتية )كونا( الشيخ مبارك 
الدعيج للمديرة العامة اجلديدة لوكالة 
األن��ب��اء الرومانية ك��الودي��ا نيكوالي 

لزيارة البالد.
وقال السفير الهاجري في تصريح 
ل� )كونا( أمس إن دعوة الزيارة تهدف 
الى بحث التنسيق املشترك في مجال 
التعاون االعالمي فضال عن مناقشة 
مسودة مشروع اتفاقية التعاون بني 
الوكالتني.واضاف السفير الهاجري 
ان اجلانب الروماني رح��ب بالدعوة 

امل��وج��ه��ة ل��ه ل��زي��ارة ال��ك��وي��ت ووع��د 
بتلبيتها في املستقبل القريب.

وأوض��ح ان نيكوالي قدمت دعوة 
مماثلة للمدير العام لوكالة األنباء 
الكويتية )كونا( الشيخ مبارك دعيج 

االبراهيم الصباح لزيارة رومانيا.
وبحث سفير الكويت مع نيكوالي 
سبل تعزير ال��ت��ع��اون االع��الم��ي بني 
وكالتي األن��ب��اء ف��ي البلدين وتبادل 

اخلبرات.
وتعد وكالة األنباء الرومانية من 
اق��دم الوكاالت األوروب��ي��ة إذ تأسست 
عام 1889 ولها شبكة مراسلني في اهم 

عواصم دول العالم.

دعوة مديرة وكالة األنباء الرومانية اجلديدة إلى زيارة الكويت

الغامن يعزي نظراءه في املكسيك وكولومبيا 
بضحايا انفجار خط الوقود والهجوم اإلرهابي

بعث رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن أمس األحد 
ببرقيتني إلى رئيس مجلس الشيوخ املكسيكي مارتي 
باتريس جواداراما ورئيس مجلس النواب املكسيكي 
بورفيريو مونوز ليدو عبر فيهما عن خالص العزاء 
وصادق املواساة بضحايا انفجار خط ألنابيب الوقود 
بوسط املكسيك والذي أسفر عن سقوط العشرات من 

الضحايا واجلرحى.
كما بعث رئيس مجلس األمة الكويتي مرزوق الغامن 
أمس ببرقيتني إلى رئيس مجلس النواب الكولومبي 

إليخاندرو كارلوس شاكون ورئيس مجلس الشيوخ 
الكولومبي إرنستو ماسياس توفار عبر فيهما عن 
خالص ال��ع��زاء وص��ادق امل��واس��اة بضحايا الهجوم 
»اإلره��اب��ي« ال��ذي استهدف مدرسة للشرطة جنوب 
العاصمة ب��وغ��وت��ا وأس��ف��ر ع��ن س��ق��وط ال��ع��دي��د من 

الضحايا واجلرحى.
وأك���د ال��غ��امن االستنكار ال��ت��ام ملثل تلك األع��م��ال 
»اإلرهابية« معربا عن التضامن الكامل مع الشعب 

الكولومبي الصديق في مواجهة آفة »اإلرهاب«.

املبارك يستقبل رئيس مجلس النواب 
املصري وسفير الكويت لدى نيجيريا

استقبل سمو الشيخ جابر امل��ب��ارك رئيس مجلس 
ال���وزراء في قصر بيان أم��س رئيس مجلس النواب في 
جمهورية مصر العربية الشقيقة الدكتور علي عبدالعال 
والوفد املرافق له وذلك مبناسبة زيارته للبالد. وحضر 
املقابلة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون 
مجلس ال���وزراء أن��س الصالح ورئ��ي��س بعثة الشرف 

املرافقة النائب علي الدقباسي وسفير دولة الكويت لدى 
جمهورية مصر العربية محمد الذويخ.

واستقبل سمو الشيخ جابر امل��ب��ارك رئيس مجلس 
الوزراء أمس سفير دولة الكويت لدى جمهورية نيجيريا 
االحت��ادي��ة الصديقة عبدالعزيز البشر وذل��ك مبناسبة 

استالم مهام عمله.

سمو الشيخ جابر املبارك يستقبل  رئيس مجلس النواب املصري

 السفير طالل الهاجري يسلم الدعوة إلى  كالوديا نيكوالي 


