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»اخلارجية« تعلن توليها ملف قضية األسرى واملفقودين
أع��ل��ن��ت وزارة اخل��ارج��ي��ة ال��ك��وي��ت��ي��ة توليها 
اخ��ت��ص��اص��ات اللجنة الوطنية ل��ش��ؤون األس��رى 
واملفقودين ومتابعتها مللف قضية األسرى واملفقودين 
وذلك بناء على املرسوم رقم )329 لسنة 2018( الذي 

ينهي عمل هذه اللجنة.

وأك��دت )اخلارجية( في بيان صحفي أمس األحد 
حرصها على استمرار تقدمي اخلدمات لذوي األسرى 
واملفقودين داعية إياهم لتحديث بيانات االتصال 
بهم وذلك من خالل املراجعة الشخصية للوزارة على 
العنوان التالي:وزارة اخلارجية - الشؤون القنصلية 

الشويخ - ش��ارع اجل��ه��راء بجانب وك��ال��ة األنباء 
الكويتية )كونا(.

وأش���ارت إل��ى أن س��اع��ات املراجعة تكون م��ن 9 
صباحا إلى 1 بعد الظهر ولالستفسار يرجى االتصال 
على الهواتف التالية: )22225726( )22225736(.
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أمير البالد يستقبل الشيخ ناصر صباح األحمد سمو األمير يستقبل عيسى الكندري

أمير البالد يعزي رئيس سريالنكا بضحايا االنفجارات في كولومبو 

.. وسموه يستقبل اجلبري وبعض املشاركني في امللقتى اإلعالمي العربي

سمو األمير يهنئ الدكتور وضاح الرفاعي أول طبيب
ASA  كويتي ينال زمالة مؤسسة اجلراحة األميركية 

بعث صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد 
برسالة تهنئة إل��ى الدكتور وض��اح ب��در السيد هاشم 
الرفاعي الرئيس اإلقليمي جلراحة األورام وكرسي - 
جون ديلون - لدراسة جراحة األورام في مستشفى )ميد 
ستار جورج ت��اون( اجلامعي – واشنطن. أعرب فيها 
سموه عن خالص تهانيه مبناسبة نيله زمالة »مؤسسة 
اجلراحة األمريكية ASA« كأول طبيب كويتي يحصل 

على زمالة هذه املؤسسة الطبية العريقة.
 معربا سموه عن اعتزازه بتحقيق أحد أبناء الوطن 

هذا اإلجناز املتميز ومشيدا مبسيرته العلمية احلافلة 
بالعطاء العلمي املتجسد في إسهاماته وبحوثه القيمة 
التي أثرت املجال الطبي وحظيت بتقدير كبير من قبل 
العديد من املؤسسات الطبية املتخصصة، متمنيا سموه 
له دوام التوفيق في مسيرته املهنية والنجاح ملواصلة 
عطائه املشهود في املجال الطبي ورف��ع راي��ة الوطن 

العزيز في احملافل الطبية اإلقليمية والدولية.
وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد برسالة 
تهنئة إلى الدكتور وض��اح بدر السيد هاشم الرفاعي 

الرئيس اإلقليمي جل��راح��ة األورام وك��رس��ي - جون 
ديلون - لدراسة جراحة األورام في مستشفى )ميد 
ستار جورج تاون( اجلامعي - واشنطن ضمنها سموه 
خالص تهانيه مبناسبة نيله زمالة مؤسسة اجلراحة 
األمريكية ASA كأول طبيب كويتي يحصل على زمالة 
هذه املؤسسة الطبية العريقة متمنيا سموه له دوام 

التوفيق والنجاح.
كما بعث سمو الشيخ جابر املبارك رئيس مجلس 

الوزراء برسالة تهنئة مماثلة.

رئيس موريتانيا يصل إلى البالد اليوم في زيارة رسمية
يصل إلى البالد اليوم االثنني الرئيس محمد 
ول��د عبدالعزيز رئيس اجلمهورية اإلسالمية 

املوريتانية الشقيقة والوفد الرسمي املرافق 
لفخامته في زيارة رسمية للبالد يجري فخامته 

خاللها مباحثات رسمية مع صاحب السمو أمير 
البالد الشيخ صباح األحمد.

استقبل صاحب السمو أمير البالد الشيخ 
صباح األحمد بقصر بيان صباح أمس رئيس 
مجلس األم��ة باإلنابة عيسى الكندري. كما 
استقبل سموه رئيس مجلس الوزراء باإلنابة 

ووزير الدفاع الشيخ ناصر صباح األحمد.
واستقبل س��م��وه وزي���ر اإلع���الم ووزي��ر 
الدولة لشؤون الشباب محمد اجلبري وكال 
م��ن ن��ائ��ب رئ��ي��س مجلس ال����وزراء ووزي��ر 
اإلع��الم بدولة فلسطني الشقيقة نبيل أبو 
ردينة ووزير اإلعالم بسلطنة عمان الشقيقة 
ال��دك��ت��ور عبداملنعم ب��ن منصور احلسني 
ووزي���ر ش���ؤون اإلع���الم مبملكة البحرين 
الشقيقة علي ب��ن محمد الرميحي واألم��ني 
العام املساعد رئيس قطاع اإلعالم واالتصال 
باجلامعة العربية السفير الدكتور بدر الدين 
عاللي وذلك مبناسبة مشاركتهم في امللتقى 
اإلع��الم��ي العربي ب��دورت��ه السادسة عشر 
واملنعقد بدولة الكويت. وحضر املقابلة وزير 

شؤون الديوان األميري الشيخ علي اجلراح.
من جهة أخ��رى بعث صاحب السمو أمير 
البالد الشيخ صباح األحمد ببرقية تعزية 
إل��ى الرئيس مايتريباال سيريسينا رئيس 
جمهورية سريالنكا الدميقراطية االشتراكية 
الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تعازيه 

وص��ادق مواساته لفخامته وألس��ر ضحايا 
االنفجارات التي استهدفت كنائس وفنادق 
ومرافق في العاصمة كولومبو وأسفرت عن 

سقوط املئات من الضحايا واملصابني.
 مؤكدا سموه استنكار دولة الكويت لهذه 
األعمال اإلجرامية والتي تتنافى مع كافة 
ال��ش��رائ��ع والقيم اإلنسانية راج��ي��ا سموه 
للضحايا الرحمة وللمصابني سرعة الشفاء 
والعافية وأن يتمكن املسؤولون في البلد 
الصديق من احتواء تداعيات هذه احلوادث 

الشنيعة.
وب��ع��ث سمو ول��ي العهد الشيخ ن��واف 
األحمد ببرقية تعزية إلى الرئيس مايتريباال 
سيريسينا رئ��ي��س جمهورية سريالنكا 
الدميقراطية االشتراكية الصديقة ضمنها 
سموه خالص تعازيه وص���ادق مواساته 
بضحايا االنفجارات التي استهدفت كنائس 
وف��ن��ادق وم��راف��ق ف��ي العاصمة كولومبو 
وأس��ف��رت ع��ن سقوط امل��ئ��ات م��ن الضحايا 
واملصابني راجيا سموه للضحايا الرحمة 

وللمصابني سرعة الشفاء والعافية.
كما بعث سمو الشيخ جابر املبارك رئيس 
مجلس ال���وزراء حفظه الله ببرقية تعزية 

مماثلة.

صباح اخلالد يترأس وفد الكويت 
في الدورة غير العادية للجامعة 

العربية حول فلسطني
غ���ادر الشيخ ص��ب��اح اخل��ال��د نائب 
رئيس مجلس ال��وزراء وزير اخلارجية 
البالد أمس األحد متوجها إلى جمهورية 
مصر العربية الشقيقة ل��ت��رؤس وفد 
دول��ة الكويت املشارك في ال��دورة غير 
العادية ملجلس جامعة ال��دول العربية 
على املستوى ال��وزاري بدعوة من دولة 
فلسطني الشقيقة ملناقشة ت��ط��ورات 

القضية الفلسطينية.
وق��ال��ت وزارة اخل��ارج��ي��ة ف��ي بيان 
صحفي إن الوفد املرافق للشيخ صباح 
اخل��ال��د ي��ض��م ك��ال م��ن م��س��اع��د وزي��ر 

اخلارجية لشؤون مكتب نائب رئيس 
مجلس الوزراء وزير اخلارجية السفير 
الشيخ ال��دك��ت��ور أح��م��د ن��اص��ر احملمد 
وم��س��اع��د وزي���ر اخل��ارج��ي��ة ل��ش��ؤون 
الوطن العربي السفير فهد العوضي 
وم��ن��دوب الكويت ال��دائ��م ل��دى جامعة 
ال��دول العربية أحمد البكر وع��دد من 
كبار املسؤولني في وزارة اخلارجية.
وك��ان في وداع الشيخ صباح اخلالد 
مساعد وزير اخلارجية لشؤون املراسم 
السفير ضاري العجران وعدد من كبار 

مسؤولي وزارة اخلارجية.

السفير الكويتي: ال وجود 
ملواطنني كويتيني حتى اآلن 

ضمن ضحايا تفجيرات سريالنكا
أك��د سفير ال��ك��وي��ت ل��دى جمهورية سريالنكا الدميقراطية 
االشتراكية خلف بوظهير أمس األحد عدم وجود مواطنني كويتيني 
حتى اآلن ضمن الضحايا واجلرحى جراء التفجيرات اإلرهابية التي 
استهدفت عدة كنائس وفنادق في سريالنكا.وقال السفير بوظهير 
في بيان تلقته )كونا( إن السفارة على تواصل دائ��م مع اجلهات 

املعنية للتأكد من عدم وجود مواطنني ضمن الضحايا واملصابني.
وأض��اف أن سفارة الكويت ل��دى سريالنكا تناشد املواطنني 
املوجودين من مقيمني وسائحني توخي احليطة واحلذر وذلك بعد 

وقوع سلسلة التفجيرات اإلرهابية.
وذكر أن السفارة تدعو املواطنني إلى االلتزام بتعليمات السلطات 
احمللية وتؤكد حرصها على سالمة املواطنني واستعدادها التام 
لتقدمي كافة وسائل املساعدة من خالل االتصال على أرقام الطوارئ 
التالية:)0094776655555()0094767676629()0094773
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