سفارتنا في إسبانيا تدعو الكويتيني لتوخي احلذر من العواصف والفيضانات
أهابت سفارة الكويت لدى مملكة إسبانيا باملواطنني
املتواجدين في مدينتي (اليكانتي) و(فالنسيا) ضرورة
توخي احليطه واحل��ذر من ج��راء العواصف واألمطار
والفيضانات التي ضربت كلتا املدينتني وادت الى خسائر
بشرية ومادية جسيمة.
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ون��اش��دت ال��س��ف��ارة ف��ي ب��ي��ان ص��در عنها اجلمعة
املواطنني املتواجدين في هاتني املدينتني ضرورة اتباع
تعليمات السلطات االسبانيه املعنية والتواصل مع
السفارة في حالة احلاجه الى اي املساعده على هاتف
الطوارئ . 34+ 656665555 :

وكانت وزارة الداخلية االسبانية قد أعلنت اجلمعة
أن خمسة اشخاص قتلوا فيما أصيب عدد كبير بجروح
متفاوتة ف��ي العاصفة التي ضربت شرقي إسبانيا
متسببة في أضرار مادية جسيمة موضحة أنه مت إخالء
 3500شخص من املناطق املتضررة حرصا على حياتهم.
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سموه شكر كل من اطمأن على صحته بعد إجرائه الفحوصات الطبية

األمير :مشاعر طيبة جسدت روح األسرة الكويتية الواحدة
أع���رب ص��اح��ب السمو أم��ي��ر البالد
الشيخ صباح األح��م��د ع��ن بالغ شكره
وتقديره إلخوانه سمو ولي العهد الشيخ
ن���واف األح��م��د و رئ��ي��س مجلس األم��ة
م���رزوق ال��غ��امن وس��م��و الشيخ سالم
العلي رئيس احلرس الوطني وإخوانه
الشيوخ و الشيخ مشعل األحمد نائب
رئيس احل��رس الوطني وسمو الشيخ
ناصر احملمد وسمو الشيخ جابر املبارك
رئيس مجلس ال��وزراء ورئيس املجلس
األعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز
ورئيس احملكمة الدستورية املستشار
يوسف املطاوعة والنائب األول لرئيس
مجلس ال���وزراء ووزي��ر الدفاع الشيخ
ناصر صباح األحمد وإخوانه ال��وزراء
وإلى إخوانه أعضاء مجلس األمة وكافة
إخوانه وأبنائه املواطنني الكرام واملقيمني
على أرض الكويت الطيبة وللقائمني على
مختلف وسائل اإلعالم على ما عبروا عنه
جميعا من مشاعر طيبة ودعوات صادقة
ومتابعة مستمرة لالطمئنان على صحة
سموه بعد إجرائه الفحوصات الطبية
في إحدى املستشفيات بالواليات املتحدة
األمريكية من خالل كافة وسائل االتصال
والتي جسدت روح األس��رة الكويتية
ال��واح��دة وعكست عمق أواص��ر احملبة
وامل���ودة التي جتمعهم وأب���رزت بجالء
سمات الشعب الكويتي وأصالته.
كما أع��رب سموه عن خالص شكره
وعظيم امتنانه لكل من أطمأن على صحة
سموه من إخوانه ق��ادة ال��دول العربية
الشقيقة وال���دول الصديقة وكذلك من
مختلف الشخصيات السياسية من الدول
الشقيقة والصديقة ولكافة م��ن تابع
واستفسر عن صحة سموه مقدرا سموه
عاليا م��ا ع��ب��روا عنه م��ن طيب املشاعر

سمو األمير يعزي الرئيس اإلماراتي
باستشهاد  6جنود أثناء أداء واجبهم الوطني
بعث صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد ببرقية تعزية إلى أخيه
صاحب السمو الشيخ خليفة بن زاي��د آل نهيان رئيس دول��ة اإلم��ارات العربية
املتحدة الشقيقة عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته باستشهاد
ستة من جنودها في حادث تصادم آليات عسكرية أثناء أداء واجبهم الوطني،
سائال سموه املولى تعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته وأن
ينزلهم منازل الشهداء.
وبعث سمو نائب األمير وولي العهد الشيخ نواف األحمد ببرقية تعزية إلى
أخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة اإلمارات العربية
املتحدة الشقيقة ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته باستشهاد ستة
من جنودها في حادث تصادم آليات عسكرية أثناء أداء واجبهم الوطني سائال
سموه املولى تعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته .كما بعث
سمو الشيخ جابر مبارك رئيس مجلس الوزراء ببرقية تعزية مماثلة.

األمير يعزي الرئيس التركي
بضحايا تفجير «ديار بكر»
سمو األمير والشيخ مشعل األحمد عقب خروج سموه من املستشفى

وص���ادق التمنيات .مبتهال سموه إلى
الباري عز وجل أن مين على اجلميع بوافر

الصحة والعافية وأن ي��دمي ه��ذه امل��ودة
والتراحم والتواصل وأن يدمي على الوطن

العزيز نعمة األم���ن واألم���ان وال��رخ��اء
واالزدهار.

بعث صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد ببرقية تعزية إلى الرئيس
رجب طيب أردوغ��ان رئيس اجلمهورية التركية الصديقة عبر فيها سموه عن
خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا التفجير اإلرهابي الذي وقع في قرية
(آغاج قورور) التابعة لوالية ديار بكر شرقي تركيا والذي أودى بحياة عدد من
الضحايا وإصابة آخرين .سائال سموه املولى تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع
رحمته ومغفرته ويسكنهم فسيح جناته وأن مين على املصابني بسرعة الشفاء،
مؤكدا سموه استنكار دولة الكويت وإدانتها الشديدة لهذا العمل اإلرهابي الشنيع
ال��ذي استهدف زعزعة األم��ن واالستقرار في البلد الصديق وال��ذي يتنافى مع
الشرائع والقيم اإلنسانية.
وبعث سمو نائب األمير وولي العهد الشيخ نواف األحمد ببرقية تعزية إلى
الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس اجلمهورية التركية الصديقة ضمنها سموه
خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا التفجير اإلرهابي الذي وقع في قرية
(آغ��اج ق��ورور) التابعة لوالية دي��ار بكر شرقي تركيا وال��ذي أسفر عن عدد من
الضحايا وإصابة آخرين راجيا سموه املولى تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع
رحمته ومغفرته ويسكنهم فسيح جناته وأن مين على املصابني بسرعة الشفاء.
كما بعث سمو الشيخ جابر املبارك رئيس مجلس الوزراء ببرقية تعزية مماثلة.

أمير البالد يعزي ملك إسبانيا
بضحايا العاصفة
بعث صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد ببرقية تعزية الى صاحب
اجلاللة امللك فيليب السادس ملك مملكة اسبانيا الصديقة عبر فيها سموه رعاه
الله عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا العاصفة التي ضربت شرقي
إسبانيا وأسفرت عن سقوط عدد من الضحايا واملصابني.
راجيا سموه للضحايا الرحمة وللمصابني سرعة الشفاء والعافية وبأن يتمكن
املسؤولون في البلد الصديق من جتاوز آثار هذه الكارثة الطبيعية.
وبعث سمو نائب األمير وولي العهد الشيخ نواف األحمد ببرقية تعزية إلى
صاحب اجلاللة امللك فيليب السادس ملك مملكة إسبانيا الصديقة ضمنها سموه
خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا العاصفة التي ضربت شرقي اسبانيا
وأسفرت عن سقوط عدد من الضحايا واملصابني .كما بعث سمو الشيخ جابر
املبارك رئيس مجلس الوزراء ببرقية تعزية مماثلة.

أمير البالد بعد خروج سموه من املستشفى

وزير الدفاع يعزي
نائب رئيس اإلمارات
باستشهاد  6جنود

الشيخ ناصر صباح األحمد

بعث النائب األول لرئيس مجلس ال��وزراء ووزي��ر الدفاع
الشيخ ناصر صباح األحمد ببرقية تعزية إلى سمو الشيخ
محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة األم��ارات العربية
املتحدة رئيس مجلس ال��وزراء وزير الدفاع حاكم ام��ارة دبي
وأخرى الى وزير الدولة لشؤون الدفاع في (االم��ارات) محمد
بن أحمد البواردي .وذكرت وزارة الدفاع الكويتية في بيان
صحفي اجلمعة أن الشيخ ناصر الصباح أعرب بالبرقيتني عن
خالص تعازيه وصادق مواساته باستشهاد  6جنود في حادث
تصادم آليات عسكرية أثناء أداء واجبهم الوطني راجيا املولى
عز وجل أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته ومغفرته وأن يلهم
ذويهم الصبر وحسن العزاء ومتمنيا لدولة (اإلمارات) الشقيقة
دوام األمن واألمان والعزة واالستقرار.

عزام الصباح :التعاون مع «فاو» أحد أدوات العمل
اإلنساني الدولي للكويت
أك��د سفير الكويت ل��دى اجلمهورية اإليطالية
الشيخ ع��زام الصباح أمس السبت أهمية التعاون
الفعال مع منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة
(فاو) باعتباره أحد أركان العمل اإلنساني العاملي
للكويت بقيادة سمو أمير البالد.
جاء ذلك خالل زي��ارة قام بها السفير إلى مكتب
املندوبية الدائمة لدولة الكويت ل��دى مقر منظمة
(فاو) في العاصمة اإليطالية روما.
وأك��د الشيخ ع��زام الصباح في تصريح صحفي
على الدور الدولي الرئيسي والرائد ملنظمة (فاو) في
تعزيز األمن الغذائي العاملي ومكافحة اجلوع والفقر
في العالم عبر دعم التنمية املستدامة وسياسات
ومشروعات وجهود الدول األعضاء.
ون��وه في هذا الصدد إلى البعد اإلنساني ملهمة
(فاو) وما تقوم عليه من مشروعات هادفة لصالح
البلدان النامية واملناطق والفئات األشد فقرا والتي
تنسجم مع سياسة الكويت ودوره��ا ال��ري��ادي في
مجال العمل االنساني الشامل والتنموي.
وق��ال :إن دور الكويت البارز كعضو نشط في
املنظمة الدولية األكبر ومساهمتها الفعالة في عملها
وقيادة املجموعة االقليمية العربية فيها أسس عبر
السنوات لشراكة مثمرة ونافعة في مناطق عديدة
تعاني من الصراعات واألزمات االنسانية.
وأض���اف إن ه��ذه ال��ش��راك��ة جتلت ف��ي كثير من

امل��ب��ادرات العديدة كالتي أطلقها سمو أمير البالد
مثل مبادرة احلياة الكرمية ومبادرات دعم الشعب
السوري.
وأكد أن الشراكة والتعاون املتنامي مع منظمة
األغذية والزراعة (ف��او) ميثل أداة هامة من أدوات
العمل اإلنساني واإلمنائي لدولة الكويت على ضوء
توجيهات قائد العمل اإلنساني العاملي صاحب
السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد.
ورف��ع سفير الكويت بهذه املناسبة إل��ى سموه
باسمه ونيابه عن أبناء الكويت في إيطاليا أسمى
التهاني في الذكرى اخلامسة العتراف وعرفان األمم
واملتحدة واملجتمع الدولي ل��دوره ومكانة الكويت
كمركز عاملي للعمل االنساني.
وفي هذا السياق أشاد السفير بجهود املندوبية
الدائمة لدى فاو وعملها الناجح الذي توج أكثر من
م��رة بتولي الكويت رئاسة مجموعتها االقليمية
واللجان داخ��ل املنظمة واملجلس اخل��اص كما في
برنامج األغذية العاملي مؤكدا حرص السفارة على
توفير كل الدعم والتشجيع للمندوبية في جهودها
لصالح مشروعات التنمية واألم���ن الغذائي في
الكويت.
ومن جانبه شكر مندوب الكويت الدائم املهندس
يوسف جحيل السفير الشيخ ع��زام الصباح على
زي��ارت��ه وم��ؤازرت��ه وتشجيعه ال��ه��ام للمندوبية

الشيخ عزام الصباح خالل زيارته مكتب املندوبية الدائمة للكويت لدى مقر منظمة «فاو»

وأعضائها في أداء عملها الذي يعكس حرصه ودور
وزارة اخلارجية في مساندة احلضور الكويتي
الفاعل في املنظمات واحملافل الدولية.
والتقى السفير الصباح يرافقه امللحق الدبلوماسي

مساعد القطان أع��ض��اء املندوبية بينهم امللحق
الدبلوماسي الشيخة منار الصباح والسكرتير األول
الدكتورة جيهان األستاذ والباحث السياسي سلطان
العتيبي.

الديوان األميري ينعى املغفور لها شيخة يوسف سلمان الغامن
نعى الديوان األميري املغفور لها شيخة
يوسف سلمان الغامن ،وجاء في بيان
الديوان األميري :ينعى الديوان األميري

املغفور لها شيخة يوسف سلمان الغامن
أرملة الشيخ ناصر محمد السلمان الصباح
عن عمر يناهز  71عاما ووري جثمانها الثرى

بعد صالة عصر يوم السبت(.إنا لله وإنا إليه
راجعون).
عزاء الرجال :ديوان اسرة ال صباح بقصر

بيان هاتف.25398888 :
عزاء النساء :اخلالدية قطعة  1شارع 14
منزل  5هاتف. 99810000 :

