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صاحب السمو هنأ قادتها بمناسبة العام الميالدي الجديد  ...واستقبل ناصر المحمد

األمير :نتمنى لدول الخليج وشعوبها المزيد
من الرقي واالزدهار
ا�ستقبل �سمو امري البالد ال�شيخ
���ص��ب��اح االح��م��د بق�رص بيان
�صباح ام�س �سمو ال�شيخ نا�رص
املحمد.
وبعث �سموه بربقيات تهان
�إلى �أ�صحاب وال�سمو قادة دول
جمل�س التعاون لدول اخلليج
العربية �أعرب فيها �سموه عن
خال�ص تهانيه مبنا�سبة العام
امليالدي اجلديد  ،2019متمنيا
�سموه �أن يكون عام خري وعز
و�س�ؤدد على كافة دول جمل�س
التعاون لدول اخلليج العربية
و�شعوبها تنعم فيه باملزيد
من الرقي والنمو واالزده���ار
مبتهال �سموه �إل��ى املولى عز
وجل �أن يدمي على �إخوانه قادة
دول املجل�س موفور ال�صحة
والعافية و�أن يحفظ دول جمل�س
التعاون و�شعوبها ويدمي عليها
نعمة الأمن والأمان والرخاء.
فيما ت��ب��ادل �سموه برقيات
التهاين م��ع �أ�صحاب ال�سمو
ق���ادة دول جمل�س التعاون
اخلليجية وقادة الدول العربية
وال���دول ال�صديقة مبنا�سبة
حلول العام امليالدي اجلديد
 ،2019متمنيا �سموه �أن يكون
عام خري وعز و�س�ؤدد على كافة

عزت الرئيس الفلبيني بضحايا االنهيارات والفيضانات

القيادة السياسية هنأت السودان
وكوبا بعيديهما الوطنيين

بعث �سمو �أمري البالد ال�شيخ �صباح الأحمد بربقية
تهنئة الى الرئي�س امل�شري عمر الب�شري رئي�س
ال�سودان عرب فيها �سموه عن خال�ص تهانيه
مبنا�سبة العيد الوطني لل�سودان متمنيا �سموه
له موفور ال�صحة والعافية وللبلد ال�شقيق دوام
التقدم واالزدهار.
وبعث �سمو ويل العهد ال�شيخ نواف الأحمد بربقية
تهنئة الى الرئي�س امل�شري عمر الب�شري رئي�س
ال�سودان �ضمنها �سموه خال�ص تهانيه مبنا�سبة
العيد الوطني لل�سودان راجيا له دوام ال�صحة
والعافية .كما بعث �سمو ال�شيخ جابر املبارك
رئي�س جمل�س الوزراء بربقية تهنئة مماثلة.
وبعث �صاحب ال�سمو �أمري البالد ال�شيخ �صباح
الأحمد بربقية تهنئة �إلى الرئي�س ميغيل دياز
كانل رئي�س كوبا عرب فيها �سموه عن خال�ص
تهانيه مبنا�سبة العيد الوطني لبالده متمنيا
�سموه له موفور ال�صحة والعافية وللبلد ال�صديق
دوام التقدم واالزدهار.
وبعث �سمو ويل العهد ال�شيخ نواف الأحمد بربقية
تهنئة �إلى الرئي�س ميغيل دياز كانل رئي�س كوبا

• سمو أمير البالد خالل استقباله سمو الشيخ ناصر احملمد

دول جمل�س ال��ت��ع��اون ل��دول
اخلليج العربية و�شعوبها تنعم
فيه باملزيد من الرقي والنمو

واالزده����ار و�أن ي��ك��ون العام
اجلديد عام خري على كل دول
و�شعوب العامل يعم فيه الأمن

�ضمنها �سموه خال�ص تهانيه مبنا�سبة العيد
الوطني لبالده راجيا له دوام ال�صحة والعافية.
كما بعث �سمو ال�شيخ جابر املبارك رئي�س جمل�س
الوزراء بربقية تهنئة مماثلة.
وبعث �سمو الأم�ير بربقية تعزية �إل��ى الرئي�س
رودريغو دوتريتي رئي�س الفلبني عرب فيها �سموه
عن خال�ص تعازيه و�صادق موا�ساته ب�ضحايا
االنهيارات الأر�ضية والفي�ضانات التي اجتاحت
عددا من اجلزر و�أ�سفرت عن �سقوط الع�رشات من
ال�ضحايا وامل�صابني و�أحلقت �أ��ضرارا باملرافق
العامة واملمتلكات متمنيا �سموه للم�صابني �رسعة
ال�شفاء والعافية و�آم�لا �أن يتمكن امل�س�ؤولون
يف البلد ال�صديق من جت��اوز �آث��ار هذه الكارثة
الطبيعية .وبعث �سمو ويل العهد ال�شيخ نواف
الأحمد بربقية تعزية �إل��ى الرئي�س رودريغو
دوتريتي رئي�س الفلبني �ضمنها �سموه خال�ص
تعازيه ب�ضحايا االنهيارات الأر�ضية والفي�ضانات
التي اجتاحت عددا من اجلزر.
كما بعث �سمو ال�شيخ جابر املبارك بربقية تعزية
مماثلة.

وال�سالم واال�ستقرار واالزدهار
وان يدمي عليهم موفور ال�صحة
والعافية.

وزير الدفاع هنأ نظيره

السوداني بعيد االستقالل
بعث النائب الأول لرئي�س جمل�س
الوزراء وزير الدفاع ال�شيخ نا�رص
ال�صباح بربقية تهنئة �إلى وزير
الدفاع ال�سوداين الفريق �أول الركن
ع��و���ض حممد اب��ن ع���وف ،وذل��ك
مبنا�سبة عيد اال�ستقالل لبالده.

و�أ�شاد بعمق الروابط والعالقات
بني البلدين ،داعي ًا املولى عز
وجل �أن يعيد هذه املنا�سبة عليه
وعلى ال�شعب ال�سوداين باخلري
واالزده��ار وعلى القوات امل�سلحة
بالرفعة والعزة.
• الشيخ ناصر الصباح

• سمو ولي العهد مستقبالً السفير منصور العتيبي

ولي العهد استقبل العتيبي
ا�ستقبل �سمو ويل العهد ال�شيخ نواف الأحمد بق�رص
بيان �صباح ام�س �سمو ال�شيخ نا�رص املحمد كما

ا�ستقبل �سموه مندوب الكويت الدائم ل��دى الأمم
املتحدة من�صور العتيبي.

الجاراهلل بحث مع السفير األميركي
تطورات األوضاع إقليمي ًا ودولي ًا

• خالد اجلارالله خالل لقائه مع السفير سيلفرمان

اجتمع نائب وزي��ر اخلارجية خالد اجلارالله
ام�س مع �سفري الواليات املتحدة الأمريكية لدى
الكويت لوران�س �سيلفرمان حيث مت بحث عدد
من �أوجه العالقات الثنائية بني البلدين �إ�ضافة
�إلى تطورات الأو�ضاع على ال�ساحتني الإقليمية
والدولية.

ح�رض اللقاء م�ساعد وزي��ر اخلارجية ل�ش�ؤون
مكتب نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير اخلارجية
ال�سفري ال�شيخ د� .أحمد النا�رص وم�ساعد وزير
اخلارجية ل�ش�ؤون مكتب نائب الوزير ال�سفري
�أيهم العمر وم�ساعد وزي��ر اخلارجية ل�ش�ؤون
الأمريكيتني الوزير املفو�ض رمي اخلالد.

مشعل األحمد كرم الضباط الحاصلين
على شهادة «غينيس»
ك��رم ن��ائ��ب رئي�س احلر�س
الوطني ال�شيخ م�شعل الأحمد،
ال�ضباط الثالثة يف اجلي�ش
الكويتي احلا�صلني على �شهادة
مو�سوعة «غيني�س» للأرقام
القيا�سية بعد جناحهم يف
ت�سجيل رق��م قيا�سي جديد
من خالل القفز بعلم الكويت
ال��ب��ال��غ  63م�ترا مربعا من
ارتفاع � 13ألف قدم يف �سكاي
دايف بقطر.
ورحب ال�شيخ م�شعل الأحمد بكل
من املقدم الركن فهد اليعقوب،
واملقدم بحري م�.سامل امليل،
والرائد ال�شيخ نا�رص ال�صباح،
وهن�أهم بهذا الإجن��از الكبري
ورفعهم ا�سم الكويت عاليا يف
ه��ذا املحفل ال��دويل ،متمنيا
لهم دوام التوفيق والنجاح
بخدمة الوطن العزيز.
ح�رض ال��ت��ك��رمي م��دي��ر دي��وان
نائب رئي�س احلر�س الوطني
اللواء جمال ذياب.

• الشيخ مشعل األحمد مع الضباط الثالثة

«الهالل األحمر» توزع كسوة الشتاء
على  120أسرة

«صندوق التنمية» :تمويل  950مشروع ًا

بالدول النامية بـ  20مليار دوالر في  56عام ًا
�أعلن ال�صندوق الكويتي للتنمية
االقت�صادية العربية انه مول �أكرث
من  950م�رشوعا لدعم الق�ضايا
التنموية يف الدول النامية بقيمة
 20مليار دوالر على م��دى 56
عاما.
و�أو�ضح املدير العام لل�صندوق
عبدالوهاب البدر يف بيان �صحايف
مبنا�سبة مرور  57عاما على ان�شائه
�أن ال�صندوق بات الذراع التنموية

للبالد و�رشيكا مع العديد من دول
العامل �إذ قدم م�ساعدات لنحو 106
دول يف ال�سنوات الأخرية.
و�أ�ضاف البدر �أن ال�صندوق بات
�رشيكا �أ�سا�سيا يف دعم امل�سرية
التنموية يف بع�ض الدول النامية
�سواء عن طريق امل�ساعدات �أو
القرو�ض التي تقدمها الكويت
وي�رشف عليها ال�صندوق لإقامة
م����شروع��ات متثل �أول��وي��ة لدى

حكومات الدول امل�ستفيدة منها.
و�أ�شار �إلى دعم ال�صندوق للعديد من
الق�ضايا والأزمات الدولية الكربى
ك�أزمة الالجئني ال�سوريني ونق�ص
متويل الأونروا و�إعادة �إعمار لبنان
وغزة والعراق منوها با�ست�ضافة
البالد �أخريا م�ؤمتر الكويت الدويل
لإع��ادة اعمار العراق الذي جمع
خالله حوايل  30مليار دوالر من
الدول امل�شاركة.

• جانب من كسوة الشتاء

�أعلنت جمعية ال��ه�لال االحمر
الكويتي ام�س عن توزيع ك�سوة
ال�شتاء على � 120أ��سرة حمتاجة
داخ��ل البالد م�سجلة بك�شوفات
اجل��م��ع��ي��ة ح��ي��ث ت�����ض��م اج��ه��زة
كهربائية ومواد غذائية ومالب�س
متنوعة وبطانيات.
و�أك���د م��دي��ر ال��ع�لاق��ات العامة
والإعالم يف اجلمعية خالد الزيد �أن
دعم اال�رس املحتاجة يحظى ب�أهمية
كبرية بالن�سبة لإدارة اجلمعية
كونه ثمرة من ثمرات التعاون مع
�رشكائها يف العمل اخلريي ومن
م�شاريع وبرامج العمل الإن�ساين
التي تقدم للمحتاجني.
و�أ�شاد الزيد بجميع املتربعني من
الأفراد والقطاع اخلا�ص على ثقتهم
املتجددة بجمعية الهالل الأحمر
الكويتية يف كل عام مبينا �أهمية
هذه احلملة وت�أثريها الإيجابي
على نفو�س املحتاجني مع دخول
ف�صل ال�شتاء.

