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• صاحب السمو مستقبالً سمو ولي العهد

3

محليات
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•  ..ومستقبالً مرزوق الغامن

•  ...وخالل لقائه سمو الشيخ جابر املبارك

سموه التقى المطاوعة والنائب األول

األمير استقبل ولي العهد

والمبارك والغانم
ا�ستقبل �صاحب ال�سمو �أمري البالد ال�شيخ �صباح الأحمد ،بق�رص بيان �أم�س،
�سمو ويل العهد ال�شيخ نواف الأحمد ،كما ا�ستقبل �سموه� ،سمو ال�شيخ جابر
املبارك رئي�س جمل�س الوزراء.
وا�ستقبل �سموه ،رئي�س جمل�س الأمة مرزوق الغامن،كما ا�ستقبل �سموه،

رئي�س املجل�س الأعلى للق�ضاء رئي�س حمكمة التمييز رئي�س املحكمة
الد�ستورية امل�ست�شار يو�سف املطاوعة،
وا�ستقبل �سموه ،النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع ال�شيخ
نا�رص ال�صباح.

• ...وأثناء استقباله الشيخ ناصر الصباح

القيادة السياسية عزت إثيوبيا
بضحايا تحطم طائرة ركاب

بعث �صاحب ال�سمو �أمري البالد ال�شيخ �صباح الأحمد ،بربقية
تعزية �إلى رئي�سة �إثيوبيا �ساهلي زويدي ،عرب فيها �سموه عن
خال�ص تعازيه و�صادق موا�ساته لها ولأ�رس �ضحايا حتطم احدى
طائرات الركاب التابعة للخطوط اجلوية الإثيوبية �أثناء رحلتها
من العا�صمة �أدي�س �أبابا �إلى العا�صمة الكينية نريوبي راجيا �سموه
ل�ضحايا هذا احلادث الأليم الرحمة.
وبعث �سمو ويل العهد ال�شيخ نواف الأحمد ،بربقية تعزية �إلى
الرئي�سة �ساهلي زويدي� ،ضمنها �سموه خال�ص تعازيه و�صادق
موا�ساته لها ولأ�رس �ضحايا حتطم الطائرة ،راجيا �سموه لل�ضحايا
الرحمة .كما بعث �سمو ال�شيخ جابر املبارك ،رئي�س جمل�س
الوزراء بربقية تعزية مماثلة.

• سموه مستقبالً الشيخ صباح اخلالد

• سمو ولي العهد مستقبالً سمو الشيخ جابر املبارك

ولي العهد التقى المبارك والغانم وعدداً من الوزراء

•  ..وخالل لقائه الشيخ خالد اجلراح

ا�ستقبل �سمو ويل العهد ال�شيخ
نواف الأحمد ،بق�رص بيان �أم�س،
�سمو ال�شيخ جابر املبارك رئي�س
جمل�س الوزراء.
وا�ستقبل �سموه ،رئي�س جمل�س
االمة مرزوق الغامن،كما ا�ستقبل
�سموه ،النائب الأول لرئي�س
جمل�س الوزراء وزير الدفاع ال�شيخ
نا�رص ال�صباح.
وا�ستقبل �سموه ،نائب رئي�س جمل�س
ال��وزراء وزي��ر اخلارجية ال�شيخ
�صباح اخلالد،كما ا�ستقبل �سموه،
نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير
الداخلية ال�شيخ خالد اجلراح.
وا�ستقبل �سموه ،نائب رئي�س جمل�س
ال����وزراء وزي��ر ال��دول��ة ل�ش�ؤون
جمل�س الوزراء �أن�س ال�صالح.

النائب األول بحث والسفيرة الفرنسية
الموضوعات المشتركة

• سمو ولي العهد مستقبالً أنس الصالح

العازمي :سمو األمير
تبرع لجمعية المكفوفين
لتوفير أجهزة برايل للطلبة

قنصليتنا في نيويورك تعلن بدء أعمالها

وجاهزيتها الستقبال المواطنين
�أعلنت القن�صلية العامة للكويت
يف مدينة نيويورك الأمريكية عن
بدء �أعمالها وجاهزيتها ال�ستقبال
امل���واط���ن�ي�ن وك���اف���ة امل��ك��امل��ات
واال�ستف�سارات املتعلقة ب�ش�ؤونهم.
وذك��رت القن�صلية يف بيان لها �أن
�ساعات العمل الر�سمية �ستكون من
االثنني الى اجلمعة من ال�ساعة 9
�صباح ًا �إلى  1ظهر ًا ومن ال�ساعة 2
ظهر ًا �إلى  4م�ساء.
و�أعرب قن�صل عام الكويت لدى مدينة
نيويورك حمد الهزمي ،عن امله يف ان
ي�ساهم افتتاح قن�صلية عامة للكويت
يف مدينة نيويورك بتعزيز العالقات
االقت�صادية والتجارية واال�ستثمارية
ب�ين امل��دي��ن��ة ال��ت��ي تعترب القلب
الناب�ض للعامل اقت�صاديا وبني
الكويت.

و�أكد �أن تواجد قن�صلية عامة كويتية
يف مدينة نيويورك التي تعترب اهم
مدينة اقت�صادية على م�ستوى العامل
و�أك�بر امل��دن يف ال�ساحل ال�رشقي
للواليات املتحدة االمريكية �سي�ضفي
بعدا جديدا على العالقات الثنائية
التاريخية واملتميزة التي جتمع
الواليات املتحدة الأمريكية والكويت
و�سيفتح �أمامها افاق ًا �أو�سع.
وبينت القن�صلية �أنه �سيتم ا�ستقبال
امل��واط��ن�ين على ال��ع��ن��وان و�أرق���ام
الهواتف التالية «455Lotte New
York Palace Hotel - Madison
Avenue , New York, NY
10022  - - 3601 #Suiteتليفون
ال���ب���دال���ة- +19172744499 :
فاك�س - +19172744651:تليفون
الطوارئ.+19172426688 :

الجاراهلل بحث والسفير األميركي
األوضاع اإلقليمية والدولية

الجامعيين

كتب �أحمد احلربي:

• الشيخ ناصر الصباح مستقبالً السفيرة ماسدوبوي

ا�ستقبل النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع ال�شيخ نا�رص ال�صباح� ،أم�س ،ال�سفرية الفرن�سية
لدى البالد ماري ما�سدوبوي.
وذكرت �إدارة التوجيه املعنوي والعالقات العامة بالوزارة يف بيان �صحايف �أم�س� ،أنه مت خالل اللقاء
بحث املوا�ضيع ذات االهتمام امل�شرتك و�سبل تطويرها وتعزيزها بني البلدين.

تلقت جمعية املكفوفني الكويتية
تربعا ماليا �سخيا من �سمو �أمري
البالد ال�شيخ �صباح الأحمد.
و�أ����ش���اد رئ��ي�����س جمل�س �إدارة
اجلمعية فايز العازمي يف هذا
ال�صدد ب��ت�برع �صاحب ال�سمو
الأم�ي�ر لأبنائه اع�ضاء جمعية
املكفوفني ،م��ؤك��دا ان �صاحب
ال�سمو كعادته احلميدة يحر�ص
دائما على دع��م �أبنائه وبناته
املكفوفني وتلبية احتياجاتهم
وتخفيف معاناتهم.
وا�شار العازمي �إل��ى ان تربع
�صاحب ال�سمو ���س��وف ي�ساعد
اجل��م��ع��ي��ة ع��ل��ى دع���م الطلبة
املكفوفني الفائقني يف املرحلة
الثانوية ملوا�صلة درا�ستهم العليا
يف جامعة الكويت والهيئة العامة
للتعليم التطبيقي والتدريب
من خالل توفري �أجهزة « برايل
�سين�س ب��والري�����س » مل�ساعدة
ال��ط��ل��ب��ة ع��ل��ى ال��ك��ت��اب��ة اثناء
املحا�رضات وتدوين املالحظات
وت�صفح الإنرتنت وعمل التقارير
والبحوث اجلامعية.

• خالد اجلارالله مستقبالً السفير األميركي

اجتمع نائب وزي��ر اخلارجية خالد اجلارالله،
مع �سفري الواليات املتحدة الأمريكية لدى البالد
لوران�س �سيلفرمان ومت خ�لال اللقاء بحث عدد
من �أوج��ه العالقات الثنائية بني البلدين �إ�ضافة
�إل��ى تطورات الأو�ضاع على ال�ساحتني الإقليمية

والدولية.
وح�رض اللقاء م�ساعد وزير اخلارجية ل�ش�ؤون مكتب
نائب الوزير ال�سفري �أيهم العمر وم�ساعد وزير
اخلارجية ل�ش�ؤون الأمريكيتني الوزير املفو�ض رمي
اخلالد.

