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•  ...وخالل ا�ستقباله رئي�س و�أع�ضاء جمعية ال�صداقة الكويتية الإن�سانية

• �صاحب ال�سمو م�ستقبال �سمو ال�شيخ نا�رص املحمد

األمير استقبل ناصر المحمد ورئيس وأعضاء جمعية الصداقة
ا�ستقبل �صاحب ال�سمو �أمري البالد ال�شيخ �صباح الأحمد ،بق�رص
بيان �أم�س� ،سمو ال�شيخ نا�رص املحمد.
كما ا�ستقبل �سموه ،وزير ال�ش�ؤون االجتماعية �سعد اخلراز،
ورئي�س جمعية ال�صداقة الكويتية الإن�سانية �أحمد ال�رصاف
و�أع�ضاء اجلمعية.

وح�رض املقابلة وزير �ش�ؤون الديوان الأم�يري ال�شيخ علي
اجلراح.
وقال ال�رصاف عقب لقائه �سمو الأمري« :زيارتنا ل�صاحب ال�سمو
هدفت �إلى التعريف ب�أنف�سنا وبجمعية ال�صداقة الكويتية
الإن�سانية التي تهدف الى االهتمام باملر�ضى واملع�رسين

وامل�ساجني الأجانب الذين ال ميكنهم توفري العالج املنا�سب
لأنف�سهم �أو دفع الديون املرتاكمة عليهم».
وا�ضاف ان اجلمعية تقوم اي�ضا مب�شاركة اجلاليات املوجودة يف
الكويت ب�أعيادهم ومنا�سباتهم االجتماعية الى جانب ا�ست�ضافة
من تواجد منهم بالكويت منذ � 50سنة �أو �أكرث لالحتفال به

وتكرميه واالهتمام ب�أ�رسته.
وافاد ان عمل اجلمعية �إن�ساين يهدف �إلى تقدمي امل�ساعدات
ملن ي�ستحقها داخل البالد ،مبينا ان جمعية ال�صداقة الكويتية
االن�سانية هي جمعية خريية تهتم بامل�شاريع االن�سانية دون
تقا�ضي �أي امتيازات �أو رواتب.

سموه استقبل ناصر المحمد ومنى الجابر

ولي العهد تبادل التهاني مع وزير الدولة القطري ورئيس هيئة الفضاء السعودية

• �سمو ويل العهد خالل تلقيه هدية ال�شيخة منى اجلابر

تلقى �سمو ويل العهد ال�شيخ نواف
الأح��م��د ،ات�صاال هاتفيا من ال�شيخ
حمد بن نا�رص �آل ثاين ،وزير الدولة
يف حكومة قطر ،عرب فيه �سعادته عن
اطيب التهاين والتربيكات مبنا�سبة
حلول �شهر رم�ضان املبارك مبتهال الى
الباري عز وجل ان ينعم على �سموه
مبوفور ال�صحة والعافية و�أن يحقق
للكويت كل ما تتطلع اليه من رفعة
وتقدم وازدهار يف ظل القيادة احلكيمة
ل�صاحب ال�سمو امري البالد ال�شيخ
�صباح الأحمد ،حفظه الله ورعاه ذخرا
للبالد وقائدا للعمل االن�ساين.
وق��د �شكره �سمو ويل العهد ،على
هذه امل�شاعر االخوية الطيبة �سائال
املولى العلي القدير ان ينعم على
�سعادته بال�صحة والعافية وعلى
ال�شعب القطري مبزيد من اخلريات
وال�برك��ات والنماء يف ظل القيادة
الر�شيدة لل�شيخ متيم بن حمد امري
قطر وعلى االمتني العربية واال�سالمية

باخلري واليمن والربكات.
كما تلقى �سمو ويل العهد ،ات�صاال
هاتفيا من الأم�ير �سلطان بن �سلمان
�آل ���س��ع��ود ،رئي�س هيئة الف�ضاء
بال�سعودية ،ع�بر فيه �سموه عن
�أ�صدق التهاين والتربيكات مبنا�سبة
حلول �شهر رم�ضان املبارك �سائال
املولى العلي القدير �أن ينعم على
�سموه مب��وف��ور ال�صحة والعافية
وعلى الكويت و�شعبها املزيد من
اطراد التقدم واالزدهار يف ظل القيادة
احلكيمة ل�صاحب ال�سمو �أمري البالد
ال�شيخ �صباح الأح��م��د ،حفظه الله
ورع���اه ذخ��را للبالد وق��ائ��دا للعمل
الإن�����س��اين وع��ل��ى الأم��ت�ين العربية
والإ�سالمية باخلري والنماء.
وقد �شكره �سمو ويل العهد ،على هذه
امل�شاعر الأخوية ال�صادقة متمنيا
له دوام ال�صحة والعافية ولل�شعب
ال�سعودي دوام التقدم واالزده���ار
واال�ستقرار يف ظل القيادة الر�شيدة

خل���ادم احل��رم�ين ال�رشيفني امللك
�سلمان بن عبدالعزيز ،وعلى الأمتني
العربية والإ�سالمية باليمن واخلري.
�إل��ى ذل��ك ،بق�رص بیان �أم�س� ،سمو
ال�شیخ نا�رص املحمد.
كما ا�ستقبل �سموه ،ال�شيخة منى جابر
العبدالله ،حيث �أهدت �سموه جملدا
ت�صويريا بعنوان «الكويت كما �أذكرها»
يحتوي على جمموعة من اللوحات
لل�شيخ جابر العبدالله ،والتي حتكي
م�شاهد من احلياة يف كويت املا�ضي
ر�سمها من ذاكرته الت�صويرية ووثقها
مبعلوماته التاريخية على مدى
� 10سنوات لتبقى مرجعا للأجيال
القادمة.
وقد �أ�شاد �سموه مبا بذل من جهود
طيبة يف �إعداد هذا املجلد التوثيقي
ال��ذي ي�شكل مرجعا مهما للدار�سني
والباحثني يف تاريخ الكويت وقد
�شكرها �سموه متمنيا لها التوفيق
وال�سداد.

القيادة السياسية
هنأت رئيس بنما
بمناسبة انتخابه

ب��ع��ث ���ص��اح��ب ال�سمو �أم�ير
البالد ال�شيخ �صباح الأحمد،
بربقية تهنئة �إلى رئي�س بنما
الورينتينو كورتي�سو كوهني،
عرب فيها �سموه عن خال�ص
تهانيه مبنا�سبة انتخابه
رئي�سا جلمهورية بنما متمنيا
�سموه له كل التوفيق وال�سداد
وم��وف��ور ال�صحة والعافية
وللعالقات الطيبة بني البلدين
املزيد من التطور والنماء.
وبعث �سمو ويل العهد ال�شيخ
نواف الأحمد ،بربقية تهنئة �إلى
الرئي�س الورينتينو كورتي�سو
كوهني� ،ضمنها �سموه خال�ص
تهانيه له مبنا�سبة انتخابه
رئي�سا جلمهورية بنما متمنيا
�سموه له كل التوفيق وال�سداد
وموفور ال�صحة والعافية.
كما بعث �سمو ال�شيخ جابر
املبارك رئي�س جمل�س الوزراء
بربقية تهنئة مماثلة.

التقى سفيري جورجيا وإندونيسيا

وزير الخارجية بحث ومسؤول إغاثي دولي
تعزيز التعاون المشترك

• ال�شيخ �صباح اخلالد خالل ا�ستقباله ت�شن �شو

ال��ت��ق��ى ن��ائ��ب رئ��ي�����س جمل�س
الوزراء وزير اخلارجية ال�شيخ
�صباح اخلالد� ،أم�س ،يف مبنى
الوزارة وبح�ضور رئي�س جمل�س
�إدارة جمعية الهالل الأحمر د.
هالل ال�ساير ،و�أمني عام جمعية
الهالل الأح��م��ر مها الربج�س،
ن��ائ��ب رئي�س االحت���اد ال��دويل
جل��م��ع��ي��ات ال�����ص��ل��ي��ب الأح��م��ر
والهالل الأحمر ورئي�س جمعية
ال�صليب الأحمر ال�صيني د .ت�شن
�شو ،وذلك مبنا�سبة زيارته �إلى
البالد اذ تناول اللقاء عالقات
التعاون الوثيقة بني الكويت
واالحت��اد الدويل و�آف��اق العالقة

امل�ستقبلية والتعاون املثمر بني
اجلانبني ا�ضافة �إلى بحث �أطر
تعزيز العمل الإن�ساين الثنائي
امل�شرتك يف خمتلف املجاالت
احليوية وال��ه��ام��ة و�سبل دعم
الأن�شطة الإن�سانية واال�ستجابة
للأزمات والكوارث الإن�سانية يف
املنطقة وحول العامل.
ومن جانبه �أعرب د .ت�شن �شو،
عن بالغ تقديره للدور االن�ساين
الرائد واملتميز ال��ذي تقوم به
الكويت يف م�ساندة ال�شعوب
املنكوبة واملت�رضرة وتبو�ؤها
مكانة مرموقة على �صعيد العمل
االن�ساين �إقليميا ودولي ًا بقيادة

�صاحب ال�سمو �أمري البالد ال�شيخ
�صباح الأح��م��د ،ق��ائ��د العمل
الإن�ساين م�ؤكدا تطلع االحتاد
ال���دويل للتعاون ال��وث��ي��ق مع
الكويت خدمة للأهداف والغايات
النبيلة للعمل الإن�ساين مثمنا
الدعم املتوا�صل ال��ذي تقدمه
الكويت للمنظمة ون�شاطاتها
و�أعمالها الإن�سانية مل�ساعدة
ال�شعوب املنكوبة يف خمتلف
املجاالت .كما التقى اخلالد،
روالن��د برييدزة �سفري جورجيا
مبنا�سبة انتهاء فرتة عمله �سفريا
لبالده لدى الكويت ،حيث �أ�شاد
اخل��ال��د خ�ل�ال ال��ل��ق��اء بجهود

ال�سفري خالل فرتة عمله يف البالد
و�إ�سهاماته التي قدمها يف �إطار
دعم وتعزيز العالقات الثنائية
الطيبة التي تربط بني البلدين.
وت�سلم ال�شيخ �صباح اخلالد،
ن�سخة من �أوراق اعتماد ال�سفري
ت���ري ث��ري��ت ال�����س��ف�ير اجلديد
لإندوني�سيا لدى الكويت ،حيث
�أع��رب اخلالد خ�لال اللقاء عن
�أطيب متنيانه لل�سفري اجلديد
ب�أن يحظى بكل التوفيق والنجاح
يف م��ه��ام عمله ل���دى الكويت
ول��ل��ع�لاق��ات ال��ث��ن��ائ��ي��ة التي
تربط البلدين املزيد من النمو
واالزدهار.

