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• �صاحب ال�سمو م�ستقب ً
ال �سمو ويل العهد
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• �سموه م�ستقب ً
ال مرزوق الغامن

•  ...وخالل لقائه �سمو ال�شيخ جابر املبارك

سموه التقى سفير إيطاليا وعبداهلل بشارة

األمير استقبل ولي العهد والمبارك والغانم
ا�ستقبل �سمو �أم�ير البالد ال�شيخ
�صباح الأحمد ،بق�رص بيان �أم�س،
�سمو ويل العهد ال�شيخ ن��واف
الأحمد ،كما ا�ستقبل �سموه� ،سمو
ال�شيخ جابر املبارك رئي�س جمل�س
ال��وزراء ،وا�ستقبل �سموه ،رئي�س
جمل�س الأم��ة م��رزوق الغامن ،كما
ا�ستقبل �سموه� ،سفري �إيطاليا لدى
الكويت جيو�سيبي �سكونيا ميليو،
وذل��ك مبنا�سبة انتهاء فرتة مهام
عمله �سفريا لبالده.
وا�ستقبل �سموه ،عبدالله يعقوب
ب�شارة حيث �أهدى �سموه كتاب ًا حمل
عنوان «الغزو يف الزمن العاب�س...
الكويت قبل الغزو وبعده».

• �سموه يتلقى الكتاب من عبدالله ب�شارة

•  ...ولدى لقائه ال�سفري الإيطايل

القيادة السياسية هنأت
الباراغواي بعيدها الوطني
بعث �سمو �أمري البالد ال�شيخ �صباح الأحمد ،بربقية تهنئة
�إلى رئي�س باراغواي ماريو عبده بينيتز ،عرب فيها �سموه عن
خال�ص تهانيه مبنا�سبة العيد الوطني لبالده ،متمنيا �سموه له
موفور ال�صحة والعافية ولبالده دوام التقدم واالزدهار.
وبعث �سمو ويل العهد ال�شيخ نواف الأحمد ،بربقية تهنئة �إلى
الرئي�س ماريو عبده بينيتز� ،ضمنها �سموه خال�ص تهانيه
مبنا�سبة العيد الوطني لبالده متمنيا له موفور ال�صحة
والعافية ،كما بعث �سمو ال�شيخ جابر املبارك ،رئي�س جمل�س
الوزراء ،بربقية تهنئة مماثلة.
هذا وقد بعث �أمري البالد ال�شيخ �صباح الأحمد بربقية تعزية
�إلى امللك جيمي ك�رس نامغيل وانغت�شوك ملك بوتان �أعرب فيها
�سموه عن خال�ص تعازيه و�صادق موا�ساته بوفاة جده يوغني
دورجي راجيا �سموه له الرحمة.
وبعث �سمو ويل العهد ال�شيخ نواف الأحمد بربقية تعزية الى
امللك جيمي ك�رس نامغيل وانغت�شوك ملك بوتان �ضمنها �سموه
خال�ص تعازيه و�صادق موا�ساته بوفاة جده يوغني دورجي.
كما بعث �سمو ال�شيخ جابر املبارك رئي�س جمل�س الوزراء
بربقية تعزية مماثلة.

• �سمو ويل العهد م�ستقب ً
ال �سمو رئي�س الوزراء

•  ...و�أثناء ا�ستقباله رئي�س جمل�س الأمة

ولي العهد التقى المبارك والغانم والخالد وبشارة
ا�ستقبل �سمو ويل العهد ال�شيخ
نواف الأحمد ،بق�رص بیان �أم�س،
�سمو ال�شیخ جابر املبارك رئی�س
جمل�س الوزراء.
كما ا�ستقبل ،رئی�س جمل�س الأمة
مرزوق الغامن.
وا�ستقبل �سموه ،نائب رئی�س جمل�س
ال���وزراء وزی��ر اخلارجیة ال�شیخ
�صباح اخلالد.
كما ا�ستقبل �سموه ،عبدالله ب�شارة
حيث �أه��دى �سموه كتاب ًا بعنوان
«ال��غ��زو يف ال��زم��ن العاب�س...
الكویت قبل الغزو وبعده».

رئيس الوزراء استقبل بشارة
والسفير اإليطالي

• �سموه م�ستقب ً
ال ال�شيخ �صباح اخلالد

•  ...ويتلقى هدية من عبدالله ب�شارة

خصصت بالتساوي للمجالين الصحي والتعليمي

«الهالل األحمر» 200 :ألف دينار تبرع

من «أمانة األوقاف» للمحتاجين بالكويت
• �سمو ال�شيخ جابر املبارك يت�سلم الكتاب من عبدالله ب�شارة

ا�ستقبل �سمو ال�شیخ جابر املبارك رئی�س جمل�س الوزراء يف ق�رص بیان
�أم�س ،عبدالله ب�شارة ،حیث �أهدى �سموه كتاب ًا بعنوان «الغزو يف الزمن
العاب�س ...الكویت قبل الغزو وبعده».
كما ا�ستقبل �سموه� ،سفري ایطالیا لدى الكویت جیو�سیبي �سكونیا میلیو
وذلك مبنا�سبة انتهاء مهلة عمله.

�أعلنت جمعية الهالل الأحمر ،تربع
االمانة العامة للأوقاف مببلغ 200
�ألف دينار ل�صالح اال�رس املحتاجة
يف الكويت يف املجالني ال�صحي
والتعليمي.
و�أعرب رئي�س جمل�س ادارة اجلمعية
د .هالل ال�ساير ،عقب لقائه امني
عام الأمانة العامة حممد اجلالهمة،
عن بالغ �شكره لهذا التربع ال�سخي
ل�صالح الأ�رس املحتاجة ،معتربا
ان ذلك لي�س غريبا يف دعم جهود
اجلمعية.
وق��ال �إن الأمانة العامة خ�ص�صت
� 100أل��ف دينار للمجال ال�صحي
و� 100أل��ف للمجال التعليمي،

م�ؤكدا ان هذا التربع امتداد للتعاون
الفاعل الذي تعود ثمراته باخلري
على املحتاجني يف املجتمع.
ولفت الى ان التعاون مع الأمانة
العامة قدمي من خالل رعاية اال�رس
املتعففة وذوي الدخل املحدود
والأرام��ل واملطلقات ،ا�ضافة الى
االيتام دون �سن ال��ـ  18والعمال
وامل�سافرين ابناء ال�سبيل.
وثمن جهود الأمانة العامة للأوقاف
واملح�سنني م��ن �أب��ن��اء الكويت
الذين ال يدخرون جهدا يف تقدمي
امل�����س��اع��دات ل�ل�أ��سر املحتاجة
لتخفيف الأع��ب��اء عنهم ،م�ؤكدا
�أهمية الرتاحم والتكافل اللذين

جبل عليهما �أهل الكويت يف م�ساعدة
املحتاجني.
و�أكد ا�ستمرار التعاون مع الأمانة
العامة يف الأن�شطة وامل�شاريع
امل�ستقبلية التي تلبي كل احتياجات
املجتمع من خالل االهتمام البالغ
ال���ذي توليه اجلمعية بتوزيع
امل�ساعدات املحلية على اال�رس
املتعففة واملحتاجة يف الكويت
التي يبلغ عددها � 5000أ�رسة الى
ج��ان��ب امل�����س��اع��دات ال��ك��ب�يرة يف
اخلارج على مدار العام.
وم��ن جانبه ،ا�شاد اجلالهمة يف
ت�رصيح مماثل باجلهود الإغاثية
والإن�سانية التي تبذلها اجلمعية

مل�ساعدة املحتاجني واملت�رضرين
يف الدول املنكوبة وحر�صها على
تقدمي ال��ع��ون ل�ل�أ��سر املحتاجة
داخل الكويت.
وقال ان هذا التربع يعزز ال�رشاكة
القائمة مع الهالل الأحمر للإ�سهام
يف العمل الإن�ساين واخل�يري من
خالل الربامج الإن�سانية املتنوعة
التي تنظمها اجلمعية.
و�أ�ضاف ان الوقف يقوم بدور بالغ
االهمية يف تدعيم خمتلف نواحي
احلياة ،م�ؤكدا ان الوقف مبفهومه
الوا�سع وات�ساع �آفاق جماالته يعد
ا�صدق تعبري و�أو�ضح �صورة لل�صدقة
التطوعية اجلارية والدائمة.

و�أف��اد ب�أن املجاالت التي ي�شملها
الوقف متعددة حيث انها ال تقت�رص
على تلبية حاجات دور العبادة
والعاملني فيها فقط لكنه ي�سعى
الى بناء نه�ضة املجتمع الكويتي
ب�����ص��ورة ت�شمل ك��اف��ة املجاالت
من التعليم وال�صحة والعالقات
اال�رسية.
و�أك���د ان ال��رق��اب��ة على االم���وال
الوقفية يف االمانة تتابعها ادارة
الرقابة والتدقيق كما مت تعيني
مكتب خارجي للتدقيق على جميع
اموال االمانة من الناحية ال�رشعية
والإجرائية ا�ضافة الى رقابة ديوان
املحا�سبة ورقابة اخلدمة املدنية.

