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بحضور سمو ولي العهد والغانم والمبارك وكبار المسؤولين بالدولة

صاحب السمو والعاهل اأردني بحثا تعزيز مسيرة العمل العربي المشترك
❞ ســـــــــمـــــــــوه أقــــــــــــــــــام مـــــــــــأدبـــــــــــة إفـــــــــــطـــــــــــار عـــــــلـــــــى شــــــــــــــرف الـــــــمـــــــلـــــــك عـــــــبـــــــدالـــــــلـــــــه الـــــــــثـــــــــانـــــــــي والـــــــــــــوفـــــــــــــد الـــــــمـــــــرافـــــــق
��ستقب��ل �ساح��ب �ل�سم��و �أ مي��ر
�لباد �ل�س��يخ �س��باح �لأحم��د �أم�س،
أ�خ��اه �س��احب �لجال��ة �لها�س��مية
�لملك عبد�ه �لثاني بن �لح�سين ملك
�لمملكة �لأردنية �لها�س��مية �ل�س��قيقة
وف��ي معيت��ه �س��مو �لأمير �لح�س��ين
بن عبد�ه �لثاني ول��ي �لعهد و�لوفد
�لمر�فق له ،وذل��ك بح�سور �سمو ولي
لحمد ،حيث قدم
�لعهد �ل�سيخ نو�ف � أ
ل�سموه �لتهاني بمنا�سبة �سهر رم�سان
�لمبارك� ،أعاده �ه على �لجميع بالخير
و�ليمن و�لبركات.
ه��ذ� وقد ت��م خ��ال �للق��اء تبادل
�لأحاديث �لأخوية �لطيبة �لتي عك�ست
عم��ق أ�و��س��ر �لعاق��ات �لتاريخي��ة
�لمتميزة بين دول��ة �لكويت و�لمملكة
�لأردنية �لها�سمي��ة و�سعبها �ل�سقيق

 ..وسموه استقبل المحمد وهنأ رئيس إندونيسيا
��ستقبل �ساحب �ل�سمو �أمير �لب��اد �ل�سيخ �سباح �لأحمد
�سمو �ل�سيخ نا�سر �لمحمد.
كما بعث �سمو �أمي��ر �لباد �ل�سيخ �سب��اح �لأحمد ببرقية
تهنئة إ�لى �لرئي�س جوكو ويدودو رئي�س جمهورية �ندوني�سيا
�ل�سديقة ،عبر فيها �سموه عن خال�س تهانيه بمنا�سبة إ�عادة
�نتخابه رئي�سا لجمهوري��ة �ندوني�سيا لولية رئا�سية ثانية،
متمنيا �سموه له كل �لتوفيق و�ل�سد�د وموفور �ل�سحة و�لعافية
وللعاقات �لطيبة بين �لبلدي��ن �ل�سديقين �لمزيد من �لتطور
و�لنماء.
كما بعث �سمو ولي �لعهد �ل�سيخ نو�ف � ألحمد و�سمو �ل�سيخ
جابر �لمبارك رئي�س مجل�س �لوزر�ء ببرقيتي تهنئة مماثلتين.

سمو ولي العهد استقبل المحمد

��ستقبل �سمو ولي �لعهد �ل�سيخ نو�ف �لأحمد� ،سمو �ل�سيخ نا�سر �لمحمد.

النائب اأول استقبل رئيس الجمعية
الكويتية لمتابعة وتقييم اأداء البرلماني

��ستقبل �لنائب � ألول لرئي�س مجل�س
�لوزر�ء وزير �لدف��اع �ل�سيخ نا�سر �سباح
�لأحمد� ،أم���س ،رئي�س �لجمعي��ة �لكويتية
لمتابع��ة وتقيي��م �لأد�ء �لبرلمان��ي �ل�سيد
نا�سر رفاعي �ل�سليمي و�لوفد �لمر�فق له،
حيث رحب بال�سيف و�لوف��د �لمر�فق له،
كما تم خال �للقاء تبادل � ألحاديث �لودية

و�سبل دعمه��ا وتنميتها ف��ي مختلف
�لمج��الت بم��ا يخ��دم م�سالحهم��ا
�لثنائية ويعزز م�سيرة �لعمل �لعربي
�لم�سترك ،كما تم بحث أ�ه��م �لق�سايا
و�آخ��ر �لم�ستج��د�ت عل��ى �ل�ساحتين
�لإقليمية و�لدولية.
ح�سر �للقاء رئي���س مجل�س �لأمة
م��رزوق �لغان��م و�سمو �ل�سي��خ جابر
�لمبارك رئي�س مجل�س �لوزر�ء وكبار
�لم�س ؤوولين بالدولة.
كما �أقام �ساحب �ل�سمو �أمير �لباد
�ل�سيخ �سباح �لأحمد ماأدبة �إفطار على
�سرف �أخيه �ساحب �لجالة �لها�سمية
�لملك عبد�ه �لثاني بن �لح�سين ملك
لردنية �لها�سمي��ة �ل�سقيقة
�لمملك��ة � أ
و�لوف��د �لمر�فق ل��ه وذل��ك بمنا�سبة
زيارته �لأخوية للباد.

المبارك استقبل مدير عام منظمة العمل العربي
ورئيس جمعية مشرف التعاونية
��ستقبل �سم��و �ل�سي��خ جابر �لمب��ارك رئي�س
مجل�س �ل��وزر�ء �أم���س فايز علي �لمطي��ري وذلك
بمنا�سبة �إعادة �نتخابه مدير� عاما لمنظمة �لعمل
�لعربي.
كما ��ستقبل �سمو �ل�سيخ جابر �لمبارك رئي�س
مجل�س �لوزر�ء في ق�سر بيان أ�م�س رئي�س مجل�س
�إد�رة جمعية م�سرف �لتعاونية عبد�لرحمن علي
�لقديري.
وقال �سموه �نه منذ �ن�س��اء �لقطاع �لتعاوني
في �لكويت حمل عل��ى عاتق��ه م�سوؤوليات كبيرة

ف��ي توفي��ر �حتياج��ات �لمو�طني��ن م��ن �ل�سل��ع
�ل�ستهاكي��ة باأ �سع��ار تناف�سي��ة �إ �ساف��ة إ� ل��ى
م�ساهمات��ه �لجتماعية وتطوي��ر �لمر�فق �لعامة
مبينا �أن هذه �لم�سوؤوليات تتطلب مجال�س �إد�ر�ت
لد�رة
على م�ستوى عال من �لكف��اءة و�لقدرة في � إ
و�لت�سويق.
و��ساد �سموه بالدور �لكبير و�لملحوظ في �د�ء
مجل�س �د�رة جمعي��ة م�س��رف �لتعاونية و�لذي
�نعك�س �ثره على تطور م�ستوى �لخدمات و�لمر�فق
وتنوع �ل�سلع �ل�ستهاكية وجودتها.

تسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير جمهورية تشاد

وزير الخارجية تسلم رسالة خطية من نظيره السعودي

ومناق�س��ة أ�ه��م � ألم��ور و�لمو��سي��ع ذ�ت
�لهتمام �لم�سترك ،هذ� وق��د أ�هدى رئي�س
�لجمعية �لكويتية لمتابع��ة وتقييم �لأد�ء
�لبرلماني للنائ��ب �لأول لرئي���س مجل�س
�ل��وزر�ء ووزير �لدف��اع ن�سخة م��ن كتاب
�لر�سد �لبرلماني و�لذي يت�سمن كافة �أعمال
مجل�س � ألمة و أ�عمال لجانه و أ�د�ء نو�به.

ملك اأردن غادر الباد بعد زيارة أخوية
غ��ادر �لب��اد م�ساء
أ�م���س �ساح��ب �لجال��ة
�لها�سمية �لمل��ك عبد�ه
�لثان��ي ب��ن �لح�سي��ن
مل��ك �لمملك��ة �لأردني��ة
� لها �سمي��ة � ل�سقيق��ة
وفي معيته �سم��و � ألمير
�لح�سي��ن ب��ن عب��د�ه
�لثاني ولي �لعهد و�لوفد
�لمر�ف��ق لجالت��ه وذلك
بعد زيارة �أخوية للباد
قدم فيه��ا �لتهاني لأخيه
�ساحب �ل�سمو �أمير �لباد
�ل�سي��خ �سب��اح � ألحم��د
بمنا�سب��ة �سه��ر رم�سان
�لمبارك.
وقد كان على ر�أ�س مودعيه على �أر�س �لمطار �سمو ول��ي �لعهد �ل�سيخ نو�ف �لأحمد
ورئي�س مجل�س �لأمة مرزوق �لغانم و�سم��و �ل�سيخ جابر �لمبارك رئي���س مجل�س �لوزر�ء
وكبار �لم�سوؤولين بالدولة.

ت�سل��م �ل�سيخ �سب��اح �لخالد نائ��ب رئي�س
مجل�س �لوزر�ء وزير �لخارجية ر�سالة خطية من
�أخيه وزير خارجية �لمملكة �لعربية �ل�سعودية
�ل�سقيقة �إبر�هيم �لع�ساف ت�سمنت دعوة تت�سل
بالعاقات �لثنائية �لتي تربط �لبلدين �ل�سقيقين
و�سبل تعزيزه��ا في كافة �لمج��الت ��سافة إ�لى
�لق�سايا محل �لهتمام �لم�سترك.
جاء ذل��ك خ��ال ��ستقب��ال �ل�سي��خ �سباح

�لخال��د ل�سفير خ��ادم �لحرمي��ن �ل�سريفين لدى
دولة �لكويت �لأمير �سلطان ب��ن �سعد آ�ل �سعود
.¢ùeCG ô¡X
وقد ح�سر �للق��اء م�ساعد وزي��ر �لخارجية
ل�س ؤوون مكتب نائب رئي�س مجل�س �لوزر�ء وزير
�لخارجي��ة �ل�سفير �ل�سيخ �لدكت��ور أ�حمد نا�سر
�لمحمد وعدد من �لم�سوؤولين في وز�رة �لخارجية.
كما ت�سلم �ل�سيخ �سباح �لخالد نائب رئي�س

مجل�س �لوزر�ء وزير �لخارجية ن�سخة من �ور�ق
�عتماد �ل�سفير �لجديد لجمهورية ت�ساد �ل�سديقة
لدى دولة �لكوي��ت �ل�سيدة �لبت��ول زكريا وذلك
خال �للقاء �لذي تم ظهر �ليوم �لثاثاء في مكتب
�ل�سيخ �سباح �لخالد بديو�ن عام وز�رة �لخارجية
�ذ أ�عرب خال �للقاء عن أ�طيب تمنيانه ب أان تحظى
بكل �لتوفيق و�لنجاح في مهام عملها لدى دولة
�لكويت وللعاقات �لثنائي��ة �لتي تربط �لبلدين

«الزكاة» يدعم «اأقربون أولى بالمعروف» بـ 300ألف دينار

�أعلن بيت �لزكاة تبرعه بمبلغ 300
�لف دين��ار لم�سلحة حمل��ة «� ألقربون
�أولى بالمع��روف» �لتي تنفذها جمعية
�لتكاف��ل لرعاي��ة �ل�سجناء خ��ال �سهر
رم�سان �لمبارك وتهدف �إلى �لإفر�ج عن
� 700سخ�س من �لغارمين �لكويتيين.
وقال �لمدي��ر �لعام لبيت �ل��زكاة محمد
�لعتيب��ى ف��ي ت�سري��ح �ن دع��م �لبيت
للحملة ياأتي �نطاق ًا من دوره �لرئي�س
ف��ي ت أا �سي��ل قي��م �لتكاف��ل وتحقي��ق

�لأم��ان �لمجتمعي ،مو�سح��ا �أن �لبيت
ي�سع��ى عل��ى �ل��دو�م لتبني مث��ل هذه
�لحمات �لتي تعود بالخير و�لمرحمة
على �لمجتم��ع �لكويت��ي .ودعا جمهور
�لمح�سنين �إلى مد يد �لعون و�لم�ساركة
في هذه �لحمات حماي��ة لأركان �لأ�سر
�لكويتية من �لنهي��ار ،وتقوية و�سائج
�لمحب��ة و�لتر�ب��ط بين جمي��ع طبقات
�لمجتمع .و�أ�سار �لعتيب��ي �إلى �أن بيت
�لزكاة نفذ على مد�ر �لعامين �لما�سيين

بالتع��اون مع �لأمان��ة �لعامة لاأوقاف
و �إ د�رة «تنفي��ذ � لأ ح��كام» ف��ي وز�رة
�لعدل حملتين م�سابهتي��ن هما «خلهم
يرم�سون ويانا» ،و«حملة � ألمل» ��سفرتا
عن ت�سديد �لمديوني��ات ورفع �ل�سبط
و�لإح�سار عن �أكثر من � 10آلف مو�طن
من �لمطلوبي��ن و�لمحبو�سين على ذمة
ق�سايا مالية ممن لم تتجاوز مديونياتهم
� 3آلف دينار ،وبلغ قيمة ما �سدد خال
�لحملتين أ�كثر من  6مايين دينار.

�ل�سديقين �لمزيد من �لنمو و�لزدهار.
ح�سر �للقاء نائب وزي��ر �لخارجية �ل�سفير
خالد �لجار �ه وم�ساعد وزير �لخارجية ل�سوؤون
مكتب نائب رئي�س مجل�س �لوزر�ء وزير �لخارجية
�ل�سفي��ر �ل�سي��خ �لدكت��ور أ�حم��د نا�س��ر �لمحمد
�ل�سباح وم�ساعد وزير �لخارجية ل�س ؤوون �لمر��سم
�ل�سفير �ساري �لعجر�ن وعدد من كبار م�سوؤولي
وز�رة �لخارجية.

