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250 أسرة نازحة شمالي لبنان  الهالل األحمر الكويتي توزع مساعدات إنسانية على 
 قالت جمعية الهالل االحمر الكويتي أمس انها وزعت مساعدات 
شملت حصصا غذائية على 250 اسرة سورية نازحة شمالي لبنان 

.
وأضاف رئيس الفريق امليداني في وفد اجلمعية جعفر اجلمالي 
في تصريح لـ )كونا( ان توزيع املساعدات جاء في اطار استمرار 
الفريق امليداني لتقدمي يد العون لنحو 1250 اســرة نازحة في 

لبنان. وأوضح ان مساعدات شملت سالت غذائية على 250 اسرة 
سورية نازحة في محافظة عكار شمالي لبنان فضال عن توزيع 

الفي ربطة خبر على الف اسرة.
واكد اجلمالي اهمية هذه املساعدات في اطار حملة جمعية الهالل 
االحمر الكويتي بالتعاون والتنسيق مع الصليب االحمر اللبناني 
ــادة النازحني السوريني للكويت اميرا وحكومة  ناقال شكر واش

وشعبا على دورهم الكبير وعطائهم املتواصل في مساعدة النازحني 
في لبنان وتركيا واالردن منذ اندالع االزمة.

وأعـــرب اجلمالي عــن امله بــأن تساهم حملة جمعية الهالل 
االحمر واملساعدات الكويتية االخرى في تخفيف معاناة النازحني 
السوريني ومداوة جروحهم وسط الظروف الصعبة التي يعيشون 

بها.

ولي العهد يستقبل الغامن واملبارك واخلالد واجلراح وثامر العلي 

 استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد 
بقصر بيان صباح أمــس رئيس مجلس االمــة 

مرزوق الغامن.

واستقبل سموه سمو الشيخ جابر املبارك 
رئيس مجلس الوزراء.

كما استقبل سمو ولــي العهد النائب األول 

لرئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ 
صباح اخلالد . واستقبل سمو ولي العهد نائب 
ــوزراء ووزيــر الداخلية الشيخ  رئيس مجلس ال

خالد اجلراح . واستقبل سمو ولي العهد الشيخ 
نواف األحمد رئيس جهاز االمن الوطني الشيخ 

ثامر العلي .

.. ويستقبل الشيخ خالد اجلراحسمو ولي العهد يستقبل الشيخ صباح اخلالد

أمير البالد يستقبل ولي العهد والغامن واملبارك واخلالد وشرودر وأسرة آل معرفي 

خالل استقباله عزام الصباح

وزير بحريني: حكمة سمو أمير الكويت 
جنبت املنطقة الكثير من األزمات 

  أشاد وزير شؤون مجلس الــوزراء البحريني محمد املطوع 
بحكمة سمو امير دولة الكويت الشيخ صباح االحمد التي جنبت 
ــات ودوره الفاعل في تعزيز التالحم  املنطقة الكثير من االزم

اخلليجي بني دول مجلس التعاون.
 وقالت السفارة الكويتية في البحرين في بيان صحفي تلقته 
)كونا( أمس االربعاء ان الوزير املطوع اكد خالل استقباله عميد 
السلك الدبلوماسي السفير الكويتي لدى مملكة البحرين الشيخ 
عزام الصباح عمق العالقات االخوية التاريخية واملتانة القوية 

التي جتمع بني البلدين على مختلف االصعدة.

نائب وزير اخلارجية يشارك في 
اجتماع »التعاون اإلسالمي« 

ــر    تــوجــه نــائــب وزي
اخلارجية الكويتي خالد 
اجلارالله أمس األربعاء 
ـــى مــالــيــزيــا لــتــرؤس  إل
ـــة الــكــويــت في  وفــد دول
االجتماع الطارئ ملجلس 
وزراء اخلارجية ملنظمة 
التعاون اإلسالمي الذي 

سيعقد اليوم اخلميس.
ويبحث االجتماع الذي 
سيعقد فــي العاصمة 
كــواالملــبــور االنتهاكات 
ــي تــواجــهــهــا أقلية  ــت ال
)الــروهــيــنــغــا( املسلمة 

في ميامنار. ويضم الوفد في عضويته كال من مساعد وزير 
اخلارجية لشؤون مكتب نائب الوزير السفير أيهم العمر ونائب 
مساعد وزير اخلارجية لشؤون املنظمات الدولية الوزير املفوض 
ناصر الهني وقنصل عام دولة الكويت في جدة واملندوب الدائم 

لدى منظمة التعاون اإلسالمي املستشار وائل العنزي.

وزير شؤون مجلس الوزراء البحريني محمد املطوع مستقبال الشيخ عزام الصباح

أمير البالد يستقبل أسرة آل معرفي.. ويستقبل جيرهارد شرودر سمو األمير يستقبل مرزوق الغامن

 استقبل صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد بقصر بيان 
صباح أمس سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد .

كما استقبل سموه رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن.
واستقبل سموه سمو الشيخ جابر املبارك رئيس مجلس الوزراء.

ـــوزراء ووزيــر  كما استقبل سموه النائب األول لرئيس مجلس ال
اخلارجية الشيخ صباح اخلالد .

 واستقبل صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد مستشار 
جمهورية أملانيا االحتادية السابق والرئيس الفخري للجمعية االملانية 

للشرق االدنى واالوسط جيرهارد شرودر ورئيس غرفة جتارة وصناعة 
الكويت علي الغامن وذلك مبناسبة زيارته للبالد.

حضر املقابلة نائب وزير شؤون الديوان األميري الشيخ علي اجلراح .
واستقبل صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد عبدالفتاح 

معرفي وعبداإلله معرفي ومحمد تقي معرفي ويعقوب صادق معرفي 
ويــوســف صـــادق معرفي واحــمــد صـــادق معرفي حيث اهـــدوا سموه 
كتابا بعنوان )محمد رفيع حسني معرفي رجــل التجارة والسياسة 

واالنسانية(.

املبارك يستقبل شرودر والغامن واألذينة واملساهمون في تأسيس شركة »مصادر املياه« 

 استقبل سمو الشيخ جابر املبارك رئيس 
مجلس الــوزراء في قصر بيان أمس مستشار 
جمهورية أملانيا االحتادية السابق والرئيس 
ــى  الــفــخــري للجمعية االملــانــيــة للشرق االدن
واالوســـط جيرهارد شــرودر ومعالي رئيس 
غرفة جتارة وصناعة الكويت علي محمد ثنيان 

الغامن وذلك مبناسبة زيارته للبالد.
وحضراملقابلة رئيس ديــوان سمو رئيس 

مجلس الوزراء الشيخة اعتماد اخلالد .
 واستقبل سمو الشيخ جابر املبارك رئيس 
مجلس الوزراء رئيس الهيئة العامة لالتصاالت 
وتقنية املعلومات املهندس سالم األذينة وذلك 
مبناسبة استعداد الشركة الالسلكية للبيانات 
املتنقلة )وميد( إلطالق خدمة االنترنت املجانية 

في دولة الكويت.
ومت خالل املقابلة تقدمي شرح كامل ملشروع 

خدمة )سما( التي انطلقت مؤخرا لتوفير خدمة 
االنترنت املجانية في ســوق املباركية متهيدا 

لتوفيرها في مناطق الكويت.
 واستقبل سمو الشيخ جابر املبارك رئيس 
مجلس الــوزراء في قصر بيان اليوم املساهمني 
ــاه الــدولــيــة  ــي ــادر امل ــص ــي تــأســيــس شــركــة م ف

املساهمة.
وقدم املساهمون في تأسيس الشركة خالل 

املقابلة شرحا حول مشروعات الشركة وخططها 
املستقبلية لتعزيز مصادر املياه في الكويت.

وأشاد سموه بهذا املشروع االستراتيجي الذي 
يعتبر إضافة مهمة إلنتاج املياه مثمنا جهود 
القائمني على الشركة ودورهــم في دعم خطط 
التنمية مؤكدا ضرورة مراعاة معايير اجلودة 
العالية في انتاج املياه.وحضر املقابلة رئيس 

جهاز االمن الوطني الشيخ ثامر العلي .

ويستقبل الشيخ ثامر العلي واملساهمون في تأسيس شركة مصادر املياهاملبارك يستقبل األذينة

السفير الكويتي لدى كينيا يشيد بجهود »الهالل األحمر« في إغاثة املنكوبني 
  أشـــاد سفير دولـــة الــكــويــت لدى 
كينيا قصي الفرحان أمــس االربعاء 
بــدور جمعية الهالل االحمر الكويتي 
وجهودها املتميزة في اغاثة املنكوبني 
ومد يد العون لهم في شتى دول العالم.
 وقال الفرحان لـ )كونا( عقب لقائه 
رئيس مجلس ادارة جمعية الهالل 
االحمر الكويتي الدكتور هالل الساير 
إن اجلمعية ساهمت بأعمالها اخليرة 
املتنوعة في ابــراز الوجه احلضاري 

للكويت حكومة وشعبا.
 وأوضح أنه تعرف خالل اللقاء على 

مختلف اجلوانب االنسانية التي تعنى 
بها اجلمعية محليا ودوليا وما تقوم به 
من جهود اغاثية في الكثير من املناطق 

املتضررة حول العالم.
 وبني أنه مت خالل اللقاء بحث السبل 
الكفيلة بتعزيز جهود اجلمعية على 
الساحة في كينيا وتوثيق الصالت 
واالرتقاء مبجاالت الشراكة مع اجلهات 

املختصة بالشأن اإلنساني هناك.
ــار الفرحان الــى انــه بحث مع   واش
الساير أيضا دعم العديد من املشاريع 
االنسانية واإلغاثية في كينيا السيما 

املتعلقة باملياه ودور األيتام واملدارس.
 مــن جانبه قــال الساير ل)كــونــا( 
إن زيـــارة السفير الفرحان الــى مقر 
اجلمعية تدعم توجهاتها االنسانية 
وتــعــزز مــجــاالت تدخالتها االغاثية 

املختلفة.
 واضاف الساير أن اجلمعية ستظل 
عند حسن ظن اجلميع من خــالل بذل 
املزيد من اجلهود التي ترتقي مبضامني 
العمل اإلنساني وحتقق تطلعاتها على 
الساحة اإلنسانية التي تواجه الكثير 

من التحديات.

 وأكـــد أن اجلمعية تــبــذل كــل جهد 
ممكن في هذا الشأن لتلبية النداءات 
االنسانية ومد يد العون للمتضررين 
مؤكدا ان املساعدات الكويتية التي تقدم 
للمنكوبني في شتى انحاء العالم ستظل 

عالمة مضيئة تضاف الى سجلها.
 واستعرض الساير خــالل اللقاء 
االعمال والتحركات االنسانية الكويتية 
ــدول في مجاالت  الغاثة ومساعدة ال
املساهمات احلكومية واملــســاعــدات 
االنــســانــيــة واالغــاثــيــة واملــســاعــدات 

السفير قصي الفرحان خالل لقائه د. هالل السايرالطبية.

خالد اجلارالله


