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صاحب السمو التقى سفيري الواليات املتحدة وكندا املنتهية فترة عملهما في البالد

األمير استقبل ولي العهد والغامن واملبارك ووزير خارجية قطر

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مستقبال السفير الكندي

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مستقبال رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن

سمو رئيس الوزراء مستقبال رئيس وأعضاء مجلس ادارة »االتصاالت الوطنية«

استقبل صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد بقصر بيان صباح أمس سمو ولي العهد 

الشيخ نواف األحمد. 
كما استقبل سموه بقصر بيان صباح أمس 

رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن. 
واستقبل سموه بقصر بيان صباح أمس 
س���مو رئيس مجلس الوزراء الش���يخ جابر 

املبارك.
واس���تقبل صاحب الس���مو األمير الشيخ 
صب���اح األحمد بقصر بيان ظهر أمس النائب 
األول لرئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية 

الش���يخ صباح اخلالد ووزير خارجية دولة 
قطر الشقيقة د.خالد بن محمد العطية وذلك 

مبناسبة زيارته الرسمية للبالد.
إلى ذلك، اس���تقبل صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد بقصر بيان صباح أمس 
سفير الواليات املتحدة األميركية لدى الكويت 
ماثيو اتش تولر وذلك مبناسبة انتهاء فترة 
مهام عمله سفيرا لبالده.  كما استقبل سموه 
رعاه اهلل بقصر بيان صباح أمس سفير كندا 
لدى الكويت دوغالس جورج وذلك مبناسبة 

انتهاء فترة مهام عمله سفيرا لبالده.

اس���تقبل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر املبارك 
في قصر بيان أمس وبحض���ور النائب االول لرئيس مجلس 
الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ صباح اخلالد وزير خارجية 
دولة قطر الش���قيقة د. خالد بن محمد العطية وذلك مبناسبة 
زيارته للبالد. كما استقبل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
جابر املبارك في قصر بيان أمس رئيس مجلس ادارة ش���ركة 
االتصاالت الوطنية الشيخ عبداهلل بن محمد آل ثاني والسادة 

أعضاء مجلس االدارة.

تفقد القائم باألعمال باإلنابة في سفارتنا لدى دكار عبدالعزيز 
عبداللطيف العومي عددا من املشاريع اخليرية املمولة من دولة 

الكويت في قرى متفرقة في جمهورية السنغال. 
ونقلت س����فارتنا لدى السنغال في بيان تلقت »كونا« نسخة 
منه أمس عن العومي الق����ول إن دولة الكويت لن تألو جهدا في 
سبيل مساعدة الدول الصديقة واحملتاجة وهو أمر نابع من القيم 

الراسخة التي يتحلى بها الشعب الكويتي. 
وأشار إلى أن زيارته التفقدية تأتي من منطلق احلرص على 
تفقد سير األعمال في هذه املشاريع والتأكد من وصول املساعدات 
لألغراض التي خصصت لها.  وشملت الزيارة تفقد املبنى اجلديد 
ملدرسة خصصت ملرحلة رياض األطفال واملرحلة االبتدائية كانت 
قد تعرضت للهدم بسبب الفيضانات التي اجتاحت السنغال العام 
املاضي.  كما تفقد العومي معه����دا لتعليم اللغة العربية والدين 
االس����المي الذي تبرعت دولة الكويت بتوسعته.  وقد مت االطالع 
على املوقع الذي خصص لبناء مسجد قد ساهمت وزارة األوقاف 
والشؤون االسالمية في بنائه ليغطي احتياجات سكان القرية من 
املصلني وس����ط توقعات بأن يستوعب املسجد ما بني 200 و300 
شخص تقريبا.  وأوضح العومي أن السفارة تقوم حاليا بالتنسيق 
مع اجلهات املعنية بدولة الكويت إلقامة مش����روع أيضا يتعلق 

باملؤن الرمضانية ومشروع إفطار الصائم في السنغال. 
ومن جانبهم تقدم القائمون على ادارة هذه املشاريع اخليرية 
التي حتمل في طياتها جوانب إنسانية واجتماعية بالشكر لدولة 
الكويت حكومة وشعبا معربني عن أملهم في حفظ دولة الكويت 
وشعبها من كل مكروه في ظل قيادة صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح االحمد اجلابر الصباح.  ووصفوا دولة الكويت بأنها منارة 
للعمل اخليري، مؤكدين أن املساعدات والتبرعات الكويتية يتلمسها 

غالبية الشعب السنغالي.

املبارك استقبل وزير خارجية قطر
ورئيس مجلس إدارة »االتصاالت الوطنية«

العومي تفقد مشاريع خيرية
ممولة من الكويت في السنغال


