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صاحب السمو التقى األمني العام ملجلس التعاون اخلليجي

األمير استقبل ولي العهد والغامن واملبارك واخلالد

758 ألف دوالر من الكويت جلمعيتني خيريتني في األردن
عمانـ  كونا: سلم سفيرنا 
لـــدى االردن د.حمد الدعيج 
أمس مساعدات جلمعية اغاثية 
واخـــرى خيرية بقيمة 758 
الف دوالر بهدف دعم الوضع 
اإلنساني لالجئني السوريني 

واحملتاجني في االردن. 
وقـــال الســـفير الدعيج 
لـ »كونـــا«: ان نحـــو 420 
الف دوالر من املســـاعدات 
النجاة  مقدمة من جمعيـــة 
الكويتية ملصلحة  اخليرية 
جمعية احملســـنني اخليرية 
بهدف املساعدة في مشروع 
كفاالت األيتام ودعم ميزانية 

اجلمعية. 
 واضاف ان مبرة غنائم 
اخلير الكويتية قدمت كذلك 
مســـاعدات بقيمة 338 الف 
دوالر جلمعية اإلغاثة الطبية 
العربية بهدف دعم وتشغيل 
مركز األمومة والطفولة في 
قرية الشيخ صباح األحمد 
الزعتري لعام 2016  مبخيم 

ودعم مشروع األضاحي. 

 وأكد بهذا الصدد استعداد 
الكويتية لتسهيل  السفارة 
األعمال اإلنسانية التي تقوم 
بهـــا اجلمعيـــات اخليرية 
واإلغاثية الكويتية واألردنية 
وتذليـــل العقبات كافة أمام 
دعـــم األوضاع اإلنســـانية 

اســــتقبل صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد 
بقصر بيان صباح أمس سمو 
ولي العهد الشيخ نواف األحمد.  
واستقبل صاحب السمو األمير 
بقصر بيان صباح أمس رئيس 
مجلس األمة مرزوق الغامن. 
كما استقبل ســــموه بقصر 

بيان صباح أمس سمو رئيس 
الوزراء الشيخ جابر املبارك 
وذلك لالســــتئذان بالســــفر 
لتمثيل ســــموه فــــي مؤمتر 
املناخ  املتحــــدة لتغير  األمم 
واملزمع عقــــده في العاصمة 
الفرنسية باريس. واستقبل 
صاحب السمو األمير بقصر 

بيان صباح امس النائب األول 
لرئيس مجلس الوزراء ووزير 
اخلارجيــــة الشــــيخ صباح 

اخلالد.
كما استقبل صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد 
بقصر بيان صباح أمس النائب 
األول لرئيس مجلس الوزراء 

ووزيــــر اخلارجية الشــــيخ 
صبــــاح اخلالد واألمني العام 
ملجلس التعاون لدول اخلليج 
العربية د.عبداللطيف بن راشد 
الزياني حيث اطلع ســــموه 
القضايا املطروحة  على اهم 
علــــى جدول أعمــــال الدورة 
السادسة والثالثني للمجلس 

األعلى ملجلس التعاون لدول 
اخلليج العربية واملزمع عقدها 
في اململكة العربية السعودية 

الشقيقة الشهر املقبل. 
حضر املقابلة نائب وزير 
شؤون الديوان األميري الشيخ 
علي اجلــــراح ونائب وزير 

اخلارجية خالد اجلاراهلل.

صاحب السمو األمير لدى استقباله سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر املباركصاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مستقبال رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن

السفير د.حمد الدعيج يسلم املساعدات ألحد ممثلي اجلمعيتني األردنيتني 

لالجئني السوريني واحملتاجني 
اململكة  أنحـــاء  في مختلف 

األردنية. 
 من جانبهما، اعرب ممثال 
اجلمعيتـــني األردنيتني في 
تصريحات متفرقة لـ »كونا« 
عن تقديرهما حلرص اجلهات 
اخليرية واإلنسانية الكويتية 
على ضمان إيصال املساعدات 
والتبرعات من احملســـنني 
الكويتيني عبر آلية واضحة 
تكفل صرف األموال في مكانها 

احملدد. 
التي   وأشـــادا باجلهود 
تؤديهـــا الكويـــت خلدمـــة 
الشعوب املنكوبة واملجتمعات 
احملتاجة عبر توفير ســـبل 
واالحتياجـــات  العيـــش 
الرئيســـية لألفراد واألسر 
املتعففة، مثمنني دور السفارة 
الكويتية وعلى رأسها السفير 
الدعيـــج في دعـــم العملية 

اإلنسانية داخل األردن. 
بدوره، اشاد عضو مجلس 
إدارة جمعية اإلغاثة الطبية 

العربيـــة وأمني الســـر فهد 
طويلـــة بالعمل اإلنســـاني 
املؤسسي الكويتي »واحلرفية 
واملهنية والدقة العالية« التي 
تتمتع بها املؤسسات واللجان 

اخليرية الكويتية. 
 وأوضـــح طويلـــة ان 
اجلهـــات اخليرية الكويتية 
تضع شروطها قبل مباشرة 
العمل في أي مشروع مع أي 
أبرزها  اردنية  جهة خيرية 
»التأكد من صرف املساعدات 
املقدمة في مكانها الصحيح«، 
مضيفا ان العمل املشـــترك 
مـــع اجلانـــب الكويتي في 
امليدان اإلنســـاني واخليري 
يتم عبـــر آلية واضحة تبدأ 
بدراسة املشـــروع اخليري 
واالطـــالع علـــى تفاصيله 
عبر زيارات ثنائية متبادلة 
ومن ثم يتم اقرار الدعم قبل 
ان تصرف املســـاعدات عبر 
السفارة الكويتية في األردن 
مبتابعة مباشرة من السفير 

الكويتي.

ولي العهد استقبل رئيسي السلطتني و4 وزراء
استقبل ســـمو ولي العهد الشيخ نواف 
األحمد بقصر بيان صباح أمس رئيس مجلس 

األمة مرزوق الغامن.
واستقبل ســـمو ولي العهد بقصر بيان 
صباح امس ســـمو رئيس الوزراء الشيخ 

جابر املبارك.
كما استقبل سمو ولي العهد بقصر بيان 
صباح أمس النائـــب األول لرئيس مجلس 
الـــوزراء ووزير اخلارجية الشـــيخ صباح 

اخلالد. 

واستقبل سموه بقصر بيان صباح أمس 
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية 

الشيخ محمد اخلالد.
كمــــا استقبل سمـــو ولي العهد بقصر 
بيـــان صبـــاح أمس نائـــب رئيس مجلس 
الـــوزراء ووزيـــر الدفـــاع الشـــيخ خالــد 

اجلـــراح.
واستقبل ســـمو ولي العهد بقصر بيان 
أمس وزير االعالم ووزير الدولة لشـــؤون 

الشباب الشيخ سلمان احلمود.

سمو ولي العهد الشيخ نواف االحمد مستقبال الشيخ خالد اجلراح

اخلالد تلقى رسالة خطية من نظيره الفرنسي

خلف قدم أوراق اعتماده سفيرًا محااًل 
للكويت لدى جمهورية ليبيريا

تلقــــى النائــــب األول لرئيــــس مجلس 
الوزراء ووزير اخلارجيـــة الشيخ صبـــاح 
اخلالـــــــد رســــالـــة خطية مـــــــن وزير 
الشؤون اخلارجيـــة والتنميـــة الدوليـــة 
الفرنســــية الصديقــة  فــــي اجلمهوريـــة 
لـــوران فابيــوس تتصل بسبــل توطـــيد 

العالقات الثنائيـــة املتميـــزة بني البلدين 
الصديقــني في كـــل املجـــاالت وأطــر تعزيز 
التعــاون املشتـــرك حيال آخر التطـــورات 
التي تشهدهـــا املنطقـــة على الساحتـــني 
اإلقليميـــة والدولية باإلضافــة إلى القضايـــا 

محــل االهتمــام املشتــرك.

قدم الســـفير محمد فاضـــل خلف أوراق 
اعتمـــاده لرئيســـة جمهوريـــة ليبيريا الني 
جونســـون سيرليف ســـفيرا محاال للكويت 

لدى اجلمهورية. 
 وذكرت سفارتنا في العاصمة مونروفيا 
في بيان تلقت »كونا« نسخة منه أن الرئيسة 
الليبيرية نقلت أثناء مراسم االحتفال أطيب 
حتياتها إلى صاحب الســـمو األمير الشـــيخ 

صباح األحمد. 
 كما نقل السفير خلف أصدق حتيات صاحب 

الســـمو األمير لها، متمنيا لليبيريا وشعبها 
مزيدا من التقدم واالزدهار. 

 ورافق الســـفير خلف أثناء تقدمي أوراق 
اعتماده السكرتير الثالث محمد القطان وامللحق 
الديبلوماسي فوزي الشمري وذلك بحضور 
مدير إدارة آسيا والشرق األوسط ومدير إدارة 

املراسم وسفيرة ليبيريا لدى السنغال. 
 وكان الســـفير محمد خلف قد قدم نسخة 
من أوراق اعتماده إلى وزير خارجية ليبيريا 

اوغسطني كباه نغافون.


