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الكويت تقّدم نصف مليون دوالر
لدعم منظمة العمل الدولية

السفير ضرار رزوقي يقدم شيك التبرع الى ندى الناشف

جنيڤ ـ كونا: منحت الكويت 
أمس منظمة العمل الدولية مساهمة 
ماليــــة اســــتثنائية بقيمة نصف 
مليون دوالر سلمها املندوب الدائم 
السفير ضرار  لدى األمم املتحدة 
رزوقي الى املديرة اإلقليمية للدول 
العربية في منظمة العمل الدولية 
ندى الناشف. وقال السفير ضرار 
رزوقي لـ »كونا« ان تلك املساهمة 
الكويتية الطوعية »ستمكن منظمة 
القيام ببرامج  الدولية من  العمل 
لبناء القدرات في الكويت وبرامج 

أخرى في دول املنطقة«.
واشــــار الى ان منظمة العمل 
الدولية ســــتنظم ورش عمل في 
الكويت تتعلق باملعايير الدولية 
للعمل وستتم دعوة رجال القضاء 
واملختصني بشؤون العمل حلضور 
أعمالها. واضاف: ان منظمة العمل 
الدولية اســــتخدمت املســــاهمات 
الطوعية السابقة لتنظيم دورات 
تدريبية في املركز التدريبي للمنظمة 
في مدينة تورينو اإليطالية وفي 
القاهرة ومت توجيه الدعوة لبعض 
الشــــركاء االجتماعيني الكويتيني 

حلضورها.
واوضح ان هذه الدورات تهدف 
الى صقــــل املهارات حول املعايير 
الدولية للعمــــل وآليات تفتيش 
العمل وأنظمة الصحة والسالمة 

املهنية.
الكويت  واضاف: ان مساهمة 
العمل  تأتي أيضا لتمكني منظمة 

الدوليــــة من الوفــــاء بالتزاماتها 
الفلسطينية  خاصة في األراضي 
في ظل استمرار صعوبة الوضع 
االقتصادي واملعيشي الذي يواجهه 

املواطنون هناك.
واشار رزوقي الى ان »مساهمات 
الكويت الطوعية وفرت التدريب 
املهني للشــــباب الفلسطيني ومت 
اســــتثمارها في برامج تشغيلية 

في سوق العمل احمللي«.
كما اشاد رزوقي بالتعاون املثمر 
مع منظمة العمل الدولية في قطاع 
غزة حيث مت استخدام املساهمات 
الطوعية الكويتية لبناء أكثر من 

160 بيتا حتى اآلن إليواء العائالت 
التي فقدت منازلها خالل العدوان 
االسرائيلي في العام 2009 موضحا 
ان البناء مت من خالل اســــتخدام 
تكنولوجيــــا متطــــورة لصناعة 
أحجار البناء من الرمل املضغوط 
الفلسطينيني  العمال  بعد تدريب 

على استخداماتها.
واوضح ان املساهمات الطوعية 
الالزم  الدعــــم  الكويتيــــة وفرت 
للبرنامــــج الذي أعدتــــه املنظمة 
ملساندة وزارة الشؤون االجتماعية 
والعمــــل في اليمن فــــي تطبيقها 

لالستراتيجية الوطنية للعمل.

»األبحاث« نّظم »تلوث المياه الجوفية وتقنيات معالجتها«
دارين العلي

صرح القائم بأعمال مدير دائرة علوم املياه في معهد 
الكويـــت لألبحاث العلمية د.عادل احلـــداد بأن الدائرة 
وبالتنســـيق مع ادارة املوارد البشرية في املعهد قامت 
بتنظيـــم دورة تدريبية بعنوان »تلوث املياه اجلوفية 
بفعل األنشطة الزراعية وتقنيات معاجلتها« حتت اشراف 
باحثي دائرة علوم امليـــاه باملعهد وهم د.عادل احلداد، 
حبيب القالف، بندر السلمان، وقد حضر الدورة عدد من 
املشاركني من جهات مختلفة منها الهيئة العامة للبيئة 

ووزارة األشغال العامة والهيئة العامة للزراعة والثروة 
السمكية ومجلس األمة. وقال د.عادل احلداد ان برنامج 
الدورة اشتمل على شرح خلواص ومكونات املياه اجلوفية، 
ومعايير اختيار عناصر املياه اجلوفية للدراسات املتعلقة 
بتلوث املياه، وشروط مالءمة املياه اجلوفية ألغراض 
الزراعة، وإجراءات وطرق جمع العينات من آبار املياه 
اجلوفية، كما مت التطرق ملواضيع تلوث املياه اجلوفية 
بفعل األنشطة الزراعية كاستخدام املبيدات احلشرية 
واألسمدة ودورها في زيادة التلوث، باالضافة الى تأثير 

تسريب مياه من جور الصرف الصحي الى املياه اجلوفية 
في املزارع، عالوة على ذلك مت توضيح االجراءات التي 
يجب اتباعها عند معاجلـــة املياه اجلوفية امللوثة، مع 
التركيز على استخدام تقنية أغشية التناضح العكسي 
ملعاجلة امللوحة العالية للمياه اجلوفية، واستخدام تقنيات 
الكلور واألشعة فوق البنفسجية وغاز الكلور ملعاجلة 
التلوث العضوي والتخلص من األحياء الدقيقة كالبكتيريا 
والڤيروسات، مع عرض لبعض نتائج الدراسات املتعلقة 

بتلوث املياه اجلوفية في املناطق الزراعية.

الهيفي قّدم أوراق اعتماده إلى أمير قطر

الرشيد هنأ القيادة السياسية بالعيد

األمير هنأ أنغوال بالعيد الوطني
بعث صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
ببرقية تهنئة الى الرئيس خوسيه ادواردو دوس 
سانتوس رئيس جمهورية انغوال الصديقة عبر فيها 
سموه عن خالص تهانيه مبناسبة العيد الوطني 

لبالده، متمنيا له موفور الصحة ودوام العافية.
كما بعث سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد 
وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد 

ببرقيتي تهنئة مماثلتني.

بعث رئيس املجلس االعلى 
للقضاء رئيس محكمة التمييز 
واحملكمة الدستورية املستشار 
يوسف الرشيد تهنئة الى صاحب 
السمو االمير مبناسبة حلول 
عيد االضحى املبارك جاء فيها: 
بقلوب ملؤها احلب واالحترام 
والتقديـــر يســـرني واعضاء 
املجلس االعلى للقضاء وكافة 
اعضاء السلطة القضائية، ان 
نزف الى مقام سموكم الوضاح 
اعذب التبريكات واصدق مشاعر 
الســـعادة مـــع اشـــراقة عيد 
االضحى الطيب املبارك. نلبي 

الى سموكم نداء ملؤه احلب حتت راية رفعتموها 
سموكم الرساء احلق والعدل بني العباد، ادامكم 
اهلل لنـــا حاميا تذبون عنا الفـــن ما ظهر منها 

وما بطن، ســـائلني املولى جل 
في عاله ان يلبس سموكم حلة 
قشيبة وانتم تتمتعون مبوفور 
الصحة والعافية وان يدمي على 
وطننا الغالي نعمة االمن واالمان 
واالستقرار الذي رسختم مبادئه 
ووضحتم طريقه في ظل قيادتكم 
الرشيدة الرصينة، حفظكم اهلل 
ورعاكم وسدد على درب احلق 

خطاكم.
الرشيد  وبعث املستشـــار 
برسائل مماثلة الى سمو ولي 
العهد الشـــيخ نـــواف االحمد 
ورئيس مجلس االمة جاســـم 
اخلرافي ورئيس احلرس الوطني سمو الشيخ 
سالم العلي وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 

ناصر احملمد وعدد من قياديي الدولة.

أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني يتسلم أوراق اعتماد السفير علي الهيفي

الشيخ د.محمد الصباح مودعا ملك إسبانيا بحضور الشيخ علي اجلراح ود.يوسف اإلبراهيم

قّدم ســـفيرنا لدى دولة قطر 
علي الهيفي أوراق اعتماده ألمير 
دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة 

آل ثاني.
وقال السفير الهيفي في تصريح 
لـ »كونا« انه نقل حتيات صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
العهد الشيخ نواف  وسمو ولي 
األحمد ألمير قطر الشـــيخ حمد 

بن خليفة آل ثاني.
وأضاف ان الشيخ حمد حّمله 
حتياته لصاحب الســـمو األمير 
وسمو ولي العهد، مشيرا الى ان 
تلك املشـــاعر حتمل بني طياتها 
عمق العالقات الثنائية بني البلدين 
الى  اللذين يسعيان  الشـــقيقني 

تنميتها.
اللقاء كان  ان  الهيفـــي  وقال 
مفعما بالود واالخوة التي تعكس 
عمق العالقات الثنائية بني البلدين 
في شتى املجاالت اضافة الى بحث 

التنسيق املشترك لدفع العالقات 
الكويتية ـ القطرية الى األمام.

وأضاف: ان الشيخ حمد أكد ان 
جميع أبواب املسؤولني القطريني 
مفتوحة من أجل تسهيل مهمتي 
كسفير للكويت لدى دولة قطر 

الشقيقة.
وأعـــرب عن امله ان تشـــهد 

العالقات الكويتيةـ  القطرية آفاقا 
جديدة للتعاون املشترك في شتى 

املجاالت.
ورافق السفير الهيفي املستشار 
الدوســـري  ابـــداح  بالســـفارة 
والســـكرتير األول عبدالناصر 
الرشـــيدي والســـكرتير الثاني 

مشعان العجمي.

املستشار يوسف الرشيد

محمد الصباح: نعكف على ترتيب زيارة صاحب السمو إليران
السفارة عبدالناصر بوخضور 
العميد  والملحق العسكري 
حمـــد البدر والمقـــدم حامد 
السيف والســـكرتير الثاني 
في السفارة عبداهلل العبيدي 
السفارة أحمد  والملحق في 
الظفيري والملحق في السفارة 

سعود المقهوي.
يذكـــر أن الـــدورة الـ 31 
للمجلـــس األعلـــى لمجلس 
التعاون ستعقد في أبوظبي 
يومي السادس والسابع من 

ديسمبر المقبل.
إلى ذلك غادر البالد ظهر 
أمـــس الملك خوان كارلوس 
ملك مملكة اســـبانيا والوفد 
المرافق بعـــد زيارة خاصة 

للبالد.
وكان فـــي وداعـــه نائب 
رئيس مجلس الوزراء ووزير 
الشـــيخ د.محمد  الخارجية 
الصباح ونائب وزير شؤون 
الديوان األميري الشيخ علي 

الجراح.
وتلقى نائب رئيس مجلس 
الخارجية  الوزراء ووزيـــر 
الشيخ د.محمد الصباح رسالة 
خطية من رئيس الوزراء وزير 
الشـــيخ  القطري  الخارجية 
حمد بن جاســـم بن جبر آل 
ثاني تتعلق بالعالقات بين 
البلدين الشقيقين وبحث سبل 

تطويرها.
كما تلقى الشيخ د.محمد 
الصباح رسالتين مماثلتين 
من كل من وزيـــر خارجية 
اليمن أبوبكر عبداهلل القربي 
ووزير خارجية أستراليا كيفن 

رود.

طهرانـ  كونا: أكد نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير الخارجية 
الشـــيخ د.محمد الصباح حق 
الدول في امتالك الطاقة النووية 

لألغراض السلمية.
وقال الشيخ د.محمد الصباح 
في تصريح لصحيفة »الوفاق« 
اإليرانية على هامش مشاركته 
التاسع  الوزاري  في االجتماع 
لمنتدى الحوار اآلسيوي الذي 
عقد أخيرا في طهران »اعتقد ان 
من حق الدول ان تمتلك الطاقة 
الســـلمية  النووية لألغراض 
والمطلوب هو الحصول على 
ثقة العالم بـــان هذا البرنامج 
لن يســـتخدم ألغـــراض غير 

سلمية«.
وبشأن الحوار المرتقب بين 
الدولية وطهران  المجموعـــة 
حـــول ملف إيران النووي قال 
الشـــيخ د.محمـــد الصباح ان 
الكويت رحبت دائما بالدعوة 
الستئناف الحوار مع مجموعة 
)5+1( ضمـــن إطـــار الوكالة 
الدولية للطاقة النووية »التي 

هي منظمة فنية«.
وحول زيارة صاحب السمو 
األمير الشـــيخ صباح األحمد 
إلى إيران قال الشيخ د.محمد 
الصباح »نحن اآلن نعكف على 
ترتيب زيارة صاحب الســـمو 
األمير«، واصفا في الوقت نفسه 
البلدين بأنها  العالقات بيـــن 

»طيبة جدا«.
وأشار إلى الزيارة التي قام 
بها سمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ ناصر المحمد الى إيران 
نهاية العام الماضي حيث كانت 

الزيارة في غاية »األهمية«.

احمدي نجاد تأســـيس اتحاد 
آســـيوي هو لتعزيز التعاون 

بين دول القارة اآلسيوية.
وكان نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير الخارجية الشيخ 
د.محمد الصباح غادر أبوظبي 
أمس عقب مشاركته في االجتماع 
التحضيري  الــــ 117  الوزاري 
للدورة الـ 31 للمجلس األعلى 
لمجلس التعاون لدول الخليج 

العربية.
وكان في وداع الشيخ د.محمد 
الصباح مساعد وزير الخارجية 
اإلماراتي للشـــؤون القانونية 
د.عبدالرحيم العوضي وسفيرنا 
العربية  اإلمـــارات  لدى دولة 

المتحدة صالح البعيجان.
كما كان في وداع الشـــيخ 
المستشار في  محمد الصباح 

تكامال«.
وتابع قائال »انا مطمئن الى 
ان الخطوات التي قطعناها في 
التعاون اآلسيوي هي  منتدى 
خطوات مهمة الن ما يجمعنا 
هو رغبة واحدة وهي مساعدة 
البعض«، وأضاف ان  بعضنا 
»هناك رغبـــة وإرادة في هذا 
المجـــال ونحن فـــي الكويت 
نعتقـــد جاديـــن بموضـــوع 
التعاون اآلسيوي وخصوصا 
ان هناك تحديات كثيرة سياسية 
واقتصادية وبيئية لمجموعتنا 
التنموي  التعـــاون  مجموعة 

اآلسيوي«.
الشـــيخ د.محمد  وأعـــرب 
الصباح عن اعتقاده بان هناك 
آفاقا للتعاون الواسع جدا وان 
اقتراح الرئيس اإليراني محمود 

وردا على سؤال حول مدى 
توقعـــه ان تترجـــم القرارات 
المتخذة في المنتدى اآلسيوي 
الى خطوات عملية قال الشيخ 
د.محمد الصباح »كل هذا يعتمد 
على اإلرادة السياسية واعتقد ان 
هذه المجموعة وألنها مختلفة 
جدا في منطلقاتها الدينية من 
جهة ـ أي ان هناك مســـلمين 
ومسيحيين وبوذيين وهندوسا 
ـ ومختلفة من جهة أخرى في 
منطلقات البنية االقتصاديةـ  اذ 
ان هناك من يعتمد على الزراعة 
ومن يعتمد على الصناعة ومن 
يعتمد على الموارد الطبيعية 
ـ فهذا التنوع تشعر معه كأنك 
في حديقة ذات زهور مختلفة 
وأنـــا متفائل بانه ســـيخلق 
تشابكا ويخلق توافقا ويخلق 

أكد أن من حق الدول امتالك الطاقة النووية لألغراض السلمية

صفر: 2.4 مليون دينار إلنشاء وصيانة 
مجرور صرف المياه شرق الصليبخات

»المناقصات« تفتح مظاريف 6 مشاريع 
جديدة لـ »الكهرباء« لتطوير شبكاتها

دارين العلي
اعلنت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء واملاء ان جلنة املناقصات 
املركزية قامت مؤخرا بفتح مظاريف لـ 6 مشاريع تابعة للوزارة 
تتعلق بتزويد وتركيب عدد 8 محطات حتويل رئيســـية )مسيلة 
وفنيطيس( ومشـــروع توريد عدادات كهربـــاء باحجام مختلفة 
ومشروع استبدال مجموعة بطاريات ومحطات التحويل الرئيسية 
في املنطقة اجلنوبية باالضافة الى مشروع توريد كيبالت ضغط 
منخفض متنوعة كذلك مشروع توريد وتركيب وتشغيل وفحص 
مولـــدات ديزل احتياطي مع اللوحـــات الكهربائية مبركز التحكم 
الوطني باجلابرية ومشروع اعمال الغسيل الكيماوي للغليات في 

محطات القوى الكهربائية وتقطير املياه.
ولفتت املصادر الى انه ســـتتم دراســـة العطاءات املقدمة من 
الشـــركات احمللية والعاملية من خالل اللجنة ومن ثم احالتها الى 
الوزارة باعتبارها اجلهة املستفيدة من املشروعات العداد الدراسات 
والتوصيـــات الفنية حول صالحية العطاءات املقدمة من الناحية 
الفنية واملالية واختيار العطاءات املناسبة واصدار قرار الترسية 
من قبل جلنة املناقصات املركزية حال قبولها التوصيات الفنية التي 
اعدتها الوزارة وعدم وجود اي تظلمات من الشركات واملؤسسات 

املشاركة في املناقصة.
وفي سياق منفصل قالت املصادر ان الوزارة حصلت على موافقة 
جلنة املناقصات املركزية بالترســـية اجلزئية ملناقصة استئجار 
السيارات املتنوعة دون سائق مببلغ اجمالي قدره 4.402 مليون 
دينار وسيارات بســـائق مببلغ اجمالي قدره 4.613 مليون دينار 
كما طلبت الوزارة من اللجنة املوافقة على ترسية مناقصة اصالح 
حليم كيبالت ارضية للضغط املنخفض ملستهلكني جدد في محافظة 
حولي كما طلبت ترسية االعمال اجلارية خلطوط وارتباطات املياه 
بجميع مناطق الكويت مببلغ اجمالـــي قدره 1.764 مليون دينار 
اال ان اللجنة اجلت البت في القرار واســـتدعاء ممثل عن الوزارة 

الجتماع مقبل لالستفسار عن بعض االجراءات.

في إطــــار جتديــــد وصيانة 
خدمات وزارة االشــــغال العامة 
مبا يكفل تطوير ورفع كفاءة تلك 

اخلدمات.
العامة  وّقع وزير االشــــغال 
ووزير الدولة لشــــؤون البلدية 
د.فاضــــل صفر عقد مشــــروع 
إنشاء وإجناز وصيانة مجرور 
صرف مياه االمطار ملنطقة شرق 
الصليبخــــات. وتتضمن أعمال 
إنشــــاء وإجناز وصيانة  العقد 
مجرور صــــرف ميــــاه األمطار 
رئيســــي مقترح لصرف وربط 
شــــبكة االمطار ملنطقة النهضة 

اإلسكانية واملناطق احمليطة.
وتبلغ القيمة االجمالية للعقد 
2.404.975.404 )فقط مليونان 

واربعمائة واربعة واربعة آالف 
وتســــعمائة وخمسة وسبعون 

دينارا و404 فلوس ال غير(.

د.فاضل صفر

لطيفة الفهد تشارك في حلقة
حول المرأة واإلسالم في أذربيجان

وزير الخارجية السوداني: الكويت من أكثر الدول 
العربية دعمًا للسودان في جميع المجاالت

ســــيقوم كذلك بزيارة مدارس 
ومركز رعاية الطفل واألســــرة 
ودار األيتام. وأضاف ان الشيخة 
لطيفة ستجتمع كذلك مع سيدة 
أذربيجان االولى قرينة الرئيس 

االذري مهربان علييفا.
ويرافق الشيخة لطيفة في 
زيارتها لباكو املستشار د.محمد 
الطبطبائي واملستشار اخلاص 
لرئيســــة جلنة شــــؤون املرأة 
ادارة  البستان ومنسق  د.أحمد 
الفتوى والتشــــريع لدى جلنة 
املرأة املستشار هدى  شــــؤون 
الشايجي ومنسق وزارة الشؤون 
االجتماعية والعمل جلنة شؤون 
املرأة عواطــــف القطان ومديرة 
مكتب رئيسة جلنة شؤون املرأة 
أحالم يوسف بوعباس وهشام 

مبارك الضاحكة.

ورجال االعمال بفرص استثمارية 
واعدة لشرق السودان مبا يساعد 
علـــى التخفيف من حدة الفقر 
واقامة العديد من مشـــروعات 

البنى التحتية.
وأكـــد على الـــدور الكبير 
والفاعل لدولة الكويت في املنطقة 
الفتا الى »املواقف املشرفة لدولة 
الكويت وحرصها على تعزيز 

العمل العربي املشترك«.
وقال الكرتي ان الســـودان 
حكومـــة وشـــعبا ال يســـعه 
أمام هذا التاريـــخ من العطاء 
الكويتـــي املتواصل لبالده اال 
ان يقدم الشكر اجلزيل للكويت 
حكومة وشعبا معتبرا ان حرص 
الكويت على استضافة مؤمتر 
املانحني يعكـــس مجددا الدور 
الريادي لدولة الكويت في مجال 

التنمية.

والوفد املرافــــق لها قامت بزيارة 
لضريح الرئيــــس األذري الراحل 
الشــــهداء  حيدر علييف ومقبرة 
ووضعــــت أكاليــــل مــــن الزهور 
الكويتي  الوفد  عليها. وذكــــر ان 

واعرب عن امله في ان يخرج 
املؤمتر الذي يقام بالتعاون بني 
بـــالده وبرنامـــج االمم املتحدة 
االمنائـــي وعدد مـــن الصناديق 
العربية ومنظمات املجتمع املدني 

موسكوـ  كونا: وصل وفد جلنة 
شؤون املرأة في الكويت برئاسة 
الشيخة لطيفة الفهد الى أذربيجان 
في زيارة تستغرق ثالثة أيام. وكان 
في استقبال الشيخة لطيفة والوفد 
املرافق لها رئيســــة جلنة الدولة 
لشؤون املرأة األذربيجانية هجران 
حسينوفا والقائم بأعمال سفارتنا 
في جمهورية أذربيجان املستشار 
فايز مشــــاري اجلاســــم وأعضاء 
البعثة الديبلوماســــية الكويتية. 
وذكرت سفارتنا في أذربيجان في 
بيان أمس ان رئيسة جلنة شؤون 
املرأة في الكويت الشيخة لطيفة 
الفهد ستشــــارك في حوار طاولة 
مستديرة مكرس ملناقشة موضوع 
»املــــرأة في االســــالم.. االجنازات 

واملعضالت«.
وقال البيان ان الشيخة لطيفة 

ڤيينـــا ـ كونا: أعـــرب وزير 
الســـوداني علـــي  اخلارجيـــة 
الكرتي امس عـــن امتنان بالده 
للدور البـــارز لدولة الكويت في 
دعم السودان في جميع املجاالت 
مثمنا جهود دولة الكويت وعلى 
رأسها صاحب السمو االمير في 
استضافة املؤمتر الدولي للمانحني 
لدعم شرق السودان املقرر مطلع 

الشهر املقبل.
وقـــال الكرتي فـــي حديث لـ 
»كونا« على هامش أعمال ندوة 
دولية ملناقشـــة االستفتاء حول 
مصير جنوب الســـودان هنا ان 
العربية  الدول  أكثر  الكويت من 
التي قدمت مساعدات الى السودان 
في شتى املجاالت السيما ما يتصل 
باالقتصاد والتنمية وتطوير البنى 
التحتية واملساعدات في املجاالت 

االنسانية.

ستجتمع مع سيدة أذربيجان األولى

أشاد باستضافة مؤتمر المانحين ديسمبر المقبل

الشيخة لطيفة الفهد

علي الكرتي

تقدم القنصل العام جلمهورية مصر العربية لدى الكويت الســــفير 
صالح الوسيمي مبناسبة عيد األضحى املبارك بأطيب التهاني القلبية 
وأصدق التمنيات الى صاحب  السمو األمير الشيخ صباح األحمد وإلى 
سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد ورئيس مجلس األمة جاسم اخلرافي 
وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد وأعضاء مجلس األمة 
والوزراء والشعب الكويتي الشــــقيق، متمنيا دوام التوفيق واالزدهار 
والتقدم للكويت حكومة وشــــعبا، سائال املولى عز وجل ان يعيد هذه 

املناسبة املباركة على األمة اإلسالمية باليمن والبركات.
كما تقدم الوســــيمي بالتهنئة للجاليــــة املصرية املقيمة على ارض 
الكويت والبعثات الديبلوماســــية واجلاليات العربية واإلســــالمية في 
الكويت الشقيقة. وبهذه املناسبة يســــتقبل السفير الوسيمي املهنئني 
أول أيام العيد بداية من الســــاعة العاشرة صباحا حتى الساعة الثانية 

عشرة ظهرا، وذلك مبقر السكن في منطقة بيان.

الوسيمي هنأ القيادة السياسية بالعيد
يستقبل مهنئيه في مقر سكنه بمنطقة بيان

السفير صالح الوسيمي


