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الكويت توزع 2500 سلة غذائية على النازحني في أربيلمحليات
أربيل ـ كونا: وزعت القنصلية العامة في أربيل 2500 سلة غذائية على نازحي محافظة نينوى في أربيل، مؤكدة 
استعدادها لتقدمي املساعدات اإلنسانية العاجلة ألهالي املوصل املتوقع نزوحهم بسبب احلرب هناك. وقال 
القنصل العام في أربيل د.عمر الكندري لـ »كونا« ان القنصلية قدمت املساعدات لألسر النازحة من مدينة املوصل 
وضواحيها ضمن هذه املرحلة من املساعدات الكويتية التي تشمل 50 ألف سلة غذائية يتم توزيعها على النازحني 
في جميع مدن إقليم كردستان العراق. وأكد الكندري حرص القنصلية على إيصال املساعدات اإلنسانية الكويتية 
ألكبر شريحة ممكنة من النازحني سواء كانوا داخل املخيمات او من املقيمني في املدن والقرى واملساكن الشعبية.

صاحب السمو استقبل المحمد ومحافظ البنك المركزي

األمير استقبل رئيس جهاز املراقبني املاليني ورؤساء القطاعات
استقبل صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد 
بقصر بيان صباح امس سمو 

الشيخ ناصر احملمد. 
كمــا اســتقبل صاحــب 
السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد بقصر بيان ظهر امس 
محافظ بنك الكويت املركزي 

د.محمد الهاشل. 
واستقبل صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد 
بقصــر بيــان ظهــر امــس 
املراقبــن  جهــاز  رئيــس 
املالين عبدالعزيز الدخيل، 
حيــث قدم لســموه كال من 
نائب رئيس جهاز املراقبن 
املالين مرمي العقيل، ورئيس 
قطاع الرقابة املالية للهيئات 
امللحقة واملؤسسات املستقلة 
بدر احلماد، ورئيس قطاع 
الرقابــة املاليــة للــوزارات 
واإلدارة احلكوميــة فيصل 
حابس املطيــري، ورئيس 
املاليــة  الشــؤون  قطــاع 
واإلداريــة قصــي موســى 
الدرويش، وذلك مبناســبة 
صاحب السمو االمير خالل استقباله عبدالعزيز الدخيل ومرمي العقيل وبدر احلماد وفيصل املطيري وقصي الدرويشتعيينهم مبناصبهم اجلديدة.

صاحب السمو مستقبال د.محمد الهاشل  صاحب السمو االمير الشيخ صباح االحمد مستقبال سمو الشيخ ناصر احملمد 

ولي العهد استقبل احملمد والهاشل 
والصانع ووفد جهاز املراقبني املاليني

استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد، 
بقصر بيان صباح أمس، ســمو الشيخ ناصر 
احملمد، كما استقبل سموه محافظ بنك الكويت 

املركزي د.محمد الهاشل.
واســتقبل ســمو ولي العهد الشيخ نواف 
األحمد، بقصر بيان صباح أمس، وزير العدل 
ووزير األوقاف والشــؤون اإلسالمية السابق 
يعقوب الصانع. كما استقبل سمو ولي العهد 
الشــيخ نواف األحمد رئيس جهــاز املراقبن 
املالين عبدالعزيز الدخيل، حيث قدم لسموه 

كال مــن: نائب رئيس جهــاز املراقبن املالين 
مرمي العقيــل، ورئيس قطــاع الرقابة املالية 
للهيئات امللحقة واملؤسســات املســتقلة بدر 
احلماد، ورئيس قطاع الرقابة املالية للوزارات 
واإلدارات احلكوميــة فيصل حابس املطيري، 
ورئيــس قطــاع الشــؤون املاليــة واإلدارية 
قصي موســى الدرويش، مبناســبة تعيينهم 
فــي مناصبهم اجلديدة. حضر املقابلة رئيس 
املراسم والتشريفات بديوان سمو ولي العهد 

الشيخ مبارك صباح السالم.

سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد خالل استقباله رئيس جهاز املراقبني املاليني والوفد املرافق 

سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد مستقبال يعقوب الصانع


