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• خالية من الر�سا�ص، خالية من الن�سادر، م�سادة للبكترييا، م�سادة للتعفن، ال تتجمع عليها البكترييا واالأتربة، ال ت�سبب احل�سا�سية وال الربو
• لي�ص لها رائحة، قابلة للغ�سيل، االأبي�ص ال يتغري لونه، واالألوان ثابتة ال تتغري، م�سادة للحرارة ومقاومة للرطوبة، حتتوي اأ�سباغ كراون على مادة االأكريلك

• درام اأ�سباغ كراون يحتوي على )20 لرتا( وي�سبغ )250 مرتا مربعا( وجه واحد، جالون اأ�سباغ كراون يحتوي على )5 لرتات(  وي�سبغ )60 مرتًا مربعًا( وجه واحد

• Free from lead. Free from ammonia. Bacteria Resistant. Mould Resistant. Bacteria & Dusts don’t aggregate thereon
• Don’t cause allergy or bronchitis. Without Odor, Washable. White color doesn’t change,colors are fixed and non changeable
• Heat and humidity resistant. Crown paints contain acrylic material
• Crown paints drum capacity is (20litrs) and adequate for (250sqm) painting one coate
• Crown paints gallon contains (5liter) and adequate to paints (60sqm) one cote
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Advantages

ولي العهد استقبل وزير الدولة السنغالي

املرداس: تبرع األمير ليس بغريب على والد اجلميع

سفارتنا في رومانيا احتفلت باألعياد الوطنية

استقبل س����مو ولي العهد الشيخ نواف 
األحمد في ديوانه بقصر السيف امس وزير 
التحتية  التجهيزات والبنية  الدولة ووزير 
والنقل اجلوي والطاقة بجمهورية السنغال 
كرمي واد وذلك مبناسبة زيارته للبالد حامال 
رسالة خطية من رئيس جمهورية السنغال 
عبداهلل واد إلى صاحب السمو األمير الشيخ 

أقامت سفارتنا لدى رومانيا حفال مبناسبة 
مرور 51 عاما على االستق����الل، والذك���رى 
ال� 21 للتحرير، ومرور ستة اعوام على تولي 

صاحب السمو االمير مقاليد احلكم.
وتقدم السفير فهد املطيري بأسمى آيات 
التهاني والتبريكات الى صاحب السمو األمير 
وسمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء، 

صباح األحمد.
وقد حضر املقابلة رئيس بعثة الش����رف 
املستشار بالديوان االميري محمد ابو احلسن 
ووكيل ديوان س����مو ولي العهد للش����ؤون 
االعالمية الش����يخ مبارك احلمود الس����لمان 
ووكيل ديوان سمو ولي العهد لشؤون املراسم 

والتشريفات الشيخ مبارك صباح السالم.

معربا باالنابة عن اعضاء السفارة عن متنياته 
بأن يدمي الباري عز وجل نعم االمن واالمان 

واالستقرار على الكويت وشعبها الكرمي.
وقال السفير املطيري ان االحتفاالت فرصة 
لتعريف املجتمع الروماني على أبرز معالم 
النهضة والتطور التي شهدتها الكويت خالل 

الفترة االخيرة.

سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد مستقبال الوزير كرمي واد

السفير فهد املطيري متوسطا السفراء العرب في رومانيا

استقبل نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير الدفاع الش���يخ 
احمد اخلالد في ديوان الرئاسة 
صب���اح امس معاوني رؤس���اء 
االركان للعمليات لدول مجلس 
العربية  التعاون لدول اخلليج 
وذلك مبناسبة زيارتهم للبالد.

ورح���ب اخلال���د بالضيوف 
ومتنى لهم طيب االقامة في بلدهم 
الثاني بني اخوانهم متبادال معهم 
االحاديث الودية ومناقشة االمور 
واملواضيع ذات االهتمام املشترك 
السيما في مجال تبادل اخلبرات 
العس���كرية وس���بل تعزيزها 
وتطويرها بني االشقاء في دول 
مجلس التع���اون لدول اخلليج 

العربية.
اللقاء رئيس االركان  حضر 
الركن  الفريق  العامة للجي���ش 
الش���يخ خالد اجلراح ومعاون 
العمليات  رئيس االركان لهيئة 
واخلطط اللواء الركن عبدالرحمن 
العثم���ان وعدد من كبار ضباط 

اجليش.

وزارة  وكي���ل  اس���تقبل 
اخلارجية خالد اجلاراهلل امس 
سفير جمهورية ليبيريا لدى 
الكويت كوناكي بالكيت حيث 
تناول اللقاء بحث عدد من أوجه 
العالقات الثنائية بني البلدين 
الى تطورات االوضاع  اضافة 
عل���ى الس���احتني االقليمي���ة 

والدولية.
كما اس���تقبل اجلاراهلل في 
وقت الحق سفير اليابان لدى 
الكويت ياسويوشي كوميزو 
ومت استعراض عدد من أوجه 
العالقات الثنائية بني البلدين 
والقضايا ذات االهتمام املشترك 
وخاص���ة م���ا يتص���ل منها 
الزيارة املرتقبة  مبوضوعات 
لصاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد الى اليابان في ال� 

20 من الشهر اجلاري.

عمان � كونا: سلم سفيرنا لدى 
اململكة األردنية الهاشمية د.حمد 
الدعيج أمس صكا ماليا مببلغ 324 
ألف دوالر الى جلنة زكاة القدس 
مقدما من جمعية احياء التراث 

االسالمي لدعم املقدسيني.
وق���ال الس���فير الدعيج في 
أدلى به بهذه  تصريح صحافي 
املناس���بة ل� »كونا« ان الكويت 
جبلت على العمل اخليري منذ 
نش���أتها وقد شملت املساعدات 
الكويتي���ة املختلفة معظم دول 

العالم.
وأك���د أن ما تقدم���ه الكويت 
من مساعدات انسانية لالشقاء 
في فلسطني »هو واجب ال ميكن 

التخلي عنه«.
القيادة  الدعيج بدور  واشاد 
السياسية وعلى رأسها صاحب 
الس���مو األمير الش���يخ صباح 
األحمد في دعم األنشطة واألعمال 
اخليرية معتبرا اياه »املش���جع 
األكبر لألعمال اإلنسانية اخليرية 
الس���يما في مدينة القدس التي 
ف���ي قلوب  لها مكان���ة خاصة 

الكويتيني«.

اخلالد بحث دعم 
التعاون العسكري 

بني دول اخلليج

اجلاراهلل بحث 
ترتيبات زيارة 

األمير لليابان

الدعيج سّلم جلنة 
زكاة القدس 

324 ألف دوالر

في االنتخابات الرئاسية، متمنيا 
له كل التوفيق والسداد وموفور 
الصحة والعافية كما بعث س����مو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر 

املبارك ببرقية تهنئة مماثلة.

امام جميع املنتسبني  الصعاب 
ليواصلوا مسيرتهم العلمية بال 

توقف.

التطور والنماء. وبعث سمو ولي 
العهد الشيخ نواف األحمد ببرقية 
الى الرئيس فالدميير بوتني رئيس 
روسيا االحتادية الصديقة عبر فيها 
عن خالص تهانيه مبناسبة فوزه 

لالرتقاء مبنظومة احلرس الوطني 
ومواكبة املؤسسات العسكرية في 
الدول املتقدمة، مشددا على تذليل 

استقبل صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد بقصر السيف 
صباح امس رئيس جمعية االصالح 
االجتماعي حمود الرومي وأعضاء 
الرحمة العاملية في جمعية االصالح 
االجتماعي حيث قدموا لس����موه 
ش����رحا عن زيارته����م الى قطاع 
غزة وأهم املشاريع اخليرية التي 

أجنزتها اجلمعية في القطاع.
ه����ذا ومت تقدمي هدية تذكارية 
لسموه. وحضر املقابلة نائب وزير 
شؤون الديوان األميري الشيخ علي 
اجلراح. إلى ذل����ك، بعث صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
ببرقية تهنئة الى الرئيس فالدميير 
بوتني رئيس روس����يا االحتادية 
الصديق����ة عّبر فيها س����موه عن 
خالص تهانيه مبناسبة فوزه في 
االنتخابات الرئاسية، متمنيا سموه 
له كل التوفيق والسداد وموفور 
الصحة والعافية وللعالقات الطيبة 
ب����ني البلدين الصديقني املزيد من 

استقبل نائب رئيس احلرس 
الوطني الش���يخ مشعل االحمد 
رئيس فرع االحتاد الرياضي في 
احلرس الوطني الرائد صالح محمد 
مبناس���بة حصوله على رسالة 
املاجس���تير التي حملت عنوان 
»تقومي برامج النشاط الرياضي 
لالحتاد الرياضي للحرس الوطني 
الكويتي في ضوء مفهوم االدارة 

االستراتيجية«.
وهنأ الش���يخ مشعل االحمد 
الضابط على هذه الدرجة العلمية 
الرفيعة، متمني���ا له املزيد من 
التوفيق في حتصيل العلم، مؤكدا 
اهمية توظيف هذه الرسالة القيمة 
الرياضي  النش���اط  في تطوير 

للحرس الوطني.
ودعا الش���يخ مشعل االحمد 
منتس���بي احلرس الوطني الى 
بذل املزيد من اجلهد والعطاء في 
حتصيل العلوم مبختلف املجاالت 

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مستقبال حمود الرومي وأعضاء »الرحمة العاملية« في جمعية اإلصالح

الشيخ مشعل األحمد خالل لقائه الرائد صالح محمد

صاحب السمو هنّأ بوتني لفوزه في االنتخابات الرئاسية الروسية

التقى ضابطاً نال املاجستير

األمير اطلع على مشاريع جمعية اإلصالح اخليرية في غزة

مشعل األحمد: تذليل الصعاب أمام منتسبي احلرس
ليواصلوا مسيرتهم العلمية دون توقف

اخلالد بحث دعم التعاون الثنائي
مع رئيس املجلس التأسيسي التونسي

11.7 مليون دوالر حصيلة التبرع 
حلملة »النخوة يا أهل الكويت«

أعلن رئيس الهيئة اخليرية اإلس���المية 
العاملية د.عبداهلل املعتوق ان حصيلة التبرع 
حلملة »النخوة يا أهل الكويت« التي جاءت 
بدعم ومباركة صاحب السمو األمير بلغت امس 
11 مليون���ا و746 الف دوالر اميركي. وأعرب 
املعتوق في بيان صحافي امس عن عظيم وبالغ 
امتنان الهيئة لصاحب السمو األمير لتبرع 
سموه والذي كان له ابلغ األثر في دعم احلملة 

وتفاعل املواطنني واملقيمني معها.
من جهة اخرى، قال رئيس جلنة الدفاع 
والداخلية النائب ناي����ف املرداس ان تبرع 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
للشعب الس����وري الش����قيق ليس بغريب 
على وال����د اجلميع الذي يقت����دي به جميع 

الكويتيني.
عبدالهادي العجمي  - كونا  ٭

اس���تقبل نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير اخلارجية ووزير الدولة لش���ؤون 
مجلس الوزراء الش���يخ صباح اخلالد في 
مبن���ى وزارة اخلارجية ظهر امس رئيس 
املجلس الوطني التأسيس���ي للجمهورية 
التونس���ية د.مصطفى ب���ن جعفر وذلك 

مبناسبة زيارته للبالد.
وذكر بيان للوزارة انه مت خالل اللقاء 
بحث العالقات الثنائية بني البلدين والقضايا 

ذات االهتمام املشترك وسبل تطويرها.
حضر اللقاء من اجلانب الكويتي وكيل 
وزارة اخلارجية الس���فير خالد اجلاراهلل 
ومدير ادارة الوطن العربي السفير جمال 
الغامن ومدير ادارة مكتب نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير اخلارجية السفير الشيخ 
د.احمد ناصر احملمد ومن اجلانب التونسي 
سفير اجلمهورية التونسية لدى الكويت 

مصطفى باهية والوفد املرافق.


