«السكنية» جتري قرعة الدفعة السادسة على قسائم جنوب املطالع «إن »3
أج��رت املؤسسة العامة للرعاية السكنية الكويتية أمس
األربعاء قرعة الدفعة السادسة من القسائم احلكومية ملشروع
جنوب املطالع (إن .)3
وقالت املؤسسة في بيان صحافي إن هذه الدفعة تشمل 270
قسيمة مبساحة  400متر مربع لكل منها توزع على املواطنني
أصحاب الطلبات اإلسكانية حتى  8ديسمبر .2011
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وأض��اف��ت أن اليوم اخلميس وي��وم األح��د املقبل سيكونان
موعدين لتوزيع بطاقات القرعة للدفعة السابعة من القسائم
احلكومية في مشروع جنوب املطالع (إن  )3التي تشتمل على
 295قسيمة مبساحة  400متر مربع للمخصص لهم حتى تاريخ
 7فبراير  2012وما قبل.
ودع��ت املؤسسة املواطنني املهتمني بالقضية اإلسكانية

إلى متابعة حسابها الرسمي على مواقع التواصل االجتماعي
(إنستغرام) و(تويتر) و(يوتيوب).
وتضم مدينة جنوب املطالع السكنية  30400وحدة سكنية
مبساحة قدرها  400متر مربع لكل منها إضافة إلى اخلدمات
األساسية واملباني العامة كاملدارس واملراكز الصحية ومراكز
اإلطفاء ومراكز الضاحية وأفرع اجلمعيات التعاونية واملساجد.
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سموه هنأ ملك النرويج بالعيد الوطني

أمير البالد يستقبل ولي العهد واحملمد واخلالد والبطريرك آرام األول
استقبل صاحب السمو أمير البالد الشيخ
صباح األحمد بقصر بيان صباح أمس سمو ولي
العهد الشيخ نواف األحمد.
كما استقبل سموه رئيس مجلس األمة مرزوق
الغامن.
واستقبل سموه سمو الشيخ ناصر احملمد.
كما استقبل سموه رئيس مجلس ال���وزراء
باإلنابة ووزير اخلارجية الشيخ صباح اخلالد.
واستقبل صاحب السمو أمير البالد الشيخ
صباح األحمد غبطة البطريرك الكاثوليكوس
آرام األول كاثوليكوس االرمن االرثوذكس وذلك
مبناسبة زيارته للبالد.
وحضر املقابلة وزير شؤون الديوان االميري
باالنابة الفريق م خالد بودي.
من جهة أخرى بعث صاحب السمو أمير البالد
الشيخ صباح األحمد ببرقية تهنئة إل��ى جاللة
امللك هارالد اخلامس ملك مملكة النرويج الصديقة
عبر فيها سموه عن خالص تهانيه مبناسبة العيد
الوطني لبالده متمنيا جلاللته موفور الصحة
والعافية وللبلد الصديق دوام التقدم واالزدهار.
وبعث سمو ولي العهد الشيخ ن��واف األحمد
ببرقية تهنئة إلى جاللة امللك هارالد اخلامس ملك
مملكة النرويج الصديقة ضمنها سموه خالص
تهانيه مبناسبة العيد الوطني لبالده متمنيا
جلاللته موفور الصحة والعافية.
كما بعث سمو الشيخ جابر امل��ب��ارك رئيس
مجلس الوزراء ببرقية تهنئة مماثلة.

ويستقبل البطريرك آرام األول

سمو األمير مستقبال ناصر احملمد

ولي العهد يستقبل احملمد واخلالد واجلراح واألذينة

سمو ولي العهد مستقبال الشيخ صباح اخلالد

استقبل سمو ول��ي العهد الشيخ نواف
األحمد بقصر بيان صباح أمس سمو الشيخ
ناصر احملمد.
كما استقبل سموه رئيس مجلس الوزراء

سفير الكويت لدى
املكسيك يبحث مع وزير
الزراعة املكسيكي أوجه
التعاون املشترك
بحث سفير دول��ة الكويت ل��دى املكسيك
متعب املطوطح مع وزير الزراعة والتنمية
الريفية واالغذية والثروة السمكية املكسيكي
خوسيه ادواردو كالسادا أوج��ه التعاون
املشترك في املجال الزراعي واالغذية وسبل
تطويره وتعزيزه مبا يخدم مصالح البلدين
والشعبني.
وذكرت سفارة دولة الكويت لدى املكسيك
في بيان تلتقه (كونا) أمس األربعاء ان ذلك
ج��رى خ�لال اجتماع عقده اجل��ان��ب��ان مبقر
وزارة الزراعة املكسيكية في وسط العاصمة
مكسيكو سيتي.
وأوض��ح البيان ان الوزير كالسادا أشاد
خالل االجتماع «بالفرص الكبيرة املتاحة»
امام املنتجات الزراعية واالغذية املكسيكية
في االس��واق الكويتية مشيرا الى انه اطلع
بنفسه عند زي��ارت��ه الرسمية التي ق��ام بها
الى دولة الكويت في مايو املاضي على تلك
«الفرص الهائلة» حيث وقع مذكرة تفاهم في
مجال التعاون الزراعي مع دولة الكويت.
من جانبه أعرب السفير املطوطح عن تطلع
الكويت لفتح اسواقها امام املنتجات الغذائية
والزراعية املكسيكية وخصوصا بعد حصول
ع��دد م��ن ش��رك��ات ال��ل��ح��وم املكسيكية على
شهادات الذبح احلالل مع االخذ في االعتبار
«اإلمكانيات الهائلة» التي متتلكها املكسيك
على صعيد الثروة احليوانية والزراعية.
وأضاف ان دولة الكويت ميكنها ان تكون
مركزا لتوزيع هذه املنتجات في دول مجلس
التعاون لدول اخلليج العربية وباقي دول
الشرق االوس��ط نظرا للموقع االستراتيجي
التي تتميز به.
وتقدم املطوطح في الوقت نفسه بالشكر
الى الوزير كالسادا على الدعوة التي وجهها
ملشاركة الكويت في أكبر معرض لألغذية
واملنتجات ال��زراع��ي��ة ف��ي املكسيك واملقرر
إقامته بالعاصمة مكسيكو سيتي في الفترة
من الثامن الى العاشر من ديسمبر املقبل.

وزير شؤون الديوان األميري
يختتم زيارة رسمية إلى الصني

 ..ويستقبل م .سالم األذينة

باإلنابة ووزي��ر اخلارجية الشيخ صباح
اخلالد.
واستقبل سمو ولي العهد نائب رئيس
مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ محمد

اخلالد.
واستقبل سمو ولي العهد نائب رئيس
مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد
اجلراح.

واستقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف
األح��م��د رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم
االتصاالت وتقنية املعلومات املهندس سالم
االذينة.

سفارة الكويت لدى بروناي :وفد رفيع املستوى
من السلطنة يزور الكويت األسبوع املقبل
قالت سفارة دولة الكويت لدى سلطنة
ب��رون��اي دار السالم أم��س األرب��ع��اء ان
وفدا رفيع املستوى من السلطنة سيقوم
بزيارة رسمية الى دولة الكويت خالل
الفترة من  23الى  24مايو اجلاري لبحث
سبل تعزيز العالقات بني اجلانبني.
وقال سفير دولة الكويت لدى بروناي
دار السالم الدكتور فهد مشاري الظفيري
في بيان تلقته (كونا) ان الزيارة تأتي
تلبية لدعوة وجهها الشيخ صباح اخلالد
النائب األول لرئيس مجلس ال��وزراء
ووزي��ر اخلارجية الكويتي إلى الوزير
مبكتب رئيس مجلس ال���وزراء ووزي��ر
اخلارجية وال��ت��ج��ارة الثاني لسلطنة
بروناي دار السالم ليم جوك سنغ.
وأوضح السفير الظفيري ان ليم جوك
سنغ سيرافقه خالل الزيارة مسؤولون
م��ن وزارت�����ي (ال��ط��اق��ة وال��ص��ن��اع��ة)
و(اخلارجية والتجارة) في السلطنة
حيث سيعقدون لقاءات مع نظرائهم في
وزارة النفط الكويتية ومؤسسة البترول
الكويتية لبحث التعاون النفطي بني
اجلانبني واالط�لاع على فرص التعاون
االستثماري في مشروعات استكشاف
النفط والغاز في بلدان ثالثة.
وأوضح ان ليم جوك سنغ «يعتبر من
بني أهم األعضاء بالفريق االستشاري
االقتصادي» لسلطان بروناي دار السالم
حسن البلقيه وتعد زي��ارت��ه الرسمية
الى دول��ة الكويت األول��ى من نوعها من
حيث صفتها السياسية مشيرا ال��ى ان
زي��ارات��ه السابقة للكويت كانت ضمن
الوفد امل��راف��ق للسلطان حسن البلقيه
خالل زياراته لدولة الكويت عامي 2009
و.2015
وأض��اف ان الزيارة التي سيقوم بها
وف��د سلطنة ب��رون��اي «ت��أت��ي ف��ي إط��ار
تعزيز العالقات الثنائية املتميزة التي
تشهد تطورا ملموسا ومضطردا وحتظى
باهتمام ودعم خاص من لدن القيادتني
احلكيمتني».
واش���ار ال��ى ان��ه��ا متثل ك��ذل��ك إح��دى

السفير الدكتور فهد الظفيري

ثمرات الزيارة التاريخية التي قام بها
سمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد
اجل��اب��ر الصباح إل��ى سلطنة بروناي
دار السالم في أكتوبر املاضي وجرى
خاللها التوقيع على س��ت اتفاقيات
ومذكرات تفاهم «تعتبر لبنة األساس
واإلط��ار القانوني للتعاون االقتصادي
واالستثماري املشترك مستقبال».
وأوض���ح ان ه��ذه االتفاقيات تشمل
مذكرة تفاهم لتأسيس جلنة التعاون
املشترك بني حكومتي البلدين ومذكرة
تفاهم للتعاون في مجال التعليم العالي
والبحث العلمي وأخ��رى حول التعاون
السياحي واتفاقية لإلعفاء املتبادل من
ت��أش��ي��رات ال��دخ��ول حلملة اجل���وازات
الدبلوماسية واخلاصة ومذكرة تفاهم
حول التدريب الدبلوماسي وبروتوكول
تعديل اتفاقية جتنب االزدواج الضريبي
والتهرب املالي.
وأض���اف السفير الظفيري أن هذه
ال�����زي�����ارة س���ت���ك���ون ف���رص���ة ل��ب��ح��ث
واستعراض مذكرة التفاهم حول (اللجنة
املشتركة للتعاون) برئاسة وزي��ري
خارجية البلدين التي مت تأسيسها خالل
زي��ارة سمو أمير البالد للسلطنة العام
املاضي حيث سيبحث اجلانبان خالل

احمل��ادث��ات م��وع��د عقد دورت��ه��ا األول��ى
ومكانها.
ووص��ف ه��ذه اللجنة بأنها ستكون
مبثابة «حجر الزاوية» لتعزيز التعاون
ب�ي�ن اجل��ان��ب�ين ف���ي ج��م��ي��ع امل��ج��االت
والتنسيق والتشاور وتشجيع احلوار
وال��ت��ب��ادل وتنفيذ األنشطة املتبادلة
ذات االهتمام املشترك وحتقيقا لرؤية
القيادتني احلكيمتني بتعميق التعاون
املشترك واالنتقال به نحو آفاق أرحب.
وأض��اف ان ال��زي��ارة ستكون فرصة
كذلك لتبادل اخلبرات والتجارب خاصة
اإلج����راءات وال��س��ي��اس��ات االقتصادية
واملالية التي اتخذها البلدان ملواجهة
التحديات التي فرضها انخفاض أسعار
النفط العاملية باإلضافة إلى استعراض
اجل��ه��ود التي يبذلها ال��ب��ل��دان م��ن أجل
تنويع مصادر الدخل خاصة وأن لديهما
رؤية تنموية وطنية ذات سمات مشتركة
للعام .2035
وق��ال الظفيري ان��ه سيجري في هذا
اإلط��ار بحث سبل تعزيز التعاون في
قطاعات صناعية غير نفطية خاصة
املعنية بتأمني األمن الغذائي والصناعة
احل�لال ومحاولة خلق تعاون مشترك
ف��ي ه��ذه الصناعة حيث ل��دى بروناي
جتربة كبيرة في انتاج وتسويق صناعة
األغذية احلالل.
واش��ار ال��ى ان��ه من املتوقع كذلك أن
ي��ق��وم رئ��ي��س املجلس التشريعي في
سلطنة بروناي بزيارة رسمية إلى دولة
الكويت على رأس وفد برملاني في نوفمبر
القادم تلبية لدعوة من رئيس مجلس
األمة الكويتي مرزوق الغامن.
وم��ن املنتظر ان متثل ه��ذه ال��زي��ارة
فرصة لتعزيز العالقات الثنائية على
املستوى البرملاني وتوطيد سبل التشاور
والتنسيق املشترك بني املجلسني حيال
مختلف القضايا االسالمية والدولية
وتأتي أهميتها كونها ال��زي��ارة األول��ى
لرئيس وأعضاء البرملان منذ استقالل
سلطنة بروناي دار السالم عام .1984

الشيخ ناصر صباح األحمد خالل مغادرته وفي وداعه السفير سميح جوهر حيات

غ��ادر وزي��ر ش��ؤون الديوان األميري وعضو
املجلس األعلى للتخطيط والتنمية بدولة الكويت
الشيخ ناصر صباح األحمد والوفد املرافق له
جمهورية الصني الشعبية أمس االربعاء مختتما
زي��ارة رسمية استمرت أياما عدة تلبية لدعوة
م��ن وزي���ر ال��ش��ؤون اخل��ارج��ي��ة الصيني وان��غ
يي ورئيس جلنة التنمية واإلص�ل�اح الوطنية
الصينية شوي شاو شي للمشاركة في منتدى
(احلزام والطريق) للتعاون الدولي.
والتقى وزي��ر ش��ؤون ال��دي��وان األم��ي��ري على
هامش مشاركته في املنتدى نائب الرئيس الصيني
لي يوانشاو في قصر الشعب بوسط العاصمة
بكني حيث بحثا سبل تعزيز العالقات الكويتية -
الصينية في مختلف املجاالت وخاصة في حتقيق
أهداف (رؤية  )2035الستعادة الكويت ريادتها
ودورها اإلقليمي والدولي كمركز مالي وجتاري.
وحضر اللقاء من اجلانب الصيني كل من نائب
رئيس مجلس اللجنة الوطنية للتنمية واالصالح
التابع للرئاسة الصينية وانغ زياوتاو ومساعد
وزير اخلارجية تشيان هونغ شان واملدير العام
للمكتب العام للحزب الشيوعي الصيني ومساعد
وزي���ر اخل��ارج��ي��ة ل��ش��ؤون غ��رب آس��ي��ا وشمال
أفريقيا ب���وزارة اخلارجية الصينية دينغ لي
ونائب مساعد وزير اخلارجية لشؤون غرب آسيا

وشمال أفريقيا بوزارة اخلارجية شياو جونزنغ
ومستشار ش��ؤون امل��راس��م ب���وزارة اخلارجية
ورئيس ادارة شؤون غرب آسيا وشمال أفريقيا
بوزارة اخلارجية.
وكان في وداع الشيخ ناصر والوفد املرافق على
أرض املطار سفير دولة الكويت لدى جمهورية
الصني الشعبية سميح جوهر حيات ومساعد
وزي��ر اخلارجية الصينية لشؤون غ��رب آسيا
وشمال افريقيا السفير دينغ لي ونائب مساعد
وزي��ر اخلارجية الصينية لشؤون غ��رب آسيا
وشمال افريقيا السفير شياو جونزنغ وكبار
املسؤولني الصينني وأعضاء السفارة ورؤس��اء
املكاتب التمثيلية (العسكرية واالستثمار والنفط)
املعتمدين في العاصمة الصينية بكني.
وض��م ال��وف��د امل��راف��ق ل��وزي��ر ش��ؤون ال��دي��وان
األميري الى املنتدى كال من السفير حيات وأعضاء
املجلس األعلى للتخطيط والتنمية الدكتور خالد
النصار وعبدالفتاح معرفي ويوسف العيسى
وعبداللطيف املشاري وعضو مجلس إدارة الهيئة
العامة لالتصاالت وتقنية املعلومات وليد القالف
واملستشار االسبق لوزيرة التخطيط بدر الهاجري
ومدير مكتب وزير شؤون الديوان االميري الشيخ
حمد اخلالد ومدير إدارة الشؤون احمللية مبكتب
وزير شؤون الديوان االميري لولوة النعمة.

نائب وزير اخلارجية بحث مع السفير
املكسيكي العالقات الثنائية

خالد اجلارالله يستقبل سفير الواليات املكسيكية املتحدة لدى الكويت ميغيل انخل ايسيدرو

بحث نائب وزير اخلارجية خالد سليمان
اجلارالله أم��س األرب��ع��اء مع سفير الواليات
املكسيكية املتحدة لدى دول��ة الكويت ميغيل
انخل ايسيدرو العالقات الثنائية.

جاء ذلك خالل استقبال اجلارالله للسفير
املكسيكي حيث مت خالل اللقاء بحث عدد من
أوجه العالقات الثنائية بني البلدين وتطورات
األوضاع على الساحتني اإلقليمية والدولية.

