«السكنية» جتري قرعة الدفعة الرابعة على قسائم جنوب املطالع «إن »4
أجرت املؤسسة العامة للرعاية السكنية الكويتية أمس قرعة
الدفعة الرابعة من القسائم احلكومية ملشروع جنوب املطالع (إن
.)4
وقالت املؤسسة في بيان صحافي إن هذه الدفعة تشمل 285
قسيمة مبساحة  400متر مربع لكل منها ت��وزع على املواطنني
أصحاب الطلبات اإلسكانية حتى  6يناير .2011
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واضافت أن اليوم وي��وم األح��د مطلع األسبوع املقبل سيكون
م��وع��دا لتوزيع بطاقات القرعة للدفعة اخلامسة م��ن القسائم
احلكومية في مشروع جنوب امل��ط�لاع(ان  )4والتي تشتمل على
( )270قسيمة مبساحة  400متر مربع للمخصص لهم حتى تاريخ
 21مارس  2011وماقبل.
ودع��ت املؤسسة املواطنني املهتمني بالقضية اإلسكانية إلى

متابعة حساب املؤسسة الرسمي على مواقع التواصل االجتماعي
(إنستغرام) و(تويتر) و(يوتيوب).
وتضم مدينة جنوب املطالع السكنية  30400وح��دة سكنية
مبساحة قدرها  400متر مربع لكل منها إضافة إل��ى اخلدمات
األساسية واملباني العامة ك��امل��دارس وامل��راك��ز الصحية ومراكز
اإلطفاء ومراكز الضاحية وأفرع اجلمعيات التعاونية واملساجد.
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سموه هنأ رئيس صربيا بالعيد الوطني لبالده

أمير البالد يستقبل ولي العهد واملبارك واخلالد
استقبل صاحب السمو أمير البالد الشيخ
صباح األحمد بقصر بيان صباح أمس سمو
ولي العهد الشيخ نواف األحمد.
كما استقبل سموه سمو الشيخ جابر املبارك
رئيس مجلس الوزراء.
واستقبل سموه النائب األول لرئيس مجلس
ال����وزراء ووزي���ر اخل��ارج��ي��ة الشيخ صباح
اخلالد.
من جهة أخ��رى بعث صاحب السمو أمير
ال��ب�لاد الشيخ صباح األح��م��د ببرقية تهنئة
إل��ى الرئيس توميسالف نيكوليتش رئيس
جمهورية صربيا الصديقة عبر فيها سموه عن
خالص تهانيه مبناسبة العيد الوطني لبالده
متمنيا لفخامته موفور الصحة والعافية وللبلد
الصديق دوام التقدم واالزدهار.
وب��ع��ث س��م��و ول���ي ال��ع��ه��د ال��ش��ي��خ ن��واف
األحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس توميسالف
نيكوليتش رئيس جمهورية صربيا الصديقة
ضمنها سموه خالص تهانيه مبناسبة العيد
الوطني لبالده متمنيا لفخامته موفور الصحة
والعافية.
كما بعث سمو الشيخ جابر املبارك رئيس
مجلس الوزراء ببرقية تهنئة مماثلة.

 ..وسموه يستقبل صباح اخلالد

سمو األمير مستقبال جابر املبارك

يرعى اليوم تخريج الدفعة اخلامسة من متدربي املعهد الدبلوماسي

رئيس مجلس الوزراء يستقبل
رئيس مندوبية االحتاد األوروبي لدى البالد
استقبل سمو الشيخ جابر املبارك رئيس مجلس
ال��وزراء اليوم رئيس مندوبية االحت��اد االوروب��ي
السفير ميكيل تشيرفوني دي أورس���و مبناسبة
تعيينه لدى دولة الكويت.
م��ن ج��ه��ة أخ���رى يقيم معهد س��ع��ود الناصر
الصباح الدبلوماسي الكويتي اليوم اخلميس حفل
تخريج الدفعة اخلامسة من متدربي املعهد برعاية
وحضور سمو الشيخ جابر املبارك احلمد الصباح
رئيس مجلس ال���وزراء وبحضور الشيخ صباح
اخلالد النائب االول لرئيس مجلس الوزراء ووزير
اخلارجية رئيس مجلس ادارة املعهد الذي سيلقي
كلمة بهذه املناسبة.
وقال املعهد في بيان صحافي أمس األربعاء أن
اخلريجني اجلدد سيقومون بأداء القسم الدبلوماسي
أمام الشيخ صباح اخلالد في غضون االيام القليلة
املقبلة مشيرا ال��ى أن ه��ذه الدفعة م��ن اخلريجني
تتكون من  24ملحقا دبلوماسيا بواقع  18رجال
وست سيدات.
وأوضح أن البرنامج التدريبي لهذه الدفعة استمر
عاما كامال وتضمن  18دورة متخصصة تغطي شتى
جوانب العمل الدبلوماسي اضافة الى املشاركة في
جميع احملاضرات والندوات التي اقيمت مبقر املعهد
عالوة على زي��ارات ميدانية للمؤسسات واملنشآت
الرئيسية واحليوية في البالد.
وأف����اد ب��أن��ه م��ن امل��ق��رر ان ي��ت��م ت��وزي��ع دفعة
الدبلوماسيني اجل��دد على مختلف ادارات وزارة
اخلارجية مدة عامني مشيرا الى أنه سيكون باالمكان
نقل اي منهم للعمل في بعثات الكويت الدبلوماسية
في اخلارج.

سمو ولي العهد مستقبال الشيخ محمد اخلالد

استقبل سمو ول��ي العهد الشيخ نواف
األحمد بقصر بيان صباح أمس سمو الشيخ
جابر املبارك رئيس مجلس الوزراء.
واستقبل س��م��وه ال��ن��ائ��ب األول لرئيس

سمو الشيخ جابر املبارك يستقبل رئيس مندوبية االحتاد االوروبي السفير ميكيل تشيرفوني دي أورسو

مبارك الدعيج يبحث تعزيز التعاون
اإلعالمي مع سفير البرازيل لدى الكويت
استقبل رئيس مجلس االدارة واملدير العام لوكالة
االنباء الكويتية (كونا) الشيخ مباركال دعيج مبكتبه أمس
االربعاء سفير جمهورية البرازيل االحتادية لدى دولة
الكويت نورتون دياندرادي رابستا.
وتركز احلديث خ�لال اللقاء ح��ول العالقات الثنائية
التاريخية والوطيدة بني جمهورية البرازيل االحتادية
ودولة الكويت وحرص البلدين على دعمها وتوسيع آفاق
التعاون لتشمل كافة املجاالت التي تخدم مصالح الشعبني.
وأعرب السفير رابستا عن سعادته باستالم عمله كسفير
لبالده لدى دول��ة الكويت مؤكدا رغبته في التواصل مع
مختلف املؤسسات الكويتية الفاعلة التي أسهمت في توطيد
العالقات الثنائية بني البلدين.
ونوه في هذا االطار بالدور الكبير الذي تقوم به وكالة
االنباء الكويتية (كونا) في تعزيز أواص��ر العالقات بني
الشعبني الكويتي والبرازيلي وتنمية التبادل االعالمي
والثقافي بني البلدين.
من جانبه رحب الشيخ مبارك الدعيج بالسفير رابستا
في بلده الثاني الكويت مؤكدا حرص (كونا) على تعزيز
التعاون االعالمي مع مختلف سفارات الدول الصديقة لدى
دولة الكويت.
واشاد الشيخ مبارك مبستوى التعاون االعالمي القائم
بني الكويت وجمهورية البرازيل من خالل االتفاقية املوقعة
بني (كونا) ووكالة االنباء البرازيلية العربية (ا.ن.ب.ا)
وال��ت��ي تنص على ت��ب��ادل االخ��ب��ار وال��ص��ور واملعلومات

ولي العهد يستقبل املبارك واخلالد

الشيخ مبارك الدعيج يستقبل سفير البرازيل نورتون دياندرادي رابستا

واخلبرات والتجارب والزيارات وتقدمي التسهيالت الالزمة
ملراسلي الطرفني.

وحضر املقابلة نائب املدير العام للشؤون االداري��ة
واملالية واالتصاالت عبداحلميد ملك.

مجلس ال����وزراء ووزي���ر اخل��ارج��ي��ة الشيخ
صباح اخلالد .كما استقبل سمو ولي العهد
نائب رئيس مجلس ال���وزراء ووزي��ر الدفاع
الشيخ محمد اخلالد.

وزير شؤون الديوان
األميري يستقبل رئيس
وأعضاء اجلمعية الكويتية
للفنون التشكيلية

استقبل وزي��ر ش��ؤون ال��دي��وان األميري الشيخ
ناصر صباح األحمد رئيس اجلمعية الكويتية للفنون
التشكيلية عبدالرسول سلمان يرافقه أعضاء اجلمعية
حيث قدموا ملعاليه الفائزين بجائزة الكويت لالبداع
الشبابي احلادية عشر.

الشيخ ناصر صباح األحمد

وزير األمن العام املكسيكي يشيد بالدور
األمني للكويت في محاربة اإلرهاب
أش���اد وزي���ر االم���ن ال��ع��ام املكسيكي
باملنطقة الفيدرالية هيرام أمليدا استيرادا
بالدور االمني لدولة الكويت في محاربة
االرهاب وما تبذله اجهزة الشرطة لتحقيق
االمن واالستقرار للشعب الكويتي.
وقالت سفارة الكويت لدى املكسيك في
بيان تلقته (كونا) أمس االربعاء ان الوزير
اع��رب خ�لال استقباله السفير الكويتي
لدى املكسيك متعب املطوطح عن رغبته
في استفادة اجهزة الشرطة املكسيكية
من اخلبرات التدريبية املتقدمة ل��وزارة
الداخلية الكويتية ف��ي شتى امل��ج��االت
االمنية بهدف رفع كفاءة عناصر الشرطة
املكسيكية وزي��ادة مجاالت تدريبهم على
تقنيات العمل األمني املتطور.
وأض��اف البيان ان الوزير اك��د في هذا
الصدد على ما مت االتفاق عليه مع الوفد
االم��ن��ي الكويتي الرفيع املستوى ال��ذي
زار املكسيك في شهر م��ارس لعام 2016

برئاسة الفريق سليمان فهد الفهد وكيل
وزارة الداخلية.
وأوض����ح ان ال��س��ف��ي��ر امل��ط��وط��ح اك��د
اهمية ال��ت��ع��اون امل��ش��ت��رك ف��ي امل��ج��االت
االمنية انطالقا من سياسة دولة الكويت
واستراتيجيتها القائمة على تفعيل
التعاون االمني مع كافة االجهزة االمنية
لدول العالم بهدف مواجهة التحديات التي
تفرضها ظاهرة تنامي االنشطة االرهابية
في العالم والتحديات االمنية التي يواجهها
العالم اجمع وانه ال توجد دولة في العالم
مبعزل عن مخاطر االرهاب الذي ال يعرف
حدودا وال وطنا وال دينا.
وأضاف ان املطوطح اعرب عن ترحيب
الكويت الدائم واستعدادها الكامل لدعم
وت��ع��زي��ز ال��ت��ع��اون االم��ن��ي ب�ين البلدين
السيما ان دولة الكويت هي الدولة العربية
الوحيدة التي وقعت اتفاقية توأمة مع
العاصمة املكسيكية في عام .2012

