
استقبل صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد 
بقصر بيان صباح أمس وبحضور سمو ولي العهد الشيخ 
ن��واف األحمد استقبل سموه قداسة البابا تواضروس 
الثاني بابا االسكندرية وبطريرك ال��ك��رازة املرقسية 

والوفد املرافق وذلك مبناسبة زيارته للبالد.
 وقد اكد سموه على اهمية اتباع نهج التحاور والتفاهم 
بني كافة االدي���ان والثقافات لتعزيز مبادئ التسامح 

والتعايش بني شعوب العالم حتقيقا لنشر ثقافة احملبة 
واالخاء.

 حضر املقابلة نائب وزي��ر ش��ؤون الديوان األميري 
الشيخ علي اجلراح.

 واستقبل صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح 
األحمد رئيس مجلس األم��ة م��رزوق الغامن واالعضاء 
املشاركني في أعمال املؤمتر العاملي البرملاني الذي نظمه 

البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بالواليات املتحدة 
االمريكية.

 واستقبل صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح 
األحمد وزي��ر ال��دول��ة لشؤون مجلس ال���وزراء ووزي��ر 
اإلعالم بالوكالة الشيخ محمد العبدالله حيث قدم لسموه 
أعضاء امللتقى اإلعالمي العربي وذلك مبناسبة انعقاد 

الدورة الرابعة عشرة للملتقى بدولة الكويت.

 استقبل سمو ول��ي العهد الشيخ 
نواف األحمد بقصر بيان صباح أمس 

رئيس مجلس االمة مرزوق الغامن.

 واس��ت��ق��ب��ل س��م��و ول����ي ال��ع��ه��د 
رئيس مجلس االم��ة م��رزوق الغامن 
واملشاركني في اعمال املؤمتر العاملي 

البرملاني ال��ذي ينظمه البنك الدولي 
وص��ن��دوق النقد ال��دول��ي بالواليات 
املتحدة االمريكية.  واستقبل سمو 

ولي العهد الشيخ نواف األحمد رئيس 
ج��ه��از االم���ن ال��وط��ن��ي الشيخ ثامر 

العلي.
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 »3 »السكنية« توزع بطاقات احتياط الدفعة الثالثة من قسائم جنوب املطالع »إن 
 وزع��ت املؤسسة العامة للرعاية السكنية أم��س االثنني 
بطاقات االحتياط لدخول القرعة على الدفعة الثالثة من القسائم 
احلكومية في مشروع جنوب املطالع )إن 3( وتشتمل على 299 

قسيمة مبساحة 400 متر مربع لكل منها.

وقالت املؤسسة في بيان صحافي إن القرعة على هذه القسائم 
ستقام غدا األربعاء في متام الساعة التاسعة صباحا مبسرح 

املؤسسة مبنطقة جنوب السرة.
وتضم مدينة )جنوب املطالع( السكنية 30400 وحدة سكنية 

مبساحة قدرها 400 متر مربع لكل منها إضافة إلى اخلدمات 
األساسية واملباني العامة مثل امل���دارس وامل��راك��ز الصحية 
ومراكز اإلطفاء ومراكز الضاحية وفروع اجلمعيات التعاونية 

واملساجد.

ولي العهد يستقبل رئيس مجلس األمة واألعضاء 
املشاركني في املؤمتر العاملي البرملاني وثامر العلي 

سمو ولي العهد مستقبال الغامن وأعضاء مجلس األمة

 الكويت غادر البالد ظهر أمس الرئيس محمود 
عباس رئيس دول��ة فلسطني الشقيقة والوفد 
الرسمي املرافق لفخامته بعد زيارة رسمية للبالد 
استغرقت يومني أجرى فخامته خاللها مباحثات 
رسمية مع صاحب السمو أمير البالد الشيخ 

صباح األحمد.
وقد كان على رأس مودعيه على أرض املطار 
صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد 
وسمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد ورئيس 
مجلس األمة مرزوق الغامن وسمو الشيخ جابر 

امل��ب��ارك رئيس مجلس ال���وزراء والنائب األول 
لرئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ 
صباح اخل��ال��د ون��ائ��ب رئيس مجلس ال���وزراء 
ووزير الدفاع الشيخ محمد اخلالد ونائب رئيس 
مجلس ال���وزراء ووزي��ر الداخلية الشيخ خالد 
اجل��راح ونائب رئيس مجلس ال���وزراء ووزي��ر 
املالية أنس الصالح ووزير الدولة لشؤون مجلس 
ال��وزراء ووزي��ر االع��الم بالوكالة الشيخ محمد 
العبدالله وكبار ال��ق��ادة في اجليش والشرطة 

واحلرس الوطني واإلدارة العامة لالطفاء.

سمو األمير يودع الرئيس الفلسطيني 
بعد زيارة رسمية استمرت يومني 

أمير البالد مستقبال الغامن واألعضاء املشاركني في املؤمتر العاملي البرملاني

سمو األمير مودعا الرئيس الفلسطيني

سموه استقبل البابا تواضروس الثاني والغامن والعبدالله

أمير البالد: تعزيز مبادئ التسامح والتعايش بني شعوب العالم 

سمو األمير يستقبل بحضور ولي العهد البابا تواضروس الثاني

سمو األمير مستقبال العبدالله وأعضاء امللتقى اإلعالمي العربي

ينطلق اليوم الثالثاء

الغنيم: الكويت تولي املؤمتر الدولي اخلاص باليمن أهمية كبرى 
 أكد مندوب دول��ة الكويت الدائم 
لدى االمم املتحدة واملنظمات الدولية 
االخ���رى ف��ي جنيف السفير جمال 
الغنيم أمس االثنني ان دولة الكويت 
تولي املؤمتر الدولي اخلاص باليمن 
املزمع انطالقه اليوم  الثالثاء اهمية 

كبرى.
واض���اف الغنيم ف��ي تصريح ل� 
)كونا( ان هذه املشاركة تأتي انطالقا 
من خطة االستجابة االنسانية لليمن 
لعام 2017 في اط��ار مكانة دولة 
الكويت ف��ي العمل االن��س��ان��ي وما 
ت��ق��وم ب��ه م��ن ج��ه��ود ان��س��ان��ي��ة في 

املنطقة ومختلف دول العالم.
وأش��ار الى ان وف��دا كويتيا رفيع 

امل��س��ت��وى ب��رئ��اس��ة ن��ائ��ب وزي���ر 
اخلارجية خالد اجل��ار الله سوف 
يشارك في هذا املؤمتر رفيع املستوى 
دع��م��ا ل��ه��ذه ال��ت��وج��ه��ات االمم��ي��ة 
املخصصة الى االشقاء في اليمن ال 
سيما وان املؤمتر يعقد حتت رعاية 
االمني العام لالمم املتحدة انطونيو 
غوتيريس ووزارت��ي اخلارجية في 
كل من سويسرا والسويد وبحضور 
رئيس ال���وزراء اليمني احمد عبيد 

بن دغر.
وأوض��ح السفير الغنيم ان هذه 
امل��ش��ارك��ة الكويتية ت��أت��ي ف��ي ظل 
اهتمام الدولة الشديد باالوضاع في 
اليمن وتلمس احتياجاته مشيرا الى 

»ان ال��دور الكويتي في اليمن ليس 
مستجدا امنا هو دعم متواصل منذ 
استقالل دول��ة الكويت وال تغيب 
ايضا العالقة اخلاصة التي تربط 
دولة الكويت مع االخوة االشقاء في 

اجلمهورية اليمنية«.
واوض���ح »ال��ت��زام دول��ة الكويت 
بخطة االستجابة االنسانية لعام 
2017 وعملها على تقييمها آخذة 
ب��ع��ني االع��ت��ب��ار اي��ض��ا ال��ت��ق��اري��ر 
الصادرة عن منظمات االمم املتحدة 
ذات الصلة بالوضع االنساني في هذا 
البلد الشقيق للتعرف على الصورة 
املتكاملة وم��ا ميكن ان تساهم به 
دول��ة الكويت لتخفيف وط��أة تلك 

املأساة على الضحايا«.
وأش��ار السفير الكويتي ال��ى ان 
رئيس الهيئة االسالمية اخليرية 
العاملية الكويتية الدكتور عبد الله 
املعتوق سيشارك في ه��ذا املؤمتر 
حرصا من الهيئة على مواكبة املوقف 

في اليمن عن كثب.
واوض��ح السفير الغنيم ان هذه 
املشاركة الكويتية بشقيها الرسمي 
رفيع املستوى واالنساني من خالل 
تواجد الهيئة االسالمية اخليرية 
العاملية يثبت اهتماما كبيرا بالتعامل 
مع االزم��ة املنتشرة في اليمن وان 
الكويت ساعية لتعزيز برامج االمم 

املتحدة االنسانية هناك.

ومن املقرر ان تعقد األمم املتحدة 
مبقرها األوروبي في جنيف غدا أول 
مؤمتر ح��ول االزم��ة االنسانية في 
اليمن برعاية حكومتي سويسرا 
والسويد جلمع التبرعات الالزمة 
لدعم برامجها االنسانية املنقذة في 

اليمن.
ويتضمن برنامج عمل املؤمتر 
ال��ى جانب الكلمات االفتتاحية من 
وزيري خارجية سويسرا والسويد 
جلسة نقاشية ع��ن ان��ع��دام األم��ن 
الغذائي في اليمن فضال عن اعالن 
الدول عن قيمة التبرعات املالية التي 
سوف تقدمها للتعامل مع تداعيات 

االزمة اليمنية. جمال الغنيم


