
استقبل صاحب السمو أمير البالد 
الشيخ ص��ب��اح األح��م��د بقصر السيف 

صباح أمس سمو الشيخ ناصر احملمد.
كما استقبل صاحب السمو أمير البالد 

الشيخ صباح األحمد وبحضور سمو ولي 
العهد الشيخ نواف األحمد استقبل سموه 
نائب رئيس مجلس ال��وزراء بجمهورية 
الصني الشعبية تشانغ قاو لي والوفد 

املرافق وذلك مبناسبة زيارته للبالد.
ومت خالل اللقاء استعراض العالقات 
الثنائية التي تربط البلدين والشعبني 
الصديقني وسبل تنميتها في املجاالت 

كافة والقضايا ذات االهتمام املشترك 
وآخ����ر امل��س��ت��ج��دات ع��ل��ى ال��س��اح��ت��ني 
االقليمية والدولية كما نقل سموه حفظه 
الله حتياته لفخامة الرئيس شي جني 

بينغ رئيس جمهورية الصني الشعبية 
ومت��ن��ي��ات س��م��وه ل��ه مب��وف��ور الصحة 

والعافية.
حضر املقابلة النائب األول لرئيس 

مجلس الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ 
ص��ب��اح اخل��ال��د وامل��س��ت��ش��ار ب��ال��دي��وان 
األميري محمد ضيف الله ش��رار ونائب 

وزير اخلارجية خالد اجلارلله.
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 1999 »السكنية«: رفع أولوية التخصيص على »جنوب عبدالله املبارك« حتى ديسمبر 
أعلنت املؤسسة العامة للرعاية السكنية رفع 
األول��وي��ة التاريخية للتخصيص على مشروع 
“جنوب عبدالله املبارك” حتى تاريخ 31 ديسمبر 

1999 وما قبل.

ودعت املؤسسة في بيان صحفي أمس الثالثاء 
املواطنني أصحاب الطلبات اإلسكانية والراغبني 
في التخصيص على القسائم احلكومية مبساحة 
400 متر م��رب��ع ف��ي امل��ش��روع مراجعة صالة 

خدمة املواطن في مبنى املؤسسة بجنوب السرة 
أوالفروع التابعة لها في برج التحرير أو جابر 
العلي أو اجلهراء أو جليب الشيوخ ابتداء من يوم 
األحد القادم. وقالت ان املبنى الرئيسي مبنطقة 

ج��ن��وب ال��س��رة سيستقبل امل��راج��ع��ني ف��ي فترة 
إضافية من الساعة الثانية والنصف ظهرا وحتى 
اخلامسة والنصف عصرا مصطحبني املستندات 

املطلوبة للتخصيص.

أمير البالد مستقبال ناصر احملمد

بحضور ولي العهد 

أمير البالد يستقبل ناصر احملمد ونائب رئيس مجلس الوزراء الصيني

استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد 
بقصر السيف ص��ب��اح أم��س محافظ األح��م��دي 

الشيخ فواز اخلالد.

كما استقبل سمو ول��ي العهد الشيخ نواف 
األحمد بقصر السيف صباح اليوم سمو الشيخ 

ناصر احملمد.

ولي العهد يستقبل ناصر احملمد 
وفواز اخلالد

ولي العهد مستقبال ناصر احملمد

سموه مستقبال تشانغ قاو لي

سموه مستقبال فواز اخلالد

املبارك يستقبل صباح 
اخلالد ونائب رئيس 

مجلس الوزراء الصيني 

املبارك يستقبل تشانغ قاو لي

خالل مباحثات أجراها ميكتيتش مع املطيري

وزير بوسني للسفير الكويتي: 
للمستثمرين والسياح دور مهم 

في دعم االقتصاد احمللي 
 أك��د وزي��ر األم��ن البوسني دراغ��ان 
ميكتيتش أه��م��ي��ة ال����دور ال���ذي يقوم 
ب��ه امل��س��ت��ث��م��رون وال��س��ي��اح ف��ي دع��م 
اقتصاد ب��الده متعهدا ببذل مزيد من 
اجلهد لتعزيز األمن خاصة في األماكن 

السياحية.
وذك���رت س��ف��ارة دول���ة ال��ك��وي��ت في 
سراييفو في بيان تلتقه )ك��ون��ا( أول 
أمس االثنني ان ذلك جاء خالل مباحثات 
أجراها ميكتيتش مع سفير دولة الكويت 

لدى البوسنة والهرسك ناصر املطيري.

وأوضح البيان ان املباحثات تناولت 
سبل تعزيز العالقات الثنائية وتنميتها 
الى جانب عدد من القضايا ذات االهتمام 
املشترك ومنها املشكالت التي يتعرض 
ل��ه��ا ب��ع��ض ال��س��ي��اح ال��ك��وي��ت��ي��ني في 

البوسنة.
ونقل البيان عن ميكتيتش تأكيده 
في هذا السياق أهمية »دور املستثمرين 
والسياح في دعم االقتصاد البوسني« 
وت��ع��ه��ده »بتعزيز األم���ن خ��اص��ة في 

األماكن التي يتواجد فيها السياح«.
املطيري يلتقي دراغان ميكتيتش

استقبل سمو الشيخ جابر املبارك 
رئيس مجلس ال���وزراء وبحضور 
النائب األول لرئيس مجلس الوزراء 
ووزي��ر اخلارجية الشيخ صباح 
اخلالد في قصر السيف أمس نائب 
رئيس مجلس ال��وزراء بجمهورية 

ال��ص��ني الشعبية تشانغ ق��او لي 
والوفد املرافق له وذل��ك مبناسبة 

زيارته للبالد.
حضر املقابلة سفير الكويت لدى 
جمهورية الصني الشعبية سميح 

حيات.

استقبل نائب وزير اخلارجية خالد اجلارالله على 
أرض املطار أول أمس االثنني نائب رئيس مجلس 
الدولة في جمهورية الصني الشعبية تشانغ قاو لي 

الذي يقوم بزيارة رسمية للبالد والوفد املرافق له.
وح��ض��ر االس��ت��ق��ب��ال مساعد وزي���ر اخلارجية 

لشؤون املراسم السفير ضاري العجران ومساعد 
وزير اخلارجية لشؤون مكتب نائب الوزير السفير 
أيهم العمر وسفير الكويت لدى جمهورية الصني 
الشعبية السفير سميح ح��ي��ات وع���دد م��ن كبار 

املسؤولني في وزارة اخلارجية.

اجلارالله يستقبل نائب رئيس مجلس الدولة الصيني 
خالل االجتماع املكلف بتنفيذ قرار القمة العربية 

كبار املسؤولني العرب يشيدون مبقترحات الكويت لتنفيذ االعالن العربي ضد اإلرهاب 
 أشاد كبار املسؤولني العرب أمس 
الثالثاء مبقترحات الكويت لتنفيذ 
ق��رار القمة العربية بشأن )االره��اب 
والتنمية االجتماعية( وم��ا ورد في 
االع����الن ال��ع��رب��ي ح���ول دع���م العمل 

العربي للقضاء على اإلرهاب.
ج��اء ذل��ك ف��ي كلمة لرئيس املكتب 
التنفيذي ملجلس وزراء ال��ش��ؤون 
االجتماعية العرب ورئيس اللجنة 
املكلفة من القمة العربية لتنفيذ القرار 
وزي��ر التضامن االجتماعي في مصر 
غ���ادة وال���ي ام���ام اجللسة اخلتامية 
اجتماع كبار املسؤولني االول املكلف 
بتنفيذ ق���رار القمة العربية بشأن 

)االرهاب والتنمية االجتماعية(
وقالت وال��ي “نشكر دول��ة الكويت 
ع��ل��ى ال��ورق��ة ال��ت��ي ت��ق��دم��ت ب��ه��ا ال��ى 
االج��ت��م��اع وم���ا تضمنته م��ن خطط 
وبرامج للتفاعل مع التوصيات الواردة 
في االعالن العربي )دعم العمل العربي 

للقضاء على اإلره���اب( ال��ص��ادر عن 
االجتماع ال���وزاري )ش��رم الشيخ - 

فبراير 2017(

واك��دت انه “سيتم االستفادة” من 
الورقة الكويتية وما فيها من مقترحات 
في التوصيات الصادرة عن اجتماع 

اليوم وخطة العمل التي سيتم بلورتها 
من قبل فريق العمل املشكل للقضاء 

على اإلرهاب.
وب��دوره اش��اد مندوب االردن لدى 
جامعة ال��دول العربية وممثل رئيس 
القمة العربية السفير على العايد 
خالل اجللسة بالورقة الكويتية وما 
تتضمنه م��ن مقترحات م��ح��ددة لكل 
توصية وردت في االع��الن ال��وزاري 
العربي معربا ع��ن الشكر والتقدير 

لدولة الكويت “على هذه الورقة«.
واعلن خالل االجتماع تشكيل فريق 
عمل يضم دولة الكويت “تقديرا ملا ورد 

في الورقة التي تقدمت بها«.
وي��ه��دف ف��ري��ق العمل ال��ى بلورة 
مقترح خطة عربية تتضمن برامج 
وف��ع��ال��ي��ات وورش������ات ت��دري��ب��ي��ة 
متخصصة في مدى زمني “عامني كحد 
اقصى” ومب��ا يدعم اآلليات الوطنية 

للقضاء على االرهاب.

لقطة جماعية للمشاركني في االجتماع

اجلارالله مستقبال تشانغ قاو لي


