
 س��ل��م م��ن��دوب دول���ة الكويت 
الدائم لدى االمم املتحدة واملنظمات 
الدولية األخرى في جنيف السفير 
جمال الغنيم أمس األربعاء رسالة 
خطية من سمو امير البالد الشيخ 
ص��ب��اح االح��م��د ال��ى امل��دي��ر العام 
للمنظمة الدولية للهجرة وليام 

سوينغ.
وقال السفير الغنيم في تصريح 
ل� )كونا( ان الرسالة تناولت اشادة 
دول���ة الكويت ب���دور املنظمة في 
التعامل م��ع القضايا االنسانية 
املتفاقمة سواء في املنطقة او عبر 

العالم.
واكد حرص دولة الكويت على 
تعزيز دور املنظمة ف��ي التعامل 
مع االوض��اع اإلقليمية في سوريا 
والعراق واليمن فضال عن األوضاع 

في القرن االفريقي وأفغانستان.
واوض����ح ان ه���ذا االم���ر »ك��ان 
محل تعاون وثيق خالل السنوات 
املاضية بني دولة الكويت واملنظمة 
ونسعى ال��ى ت��ع��زي��زه مب��ا يخدم 

العمل االنساني الدولي«.
واض��اف ان اللقاء تناول كذلك 
نتائج الزيارة التي قام بها سوينغ 

لدولة الكويت في فبراير اجلاري 
وآليات تطبيق ما مت االتفاق عليه 
خالل لقاءاته مع القيادة السياسية 

الكويتية.
وذكر الغنيم انه نقل الى سوينغ 
كذلك حتيات الشيخ صباح اخلالد 

احلمد الصباح النائب االول لرئيس 
مجلس الوزراء ووزير اخلارجية.

م��ن جانبه اع��رب امل��دي��ر العام 

للمنظمة الدولية للهجرة وليام 
سوينغ في تصريح مماثل ل)كونا( 
عن بالغ امتنانه للحفاوة التي قوبل 
بها في دول��ة الكويت مضيفا »لقد 
ك��ان لي عظيم الشرف بلقاء سمو 

امير دولة الكويت«.
واش������اد س��وي��ن��غ ب��ال��ق��ي��ادة 
االنسانية احلكيمة لسمو االمير 
في التعامل مع أزم��ات املهاجرين 
في املنطقة وخارجها مثمنا حرص 
دول��ة الكويت على امل��ش��ارك��ة في 
رئاسة املؤمتر اخلامس للمانحني 

املزمع عقده في بروكسل قريبا.
واك���د ان ان��ت��اج فيلم وثائقي 
ت��س��ج��ي��ل��ي ح����ول دور ال��ك��وي��ت 
اإلنساني في دعم انشطة املنظمة 
»امر هام كي يرى العالم ماذا قدمت 
الكويت من مساهمات انسانية حلل 

ازمة املهاجرين في املنطقة«.
وذك��ر ان هناك اقباال ملحوظا 
على مشاهدة الفيلم الوثائقي من 
مختلف املنصات االعالمية. وأعرب 
سوينغ ع��ن تطلعه ال��ى مزيد من 
التنسيق م��ع دول��ة الكويت التي 
حتظى بسمعه دولية مرموقة في 

العمل اإلنساني.

 بحفظ الله ورعايته وصل صاحب السمو 
أمير ال��ب��الد الشيخ صباح األح��م��د والوفد 
الرسمي امل��راف��ق لسموه إل��ى أرض الوطن 
صباح أمس قادما من سلطنة عمان الشقيقة 

وذلك بعد زيارة رسمية.
 وق��د ك��ان في استقبال سموه على أرض 
املطار سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد 
ورئيس مجلس األمة مرزوق الغامن والشيخ 
جابر العبدالله و الشيخ فيصل السعود 
وسمو الشيخ ناصر احملمد وسمو الشيخ 
جابر املبارك رئيس مجلس ال��وزراء ووزير 
الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير اإلعالم 
بالوكالة الشيخ محمد العبدالله وكبار 
القادة باجليش والشرطة واحلرس الوطني 

واإلدارة العامة لالطفاء.
 ورافق سموه وفد رسمي ضم كال من نائب 
رئيس احلرس الوطني الشيخ مشعل األحمد 
والنائب األول لرئيس مجلس الوزراء ووزير 
اخل��ارج��ي��ة الشيخ ص��ب��اح اخل��ال��د ونائب 
وزي��ر ش��ؤون الديوان األميري الشيخ علي 
اجلراح ونائب رئيس مجلس ال��وزراء وزير 
الداخلية الشيخ خالد اجلراح ونائب رئيس 

مجلس ال��وزراء ووزير املالية أنس الصالح 
ومدير مكتب صاحب السمو أمير البالد أحمد 
الفهد ورئيس املراسم والتشريفات األميرية 
الشيخ خالد العبدالله ونائب وزير اخلارجية 
خالد اجلارالله ورئيس الشؤون اإلعالمية 
والثقافية بالديوان األميري يوسف الرومي 

ورئيس الشؤون السياسية واإلقتصادية 
ب��ال��دي��وان األم��ي��ري الشيخ ف���واز السعود 
الناصر واملستشار بالديوان األميري علي 
ال��راش��د ومساعد وزي��ر اخلارجية لشؤون 
مكتب النائب األول لرئيس مجلس ال��وزراء 
ووزير اخلارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر 

احملمد وكبار املسؤولني بالديوان األميري 
ووزارة اخلارجية. 

 وك��ان صاحب السمو أمير البالد الشيخ 
صباح األحمد والوفد الرسمي املرافق لسموه 
قد غادر صباح أمس العاصمة مسقط بسلطنة 

عمان الشقيقة وذلك بعد زيارة رسمية.

 وقد كان في وداع سموه على أرض املطار 
صاحب السمو فهد بن محمود بن محمد آل 
سعيد نائب رئيس مجلس ال��وزراء لشؤون 
مجلس ال���وزراء وصاحب السمو هيثم بن 
طارق آل سعيد وزير التراث والثقافة رئيس 
بعثة الشرف ويوسف بن علوي بن عبدالله 

ال��وزي��ر امل��س��ؤول ع��ن ال��ش��ؤون اخلارجية 
وسفير دول���ة الكويت ل��دى سلطنة عمان 
الشقيقة فهد حجر املطيري وأعضاء السفارة. 

 من جهة أخرى بعث صاحب السمو أمير 
ال��ب��الد الشيخ صباح األح��م��د ببرقية شكر 
ألخيه صاحب اجلاللة السلطان قابوس بن 
سعيد املعظم سلطان عمان الشقيقة حفظه 
الله عقب انتهاء الزيارة الرسمية التي قام 
بها سموه لسلطنة عمان الشقيقة أع��رب 
فيها سموه عن خالص الشكر والتقدير على 
احل��ف��اوة البالغة وك���رم الضيافة وحسن 
الوفادة التي حظي بها سموه والوفد املرافق 
له والتي عكست عمق العالقات التاريخية 
والروابط احلميمة التي جتمع بني البلدين 
والشعبني الشقيقني معربا سموه عن بالغ 
سعادته بهذه ال��زي��ارة التي ق��ام بها للبلد 
الشقيق وباللقاء األخوي الذي جمعه بأخيه 
صاحب اجلاللة السلطان قابوس بن سعيد 
املعظم متمنيا جلاللته دوام الصحة والعافية 
ولسلطنة عمان الشقيقة وشعبها الكرمي 
املزيد من الرقي والتقدم واالزده��ار في ظل 

القيادة احلكيمة جلاللته .
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 »4 »السكنية« جتري قرعة الدفعة اخلامسة على قسائم جنوب املطالع »إن 
ج��رت املؤسسة العامة للرعاية السكنية الكويتية أمس 
األربعاء قرعة الدفعة اخلامسة من القسائم احلكومية ملشروع 

جنوب املطالع )إن 4(.
وقالت املؤسسة في بيان صحافي إن هذه الدفعة تشمل 270 
قسيمة مبساحة 400 متر مربع لكل منها توزع على املواطنني 

أصحاب الطلبات اإلسكانية حتى 21 مارس 2011.

وأض��اف��ت ان اليوم اخلميس وي��وم  األح��د املقبل سيكون 
موعدين لتوزيع بطاقات القرعة للدفعة السادسة من القسائم 
احلكومية في مشروع جنوب املطالع )إن 4( والتي تشتمل على 

305 قسائم مساحة 400 متر مربع.
ودع��ت املؤسسة املواطنني املهتمني بالقضية اإلسكانية 
إلى متابعة حساب املؤسسة الرسمي على مواقع التواصل 

االجتماعي )إنستغرام( و)تويتر( و)يوتيوب(.
وت��ض��م مدينة ج��ن��وب امل��ط��الع السكنية 30400 وح��دة 
سكنية مبساحة قدرها 400 متر مربع لكل منها إضافة إلى 
اخلدمات األساسية واملباني العامة كاملدارس واملراكز الصحية 
ومراكز اإلطفاء ومراكز الضاحية وأفرع اجلمعيات التعاونية 

واملساجد.

سموه بعث ببرقية شكر ألخيه جاللة السلطان قابوس بن سعيد 

 أمير البالد يصل إلى أرض الوطن بعد زيارة رسمية إلى سلطنة عمان 

مدير عام املنظمة الدولية للهجرة 
يتسلم رسالة خطية من أمير البالد 

ولي العهد يستقبل 
رئيس مجلس الوزراء 

السفير جمال الغنيم يسلم رسالة خطية من سمو أمير البالد إلى املدير العام للمنظمة الدولية للهجرة وليام سوينغ.

 استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد بقصر بيان صباح أمس سمو الشيخ جابر املبارك 
رئيس مجلس الوزراء.

   قام ممثل صاحب السمو أمير البالد الشيخ 
صباح األحمد املستشار بالديوان األميري 
الدكتور يوسف االبراهيم ظهر أمس بتسليم 
رسالة خطية من سموه ال��ى الرئيس محمد 
عبدالله محمد رئيس جمهورية الصومال 
الفيدرالية الشقيقة هنأه فيها سموه بانتخابه 
رئيسا للجمهورية كما تضمنت الرسالة 
العالقات الثنائية التي تربط البلدين والشعبني 

الشقيقني وسبل تنميتها وتعزيزها في كافة 
املجاالت والقضايا ذات االهتمام املشترك.

وكان ممثل صاحب السمو أمير البالد الشيخ 
صباح األحمد املستشار بالديوان األميري 
الدكتور يوسف االبراهيم قد حضر صباح أمس 
حفل تنصيب فخامة الرئيس محمد عبدالله 
محمد رئيسا جلمهورية الصومال الفيدرالية 

الشقيقة وذلك في العاصمة مقديشو.

سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد يستقبل سمو الشيخ جابر املبارك 

حضر حفل تنصيبه

ممثل سمو األمير يسلم رسالة 
خطية إلى الرئيس الصومالي 

صحيفة »عمان« تصف القمة العمانية - الكويتية بـ »قمة اخلير والسالم« 

محافظ »العاصمة« يؤكد أهمية رعاية الشباب وتبني أفكارهم 
أكد محافظ العاصمة الكويتية الفريق متقاعد ثابت املهنا 
أم��س االرب��ع��اء اهمية تبني كل مؤسسات ال��دول��ة افكار فئة 
الشباب والعمل على حتقيقها بغية اشراكهم في تطوير وطنهم 

كونهم الشريحة االكبر في املجتمع.
 وقال املهنا خالل احللقة النقاشية الشبابية التي نظمتها 
الهيئة العامة للشباب ضمن فعاليات )ملتقى األرب��ع��اء( 
مبشاركة اكثر من 100 طالب وطالبة ان الشباب ميتلكون 
ق��درات ومواهب مميزة حتتاج الى من يتبناها عبر مثل هذه 
امللتقيات واملعارض التي تتيح لهم الفرصة لعرض مواهبهم 

وقدراتهم.
وأوض���ح ان محافظة العاصمة تقيم ك��ل السبت م��ن كل 
اسبوع معرضا خاصا مبنتجات الشباب بهدف إبراز مواهبهم 
وقدراتهم وعرض ابداعاتهم امام املجتمع مؤكدا اهمية دورهم 

في العمل على تنمية بالدهم. من جانبه قال املدير العام للهيئة 
العامة للشباب عبدالرحمن املطيري في كلمة مماثلة ان الهدف 
من احللقات النقاشية الشبابية هو االستماع الى مقترحات فئة 
الشباب والتعرف على تطلعاتهم وافكارهم وطموحاتهم فضال 

عن مشاركتهم للهيئة في وضع اخلطة التنفيذية لعملها.
واض��اف املطيري ان ملتقى االربعاء هو جمع شبابي يتم 
التواصل من خالله مع الشباب الكويتيني وفتح باب احلوار 
معهم كونهم اس��اس كل مشروع ونهضة للبالد مؤكدا اهمية 
ال���رؤى الشبابية التي تعد منطلقا للهيئة ف��ي اختياراتها 
النشطتها وبرامجها.  وافاد ان التجمعات الشبابية تأتي ضمن 
استراتيجية الهيئة بإشراك الشباب كعامل رئيسي في وضع 
اخلطط وال��رؤى لعمل الهيئة كونها منهم واليهم الفتا الى 
استمرار هذه احللقات النقاشية في الفترة املقبلة ألخذ اكبر عدد 

ممكن من املالحظات واملقترحات الشبابية خللق بيئة آمنة لهم 
ومتكينهم ليكونوا قادة املستقبل.

 وذكر ان دولة الكويت مقبلة على ان تكون عاصمة الشباب 
لعام 2017 في مايو املقبل والبد ان تكون املشاركة احلقيقية 
من الشباب وتطبيق افكارهم ومقترحاتهم على ارض الواقع 
من خالل اخلطة التنفيذية للهيئة التي سترتقي بالكويت الى 
االفضل. وأعرب املطيري عن امله في ان تتمكن الهيئة بالتعاون 
مع اجلهات الراعية للشباب من استثمار طاقات ه��ذه الفئة 

وتوفير كل الدعم واخلدمات لها.
 يذكر ان ملتقى األربعاء الشبابي الذي تعقده الهيئة بشكل 
دوري للتواصل مع الشباب بدأ مبحافظة اجلهراء في يناير 
املاضي ثم عقد في محافظة مبارك الكبير قبل اسبوعني على ان 

يشمل كافة محافظات البالد.

 أك���دت صحيفة )ع��م��ان( ف��ي ع��دده��ا ال��ص��ادر أمس 
االربعاء اهمية زي��ارة سمو امير البالد الشيخ صباح 
االحمد لبلده الثاني سلطنة عمان واصفة القمة التي 
عقدها سموه مع السلطان قابوس بن سعيد بانها »قمة 

اخلير والسالم«.
وقالت الصحيفة حتت عنوان )قمة اخلير واحملبة 
والسالم واالزده���ار( إنه بالرغم من قصر مدة »زي��ارة 
الدولة« فقد كانت بالغة العمق واالمتداد والداللة بكل 
جوانبها سواء على صعيد ما يكنه السلطان قابوس بن 

سعيد لسمو الشيخ صباح األحمد من ود ومحبة وتقدير 
كبير أو ما أوضحته من عمق وحيوية في العالقات بني 

الدولتني والشعبني العماني والكويتي الشقيقني.
واضافت ان » حفاوة االستقبال الرسمي والشعبي 
لسمو امير دولة الكويت وما تخلله من تدفق ملشاعر الود 
واحملبة البادية على الوجوه والقسمات تعبير صادق عن 
مشاعر عميقة ومتصلة بني الدولتني والشعبني الشقيقني 
على كل املستويات وباتساق وصراحة ووضوح أدهشت 

البعض برغم عفويتها التامة«.

وذكرت أن »قمة اخلير والسالم بني السلطان وسمو 
الشيخ صباح االحمد من شأنها أن تدعم األمل في االقتراب 
بهذه املنطقة وشعوبها مسافة أكبر نحو االلتقاء وصنع 
التوافق وجتنب االستقطاب بكل درجاته وإتاحة الفرصة 
للسير بثقة أكبر نحو حتقيق مناخ افضل يقترب بشعوب 
املنطقة من السالم واألمن واالستقرار واالزدهار الذي ال 
ميكن ان يتحقق إال إذا ساد األمن والسالم والثقة املتبادلة 
والتعاون البناء بني دول وشعوب املنطقة وعلى أسس 

واضحة وصريحة ال ميكن اخلالف بشأنها«.

جانب من مغادرة سمو األمير سلطنة عمان عائدا إلى البالدمرزوق الغامن يصافح سمو األمير سمو األمير مع ولي العهد لدى وصوله الى البالد


