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2006 31 ديسمبر  »السكنية« ترفع تاريخ أولوية التنازل بني الوحدات حتى 
أع��ل��ن��ت امل��ؤس��س��ة ال��ع��ام��ة للرعاية 
السكنية رف��ع ت��اري��خ أول��وي��ة التنازل 
بني الوحدات السكنية )املستلمة فعليا( 
والطلبات القائمة حتى 31 ديسمبر 

2006.وقالت املؤسسة في بيان صحفي 
أمس األربعاء إن هناك إج��راءات متبعة 
بشأن قبول تنازل املواطنني املخصص 
لهم وح��دات سكنية في املناطق التي مت 

االنتهاء من توزيعها ملواطنني آخرين 
من أصحاب طلبات السكن املسجلة لدى 

املؤسسة.
وأض���اف���ت أن��ه��ا تستقبل امل��واط��ن��ني 

الراغبني بعملية التنازل اعتبارا من يوم 
األح��د امل��واف��ق 30 سبتمبر احل��ال��ي في 
صالة خدمة امل��واط��ن مببنى املؤسسة 

بجنوب السرة.

ولي العهد يستقبل املبارك واخلالد واجلراح 
والكندري ونائب رئيس مجلس النواب اليمني

استقبل سمو 
ول�������ي ال���ع���ه���د 
ال��ش��ي��خ ن���واف 
األح���م���د بقصر 
بيان صباح أمس 
س���م���و ال��ش��ي��خ 
ج���اب���ر امل���ب���ارك 
رئ��ي��س مجلس 

الوزراء. 
واس���ت���ق���ب���ل 
سمو ولي العهد 
ال��ش��ي��خ ن���واف 
األح���م���د ن��ائ��ب 
رئ��ي��س مجلس 
ال���وزراء ووزي��ر 
اخل�����ارج�����ي�����ة 
ال��ش��ي��خ صباح 
اخلالد. واستقبل 
سمو ولي العهد 
ن���ائ���ب رئ��ي��س 
مجلس ال��وزراء 
ووزير الداخلية 
ال��ش��ي��خ خ��ال��د 

اجلراح.
واس���ت���ق���ب���ل 
سمو ولي العهد 
ال��ش��ي��خ ن���واف 
األح���م���د ن��ائ��ب 
رئ��ي��س مجلس 
األم������ة ع��ي��س��ى 
الكندري ونائب 
رئ��ي��س مجلس 
ال��ن��واب اليمني 
م���ح���م���د ع��ل��ي 
الشدادي والوفد 
املرافق له وذلك 
مبناسبة زيارته 

للبالد.
وح�������ض�������ر 
املقابلة رئيس 
امل���������راس���������م 
وال��ت��ش��ري��ف��ات 
ب����دي����وان سمو 
ول�������ي ال���ع���ه���د 
ال��ش��ي��خ م��ب��ارك 

صباح السالم.

أمير البالد يستقبل سمو الشيخ جابر املبارك

سموه هنأ حاكم عام احتاد سانت كيتس ونيفيس بالعيد الوطني لبالده

أمير البالد يستقبل سمو ولي العهد و رئيس الوزراء

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.

م��ن جهة أخ��رى بعث صاحب السمو أمير 
البالد الشيخ صباح األحمد ببرقية تهنئة إلى 

سامويل وميوث تيبلي سيتون حاكم عام سانت 
كيتس ونيفيس الصديقة عبر فيها سموه عن 
خالص تهانيه مبناسبة العيد الوطني لبالده، 
متمنيا لفخامته موفور الصحة والعافية وللبلد 

الصديق دوام التقدم واالزدهار.
وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد 

ببرقية تهنئة إلى سامويل وميوث تيبلي سيتون 
حاكم ع��ام سانت كيتس ونيفيس الصديقة 
ضمنها سموه خالص تهانيه مبناسبة العيد 
الوطني لبالده راجيا لفخامته موفور الصحة 
والعافية.كما بعث سمو الشيخ جابر املبارك 

رئيس مجلس الوزراء ببرقية تهنئة مماثلة.
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سمو ولي العهد يستقبل الشيخ خالد اجلراح

وسموه يستقبل الكندري و ونائب رئيس مجلس النواب اليمني والوفد املرافق له

 سمو األمير يعزي رئيس الفلبني بضحايا إعصار أومبونغ
بعث صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد ببرقية تعزية إلى 
الرئيس رودريغو روا دوتيرتي رئيس جمهورية الفلبني الصديقة عبر فيها 
سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا إعصار أومبونغ الذي 
ضرب املناطق الواقعة شمال مانيال العاصمة وأسفر عن سقوط العديد 
من الضحايا واملصابني وتدمير للمرافق العامة واملمتلكات راجيا سموه 
للضحايا الرحمة وللمصابني سرعة الشفاء وبأن يتمكن املسؤولون في 

البلد الصديق من جتاوز اثار هذه الكارثة الطبيعية.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد ببرقية تعزية إلى الرئيس 
رودريغو روا دوتيرتي رئيس جمهورية الفلبني الصديقة ضمنها سموه 
خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا إعصار أومبونغ الذي ضرب 
املناطق الواقعة شمال مانيال العاصمة راجيا سموه للضحاياالرحمة 

وللمصابني سرعة الشفاء.
كما بعث سمو الشيخ جابر املبارك رئيس مجلس الوزراء ببرقية تعزية 

مماثلة.

الغامن يهنئ نظيره في احتاد سانت 
كيتس ونيفيس بالعيد الوطني

بعث رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن أمس األربعاء ببرقية تهنئة 
إلى رئيس املجلس الوطني في احتاد سانت كيتس ونيفيس مايكل بيركنز 

مبناسبة العيد الوطني لبلده.

مرزوق الغامن

صباح اخلالد يستقبل سفيري 
إندونيسيا وأرمينيا

استقبل الشيخ صباح اخلالد رئيس مجلس الوزراء 
وزير اخلارجية صباح أمس األربعاء في دي��وان عام 
وزارة اخلارجية سفير اجلمهورية اإلندونيسية 
الصديقة تاتاجن بودي أوتاما رزاق مبناسبة انتهاء 
فترة عمله سفيرا لبالده لدى دول��ة الكويت. وأشاد 
الشيخ صباح اخلالد خالل اللقاء بجهود السفير خالل 
فترة عمله في البالد وإسهاماته التي قدمها في إطار 
دعم وتعزيز العالقات الثنائية الوطيدة التي تربط بني 

البلدين الصديقني.
كما استقبل الشيخ صباح اخل��ال��د نائب رئيس 
مجلس الوزراء وزير اخلارجية صباح أمس األربعاء 

في ديوان عام وزارة اخلارجية سفير جمهورية أرمينيا 
الصديقة مانفيل باديان مبناسبة انتهاء فترة عمله 

سفيرا لبالده لدى الكويت.
وأش��اد الشيخ صباح اخلالد خ��الل اللقاء بجهود 
السفير خالل فترة عمله في البالد وإسهاماته التي 
قدمها في إطار دعم وتعزيز العالقات الثنائية الوطيدة 

التي تربط بني البلدين الصديقني.
وحضر اللقائني مساعد وزي��ر اخلارجية لشؤون 
مكتب نائب رئيس مجلس ال��وزراء وزي��ر اخلارجية 
باإلنابة السفير صالح سالم اللوغاني وع��ددا من 

املسؤولني في وزارة اخلارجية.

الشيخ صباح اخلالد مستقبال سفير إندونيسيا

.. ويستقبل سفير أرمينيا

سفير الكويت لدى لبنان يثمن 
املواقف اللبنانية املنددة بالتطاول 

على الكويت وأميرها 
ثمن سفير الكويت ل��دى لبنان عبدالعال 
القناعي أم��س األرب��ع��اء امل��واق��ف الرسمية 
والشعبية اللبنانية املنددة بالتطاول على 
الكويت وأم��ي��ره��ا وال��ت��ي تؤكد م��ج��ددا عمق 
ال��ع��الق��ات وال��ت��راب��ط االخ���وي ب��ني البلدين 

الشقيقني وشعبيهما.
وقال القناعي في بيان صحفي ان “املشاعر 
االخوية الصادقة التي عبر عنها االشقاء في 
لبنان جتاه الكويت وقيادتها بدءا من الرئيس 
اللبناني ميشال ع��ون ودول��ة رئيس مجلس 
النواب نبيه بري ودولة رئيس الوزراء املكلف 
سعد احلريري وال��رؤس��اء ورؤس��اء ال��وزراء 
السابقني وصوال الى مختلف القوى السياسية 
والهيئات االقتصادية والدينية واالجتماعية 
وال��وس��ائ��ل االعالمية واالحت����ادات العمالية 
اعادت التأكيد على ما يجمع البلدين من عالقات 
متجذرة اعمق من ان تطالها سهام الصغار 

وادعاءاتهم واساءاتهم”.
واضاف ان الشكر ممتد الى الشعب اللبناني 

الشقيق ال���ذي اظ��ه��ر ع��ب��ر مختلف وس��ائ��ل 
التواصل االجتماعي استهجانه الي اس��اءة 
تطال الكويت وعبر عن خالص احملبة والتقدير 
للكويت التي وقفت دائما الى جانب لبنان في 
ازماته وللشعب الكويتي الذي يجمعه باألشقاء 

في لبنان الكثير.
وكانت القيادة السياسية في لبنان ممثلة 
بالرؤساء الثالثة وصوال الى الوزراء والنواب 
وال��ق��وى السياسية األساسية اجمعت على 
الرفض والتنديد ألي اساءة للكويت واميرها 
وشعبها كما تلقت سفارة الكويت في بيروت 
س��ي��ال م��ن االت���ص���االت ورس���ائ���ل التضامن 
املستنكرة ألي تطاول بحق الكويت وسمو امير 

البالد.
وخ��ص��ص��ت ال��ص��ح��ف ووس���ائ���ل االع���الم 
اللبنانية مساحات للتذكير بالعالقة التاريخية 
التي جتمع البلدين ووقوف الكويت وقيادتها 
الى جانب لبنان في مختلف املراحل التاريخية 

وفي كافة احملافل االقليمية والدولية.

الكويت تعرب عن تقديرها لدور األطراف املوقعة على إتفاق 
السالم حلل النزاع في جنوب السودان

أعربت الكويت عن تقديرها لدور األط��راف املوقعة على االتفاق 
املنشط للسالم حلل النزاع في جنوب السودان متمنية ان تنضم 
األطراف غير املوقعة الى ركب السالم.جاء ذلك في كلمة الكويت خالل 
جلسة مجلس األمن حول جنوب السودان التي ألقاها نائب املندوب 
الدائم لوفد دولة الكويت لدى األمم املتحدة املستشار بدر املنيخ مساء 

الثالثاء.
ورح��ب املنيخ ب��دور جمهورية ال��س��ودان في دع��م املفاوضات 
مشيرا إلى قرار املجلس الوزاري جلامعة الدول العربية في دورته 
ال150 والذي ثمن فيه الدور الكبير للسودان في استضافة وتسيير 
مفاوضات السالم في جنوب ال��س��ودان وكذلك دور دول منظمة 
التنمية احلكومية لدول شرق افريقيا )ايغاد( في السعي إلى تعزيز 

السالم ودعمه.
واعرب املنيخ عن تطلعه بأن يسهم االتفاق حلل النزاع في جنوب 
ال��س��ودان في فتح صفحة جديدة مبنية على املصاحلة والعدالة 

وإعادة البناء والتنمية.
وأشار إلى أن استمرار نزوح مليون و800 ألف من سكان جنوب 
السودان وتواجد مليونني كالجئني في دول اجلوار يعد مبعثا للقلق 

اضافة ملعاناة شرائح كبيرة من انعدام األمن الغذائي.
وأض���اف أن حتقيق ال��س��الم ل��ن يكتمل دون حتسن الظروف 

املعيشية للسكان متمنيا ان يكون توقيع اتفاق السالم فرصة لتهيئة 
مناطق الالجئني والنازحني في جنوب السودان الستقبالهم كجزء ال 

يتجزأ من املتجمع.
وأع��رب املنيخ عن تقديره ل��دور مفوضية األمم املتحدة لشؤون 
الالجئني في ضمان سالمة الالجئني قبل عودتهم مؤكدا على ضرورة 
جتنب استهداف العاملني في املجال اإلنساني وإدانة أي عرقلة لعملهم 

النبيل.
وبني أن عمل بعثة األمم املتحدة يجب أن يسير دون معوقات أو 
عراقيل وباحترام القوانني واملواثيق التي حتكم عمل البعثة مرحبا 
بحكم احملكمة العسكرية بشأن اجلناة في حادثة “تيرين” متطلعا ان 

تكون احملاسبة منهجا اجتاه كل من يرتكب األعمال اإلجرامية.
وأعرب عن شكره للبعثة مقدرا لها عملها سواء عبر تنفيذ أركان 
الوالية عمال بالقرار 2406 )2018( أو حتى عبر أبسط األم��ور 
وأكبرها في املعنى كهداياها لنزالء مستشفى الصباح ومستشفى 

جوبا التعليمي.
كما أعرب عن القلق من استمرار انتهاكات اتفاق وقف إطالق النار 
وتبادل األطراف لالتهامات بشأن هوية من يقف خلف تلك االنتهاكات 
خاصة في والية )وسط( االستوائية رغم التقدم احملرز في العملية 

السلمية. املستشار بدر املنيخ


