«السكنية» تستدعي الدفعة اخلامسة لقرعة القسائم احلكومية في جنوب مدينة صباح األحمد
أعلنت املؤسسة العامة للرعاية السكنية
الكويتية أمس أنها ستوزع الدفعة اخلامسة
من القسائم احلكومية في مشروع جنوب
مدينة صباح األحمد متضمنة  319قسيمة
مبساحة  400متر مربع ألصحاب الطلبات
حتى  11سبتمبر .2007
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ودع��ت املؤسسة املواطنني املخصص لهم
قسائم حكومية في منطقة (جنوب مدينة
صباح األح��م��د) إل��ى مراجعتها ي��وم السبت
املقبل في الساعة التاسعة صباحا مصطحبني
معهم البطاقة املدنية وقرار التخصيص لتسلم
بطاقة القرعة.
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وذك���رت أن ب��ط��اق��ات االح��ت��ي��اط ستوزع
األحد املقبل في حني ستجرى القرعة االثنني
املقبل مبينة أن من يتخلف عن تسلم بطاقة
القرعة اخلاصة به خالل األيام احملددة سيتم
استبعاد اسمه وادخ��ال االسم الذي يليه في
التخصيص.

ودع��ت امل��واط��ن�ين املخصص لهم قسائم
حكومية في تلك املنطقة ولم ترد أسماؤهم
ضمن هذا الكشف إلى مراجعة املؤسسة يوم
األح��د املقبل ف��ي الساعة التاسعة صباحا
مصطحبني معهم قرار التخصيص والبطاقة
املدنية للدخول ضمن قائمة االحتياط.
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سموه تسلم رسالة دعوة خادم احلرمني الشريفني حلضور القمة اخلليجية بالرياض

أمير البالد يستقبل ولي العهد واملبارك والسراج واخلالد والزياني
سمو األمير يهنئ
ملك تايالند
بالعيد الوطني

 ..وسموه يستقبل الزياني

سمو األمير يستقبل فائز السراج

استقبل صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد
بقصر بيان صباح أم��س سمو ول��ي العهد الشيخ ن��واف
األحمد .واستقبل سموه سمو الشيخ جابر املبارك رئيس
مجلس الوزراء وفي معيته رئيس املجلس الرئاسي حلكومة
الوفاق الوطني بدولة ليبيا الشقيقة فائز السراج والوفد
املرافق وذلك مبناسبة زيارته الرسمية للبالد .وقد مت خالل
اللقاء بحث األوضاع في ليبيا واجلهود الهادفة إلى حتقيق

األمن واالستقرار في البلد الشقيق مبا يحفظ سيادة ووحدة
األراض��ي الليبية ،كما مت بحث آخر مستجدات األوض��اع في
املنطقة ،والتأكيد على دعم اجلهود الرامية لتعزيز التضامن
ووحدة الصف العربي في سبيل مواجهة التحديات وحتقيق
األمن واالستقرار املنشود.
كما استقبل سموه نائب رئيس مجلس ال��وزراء ووزير
اخلارجية الشيخ صباح اخلالد واألمني العام ملجلس التعاون

لدول اخلليج العربية الدكتور عبداللطيف الزياني ،حيث
سلم سموه رسالة خطية من أخيه خادم احلرمني الشريفني
امللك سلمان بن عبدالعزيز ملك اململكة العربية السعودية
الشقيقة تضمنت دع��وة سموه حلضور اجتماع ال��دورة
التاسعة والثالثني للمجلس األعلى ملجلس التعاون لدول
اخلليج العربية واملزمع عقدها في العاصمة الرياض باململكة
العربية السعودية الشقيقة في التاسع من ديسمبر اجلاري.

وقد عبر األم�ين ملجلس التعاون ل��دول اخلليج العربية
لصاحب السمو أمير البالد عن بالغ شكره وتقديره لتوجيهات
سموه السديدة جتاه تعزيز مسيرة العمل اخلليجي املشترك،
معربا عن اعتزازه ملا تشهده دولة الكويت من نهضة ومناء
وازدهار في ظل قيادة سموه احلكيمة ،متمنياً لدولة الكويت
أميرا ً وحكوم ًة وشعبا ً دوام العزة والرفعة .وحضر املقابلتني
وزير شؤون الديوان األميري الشيخ علي اجلراح .

قام بإلقاء النظرة األخيرة على جثمان الرئيس جورج بوش

ممثل أمير البالد يسلم رسالة من سموه إلى الرئيس
األميركي األسبق جورج دبليو بوش

بعث ص��اح��ب السمو أم��ي��ر البالد
الشيخ صباح األحمد ببرقية تهنئة الى
جاللة امللك ماها فاجيرالونكورن ملك
مملكة تايالند الصديقة عبر فيها سموه
رعاه الله عن خالص تهانيه مبناسبة
العيد الوطني لبالده متمنيا جلاللته
موفور الصحة والعافية وللبلد الصديق
دوام التقدم واالزدهار.
وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف
األحمد ببرقية تهنئة الى جاللة امللك
ماها فاجيرالونكورن ملك مملكة تايالند
الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه
مبناسبة العيد الوطني لبالده راجيا
جلاللته موفور الصحة والعافية.
كما بعث سمو الشيخ جابر املبارك
رئيس مجلس ال���وزراء ببرقية تهنئة
مماثلة.

ولي العهد يستقبل رئيس مجلس الوزراء

سمو ولي العهد يستقبل سمو الشيخ جابر املبارك

استقبل سمو ول��ي العهد الشيخ
ن��واف األحمد بقصر بيان أمس سمو
سمو الشيخ ناصر احملمد يسلم رسالة سمو األمير إلى الرئيس جورج دبليو

قام ممثل صاحب السمو امير البالد الشيخ
صباح األحمد سمو الشيخ ناصر احملمد يوم
أم��س األول بزيارة إل��ى الرئيس ج��ورج دبليو
ب��وش ال��رئ��ي��س ال��ث��ال��ث واألرب��ع�ين للواليات
املتحدة األمريكية الصديقة وذلك في مبنى بلير
ه��اوس حيث سلم فخامته رس��ال��ة خطية من
سموه هذا نصها« :فخامة الرئيس جورج دبليو
بوشالرئيس الثالث واألربعني للواليات املتحدة
األمريكية الصديقةحتية طيبة وبعد ،،،لقد تلقينا
ببالغ احلزن والتأثر نبأ وفاة الصديق احلميم

احملمد يلقي نظرة أخيرة على جثمان الرئيس جورج بوش في واشنطن

والدكم فخامة الرئيس ج��ورج ب��وش الرئيس
احلادي واألربعني للواليات املتحدة األمريكية
الصديقة .ولهذا الغرض لقد أصدرت أمري بإيفاد
سمو الشيخ ناصر احملمد ليمثل دولة الكويت
وشخصي في مراسم تشييع جنازة الفقيد الكبير
مجددا بإسم شعبي وحكومتي وباسمي شخصيا
مشاعر األسى بهذه الفاجعة املؤملة لنا جميعا
ومعربا عن خالص التعازي القلبية وصادق
املواساة لفخامتكم وألس��رة بوش املوقرة بهذا
املصاب اجللل مؤكدين ب��ذات الوقت بأننا حقا

سفارة الكويت في بروكسل أقامت حف ًال
خيري ًا ملساعدة احملتاجني واملشردين
أقامت سفارة دولة الكويت في العاصمة البلجيكية بروكسل حفلها اخليري
السنوي الثاني ملساعدة الفقراء واملشردين.
وقال سفير دولة الكويت لدى بلجيكا واالحت��اد األوروب��ي وحلف شمال
األطلسي (ناتو) ولوكسمبورغ جاسم البديوي في كلمته خالل احلفل مساء
الثالثاء ان «هذا احلفل الذي شاركت في تنظيمه وكالة (يورافكس) للعالقات
العامة واالتصاالت يهدف الى دعم منظمة (انليس) غير الربحية وذلك لتوفير
الغذاء واملأوى للمئات من املشردين واحملتاجني في العاصمة البلجيكية.
واعرب عن سعادته بنجاح سفارة دولة الكويت للعام الثاني على التوالي
في تنظيم مثل هذااحلدث قائال ان «تنظيم مثل هذه الفعاليات يضيف قيمة
لعملنا الدبلوماسي» .واعرب البديوي عن شكره ملنظمة (انليس) على جهودها
املبذولة ملساعدة الفقراء واملشردين مؤكدا استمرار دعم السفارة لها.من جانبها
قالت مديرة املنظمة ميشيل سيكويرا في تصريح لـ (كونا) انهم يقومون
بتوفير الغذاء وامل��أوى وغيرهما من الضروريات األساسية أربع مرات في
األسبوع وتقدمي  200وجبة للمحتاجني في (محطة بروكسل الشمالية للسكك
احلديدية) معربة عن شكرها للسفير الكويتي وفريقه على تنظيم هذا احلفل.
وأضافت سيكويرا انها توصلت الى فكرة مساعدة املشردين احملتاجني
قبل عامني بعد ان اعتادت رؤيتهم في (محطة بروكسل الشمالية للسكك
احلديدية) وقررت مساعدتهم مشيرة الى ان املنظمة توفر احلمامات ومرافق
غسيل املالبس للمحتاجني.وقالت العضوة املنتدبة في وكالة (يورافكس) لينا
أبوروس ان السفير البديوي يعطي معنى مختلفا للدبلوماسية حاثة املدعوين
على التبرع بسخاء لدعم هذا اجلهد اخليري من اجل تقليل املجاعة في املنطقة.
وبدورها قالت سفيرة منظمة التعاون االسالمي لدى االحتاد االوروبي عصمت
جهان في تصريح مماثل ل(كونا) ان «مبادرة السفير البديوي وموظفيه في
السفارة تعد رائعة ومهمة جلمع التبرعات».

فقدنا صديقا عزيزا له معزة خاصة وقدرا كبيرا
في قلوب الشعب الكويتي الذي لن ينساه أبدأ
ونصيرا للحق والعدالة .مستذكرين بكل التقدير
واإلعتزاز مواقف الراحل التاريخية والشجاعة
املشرفة جتاه دولة الكويت والتي جتسدت جليا
في رفضه القاطع لالحتالل العراقي الغاشم لها
منذ اللحظات األولى ودوره الريادي الكبير في
تشكيل وقيادة التحالف الدولي لتحرير دولة
الكويت من ذلك اإلحتالل وسعيه الشخصي في
حشد دعم نظرائه رؤس��اء دول العالم لتشكيل

التحالف الدوليمؤكدين ف��ي ال��وق��ت ذات��ه ان
تلك املواقف النبيلة ستظل راسخة في ذاك��رة
الكويتيني جميعا ولن ينساها راجني لفخامته
الرحمة ولكافة أف��راد األس��رة الكرمية جميل
الصبر والعزاء.
كما قام ممثل سموه أوألمس بزيارة إلى مبنى
الكونغرس حيث قام بإلقاء النظرة األخيرة على
جثمان الرئيس ج��ورج بوش الرئيس احلادي
واألربعني للواليات املتحدة األمريكية الصديقة
وذلك في العاصمة واشنطن.

املبارك يستقبل رئيس املجلس الرئاسي
حلكومة الوفاق الوطني الليبي
استقبل سمو الشيخ جابر املبارك
رئيس مجلس ال���وزراء في قصر بيان
صباح أم��س رئيس املجلس الرئاسي
حلكومة ال��وف��اق الوطني بدولة ليبيا
الشقيقة فائز السراج ال��ذي وصل الى
البالد في زيارة رسمية.
وقد جرت للضيف مراسم استقبال
رسمية ف��ي قصر ب��ي��ان ع��زف خاللها
ال��س�لام��ان الوطني الليبي والوطني
الكويتي ثم تفقد معاليه حرس الشرف
الذي اصطف لتحيته .وعقب ذلك صافح
الضيف كبار مستقبليه وفي مقدمتهم
نائب رئيس مجلس ال����وزراء ووزي��ر
اخلارجية الشيخ صباح اخلالد و نائب
رئيس مجلس ال���وزراء ووزي��ر الدولة
ل��ش��ؤون مجلس ال����وزراء أن��س خالد
الصالح و املستشار في دي��وان رئيس
مجلس ال���وزراء رئيس بعثة الشرف
املرافقة الشيخ سالم جابر االحمد الصباح
وعدد من الشيوخ والوزراء واملستشارين
وكبار قادة اجليش والشرطة واحلرس
الوطني وكبار املسؤولني بالدولة وديوان

سمو الشيخ جابر املبارك يستقبل فائز السراج

رئيس مجلس الوزراء وسفيرا البلدين.
وق��د أق��ام سمو الشيخ جابر املبارك
رئيس مجلس ال���وزراء ف��ي قصر بيان
أم��س م��أدب��ة غ���داء رسمية على شرف

رئيس املجلس الرئاسي حلكومة الوفاق
الوطني بدولة ليبيا الشقيقة فائز السراج
والوفد املرافق له وذلك مبناسبة زيارته
للبالد.

الشيخ جابر امل��ب��ارك رئيس مجلس
الوزراء.

الكويت جتدد تضامنها مع العراق لدحر اإلرهاب
جددت الكويت تضامنها مع العراق قيادة
وحكومة وشعبا في أي خطوة يخطوها لدحر
اإلره��اب بدءا من حتجيم أنشطة وممارسات
ما ميسى تنظيم الدولة االسالمسة (داعش)
االرهابي ووص��وال إلى مساءلة مرتكبي تلك
اجلرائم املروعة وتقدميهم للعدالة.
ج��اء ذل��ك خ�لال كلمة الكويت ف��ي جلسة
مجلس األمن حول إحاطة املستشار اخلاص
لألمني العام ورئيس فريق التحقيق التابع
ل�لأمم املتحدة لتعزيز املساءلة عن اجلرائم
املرتكبة من قبل تنظيم (داعش) والتي ألقاها
م��ن��دوب الكويت ال��دائ��م ل��دى األمم املتحدة
السفير منصور العتيبي م��س��اء الثالثاء.
وأعرب العتيبي عن تطلعه لنجاح الفريق في
مهمته الصعبة واحلساسة اذ ميثل تقريره
األول خ��ارط��ة طريق لعمل الفريق متمنيا
له كل التوفيق والنجاح في مهمته الصعبة
واحلساسة من أجل ضمان حتقيق املساءلة
واحملاسبة ألفظع اجلرائم املرتكبة بحق الشعب
العراقي الشقيق.
وب�ين ان اآللية التي أنشأها ال��ق��رار 2379
 2017/تعد ان��ت��ص��ارا للعدالة االنسانية
وإنصافا للضحايا والتي جاءت استجابة للطلب
الذي تقدمت به احلكومة العراقية لضمان عدم
افالت مرتكبي األفعال التي قد ترقى إلى مستوى
جرائم احلرب واجلرائم ضد اإلنسانية واالبادة
اجلماعية من العدالة.
وثمن العتيبي التضحيات الغالية والبطوالت
التي قدمها أب��ن��اء الشعب ال��ع��راق��ي الشقيق
قائال «أتقدم بالتهنئة البنة العراق نادية مراد
حلصولها على جائزة نوبل للسالم وأمتنى لها
دوام التوفيق في حمل رسالتها اإلنسانية التي
جسدت أعلى معاني البطولة في تضميد اجلراح
واآلالم التي خلفها م��ا يسمى تنظيم الدولة
االسالمية (داعش)».
وذكر العتيبي ان الكويت ساهمت في مساندة
ال��ع��راق ف��ي ظ��ل م��ا مي��ر ب��ه م��ن ظ��روف حرجة
ودقيقة في اطار التحالف الدولي ملواجهة هذا
التنظيم الضال من خالل تقدمي الدعم واإلسناد

السفير منصور العتيبي

اللوجستي فضال ع��ن استضافتها ع��ددا من
االجتماعات الدولية للتحالف.
وت��اب��ع «ادراك���ا لألعباء والتحديات التي
ت��واج��ه ال��ع��راق الشقيق بعد دح���ره لتنظيم
(داع��ش) اإلرهابي فقد ب��ادر سمو أمير البالد
الشيخ صباح األحمد بالدعوة إلى عقد مؤمتر
الكويت الدولي إلع��ادة إعمار العراق في شهر
فبراير املاضي في الكويت برئاسة مشتركة
م��ع ك��ل م��ن ال��ع��راق واألمم املتحدة واالحت��اد
األوروب��ي والبنك ال��دول��ي» .وأك��د العتيبي ان
املؤمتر جنح في جمع تعهدات بلغت ما يقارب
 30مليار دوالر أمريكي من ال��دول املشاركة
وممثلني عن القطاع اخلاص ومنظمات املجتمع
املدني على شكل ق��روض تنموية وتسهيالت
ائتمانية واستثمارات والتي من شأنها حتسني
احلياة املعيشية وتطوير البنى التحتية وتوفير
اخلدمات األساسية لتهيئة بيئة آمنة في املناطق
احملررة من قبضة اإلرهابيني بالعراق.
وقال «آن اآلوان للعراق أن يستعيد عافيته
بعد ما شهده في السنوات األخيرة من أحداث
مؤملة خالل تصديه لتنظيم (داعش) اإلرهابي».

