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2019 أغسطس  حتى  األحمد«  صباح  »جنوب  على  التخصيص  أولوية  ترفع  »السكنية« 
أعلنت املؤسسة العامة للرعاية السكنية الكويتية 
أمس رفع أولوية التخصيص على قسائم )جنوب مدينة 

صباح األحمد( حتى 31 أغسطس 2019.
ودعت املؤسسة في بيان صحفي املواطنني أصحاب 

الطلبات االسكانية وال��راغ��ب��ني ف��ي التخصيص على 
املشروع املذكور مراجعة صالة خدمة املواطن في مبنى 
املؤسسة الرئيسي بجنوب السرة أو الفروع التابعة لها 

ابتداء من الغد الثالثاء.

وكانت املؤسسة قد أعلنت فتح باب التخصيص على 
هذا املشروع في 15 يوليو 2018 للطلبات اإلسكانية 
حتى نهاية مايو 2019 وميتد املشروع على مساحة 60 

كيلومترا مربعا ويتضمن 25 الف وحدة سكنية.
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سمو نائب األمير وولي العهد يستقبل مرزوق الغامن

استقبل سمو نائب 
األم���ي���ر وول����ي العهد 
ال��ش��ي��خ ن���واف األح��م��د 
بقصر السيف صباح 
أم����س رئ��ي��س مجلس 
األم���ة م���رزوق ال��غ��امن. 
كما استقبل سمو نائب 
األم���ي���ر وول����ي العهد 
رئيس مجلس ال��وزراء 
باإلنابة ووزي��ر الدفاع 
ال��ش��ي��خ ن��اص��ر صباح 

األحمد.
واستقبل سمو نائب 
األمير وولي العهد نائب 
رئيس مجلس ال��وزراء 
ووزي��ر الدولة لشؤون 
مجلس ال��وزراء ووزير 
الداخلية بالوكالة أنس 

الصالح.

والصالح الصباح  وناصر  الغامن  يستقبل  األمير  نائب  أمير البالد يعزي الرئيس 
العراقي بضحايا عملية التفجير 

اإلرهابي في »كربالء«
بعث ص��اح��ب السمو أمير 
ال��ب��الد الشيخ ص��ب��اح األحمد 
ببرقيتي ت��ع��زي��ة إل���ى أخيه 
الرئيس الدكتور برهم صالح 
رئيس جمهورية العراق الشقيق 
وإل����ى أخ��ي��ه ال��دك��ت��ور ع��ادل 
عبداملهدي رئيس مجلس وزراء 
جمهورية العراق الشقيق، عبر 
فيهما سموه عن خالص تعازيه 
وص����ادق م��واس��ات��ه بضحايا 
عملية التفجير ال��ذي استهدف 
حافلة في مدينة كربالء وأسفر 
ع��ن سقوط ع��دد م��ن الضحايا 
وامل���ص���اب���ني، م��ع��رب��ا س��م��وه 
ع��ن اس��ت��ن��ك��ار دول���ة الكويت 
وادانتها الشديدة لهذا العمل 
اإلرهابي الذي استهدف أرواح 
األبرياء اآلمنني وزعزعة األمن 
واالستقرار في البلد الشقيق، 
م���ؤك���دا س��م��وه م��وق��ف دول���ة 
الكويت الرافض لإلرهاب بكافة 
أشكاله وصورة وتأييدها لكل 
م��ا يتخذه البلد الشقيق من 
إج��راءات ملواجهة هذه األعمال 
اإلج��رام��ي��ة للحفاظ على أمنه 
واستقراره سائال سموه املولى 
ت��ع��ال��ى أن يتغمد الضحايا 
بواسع رحمته ومغفرته وأن 
مي��ن ع��ل��ى امل��ص��اب��ني بسرعة 

الشفاء والعافية.
وب��ع��ث س��م��و ن��ائ��ب األم��ي��ر 
وول����ي ال��ع��ه��د ال��ش��ي��خ ن��واف 
األح��م��د ببرقيتي تعزية إلى 
أخيه الرئيس ال��دك��ت��ور برهم 
صالح رئيس جمهورية العراق 
الشقيق وإل���ى أخ��ي��ه الدكتور 

عادل عبداملهدي رئيس مجلس 
وزراء جمهورية العراق الشقيق 
ضمنهما سموه خالص تعازيه 
وص����ادق م��واس��ات��ه بضحايا 
عملية التفجير ال��ذي استهدف 
حافلة في مدينة كربالء وأسفر 
ع��ن س��ق��وط ع��دد م��ن الضحايا 

وامل��ص��اب��ني س��ائ��ال س��م��وه الله 
ت��ع��ال��ى ل��ل��ض��ح��اي��ا امل��غ��ف��رة 
وال��رح��م��ة وللمصابني سرعة 

الشفاء والعافية.
كما بعث سمو الشيخ جابر 
املبارك رئيس مجلس ال��وزراء 

ببرقيتي تعزية مماثلتني.

سمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد

وصل إلى نيويورك للمشاركة باجتماعات اجلمعية العامة لألمم املتحدة

املبارك: الكويت حريصة على 
مواصلة دورها الرائد  في تعزيز 

السالم واالستقرار في العالم

وصل ممثل صاحب السمو أمير البالد الشيخ 
صباح األحمد سمو الشيخ جابر املبارك رئيس 
مجلس ال����وزراء وال��وف��د امل��راف��ق ل��ه إل��ى مدينة 
نيويورك بالواليات املتحدة األمريكية السبت 
لترؤس وفد دولة الكويت املشارك في اجتماعات 

الدورة ال� 74 للجمعية العامة لألمم املتحدة.
وك��ان ف��ي استقبال سموه ل��دى وص��ول��ه إلى 
مطار )جي اف كندي( الدولي مدير مكتب صاحب 
السمو أمير البالد السفير أحمد الفهد و املستشار 
بالديوان األميري محمد أبواحلسن ورئيس املراسم 
والتشريفات األميرية الشيخ خالد العبدالله ووكيل 
الشؤون اإلعالمية والثقافية بالديوان األميري 
يوسف حمد الرومي وسفير دول��ة الكويت لدى 
الواليات املتحدة األمريكية الشيخ سالم عبدالله 
اجلابر الصباح ومندوب دولة الكويت الدائم لدى 
األمم املتحدة السفير منصور العتيبي وأعضاء 

السفارة الكويتية واملندوبية الدائمة.
وأعرب سموه في تصريح صحفي لدى وصوله 
عن تقدير دول��ة الكويت للدور احليوي والفاعل 
ال��ذي تقوم به األمم املتحدة ملواجهة التحديات 
واملخاطر العاملية املتزايدة وجهودها املستمرة 
الرامية إلى حفظ السلم واألمن الدوليني ومتابعة 

تنفيذ أهداف التنمية املستدامة  في العالم.
وث��م��ن س��م��وه ج��ه��ود األم���ني ال��ع��ام أنطونيو 
غوتيرش خلدمة أه���داف وم��ب��ادئ ميثاق األمم 
املتحدة من أجل حتقيق االستقرار وتعزيز التعايش 

السلمي والتعاون الدولي في مختلف املجاالت.
وأكد سموه حرص دولة الكويت على التعاون 
م��ع األمم املتحدة مبختلف أجهزتها ووكاالتها 
وبرامجها ملواجهة التحديات واملخاطر املختلفة 
التي تهدد العالم، مشيدا سموه بالتعاون املتميز 

القائم بني دولة الكويت واملنظمة الدولية.
ودع����ا س��م��وه امل��ج��ت��م��ع ال���دول���ي إل���ى حتمل 
مسؤولياته في وقف احلروب وإنهاء األزمات التي 
تشهدها بعض مناطق العالم وتضافر اجلهود 
الدولية ملكافحة التطرف واإلره��اب الذي تزايدت 
مخاطره في السنوات األخيرة وكان النصيب األكبر 

منها منطقة الشرق األوسط.
وأك��د سموه أن دول��ة الكويت حريصة على 
مواصلة دورها الرائد في تعزيز السالم واالستقرار 
في العالم ودع��م جهود التنمية لتوفير احلياة 
ال��ك��رمي��ة ملختلف ال��ش��ع��وب إض��اف��ة إل��ى دوره��ا 
اإلنساني املتميز في معاجلة الكوارث واألزم��ات 

وتقدمي مختلف أوجه الدعم للشعوب املنكوبة.

سمو الشيخ جابر املبارك لدى وصوله إلى نيويورك

.. وسموه يستقبل أنس الصالح

دعا إلى عدم االلتفات إلى ما تروجه بعض احلسابات في برامج التواصل االجتماعي 

وأجوائها البالد  حدود  حلماية  التدابير  كافة  اتخاذ  الصباح:  ناصر 

أك��د رئيس مجلس ال���وزراء باإلنابة 
ووزير الدفاع الشيخ ناصر صباح األحمد 
ح��رص اجليش الكويتي بكافة قواته 
البرية واجلوية والبحرية على الوصول 
ألق��ص��ى درج���ات االس��ت��ع��داد واليقظة 
واالستمرار باتخاذ كافة التدابير التي 
تضمن توفير احلماية حل���دود البالد 

وأجوائها.
جاء ذلك في كلمة وجهها الشيخ ناصر 
الصباح خالل اجتماعه في قصر السيف 
أم��س األح��د مبجلس ال��دف��اع العسكري 
نقلها بيان ص��ادر عن مديرية التوجيه 
املعنوي والعالقات العامة في وزارة 

الدفاع.
وش��دد الشيخ ناصر الصباح على 
ضرورة قيام وسائل اإلعالم بدورها في 
مثل هذه األوضاع واحلرص على استقاء 
كافة األخ��ب��ار م��ن مصادرها الرسمية 
حفاظا على قوة ومتاسك اجلبهة الداخلية 
للبالد وقطع الطريق أم��ام أي��ة وسيلة 
إعالمية حت��اول ب��ث الشائعات بهدف 
زعزعة ثقة أف��راد املجتمع مبؤسساته 

العسكرية.
ودع��ا اجلميع إل��ى ع��دم االلتفات إلى 
ما تروجه بعض احلسابات في برامج 
التواصل االجتماعي من نشرها ألخبار 
ومعلومات ال ع��الق��ة لها ب��ال��واق��ع وال 
تستند إلى مصدر رسمي ميكن للمتابعني 

لها من الرجوع إليه.
وذكر البيان أن الشيخ ناصر الصباح 
استمع خالل االجتماع إلى إيجاز مفصل 
من كبار القادة باجليش الكويتي اشتمل 

على آخر التطورات واألح��داث التي متر 
بها املنطقة ف��ي ال��وق��ت ال��راه��ن وم��ا مت 
اتخاذه من إج��راءات احترازية من رفع 

حلالة االس��ت��ع��داد واجل��اه��زي��ة لبعض 
ال��ق��وات باجليش بحسب م��ا تقتضيه 

األوضاع الراهنة.

وح��ض��ر االج��ت��م��اع رئ��ي��س األرك���ان 
العامة للجيش الفريق ال��رك��ن محمد 

اخلضر وكبار قادة اجليش الكويتي.

الشيخ ناصر صباح األحمد خالل اجتماعه مبجلس الدفاع العسكري

مشتركة    موضوعات  السعودي  السفير  مع  ويبحث   ..

ب��ح��ث رئ��ي��س م��ج��ل��س ال����وزراء 
ب��اإلن��اب��ة ووزي����ر ال���دف���اع الشيخ 
ن��اص��ر ص��ب��اح األح���م���د م���ع سفير 
اململكة العربية السعودية الشقيقة 
األمير سلطان بن سعد أم��س األحد 
أهم األمور واملواضيع ذات االهتمام 

املشترك.
وذكرت مديرية التوجيه املعنوي 
والعالقات العامة في وزارة الدفاع 
ف��ي بيان صحفي أن الشيخ ناصر 
الصباح أشاد خالل استقباله األمير 
سلطان ب��ن سعد ف��ي قصر السيف 

بعمق العالقات األخوية بني البلدين 
الشقيقني.

وأش��ار البيان إل��ى تأكيد الشيخ 
ناصر الصباح واألم��ي��ر سلطان بن 
سعد احلرص على تعزيز العالقات 

وتطويرها.

الشيخ ناصر صباح األحمد مستقبالً األمير سلطان بن سعد


