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»2 »السكنية« جتري قرعة الدفعة الثالثة على قسائم جنوب املطالع »إن 
أجرت املؤسسة العامة للرعاية السكنية أمس 
األربعاء القرعة على الدفعة الثالثة من القسائم 

احلكومية في مشروع جنوب املطالع )إن 2(.
وقالت املؤسسة في بيان صحفي إن هذه 
الدفعة تتضمن 317 قسيمة مبساحة قدرها 

400 متر مربع لكل منها توزع على املواطنني 
أصحاب الطلبات اإلسكانية حتى 26 يونيو 

.2012
ــد املقبل  وأضافت أن اليوم اخلميس واألح
سيكونان موعدا لتوزيع بطاقات القرعة للدفعة 

الرابعة مــن القسائم احلكومية فــي مشروع 
جــنــوب املــطــالع )إن 2( والــتــي تشتمل على 
279 قسيمة مبساحة 400 متر مربع لكل منها 

للمخصص لهم حتى 25 سبتمبر 2012.
وتضم مدينة جنوب املطالع السكنية 30400 

وحدة سكنية مبساحة قدرها 400 متر مربعلكل 
منها إضافة إلى اخلدمات األساسية واملباني 
العامة كــاملــدارس واملــراكــز الصحية ومراكز 
ــرع اجلمعيات  اإلطــفــاء ومــراكــز الضاحية وأف

التعاونية واملساجد.

سموه يعزي رئيس اإلمارات باستشهاد طيارين من القوات اإلماراتية في اليمن 

أمير البالد يستقبل ولي العهد واملبارك واخلالد

سمو األمير يستقبل املبارك واخلالد

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.
 واستقبل سموه النائب األول لرئيس 
مجلس الــوزراء ووزيــر اخلارجية الشيخ 

صباح اخلالد.
من جهة أخرى فقد بعث صاحب السمو 

أمير البالد الشيخ صباح األحمد ببرقية 
تعزية إلــى أخيه صاحب السمو الشيخ 
خليفة بــن زايـــد آل نهيان رئــيــس دولــة 
ــارات العربية املتحدة الشقيقة أعرب  اإلم
فيها سموه عن خالص تعازيه وصــادق 
مــواســاتــه باستشهاد اثــنــني مــن طياري 
القوات املسلحة اإلماراتية املشاركة ضمن 
قــوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن 
إثر سقوط طائرتيهما وذلك أثناء تأديتهما 

ملهامهما سائال سموه املــولــى تعالى أن 
يتغمد شهيدي هذا احلادث املؤسف بواسع 
رحمته وان يسكنهما فسيح جناته وأن 
يلهم أسرتيهما وذويــهــمــا جميل الصبر 

وحسن العزاء.
 وبعث سمو ولــي العهد الشيخ نواف 
األحمد ببرقية تعزية إلــى أخيه صاحب 
ــد آل نهيان  السمو الشيخ خليفة بــن زاي
رئيس دولــة اإلمـــارات العربية املتحدة 

الشقيقة ضمنها سموه خالص تعازيه 
وصـــادق مواساته باستشهاد اثنني من 
طياري القوات املسلحة اإلماراتية املشاركة 
ضمن قــوات التحالف لدعم الشرعية في 
اليمن إثــر سقوط طائرتيهما وذلــك أثناء 

تأديتهما ملهامهما.
 كما بعث سمو الشيخ جابر املبارك 
ــــوزراء ببرقية تعزية  رئــيــس مجلس ال

مماثلة.

ولي العهد يستقبل املبارك واخلالد واجلراح

استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد بقصر 
بيان صباح أمس سمو الشيخ جابر املبارك رئيس مجلس 
الوزراء.  كما استقبل سموه النائب األول لرئيس مجلس 

الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ صباح اخلالد.

 واستقبل سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير الدفاع الشيخ محمد اخلالد.

 واستقبل سموه نائب رئيس مجلس الــوزراء ووزير 
الداخلية الشيخ خالد اجلراح.

سمو ولي العهد يستقبل سمو الشيخ جابر املبارك

الكويت جتدد تعاونها مع الشركاء
 التنمويني من أجل حتقيق التنمية املستدامة 

ـــة الــكــويــت اســتــعــدادهــا  ـــددت دول ج
للتعاون املستمر واملثمر مع شركائها 
التنمويني للوصول الى تنمية مستدامة 

في عالم ال يتخلف فيه أحد عن الركب.
جــاء ذلــك في كلمة وفــد دولــة الكويت 
الــدائــم لــدى األمم املتحدة والتي ألقاها 
سكرتير اول فــواز بورسلي في اجتماع 
اللجنة الثانية “مجموعة البلدان التي 
تــواجــه أوضــاعــا خاصة” وذلـــك ضمن 
أعمال الدورة ال72 للجمعية العامة لألمم 

املتحدة” مساء الثالثاء.
وأوضح بورسلي ان االجتماع ينعقد 
في ظل حتسن ظروف عدد من الدول التي 
تواجه أوضاعا خاصة لتحقيق أهداف 
التنمية املستدامة بحلول عام 2030 اال 
أن هناك العديد من الدول ال تزال تواجه 
ظروفا خارجة عن ارادتها تعيق خروجها 

من فئة البلدان األقل منوا.
وأشـــار الــى ان هــذه الــظــروف تتمثل 
ــر الكارثي البالغ لتغير املناخ  فــي األث
على اقتصاداتها وبناها التحتية وعدم 
التزام املانحني بتقدمي التعهدات في وقت 
احلاجة إليها أو عدم إيفاء الشركاء في 

التنمية بتقدمي النسبة املتفق عليها في 
إطار املساعدة اإلمنائية الرسمية.

واكد بورسلي انه فيما يخص الصدمات 
اإلمنائية التي تتعرض لها الــدول األقل 
منوا وخاصة املنكوبة منها فقد التزمت 
الكويت للسنة العاشرة على التوالي 
مببدأ تخصيص ما نسبته 10 في املئة 
ــدول إلــى وكــاالت  من مساعداتها لتلك ال

وصناديق وبرامج األمم املتحدة.
واوضح ان ذلك يأتي من إميان الكويت 
بكفاءة ونبل مقاصد تلك األجهزة وقدرتها 
ــدر مــن املنفعة في  على حتقيق أعــلــى ق
إيصال تلك املساعدات ملستحقيها وبأسرع 

وقت.
وبــالــنــســبــة لــلــمــســاعــدات اإلمنــائــيــة 
الرسمية قال ان “الكويت حافظت طواعية 
على النسبة املتفق عليها دوليا لتمويل 
التنمية بل وضاعفتها في عــدة سنوات 
مضت حيث كان للدول األقل منوا نصيب 

كبير من جهودها التنموية”.
وبــني ان الكويت تعاونت مــن خالل 
الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية 
العربية مع 39 بلدا من البلدان األقل منوا 
سواء من خالل املساعدات الفنية أو املنح 
أو الــقــروض امليسرة في أكثر من 370 

مشروعا اضــافــة إلــى 20 مشروعا قيد 
البحث حاليا علما بأن التعاون اإلمنائي 
الكويتي قد وصل إلى 106 دول منذ إنشاء 

الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية.
وذكــر بورسلي ان الكويت تقوم منذ 
ــس أبــابــا لتمويل  اعتماد خطة عمل أدي
التنمية وقبل ذلــك أيضا بحشد الزخم 
ألهــداف التنمية املستدامة على أكثر من 
صعيد وباألخص في القارتني اآلسيوية 
واالفريقية فقد خصصت الكويت لألعوام 
2015 - 2030 مبلغ 15 مليار دوالر 
أمريكي لتمويل املشاريع اإلمنائية في 
ــن طــريــق الــصــنــدوق  الــــدول الــنــامــيــة ع

الكويتي للتنمية االقتصادية.
وأضاف أن صاحب السمو أمير البالد 
ــا دول حــوار  الشيخ صــبــاح األحــمــد دع
التعاون اآلسيوي )ACD( في قمتهم عام 
2012 في الكويت الى حشد ملياري دوالر 
أمريكي للدول األقــل منوا في آسيا حيث 
قام سموه رعــاه الله بتوجيه مسؤولي 
الصندوق الكويتي للتنمية لتقدمي قروض 
ميسرة للدول االفريقية مببلغ مليار دوالر 

أمريكي لألعوام 2018-2013.

فواز بورسلي

أقامت سفارة كوريا اجلنوبية 
لدى دولة الكويت مساء الثالثاء 
عرضا ثقافيا فــي مركز الشيخ 
جابر االحــمــد الثقافي مبناسبة 
زيــــارة السفينتني احلربيتني 
ــة )كـــاجن جــام  ــوري ــك املـــدمـــرة ال
ــداد  تــشــان( ترافقها سفينة االم
)هــوان جان( وبدأ العرض الذي 
قدمته الفرقة الثقافية املشتركة 
لطاقم السفن البحرية الكورية 
باستعراض ملهارات في رياضة 
التايكوندو تلته مجموعة من 
ــة لــفــرقــة  ــي ــائ ــن ــغ الـــعـــروض ال

االوركسترا.
وقــال سفير كوريا اجلنوبية 
لدى دولــة الكويت يو يونتشول 
فـــي تــصــريــح صــحــفــي ان هــذا 
العرض يأتي على هامش زيارة 
السفينتني احلربيتني الــى دولة 
الكويت مبناسبة الذكرى ال38 
على اقامة العالقات الدبلوماسية 

املشتركة والتي بدأت عام 1979.
واضاف ان هذه الزيارة تهدف 
للترويج للموجة الثقافية الكورية 
)هاليو( ودورة االلعاب الشتوية 
االوملبية )بيونغ تشانغ( املقرر 
تنظيمها العام املقبل فضال عن 
الترويج للتكنولوجيا الدفاعية 

الكورية.
من جانبه قال قائد السفينتني 

بالقوة البحرية الكورية اجلنوبية 
اللواء ياجن يوجن مو في تصريح 
مماثل ان الزيارة التي تعد االولى 

من نوعها تهدف لتعزيز التعاون 
املشترك مع البلدان الصديقة.

واضـــــــاف ان الــســفــيــنــتــني 

ستقومان بجولة تستغرق 98 
يوما تشمل 10 بلدان هي فيتنام 
ــــــارات والــكــويــت  والــهــنــد واالم

وسريالنكا واندونسيا وتايلند 
ومــالــيــزيــا والـــواليـــات املتحدة 

االمريكية واليابان.

سفارة كوريا اجلنوبية بالكويت نظمت عرضا ثقافيا 
مبناسبة زيارة سفينتني حربيتني للبالد 

جانب من  العرض الثقافي الذي أقامته سفارة كوريا اجلنوبية 

  أكدت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية 
الكويتية أن فعاليات أسبوع التخضير التي أطلقتها 
الهيئة 15 أكتوبر اجلــاري تساهم في زيــادة الرقعة 

اخلضراء واحملافظة على املرافق العامة وجمالية البيئة.
وقال نائب املدير العام لشؤون الزراعة التجميلية في 
الهيئة غامن السند في تصريح ل )كونا( أمس األربعاء 
إن فعاليات أسبوع التخضير والتي تختتم 22 اجلاري 
تساهم أيضا في احلد من أعمال التخريب ودعم األبناء 

الشباب في الفرق التطوعية من أجل تخضير الكويت.
وأوضح أن أسبوع التخضير يتضمن اقامة احتفالية 
بحديقة )جــمــال عبدالناصر( إذ سيتم الــتــعــاون مع 
ــدرة بهدف  مجموعة من املتطوعني وفريق املليون س
توزيع )بروشرات( للمحافظة على املرافق ونشر الوعي 
البيئي في املجتمع. وذكر أن االسبوع يشمل كذلك اقامة 

احتفال بحديقة )الرميثية( بالتعاون مع وزارة التربية 
وجمعية الرميثية التعاونية حتت شعار )لنقرأ ونزرع( 
بغية غرس ثقافة القراءة والزراعة ونشر الوعي الثقافي 
والبيئي فــي املجتمع وخلق جيل واع وطــمــوح يعمل 

باحلقل اإلنتاجي.
وأفاد السند بأن االسبوع يشهد أيضا احتفاال بحديقة 
)مشرف( للبدء بأعمال تخضير املنطقة وتطوير حديقتها 
ممشى ضاحية )مبارك العبدالله - غرب مشرف( وإعداد 
وتصميم املمشى بشكل يتناسب مع احتياجات ورغبات 
األهالي. وأعــرب عن تطلع الهيئة إلى تنفيذ العديد من 
احلدائق واملنتزهات إذ مت استالم 56 موقعا مخصصا 
كحدائق عامة من بلدية الكويت ملصلحة الهيئة مبينا أن 
العمل يجري أيضا العــداد التصاميم الالزمة لتنفيذها 

اضافة إلى أربعة منتزهات مبختلف مناطق الكويت.

»الزراعة«: أسبوع التخضير يساهم في 
احملافظة على املرافق العامة وجمالية البيئة 

.. وسموه يستقبل الشيخ خالد اجلراح 

 بحث نائب رئيس مجلس الــوزراء ووزيــر الدفاع 
الكويتي الشيخ محمد اخلالد مساء أمس األول بقصر 
بيان مع وزيرة الدفاع في جمهورية إيطاليا الصديقة 
روبيرتا بيونتي والوفد املرافق لها أوجــه التعاون 

املشترك.
وقالت مديرية التوجيه املعنوي والعالقات العامة 
بوزارة الدفاع في بيان صحفي إن الوزير اخلالد أشاد 
بعمق العالقات الثنائية بني البلدين الصديقني مشيرة 
الى أن اللقاء بني الطرفني تطرق الى مناقشة االمور 

واملواضيع ذات االهتمام املشترك السيما املتعلقة 
باجلوانب العسكرية وسبل تطويرها وتعزيزها.

وحضر اللقاء رئيس األركان العامة للجيش الفريق 
الركن محمد خالد اخلضر ووكيل وزارة الدفاع الشيخ 
أحمد املنصور وسفير جمهورية إيطاليا لدى البالد 
جيوسيبي سكونيا ميليو ورئيس هيئة التسليح 
والتجهيز اللواء الركن أحمد العميري وآمــر القوة 
البحرية اللواء الركن بحري خالد الكندري وآمر القوة 

اجلوية اللواء الركن طيار عبدالله الفودري.

الشيخ محمد اخلالد أثناء اجتماعه مع وزيرة الدفاع في جمهورية إيطاليا روبيرتا بيونتي

وزير الدفاع بحث مع وزيرة الدفاع 
اإليطالية التعاون املشترك 


