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»السكنية« تستدعي الدفعة األولى »N2« لقرعة القسائم جنوب »صباح األحمد«
أعلنت املؤسسة العامة للرعاية السكنية 
أن��ه��ا س��ت��وزع ال��دف��ع��ة األول���ى )N2( من 
القسائم احلكومية ف��ي م��ش��روع جنوب 
مدينة صباح األحمد متضمنة 279 قسيمة 
مبساحة 400 متر مربع ألصحاب الطلبات 
حتى 9 يونيو 2009.   ودعت املؤسسة أمس 

املواطنني املخصص لهم قسائم حكومية 
في املنطقة امل��ذك��ورة إل��ى مراجعتها يوم 
السبت املقبل عند الساعة التاسعة صباحا 
مصطحبني معهم البطاقة املدنية وق��رار 
التخصيص لتسلم بطاقة القرعة.   وذكرت 

أن بطاقات االحتياط ستوزع االحد املقبل.

 مبينة ان القرعة ستجري يوم االثنني 
املقبل ومن يتخلف عن تسلم بطاقة القرعة 
اخل��اص��ة ب��ه خ��ال األي���ام احمل���ددة سيتم 
استبعاد اسمه وادخال االسم الذي يليه في 

التخصيص.   
ودعت املؤسسة املواطنني املخصص لهم 

قسائم حكومية في املنطقة املذكورة ولم ترد 
أسماؤهم في الكشف إلى مراجعة املؤسسة 
ي��وم األح���د املقبل عند الساعة التاسعة 
صباحا مصطحبني معهم قرار التخصيص 
والبطاقة املدنية للدخول ضمن قائمة 

االحتياط. 
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سموه هنأ رئيس كينيا بالعيد الوطني لبالده 

أمير البالد يستقبل ولي العهد والغامن واحملمد واملبارك

استقبل صاحب السمو أمير الباد الشيخ 
صباح األحمد بقصر بيان صباح أمس سمو ولي 
العهد الشيخ نواف األحمد. كما استقبل سموه 
رئيس مجلس األم��ة م��رزوق  الغامن. واستقبل 

سموه سمو الشيخ ناصر احملمد إثر عودته من 
الواليات املتحدة األمريكية الصديقة بعد أن مثل 
سموه في مراسم تشييع الرئيس جورج بوش 
الرئيس احل��ادي واألرب��ع��ني للواليات املتحدة 

األمريكية الصديقة. كما استقبل سموه سمو 
الشيخ جابر املبارك رئيس مجلس الوزراء.

م��ن جهة أخ���رى فقد بعث ص��اح��ب السمو 
أمير الباد الشيخ صباح األحمد ببرقية تهنئة 

إل��ى الرئيس أه��ورو كينياتا رئيس جمهورية 
كينيا الصديقة عبر فيها سموه ع��ن خالص 
تهانيه مبناسبة العيد الوطني لباده متمنيا 
سموه لفخامته موفور الصحة والعافية وللبلد 

الصديق دوام التقدم واإلزدهار.
وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد 
ببرقية تهنئة إلى الرئيس أهورو كينياتا رئيس 
جمهورية كينيا الصديقة ضمنها سموه خالص 

تهانيه مبناسبة العيد الوطني لباده راجيا 
لفخامته موفور الصحة والعافية.

كما بعث سمو الشيخ جابر املبارك رئيس 
مجلس الوزراء ببرقية تهنئة مماثلة.

.. وسموه يستقبل ناصر احملمد

استقبل رئ��ي��س مجلس األم��ة 
م����رزوق ال��غ��امن ف��ي مكتبه أم��س 
وزي���رة خ��ارج��ي��ة النمسا كارين 
كنايسل وذل��ك مبناسبة زيارتها 
للباد. وجرى خال اللقاء مناقشة 
سبل تعزيز وتطوير آفاق التعاون 
بني اجلانبني مبا يصب في مصلحة 

البلدين والشعبني الصديقني.
كما تطرق اللقاء إل��ى ع��دد من 
امللفات والقضايا املشتركة إضافة 
إل��ى آخ��ر ت��ط��ورات األوض���اع على 

الساحتني اإلقليمية والدولية.
وح��ض��ر ال��ل��ق��اء سفير الكويت 
ل��دى النمسا وامل��ن��دوب الدائم لدى 
املنظمات الدولية في فيينا صادق 

معرفي وسفير النمسا لدى الكويت 
الدكتور زيغورد باخر.

من جهة أخرى بعث رئيس مجلس 
األم��ة م��رزوق الغامن أمس ببرقيتي 
تهنئة إلى رئيس املجلس الوطني في 
جمهورية كينيا جوستني موتوري 
ورئ��ي��س مجلس ال��ش��ي��وخ كينيث 

لوساكا وذلك مبناسبة العيد الوطني 
لبلدهما. كما بعث رئيس مجلس األمة 
م��رزوق الغامن أم��س ببرقيتني إلى 
رئيس البرملان الفرنسي ريتشارد 
ف��ي��ران��د ورئ��ي��س مجلس الشيوخ 
الفرنسي جيرارد الرشير عبر فيهما 
عن خالص العزاء وصادق املواساة 

بضحايا الهجوم املسلح ال��ذي وقع 
في مدينة )ستراسبورغ( وأسفر عن 

سقوط عدد من الضحايا واجلرحى.
وأكد الغامن في برقيتيه استنكاره 
الشديد ملثل تلك األعمال »اإلجرامية« 
م��ؤك��دا ال��ت��ض��ام��ن ال��ت��ام م��ع أس��ر 

الضحايا.

مرزوق الغامن يستقبل وزيرة خارجية النمسا كارين كنايسل

هنأ نظيريه في كينيا بالعيد الوطني 

الغامن و كنايسل بحثا التعاون بني الكويت والنمسا
سموه استقبل الغامن واملبارك واحملمد واجلراح والعبدالله وأعضاء مجلس أمناء صندوق وقفية القدس

ولي العهد: الكويت لم تتأخر دومًا عن دعم وإغاثة الشعب الفلسطيني

استقبل سمو ول��ي العهد الشيخ ن��واف 
األحمد بقصر بيان صباح أمس رئيس مجلس 
األم��ة م���رزوق ال��غ��امن. واستقبل سمو ولي 
ال��ع��ه��د س��م��و ال��ش��ي��خ ج��اب��ر امل��ب��ارك رئيس 
مجلس ال�����وزراء. ك��م��ا استقبل س��م��و ول��ي 
العهد نائب رئيس مجلس ال���وزراء ووزي��ر 
اخل��ارج��ي��ة الشيخ ص��ب��اح اخل��ال��د ووزي���رة 
خارجية جمهورية النمسا الصديقة كارين 
كنايسل والوفد املرافق لها وذل��ك مبناسبة 

زيارتها للباد. وحضر املقابلة رئيس املراسم 
والتشريفات بديوان سمو ولي العهد الشيخ 
مبارك صباح السالم ومساعد وزير اخلارجية 

للشؤون األوروبية السفير وليد اخلبيزي.
واستقبل سمو ول��ي العهد الشيخ نواف 
األحمد سمو الشيخ ناصر احملمد.كما واستقبل 
سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء 

ووزير الداخلية الشيخ خالد اجلراح.
واستقبل سمو ول��ي العهد الشيخ نواف 

األحمد نائب وزي��ر ش��ؤون الديوان االميري 
الشيخ محمد العبدالله ورئيس مجلس أمناء 
صندوق ووقفية القدس سمو األمير تركي 
الفيصل و أع��ض��اء مجلس أم��ن��اء الصندوق 
وذلك مبناسبة اجتماع مجلس أمناء ووقفية 
القدس املنعقد حاليا في دولة الكويت خال 
الفترة من 11 - 13 ديسمبر اجلاري بعنوان 

»نحو رؤية شاملة إلفراج قناديل القدس«.
وق���د ع��ب��ر س��م��وه ع��ن ش��ك��ره وت��ق��دي��ره 

لرئيس وأع��ض��اء مجلس أم��ن��اء الصندوق 
مشيدا بجهودهم الكبيرة التي يقومون بها 
في املجال اإلنساني والتنموي في دعم القدس 
وإغاثة الشعب الفلسطيني، مؤكدا بأن دولة 
الكويت لم تتأخر دوما في دعم وإغاثة الشعب 

الفلسطيني متمنيا لهم التوفيق والنجاح.
وح��ض��ر املقابلة معالي رئ��ي��س امل��راس��م 
والتشريفات بديوان سمو ولي العهد الشيخ 

مبارك صباح السالم احلمود الصباح.

.. وسموه يستقبل رئيس مجلس أمناء صندوق ووقفية القدس

سمو األمير مستقباً مرزوق الغامن

األمير يعزي ملك البحرين
 بوفاة الشيخة نورة بنت عيسى آل خليفة

بعث صاحب السمو أمير الباد الشيخ 
صباح األحمد ببرقية تعزية إل��ى أخيه 
صاحب اجلالة امللك حمد بن عيسى بن 
سلمان آل خليفة ملك مملكة البحرين 
الشقيقة عبر فيها سموه عن خالص تعازيه 
وصادق مواساته بوفاة املغفور لها بإذن 
الله تعالى سمو الشيخة نورة بنت عيسى 
بن سلمان آل خليفة سائا سموه املولى 

تعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها 
فسيح جناته وأن يلهم األس���رة املالكة 

الكرمية جميل الصبر وحسن العزاء.
وبعث سمو ول��ي العهد الشيخ نواف 
األحمد ببرقية تعزية إل��ى أخيه صاحب 
اجلالة امللك حمد بن عيسى بن سلمان 
آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة 
ضمنها سموه خالص تعازيه وص��ادق 

مواساته بوفاة املغفور لها بإذن الله تعالى 
سمو الشيخة نورة بنت عيسى بن سلمان 
آل خليفة سائا سموه املولى تعالى أن 
يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح 

جناته.
كما بعث سمو الشيخ جابر املبارك 
رئ��ي��س مجلس ال����وزراء ببرقية تعزية 

مماثلة.

.. ويعزي الرئيس الفرنسي بضحايا الهجوم 
املسلح في ستراسبورغ

بعث صاحب السمو أمير ال��ب��اد الشيخ 
صباح األح��م��د ببرقية تعزية إل��ى الرئيس 
إميانويل ماكرون رئيس اجلمهورية الفرنسية 
الصديقة أعرب فيها سموه عن خالص تعازيه 
وصادق مواساته بضحايا الهجوم املسلح الذي 
وقع في مدينة )ستراسبورغ( الفرنسية وأسفر 
عن سقوط عدد من الضحايا واملصابني راجيا 
للضحايا الرحمة وللمصابني سرعة الشفاء 

والعافية. مؤكدا سموه استنكار دولة الكويت 
وإدانتها الشديدة لهذا العمل اإلجرامي الذي 
استهدف أرواح األبرياء اآلمنني والذي يتنافى 
مع كافة الشرائع والقيم اإلنسانية وتأييدها 
لكافة اإلج���راءات التي تتخذها اجلمهورية 
الفرنسية الصديقة ملواجهة ه��ذه األع��م��ال 
اآلثمة الهادفة إلى زعزعة أمنها وإستقرارها. 
وبعث سمو ولي العهد الشيخ ن��واف األحمد 

ببرقية تعزية إلى الرئيس إميانويل ماكرون 
رئيس اجلمهورية الفرنسية الصديقة ضمنها 
س��م��وه خ��ال��ص ت��ع��ازي��ه وص���ادق مواساته 
بضحايا الهجوم املسلح الذي وقع في مدينة 
)ستراسبورغ( الفرنسية وال��ذي أسفر عن 

سقوط عدد من الضحايا واملصابني.
كما بعث سمو الشيخ جابر املبارك رئيس 

مجلس الوزراء ببرقية تعزية مماثلة.

سمو ولي العهد يستقبل وزيرة خارجية النمسا والوفد املرافق لها

اس����ت����ق����ب����ل س���م���و 
ال��ش��ي��خ ج��اب��ر امل��ب��ارك 
رئيس مجلس ال���وزراء 
وبحضور نائب رئيس 
مجلس ال���وزراء ووزي��ر 
اخلارجية الشيخ صباح 
اخل��ال��د ف��ي ق��ص��ر بيان 
أم����س وزي����ر خ��ارج��ي��ة 
ج���م���ه���وري���ة ال��ن��م��س��ا 
الصديقة كارين كنايسل 

والوفد املرافق لها وذلك 
مبناسبة زيارتها للباد. 
وحضر املقابلة مساعد 
وزير اخلارجية لشؤون 
أوروب�����ا ال��س��ف��ي��ر وليد 
اخلبيزي وسفير دول��ة 
الكويت ل��دى جمهورية 
النمسا وممثلها الدائم 
ل��دى املنظمات الدولية 

صادق معرفي.

املبارك يستقبل وزيرة 
خارجية النمسا

سمو الشيخ جابر املبارك يستقبل وزير خارجية النمسا كارين كنايسل

أع��ل��ن��ت جمعية ال��ه��ال األح��م��ر 
الكويتي أمس استضافتها االجتماع 
ال14 للجنة رؤساء هيئات وجمعيات 
الهال األحمر بدول مجلس التعاون 
لدول اخلليج العربية يوم الثاثاء 

املقبل في مقر اجلمعية.
وقالت األم��ني العام في جمعية 
الهال األحمر الكويتي مها البرجس 
ل� )كونا( أمس إن االجتماع سيناقش 
خطة عمل هيئات وجمعيات الهال 
األحمر ب��دول املجلس في السنوات 
املقبلة فضا ع��ن ت��ن��اول االجتماع 

مجاالت العمل املشترك.
وأضافت البرجس ان االجتماع 
سيناقش أيضا آلية التنسيق بني 
اجلمعيات الوطنية فيما يتعلق 

بإرسال املساعدات اإلغاثية للدول 
التي تتعرض للكوارث الطبيعية او 
من صنع االنسان الى جانب التنسيق 
ف��ي توحيد امل��واق��ف بالترشيحات 
اخلليجية للمناصب ف��ي االحت��اد 

الدولي جلمعيات الصليب االحمر.
واوضحت ان االجتماع سيبحث 
ك���ذل���ك ت��وح��ي��د م���واق���ف ه��ي��ئ��ات 
وج��م��ع��ي��ات ال��ه��ال االح��م��ر ب��دول 
امل��ج��ل��س ف��ي امل��ن��ظ��م��ات االقليمية 
والدولية الى جانب مناقشة القواعد 
االرشادية في مجال القانون الدولي 
لاستجابة للكوارث في اسرع وقت 
ممكن. وذكرت ان االجتماع سيتطرق 
ال��ى فكرة تنظيم زي���ارات ميدانية 
سنوية للجمعيات الوطنية تقام فيها 

برامج تدريبية للمشاركني في احد 
املوضوعات ذات األولوية للجمعيات 
اخلليجية في مجال تعزيز القدرات 
وتبادل اخلبرات. وأف��ادت البرجس 
ان االجتماع سيناقش دور االع��ام 
من خال اعداد تقرير سنوي يعكس 
ج��ه��ود ه��ي��ئ��ات وج��م��ع��ي��ات ال��ه��ال 
االح��م��ر ب��دول مجلس التعاون في 
العمل االغاثي والتنموي في كافة 
ال���دول. واك���دت ح��رص اجلمعيات 
ال��وط��ن��ي��ة اخلليجية ع��ل��ى القيام 
مبسؤولياتها عبر تقدمي املساعدات 
واملعونات ومد يد العون للشعوب 
امل��ت��ض��ررة واحمل��ت��اج��ة إمي��ان��ا منها 
بروابط األخ��وة اإلنسانية والتزاما 

باملواثيق الدولية.

14 لرؤساء  »الهالل األحمر الكويتي« تستضيف االجتماع الـ 
هيئات وجمعيات الهالل األحمر بدول املجلس


