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وزير الخارجية استقبل سفير إثيوبيا

ا�ستقبل النائب الأول لرئي�س جمل�س ال��وزراء وزير
اخلارجية ال�شيخ �صباح اخلالد� ،سفري �إثيوبيا
الفيدرالية الدميقراطية لدى الكويت حممد �شيب�سا،
يف ق�رص بيان �أم�س وذلك مبنا�سبة انتهاء فرتة عمله

�سفريا لبالده لدى الكويت.
وقد �أثنى اخلالد خالل اللقاء على جهود ال�سفري خالل
فرتة عمله يف البالد ،م�شيدا ب�إ�سهاماته يف تنمية
العالقات الثنائية املميزة التي تربط البلدين.

وح�رض اللقاء ال�سفري ال�شيخ �أحمد نا�رص املحمد،
م�ساعد وزير اخلارجية ل�ش�ؤون مكتب النائب الأول
لرئي�س جمل�س الوزراء وزير اخلارجية وعدد من كبار
امل�س�ؤولني يف وزارة اخلارجية.
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• سمو أمير البالد مستقبالً سمو ولي العهد

www.alshahedkw.com

•  ..وخالل استقباله سمو رئيس الوزراء

سموه استقبل ولي العهد والمبارك والخالد وماورير وشيبسا

محليات

•  ..وأثناء استقباله الشيخ صباح اخلالد وبيتر ماورير

األمير معزي ًا اإلمارات :الكويت معكم في كل ما تتخذونه من إجراءات لمواجهة اإلرهاب
بعث �صاحب ال�سمو �أم�ير البالد
ال�شيخ �صباح الأح��م��د ،بربقية
تعزية �إلى �صاحب ال�سمو ال�شيخ
خليفة بن زايد ،رئي�س الإمارات،
عرب فيها �سموه عن خال�ص تعازيه
و�صادق موا�ساته ل�سموه ول�شعب
الإمارات يف ا�ست�شهاد نخبة من �أبناء
الإمارات ،وهم يف مهمة �ضمن برامج
امل�ساعدات الإن�سانية يف �أفغان�ستان
نتيجة التفجري الإره��اب��ي الذي
وقع يف مقر حمافظ قندهار والذي
�أ�سفر �أي�ض ًا عن �إ�صابة �سعادة �سفري
الإمارات جمعة الكعبي ،وعدد من
زمالئه الدبلوما�سيني.
و���س���أل �سموه امل��ول��ى ج��لّ وعال
�أن يتغمد ال�شهداء بوا�سع رحمته
وم��غ��ف��رت��ه و�أن ي�سكنهم ف�سيح
جناته و�أن يلهم �سموه و�شعب دولة
الإم���ارات و�أ��سر ال�شهداء وذويهم
جميل ال�صرب وح�سن العزاء ،و�أن
مين على امل�صابني ب�رسعة ال�شفاء
والعافية ،مبته ً
ال �سموه �إلى الباري
جلّ وعال �أن يحفظ الإمارات و�شعبها

من كل مكروه.
و�أعرب �سموه عن ا�ستنكار الكويت
و�إدان��ت��ه��ا ال�شديدة لهذا الهجوم
الإره��اب��ي ال�شنيع ال��ذي ا�ستهدف
�أرواح الأبرياء الآمنني والذي يتنافى
مع كافة ال�رشائع والقيم الإن�سانية،
وت�أييدها لكل ما تتخذه الإمارات من
�إجراءات ملواجهة الإرهاب ،م�ؤكدا
موقف الكويت الراف�ض للإرهاب
بكافة �أ�شكاله و���ص��وره ووقوفها
مع املجتمع ال��دويل للت�صدي له
وجتفيف منابعه.
كما بعث �صاحب ال�سمو بربقية
تعزية �إلى �صاحب ال�سمو ال�شيخ
حممد بن را�شد �آل مكتوم ،نائب
رئي�س الإم�����ارات رئي�س جمل�س
الوزراء حاكم دبي ،عرب فيها �سموه
عن خال�ص تعازيه و�صادق موا�ساته
ل�سموه با�ست�شهاد نخبة من �أبناء
الإمارات بالتفجري الإرهابي� ،سائ ً
ال
�سموه املولى جلّ وعال �أن يتغمد
ال�شهداء بوا�سع رحمته ومغفرته
و�أن ي�سكنهم ف�سيح جناته و�أن يلهم

�سموه و�شعب الإمارات و�أ�رس ال�شهداء
وذويهم جميل ال�صرب وح�سن العزاء
وان مين على امل�صابني ب�رسعة
ال�شفاء والعافية.
وبعث �سمو ويل العهد ال�شيخ نواف
الأحمد ،بربقيتي تعزية �إلى �صاحب
ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد ،رئي�س
الإم��ارات ،و�صاحب ال�سمو ال�شيخ
حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س
الإم���ارات رئي�س جمل�س ال��وزراء
حاكم دبي� ،ضمنهما �سموه خال�ص
تعازيه و�صادق موا�ساته ل�سموهما
ول�شعب الإم��ارات با�ست�شهاد نخبة
من �أبناء الإم��ارات نتيجة التفجري
الإرهابي الذي وقع يف مقر حمافظ
قندهار� ،سائال �سموه املولى جل
وع�لا �أن يتغمد ال�شهداء بوا�سع
رحمته ومغفرته وان ي�سكنهم ف�سيح
جناته وان يلهم �سموهما و�شعب
الإم���ارات و�أ��سر ال�شهداء وذويهم
جميل ال�صرب وح�سن العزاء و�أن
مين على امل�صابني ب�رسعة ال�شفاء
ّ
والعافية.

وبعث �سمو ال�شيخ جابر املبارك،
رئي�س جمل�س ال���وزراء ،بربقيتي
تعزية مماثلتني.
يف �سياق �آخ��ر ا�ستقبل �سمو �أمري
البالد ،بق�رص بيان �أم�س �سمو ويل
العهد ال�شيخ نواف الأحمد.
كما ا�ستقبل �سموه �سمو ال�شيخ جابر
املبارك رئي�س جمل�س الوزراء.
وا�ستقبل �سموه النائب الأول لرئي�س
جمل�س ال��وزراء ووزي��ر اخلارجية
ال�شيخ �صباح اخل��ال��د ،ورئي�س
اللجنة الدولية لل�صليب الأحمر
بيرت ماورير والوفد املرافق وذلك
مبنا�سبة زيارته للبالد.
وق��د �أه��دى �سموه درع��ا تذكارية
وذلك تقديرا وعرفانا لقائد العمل
الإن�ساين و�سعي �سموه الدائم ل�صون
كرامة الإن�سان وخدمة الإن�سانية.
كما ا�ستقبل �صاحب ال�سمو� ،سفري
�إثيوبيا الفيدرالية الدميقراطية
لدى الكويت حممد �شيب�سا ،وذلك
مبنا�سبة انتهاء فرتة مهام عمله
�سفريا لبالده.

• سموه مستقبالً سفير إثيوبيا

ممثل األمير قدم العزاء

في وفاة الرئيس اإليراني األسبق

• سمو ولي العهد مستقبالً سمو الشيخ جابر املبارك

•  ..وخالل استقباله وزير اخلارجية

ولي العهد التقى المبارك
وعدداً من الوزراء

ا�ستقبل �سمو ويل العهد ال�شيخ نواف الأحمد ،بق�رص بيان �أم�س �سمو ال�شيخ جابر
املبارك ،رئي�س جمل�س الوزراء.
وا�ستقبل �سموه النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء وزير اخلارجية ال�شيخ �صباح
اخلالد.
كما ا�ستقبل �سموه نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع ال�شيخ حممد اخلالد.
وا�ستقبل �سموه نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية ال�شيخ خالد اجلراح.

•  ..ومستقبالً وزير الدفاع

•  ..ولدى لقائه وزير الداخلية

الكويت شاركت في مراسم
تنصيب رئيس نيكارغوا
�شارك ممثل �صاحب ال�سمو �أم�ير البالد
ال�شيخ �صباح الأحمد� ،سفري الكويت لدى
املك�سيك متعب املطوطح ،يف مرا�سم
تن�صيب رئي�س نيكارغوا ،دانيال �سافيدرا،
و�أدائ��ه اليمني الد�ستورية لفرتة رئا�سية
جديدة.
وقالت �سفارة الكويت لدى املك�سيك يف
بيان �أم�س �إن مرا�سم التن�صيب جرت يف
�ساحة اال�ستقالل و�سط عا�صمة نيكاراغوا
ماناغوا بح�ضور �شعبي كبري ومب�شاركة
العديد من ر�ؤ�ساء الدول وممثلي الر�ؤ�ساء
ور�ؤ���س��اء حكومات ور�ؤ���س��اء برملانات
ووزراء.
و�أ�شار البيان �إلى �أن املطوطح نقل حتيات
�سمو �أم�ير البالد و�أ�سمى �آي��ات التهاين
وال��ت�بري��ك��ات �إل���ى الرئي�س �سافيدرا،

ومتنياته ب�أن يحالفه التوفيق واملزيد من
الرخاء والتقدم لنيكارغوا و�شعبها.
و�أكد حر�ص �سموه الدائم على توطيد �أوا�رص
ال�صداقة والتعاون التي تربط البلدين
وتطلعه �إلى املزيد من التقارب والنمو يف
العالقات الثنائية والعمل معا لنقلها الى
�آفاق ارحب لت�صب يف م�صلحة ال�شعبني.
ومن جانبه حمل الرئي�س النيكاراغوي
ال�سفري املطوطح تقديره العميق و�شكره
البالغ ال��ى �صاحب ال�سمو على طيب
متنياته متطلعا �إلى تلبية دعوته الكرمية
لزيارة الكويت يف القريب العاجل وعزمه
ال��را���س��خ موا�صلة العمل امل�����ش�ترك يف
املجاالت كافة لتحقيق تطلعات ال�شعبني
وتر�سيخ عالقات الإخ��وة وال�صداقة التي
جتمعهما.

• الشيخ علي اجلراح مشاركا ً في عزاء الرئيس اإليراني األسبق

قام ممثل �صاحب ال�سمو �أمري البالد ال�شيخ �صباح الأحمد ،نائب وزير
�ش�ؤون الديوان الأمريي ال�شيخ علي اجلراح� ،أم�س بتقدمي واجب العزاء
بوفاة الرئي�س الإيراين الأ�سبق رئي�س م�صلحة ت�شخي�ص النظام �آية الله
رف�سنجاين ،وذلك يف بيت املر�شد بالعا�صمة طهران.

السكنية أجرت القرعة

على  323قسيمة بجنوب المطالع

�أج��رت امل�ؤ�س�سة العامة للرعاية
ال�سكنية �أم�����س ،ق��رع��ة الدفعة
ال�سابعة من الق�سائم احلكومية يف
م�رشوع جنوب املطالع �إن � 1ضمن
توزيعات ال�سنة املالية احلالية.
وقالت امل�ؤ�س�سة يف بيان �صحايف
�إن هذه الدفعة ت�شمل  323ق�سيمة
مب�ساحة  400مرت مربع لكل منها
ت���وزع على امل��واط��ن�ين �أ�صحاب
الطلبات الإ�سكانية حتى  22يونيو
.2010
و�أ�ضافت �أن اليوم والأح��د املقبل
�سيكونان موعدين لتوزيع بطاقات
القرعة للدفعة الثامنة من الق�سائم
احلكومية يف امل�رشوع ،وت�شمل 309
ق�سائم مب�ساحة  400مرت مربع لكل

منها توزع على �أ�صحاب الطلبات
الإ�سكانية حتى � 17أغ�سط�س .2010
ودع���ت امل���ؤ���س�����س��ة املواطنني
املهتمني بالق�ضية الإ�سكانية �إلى
متابعة ح�ساب امل�ؤ�س�سة الر�سمي
على مواقع التوا�صل االجتماعي
�إن�ستغرام وتويرت ويوتيوب.
وت�ضم مدينة ج��ن��وب املطالع
ال�سكنية  30400وح��دة �سكنية
مب�ساحة قدرها  400مرت مربع
لكل منها �إ�ضافة �إل��ى اخلدمات
الأ���س��ا���س��ي��ة وامل��ب��اين العامة
ك��امل��دار���س وامل��راك��ز ال�صحية
ومراكز الإطفاء ومراكز ال�ضاحية
و�أف����رع اجلمعيات التعاونية
وامل�ساجد.

النجاة الخيرية تكفل  1840طالب ًا من الالجئين السوريين

�أعلنت جمعية النجاة اخلريية كفالة  1840طالبا
وطالبة من الالجئني ال�سوريني مبدار�س اجلمعية
يف مدينتي �شانلي �أورفا وهاطاي جنوبي تركيا.
وق��ال مدير جلنة زك��اة منطقة �سلوى التابعة
للجمعية حممد اخلالدي� ،إن اجلمعية افتتحت
ث�لاث م��دار���س ،واح���دة يف بلدة الريحانية يف
هاطاي ت�ستوعب  655طالب ًا وطالبة من الالجئني
ال�سوريني ومدر�ستني يف �شانلي �أورف��ا ت�ستقبل
 1185طالب ًا وطالبة.
و�أ�ضاف �أن جمعية النجاة قامت برفقة وفد من
جمعية املحامني الكويتية وبالتعاون مع جمعية
عطاء للإغاثة والتنمية وهيئة �ساعد اخلريية
بزيارة املدار�س لالطالع عن كثب على احتياجات
الطلبة والهيئة التدري�سية ،مو�ضح ًا �أن برنامج
الوفد الكويتي ت�ضمن توزيع � 460سلة غذائية
وبطانية على الأ��سر ال�سورية الالجئة و�رشاء
مالب�س �شتوية للأيتام.

• لقطة جماعية لوفد اجلمعية

