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سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد مستقبال الشيخ د.محمد الصباح والشيخ أحمد الفهدصاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مستقبال الشيخ جابر املبارك

رئيس الوزراء باالنابة الشيخ جابر املبارك مترئسا اجتماع مجلس الوزراء ويبدو الشيخ د.محمد الصباح

األمير استقبل ولي العهد ورئيس الوزراء باإلنابة

مجلس الوزراء: إجراءات حازمة ضد من يتعرض
لمعتقداتنا اإلسالمية ويثير الفتنة الطائفية

الكويت تبحث مع طوكيو التعاون في توليد الطاقة النووية
طوكي���و � كونا: ق���ال أمني عام اللجن���ة الوطنية 
الس���تخدام��ات الطاق��ة النووية لألغراض السلمية 
د.احمد بشارة ان الكويت تدرس أمكانية توليد الطاقة 
النووية على ضوء احلاجة الى مورد آمن وثابت من 

الطاقة.
وأضاف بش���ارة لدى اجتماعه مع مس���ؤولني من 
منظمة س���امة الطاقة النووية اليابانية ان الدراسة 
تتضمن تكاليف توليد الطاقة الكهربائية باستخدام 

الطاقة النووية وغيرها من موارد الطاقة وتأس���يس 
إطار شرعي للمفاعات النووية ومواقعها اضافة الى 
العمل على تطوير املوارد البش���رية املتخصصة في 

هذا املجال.
وأوضح أن »احلاجة احمللية للكهرباء في الكويت 
ستتضاعف في غضون األعوام ال� 10 الى 15 عاما املقبلة 
من احلاجة احلالية التي تقدر بنحو 11 ألف ميغاواط« 
محذرا من ان الكويت قد تواجه نقصا حادا في الطاقة 

الكهربائية في املستقبل.
وأعرب بشارة عن تطلع اجلانب الكويتي الى اقامة 
تعاون بناء مع املنظمة اليابانية واالستفادة من خبراتها 

في مجال الطاقة النووية.
واستعرضت املنظمة اليابانية جانبا من أنشطتها 
التي تتضمن معايير الس���امة مثل تفحص املنشآت 
النووية واالستعدادات الطارئة وإجراء التحقيقات في 

احلاالت التي تستدعي ذلك.

استقبل صاحب الس���مو األمير الشيخ صباح األحمد بقصر 
السيف صباح أمس سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد.

كما استقبل سموه بقصر السيف صباح أمس رئيس مجلس 
الوزراء باإلنابة ووزير الدفاع الشيخ جابر املبارك.

من جهة أخرى، بعث صاحب الس���مو األمير الش���يخ صباح 
األحمد ببرقية تهنئة إل���ى الرئيس إمام علي راحمانوف رئيس 
جمهورية طاجيكس���تان الصديقة عبر فيها س���موه عن خالص 
تهانيه مبناسبة العيد الوطني لباده، متمنيا له موفور الصحة 

ودوام العافية.
كما بعث صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد ببرقية 
تهنئ���ة إلى الرئي���س كيم جونغ ايل � رئي���س جمهورية كوريا 
الدميوقراطية الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه مبناسبة 

العيد الوطني لباده، متمنيا له موفور الصحة ودوام العافية.
كما بعث صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد ببرقية 
تهنئة إلى املونسينيور جون انريك فيفيس سيسليا � حاكم إمارة 
أندورا الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه مبناسبة العيد 

الوطني لباده، متمنيا له موفور الصحة ودوام العافية.
كما بعث سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد وسمو رئيس 

مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد ببرقيات تهنئة مماثلة.

عقد مجلس الوزراء اجتماعه 
مس���اء ام���س االول في قصر 
السيف برئاسة رئيس مجلس 
الوزراء باالنابة ووزير الدفاع 

الشيخ جابر املبارك.
الدولة لشؤون  وقال وزير 
ال���وزراء روض���ان  مجل���س 
الروضان في تصريح صحافي 
انه ومبناسبة  عقب االجتماع 
قرب حلول عيد الفطر املبارك 
يتقدم مجلس الوزراء بأسمى 
الى  التهاني والتبريكات  آيات 
صاحب الس���مو األمير الشيخ 
صباح األحمد وسمو ولي العهد 
الشيخ نواف االحمد والشعب 
الكرمي مبتها للعلي  الكويتي 
القدي���ر ان يتقب���ل صيامهم 
وقيامهم وصالح اعمالهم وان 
يعيد هذه املناس���بة السعيدة 
باخلير واليمن والبركات على 
العربية واالس���امية،  االم���ة 
وه���ي ترف���ل بأث���واب العزة 

واالزدهار.
واضاف الروضان ان املجلس 
اس���تعرض خ���ال االجتماع 
مضامني الكلم���ة التي وجهها  
صاحب الس���مو االمير الشيخ 
صب���اح األحمد الى الش���عب 
الكويت���ي الك���رمي مبناس���بة 
العش���ر االواخ���ر من ش���هر 
املب���ارك وقد تدارس  رمضان 
التي  السامية  املعاني  املجلس 
تضمنتها كلمة س���موه والتي 
اكد فيها على ضرورة احملافظة 
عل���ى وطننا الكويت وصيانة 
استقاله وتدعيم اواصر وحدته 
الوطنية والعمل على النهوض 
به وتطويره وتنميته وحتقيق 
املزيد من االجنازات ملا فيه اخلير 

لبلدنا العزيز.
وذكر الروضان ان املجلس 
عبر ع���ن بالغ تقديره وعظيم 
اعتزازه للتوجيهات السامية 
التي تضمنته���ا كلمة صاحب 
الس���مو األمير الشيخ صباح 
األحم���د، مؤكدا التزامه الكامل 
السديدة في  التوجيهات  بهذه 
هذه االيام املباركة الطيبة لكل 
الوطن  ما فيه خير ومصلحة 
واملواطنني، داعي���ا املولى عز 
وجل ان يؤيد بعونه وتوفيقه 
مسيرة الشعب الكويتي نحو 
التقدم واالزدهار في ظل قيادة 
سموه وسند عضده سمو ولي 
العهد وان يحفظ وطننا العزيز 

من كل مكروه.
وقال ان املجلس اطلع على 
الرس���الة املوجهة الى صاحب 
الس���مو األمير الشيخ صباح 
الرئي���س اصف  األحمد م���ن 
علي زرداري رئيس جمهورية 
باكس���تان االس���امية والتي 
تضمنت االشادة مبوقف الكويت 
ومساندتها الفاعلة ازاء كارثة 
التي تعرضت لها  الفيضانات 
باكستان مؤخرا وما خلفته من 

مآس واضرار غير مسبوقة.
كما اطل���ع املجل���س على 

الرس���الة املوجهة الى صاحب 
الس���مو األمير الشيخ صباح 
األحمد م���ن فيليبي كالديرون 
الواليات  اينوخوس���ا رئيس 
املتحدة املكسيكية واملتضمنة 
دعوة سموه حلضور احتفاالت 
الذكرى املئوية السنوية الثانية 
الستقال املكسيك حيث كلف 
سموه، س���مو رئيس مجلس 
الوزراء بحض���ور االحتفاالت 

نيابة عنه.
واضاف الروضان ان املجلس 
اطل���ع كذلك على الرس���التني 
الى صاحب السمو  املوجهتني 
األمير الش���يخ صباح األحمد 
من كل من الرئيس اس���ماعيل 
عمر جيلة رئي���س جمهورية 
جيبوتي الشقيقة والتي اشاد 
فيها بالدعم الذي تقدمه الكويت 
جلمهورية جيبوتي الشقيقة 
التنمية االقتصادية  في مجال 
واالجتماعي���ة، ود.فاطمي���ر 
س���يجديا رئي���س جمهورية 
كوس���وڤو والت���ي تناول���ت 
العاق���ات القائمة بني الكويت 
وهذين البلدين وسبل تنميتها 

في جميع املجاالت وامليادين.
كم���ا احيط املجل���س علما 
بالزيارة التي سيقوم بها سمو 
الشيخ ناصر احملمد للواليات 
املتح���دة االميركي���ة ممث���ا 
لصاحب السمو األمير الشيخ 
صب���اح األحمد لت���رؤس وفد 
الكويت املشارك في اجتماعات 
الدورة اخلامس���ة والس���تني 
للجمعية العامة لامم املتحدة 
وذل���ك خال الفت���رة من 15 � 
30 س���بتمبر اجلاري ويرافق 
سموه في هذه الزيارة كل من 
عبدالرحمن العتيقي املستشار 
مبكتب صاحب السمو األمير، 
ونائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير اخلارجية الشيخ د.محمد 

الصباح واملستشار بالديوان 
ابواحلس���ن  االمي���ري محمد 
ووكيل وزارة اخلارجية السفير 
خالد اجلاراهلل وسفيرنا لدى 
الواليات املتح���دة االميركية 
الشيخ سالم العبداهلل ومندوبنا 
الدائم لدى االمم املتحدة السفير 
منص���ور العتيبي، وامني عام 
االمانة العامة للمجلس االعلى 
للتخطي���ط والتنمية د.عادل 
الوقيان ومدير عام الهيئة العامة 

للبيئة د.صاح املضحي.
من جانب آخر اشاد املجلس 
بحديث س���مو رئيس مجلس 
الوزراء الش���يخ ناصر احملمد 
الشامل خال لقائه مع تلفزيون 
الكويت وما تضمنه من حوار 
بناء وصريح تناول العديد من 
القضايا واملوضوعات واوضح 
فيه مرئي���ات احلكومة حيال 
مختلف امللفات املطروحة وأكد 
الدستور  التزامها بأحكام  فيه 
والقانون واحلرص على جتسيد 
الش���فافية في جميع  معايير 
اعمالها، مؤك���دا على ضرورة 
تكريس وتعزيز دور االجهزة 
الرقابية في احلفاظ على املال 
العام، كما ش���دد سمو رئيس 
مجلس ال���وزراء على تضافر 
اجلهود ملواجهة جميع التحديات 
التي تعترض مس���يرة الوطن 
العزيز، موضحا املنهج املعتمد 
القائم على رؤية واستراتيجية 
واضحة ملس���تقبل الباد وما 
يستوجبه ذلك من تعاون بناء 
ومش���اركة ايجابية وتسخير 
جمي���ع الطاق���ات واالمكانات 
حتقيق���ا لاه���داف والغايات 

الوطنية املنشودة.
وقد عبر املجلس عن اعتزازه 
الش���امل  وتقدي���ره للحديث 
الصريح الذي ادلى به س���مو 
الوزراء والذي  رئيس مجلس 

يعكس حرص سموه والتزامه 
بالعمل بكل جد من اجل جتسيد 
الوطنية  ثوابتنا ومكتسباتنا 
وحتقيق رفعة الكويت وعزتها 

وتقدمها.
وقال الروضان ان املجلس 
ت���دارس مختل���ف التفاصيل 
واجلوانب املتعلقة باإلساءات 
التي تلفظ به���ا املتهم الهارب 
املدعو ياسر حبيب بحق امهات 
املؤمنني وأصحاب رسول اهلل 
الكرام رضي اهلل عنهم جميعا 
مؤكدا ان هذه االساءات املريضة 
تعتبر خروج���ا مرفوضا عن 
تعاليم اسامنا احلنيف بجميع 
مذاهبه وطوائفه وال يقبلها اي 

كويتي أو مسلم.
وقد عبر املجلس عن اعتزازه 
بالوقف���ة الواعية جلميع اهل 
الكويت بكافة اطيافهم ومذاهبهم 
والتي متثل���ت في رفض تلك 
االس���اءات ونبذه���ا وتفويت 
الفرص���ة على كل م���ن يريد 
الكويت  سوءا بالكويت واهل 
مجسدين ادراكهم التام ملرامي 
الطائفية  الفتنة  واهداف هذه 
ومؤكدي���ن التزامهم بوحدتهم 
الوطنية والوقوف صفا واحدا 
في مواجهة كل ما يس���تهدف 
اث���ارة الفتن���ة البغيضة بني 
الواحد  الكويتي  ابناء الشعب 
ومتس���كهم بتعاليم اس���امنا 

احلنيف وقيمه السمحة.
وقد اكد مجلس الوزراء أنه 
سيتخذ كافة االجراءات احلازمة 
ضد كل من يتعرض باإلساءة 
إل���ى معتقداتن���ا االس���امية 
واملساس بأمهات املؤمنني وآل 
الكرام وكل  البيت والصحابة 
ما يستهدف وحدتنا االسامية 
وبث بذور الفتنة الطائفية في 

املجتمع.
وأوضح الروضان ان مجلس 

ال���وزراء كلف اجلهات املعنية 
باستكمال جهودها وخطواتها 
اجلادة حيال هذا األمر متهيدا 
التخ���اذ االجراءات املناس���بة 
في ش���أنه. وق���ال ان املجلس 
استعرض فحوى االتصال الذي 
اجراه كل من سمو رئيس مجلس 
الوزراء الش���يخ ناصر احملمد 
ونائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير اخلارجية الشيخ د.محمد 
الصباح مع كل من رئيس الوزراء 
البحرين صاحب  في مملك���ة 
الس���مو األمير الشيخ خليفة 
بن س���لمان آل خليفة ووزير 
اخلارجية الشيخ خالد بن أحمد 
آل خليفة حيث عبرا خال هذين 
االتصالني عن استنكار وإدانة 
الكويت للمخططات االرهابية 
التي استهدفت امن واستقرار 
مملك���ة البحري���ن الش���قيقة 
وتأييد الكوي���ت ووقوفها مع 
البحرين الشقيقة وما  مملكة 
اتخذته م���ن اجراءات إلحباط 
هذه املخططات االجرامية التي 
استهدفت املساس باألمن الوطني 
وتضامن الكويت قيادة وشعبا 
مع مملكة البحرين الش���قيقة 
م���ن أجل احلفاظ عل���ى أمنها 
وسيادتها واستقرارها مؤكدا 
على ان امن وسامة دول مجلس 
التعاون لدول اخلليج العربية 
كل ال يتجزأ ومتنى املجلس دوام 
االستقرار والتقدم واالزدهار 
ململكة البحرين وشعبها الشقيق 
في ظل القيادة احلكيمة جلالة 
امللك حمد بن عيسى بن سلمان 

آل خليفة.
ثم بحث املجلس الش���ؤون 
التقارير  السياسية في ضوء 
املتعلق���ة مبجم���ل التطورات 
الراهنة على الساحة السياسية 
العرب���ي  عل���ى الصعيدي���ن 

والدولي.

الكويت هنأت طاجيكستان وكوريا الديموقراطية وإمارة أندورا بأعيادها الوطنية

هنأ األمير وولي العهد والمواطنين والمقيمين واألمة اإلسالمية بعيد الفطر المبارك

إس�اءات المتهم الهارب ياسر الحبيب خروج مرفوض عن تعاليم ديننا الحنيف بجميع مذاهبه وطوائفه

السفير حسني بحر العلوم

ولي العهد استقبل المبارك
ومحمد الصباح والفهد والخالد

بحر العلوم يهنئ القيادة السياسية بالعيد

»السكنية«: توزيع 8638 قسيمة
خالل األشهر الستة المقبلة

مبناسبة حلول عيد الفطر السعيد، أعرب سفير جمهورية العراق 
لدى الكويت محمد حس���ني محمد بحر العلوم، عن أطيب التهاني 
القلبية وأصدق التبريكات الى صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد وسمو ولي العهد الش���يخ نواف األحمد، ورئيس مجلس 
األمة جاسم اخلرافي، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر 
احملمد وأعضاء مجلس األمة والوزراء والش���عب الكويتي، داعيا 
املولى القدير ان يعيد هذه املناسبة السعيدة املباركة على الكويت 
أميرا وحكومة وش���عبا، وعلى أمتينا العربية واإلسامية باخلير 
واالزده���ار والبركات، متمنيا لعاقات بلدينا الش���قيقني الكويت 
والعراق التطور والرقي واالزدهار. كما هنأ الس���فير بحر العلوم 
أبناء اجلالية العراقية املقيمة في الكويت والبعثات الديبلوماسية 
املعتمدة واجلاليات العربية واإلسامية في الكويت الشقيقة بهذه 
املناس���بة الس���عيدة، داعيا العلي القدير ان يعيدها على اجلميع 

باليمن والبركات.

محمد الصباح تسلم رسالة خطية
من نظيره النرويجي

استقبل س����مو ولي العهد الشيخ نواف األحمد 
ف����ي ديوانه بقصر الس����يف صب����اح أمس رئيس 
مجلس الوزراء باإلنابة ووزير الدفاع الشيخ جابر 

املبارك.
كما اس����تقبل س����موه في ديوانه بقصر السيف 
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ 
د.محمد الصباح ونائب رئيس الوزراء للش����ؤون 
االقتصادية ووزير الدولة لش����ؤون التنمية ووزير 

الدولة لش����ؤون اإلسكان الشيخ أحمد الفهد ووزير 
الداخلية الفريق ركن الشيخ جابر اخلالد.

واستقبل سمو ولي العهد في ديوانه بقصر السيف 
أمس س����فير مملكة بلجيكا الصديقة لدى الكويت 
السفير داميان اجنيلي وذلك مبناسبة توليه مهام 
عمله اجلديد كس����فير لباده. حضر املقابلة رئيس 
ديوان سمو ولي العهد الشيخ مبارك الفيصل ومدير 

مكتب سمو ولي العهد د.فهد املصيريع.

ال��وزراء  تلق��ى نائ��ب رئي�����س مجل��س 
ووزي��ر اخلارجي��ة الشيخ د.محم��د الصب��اح 
رس���الة خطية من وزي�����ر خارجي��ة مملك��ة 

النروي����ج جون�����اس غ�ار س���ت��ور تتعل��ق 
بالعاقات الثنائية بني البلدين وبحث س���بل 

تطويرها.

 أعلنت املؤسسة العامة للرعاية السكنية أمس 
عن جدول توزيعات القسائم لألشهر الستة املقبلة 
والتي تشمل 8638 وحدة سكنية في مدن جابر األحمد 

وصباح االحمد والقيروان.
وق����ال نائ����ب املدير الع����ام لش����ؤون الطلبات 
والتخصيص في املؤسس����ة صبحي املا ل� »كونا« 
ان التوزيع����ات هي األكبر من نوعها التي تقوم بها 
املؤسسة حيث يبلغ عدد عمليات التوزيع 26 عملية 
تبدأ في 21 من الش����هر اجل����اري حتى 25 ابريل من 
السنة املقبلة. وأضاف ان عمليات التوزيع ستكون 
على املخطط موضحا ان املؤسسة حددت أولويات 

الدخول بالقرعة في مدينة جابر األحمد حتى تاريخ 
30 سبتمبر 1994 ومدينة صباح األحمد حتى تاريخ 
31 ديس����مبر 2000 والقيروان حتى تاريخ 31 يناير 
1994. وذكر ان هذه اخلطوة التي انتهجتها املؤسسة 
متت بناء عل����ى توجيهات من نائب رئيس مجلس 
الوزراء للشؤون االقتصادية ووزير الدولة لشؤون 
التنمية ووزير الدولة لشؤون اإلسكان الشيخ احمد 
الفهد. وأضاف ان عملية التوزيعات تأتي كجزء من 
خطة التنمية التي تسعى املؤسسة الى تنفيذها آما 
ان تساهم هذه اخلطوة في عملية تسريع حصول 

املواطنني على السكن وتقليل فترة االنتظار لهم.

التقى سفير بلجيكا الجديد لدى الكويت

في مدن جابر األحمد وصباح األحمد والقيروان

جدول بالتوزيعات المقترحة لقسائم »صباح األحمد � جابر األحمد � القيروان« بإجمالي 8638 قسيمة
القرعةاالحتياطتوزيع البطاقاتاإلعالنالعددقطعةالمنطقة

152010/9/192010/9/21 وB3542010/9/142010/9/16صباح األحمد

222010/9/262010/9/28 وN13212010/9/202010/9/23جابر االحمد

292010/10/32010/10/5 و3702010/9/272010/9/30�القيروان

62010/10/102010/10/12 وB3742010/10/42010/10/7صباح األحمد

132010/10/172010/10/19 وN13192010/10/112010/10/14جابر األحمد

202010/10/242010/10/26 وB3312010/10/182010/10/21صباح األحمد

272010/10/312010/11/2 وN13172010/10/252010/10/28جابر األحمد

32010/11/72010/11/9 وB3222010/11/12010/11/4صباح األحمد

242010/11/282010/11/30 وN13382010/11/232010/11/25جابر األحمد

12010/12/52010/12/7 وB3472010/11/292010/12/2صباح األحمد

82010/12/132010/12/15 وN33242010/12/62010/12/9جابر األحمد

162010/12/202010/12/22 وE3272010/12/142010/12/19صباح األحمد

232010/12/272010/12/29 وN33392010/12/212010/12/26جابر األحمد

32011/1/52011/1/9 وE3252010/12/272011/4صباح األحمد

102011/1/122011/1/16 وN33562011/1/52011/1/11جابر األحمد

172011/1/192011/1/23 وE3292011/1/122011/1/18صباح األحمد

242011/1/262011/1/30 وN33452011/1/192011/1/25جابر األحمد

12011/2/32011/2/7 وE3212011/1/312011/2/2صباح األحمد

92011/2/132011/2/15 وE3222011/2/82011/2/10صباح األحمد

172011/2/222011/2/28 وE3232011/2/162011/2/21صباح األحمد

22011/3/62011/3/8 وD3622011/3/12011/3/3صباح األحمد

102011/3/142011/3/16 وD3492011/3/92011/3/13صباح األحمد

202011/3/222011/3/24 وD3482011/3/172011/3/21صباح األحمد

292011/3/312011/4/4 وD3512011/3/282011/3/30صباح األحمد

102011/4/122011/4/14 وD3492011/4/62011/4/11صباح األحمد

192011/4/212011/4/25 وD3482011/4/182011/4/20صباح األحمد


