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»السكنية« توزع بطاقات القرعة للدفعة الثانية من قسائم املطالع )إن 1(محليات
وزعت املؤسسة العامة للرعاية السكنية بطاقات دخول القرعة للدفعة الثانية من القسائم احلكومية بالضاحية 
)ان 1( مبشروع جنوب املطالع على املواطنني أصحاب الطلبات االسكانية حتى 16 سبتمبر 2009. وقالت 
املؤسسة في بيان صحافي إن الضاحية )ان 1( تشتمل على 302 قسيمة مبساحة 400 متر مربع، مبينة أنها 
خصصت أمس  اخلميس ويوم األحد املقبل موعدين لتوزيع بطاقات القرعة لقسائم جنوب املطالع. وأضافت 
أنها حددت يوم االثنني املقبل موعدا لتوزيع بطاقات االحتياط لدخول القرعة في متام الساعة التاسعة صباحا 
كما حددت يوم االربعاء املقبل موعدا إلجراء القرعة على هذه القسائم في مسرح مبنى املؤسسة بجنوب السرة.

النواف أشاد بنتائج التمرين ودوره في تأهيل الطلبة

األمير هنأ رئيسي أفريقيا الوسطى ورومانيا بالعيد الوطني

»سور اخلليج« جنح في عمليات إجالء
اجلرحى واملصابني والقبض على عناصر العدو

الدوحــة - كونــا: أشــاد 
نائــب رئيس األركان العامة 
للجيش الفريق الركن الشيخ 
عبداهلل النواف بالنتائج التي 
أســفر عنها مترين املشروع 
النهائي )سور اخلليج( لطلبة 
كلية علي الصباح العسكرية 
فــي قطر لتحقيقــه األهداف 

املنشودة.
وقــال الشــيخ عبــداهلل 
لوكالة األنباء الكويتية )كونا( 
على هامش مشاركته في ختام 
مترين )سور اخلليج(: ان هذا 
التمرين يعتبر من التمارين 
»املهمــة« في تأهيــل الطلبة 
الضبــاط وصقــل معرفتهم 
العسكرية من خالل تطبيق 
مــا تعلمــوه خالل ســنوات 
الكلية بشكل  دراســتهم في 

واقعي ومباشر.
وأضــاف »ان مــا رأيناه 
في ختام فعاليــات التمرين 
من مهارات وإجنازات لهؤالء 
الطلبة الضباط يعتبر إجنازا 
قيما يحســب لهــذا التمرين 
املتميــز وللقائمــن عليه«، 
معربا عن أمله في أن تتكرر 
مثل هذه التمارين مبا ينعكس 
ايجابيا علــى تطوير قدرات 

املشاركن فيها.
وثّمن اجلهود التي بذلت 
التمريــن، معربــا  إلجنــاح 
عــن ثقته بأن هــذا التمرين 
سيســهم في زيادة التقارب 
بن البلدين الشقيقن الكويت 
وقطر وسيخلق فرصا كبيرة 
لتبادل اآلراء في األمور ذات 
االهتمام املشترك واكتساب 

اخلبرات املتميزة.
وقال انه نقل للمسؤولن 

القطرين وعلى رأسهم وزير 
الدولة لشؤون الدفاع د. خالد 
بــن محمد العطيــة ورئيس 
املســلحة  القــوات  أركان 
القطرية الفريق الركن طيار 
غامن بن شاهن الغامن حتيات 
نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير الدفاع الشــيخ خالد 
اجلراح ورئيس األركان العامة 
للجيش الفريق الركن محمد 
خالد اخلضر على استضافة 
التمرين الذي ينفذ باملشاركة 
مــع كليــة أحمد بــن محمد 

العسكرية في قطر.
وأكد حرص الكويت على 
تعزيــز التعاون العســكري 
مــع دولة قطر مبا يصب في 
مصلحة البلدين والشــعبن 
الشــقيقن، داعيا إلى املزيد 
من التعاون بن كليتي علي 
العســكرية وأحمد  الصباح 
بــن محمد العســكرية لنقل 
اخلبرات املتميزة واالستفادة 

من التجارب الناجحة.

الطلبــة  وكانــت دفعــة 
الضباط الـ 44 من كلية علي 
الصباح العسكرية بالكويت 
قد انهت اليوم اخلميس يومها 
اخلتامــي في مترين )ســور 
اخلليج( فــي كلية أحمد بن 
محمد العسكرية واملتمثل في 
فرضيــة )القتال في املناطق 
املبنية(، وذلك بحضور رئيس 
أركان القوات املسلحة القطرية 
ونائب رئيس االركان العامة 
للجيــش الكويتي وعدد من 
القطــري  قيــادات اجليــش 

واجليش الكويتي.
وقام الطلبة بتطبيق هذه 
الفرضيــة على أرض الواقع 
من خالل تطويــق واقتحام 
وتطهيــر املبانــي وعمليات 
إجــالء اجلرحــى واملصابن 
والقبض على عناصر العدو 
بعــد أن قــدم آمــر فصيــل 
االقتحام من الطلبة الضباط 
شرحا نظريا وموجزا للعملية 

من خالل الطاولة الرملية.

بعث صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد ببرقية 
تهنئــة إلــى الرئيس كالوس 
يوهانيــس رئيــس رومانيا 
الصديقــة عبــر فيها ســموه 
عن خالص تهانيه مبناســبة 
العيــد الوطني لبالده متمنيا 
له موفور الصحــة والعافية 
وللبلــد الصديق دوام التقدم 

واالزدهار.
وبعــث ســمو ولــي العهد 

الشــيخ نواف األحمد ببرقية 
تهنئــة إلى الرئيــس كالوس 
يوهانيــس رئيــس رومانيــا 
الصديقة ضمنها سموه خالص 
تهانيه مبناسبة العيد الوطني 
لبالده راجيا له موفور الصحة 

والعافية.
كما بعث سمو الشيخ جابر 
املبارك رئيس مجلس الوزراء 

ببرقية تهنئة مماثلة. 
كمــا بعث صاحب الســمو 

األمير الشــيخ صباح األحمد 
ببرقيــة تهنئــة إلــى الرئيس 
فاوستن اركاجن تواديرا رئيس 
جمهوريــة أفريقيا الوســطى 
الصديقــة عبــر فيها ســموه 
عن خالص تهانيه مبناســبة 
العيد الوطني لبالده متمنيا له 
موفور الصحة والعافية وللبلد 
الصديق دوام التقدم واالزدهار.
وبعــث ســمو ولــي العهد 
الشــيخ نواف األحمد ببرقية 

تهنئة إلى الرئيس فاوســتن 
اركاجن تواديرا رئيس جمهورية 
الوســطى الصديقة  أفريقيــا 
ضمنها سموه خالص تهانيه 
مبناسبة العيد الوطني لبالده 
راجيــا لــه موفــور الصحــة 

والعافية.
كما بعث سمو الشيخ جابر 
مبــارك احلمد الصباح رئيس 
مجلس الوزراء ببرقية تهنئة 

مماثلة.

جانب من مترين »سور اخلليج«

الكويت حريصة 
على تعزيز التعاون 
العسكري مع قطر 

مبا يصب في 
مصلحة البلدين 

والشعبني

متثيل الديبلوماسيني 
املبتعثني كان »متميزاً 

وفعااًل« في حضور 
اللجان واالجتماعات 

اخلاصة

خالل حفل تكريم أُقيم في مقر المندوبية على شرف الديبلوماسيين

العتيبي: أداء املبتعثات اإلناث رائع
وال يقل عن أداء الذكور

نيويــورك ـ كونــا: أعــرب 
لــدى األمم  الدائــم  مندوبنــا 
املتحدة الســفير منصور عياد 
العتيبي عن ســعادته الزدياد 
عــدد املبتعثات االناث في هذه 
السنة مشيرا الى ادائهن الرائع 

الذي ال يقل عن أداء الذكور.
جاء ذلــك في كلمــة ألقاها 
الســفير العتيبي خــالل حفل 
تكرمي اقيم فــي مقر املندوبية 
علــى شــرف الديبلوماســين 
الكويتين املشاركن في أعمال 
الدورة الـــ 71 للجمعية العامة 

في مختلف جلانها.
وأشاد باملشاركة املتميزة في 
اعمال الدورة واجلهود املبذولة 
خالل املهمــة التي أوكلتها لهم 
وزارة اخلارجية واسفرت عن 
مخرجــات ايجابية مضيفا انه 
يجــب عليهــم قبل تســليمهم 
شــهادات التقديــر ان يعملــوا 
جاهدين على رفع اسم الكويت 
عاليا في كل احملافل وتقدميها 

بأسمى صورة. وفي السياق اكد 
العتيبي في تصريح خاص لـ 
»كونــا« عقب احلفل ان متثيل 
الديبلوماســين املبتعثن كان 
»متميــزا وفعــاال« في حضور 
اللجان واالجتماعات اخلاصة 
باجلمعية العامة ومجلس األمن.

وأعرب العتيبي عن سعادته 
بهذه العادة السنوية التي يتم 
مــن خاللها ابتعــاث مجموعة 
من الديبلوماســين من وزارة 

الكويــت  اخلارجيــة لتمثيــل 
وكسب خبرة جديدة بطبيعة 
عمل مختلفة وغنية من حيث 

املعلومات واخلبرات.
وشــدد املندوب الدائم على 
اهمية هذه املشاركة ملا حتمله 
من استفادة وخبرة متميزة على 
الصعيدين املهني والشخصي 
متمنيــا للمشــاركن التوفيق 
في املهام التي ستوكل لهم في 
املستقبل ان كانت في الوزارة 
او متثيــل الدولــة فــي احدى 

السفارات.
ومن جانبه تقدم السكرتير 
األول رفاعــي عواض املطيري 
في تصريح مماثــل لـ »كونا« 
بالشــكر اجلزيل الى الســفير 
منصور العتيبي على ما بذله 
من جهود كبيرة ســاهمت في 
جناح مشاركتهم في الدورة الـ 
71 للجمعية العامة لألمم املتحدة 
وأعضاء البعثة على جهودهم 

املبذولة.

 السفير منصور العتيبي مع املكرمني

الكريوين: اختيار الوزراء يكون على أساس الكفاءة

اصــدر جتمــع دواويــن 
الكويــت بيانا هنــأ فيه أهل 
الكويت والنــواب باملجلس 
اجلديــد واعرب عن امله في 
ان يكون التشكيل احلكومي 
يتناسب مع نتائج االنتخابات 

جاء فيه:
مــرة أخــرى يثبــت أهل 
الكويت حسا ووعيا عالين 
من املســؤولية واالحساس 
بالواجــب وحب الوطن حن 
اندفعــوا بكثافــة الفتــة إلى 
صناديق االقتراع اســتجابة 
الســمو  صاحــب  لدعــوة 
األميــر فــي مرســوم احلــل 
بالعودة إلى الشــعب مصدر 
السلطات للتعبير عن آرائهم 
فــي تظاهــرة دميوقراطيــة 
اتســمت بالرقي والوعي في 
ظل ظــروف إقليميــة بالغة 
الدقة واحلساســية الختيار 
ممثليهم لتشكيل مجلس أمة 
مبستوى الظروف والتحديات 
وما قد يسفر عنها من تطورات 
وانعكاســات علــى املنطقة 
بشــكل عــام ومواجهتها من 
خالل برملان فاعل ومسؤول 
من حيث الرقابة والتشريع.

وإحلاقا لرســالة التجمع 
بتاريــخ  الكويــت  ألهــل 
31/10/٢016 والذي استنهض 
التجمــع فيه همم عموم أهل 
الكويــت االســتجابة لدعوة 
ونداء سمو األمير وممارسة 
دورهــم وحقهم فــي اختيار 
ممثليهم، فإن جتمع دواوين 
الكويــت يتقــدم مــن مقــام 
صاحب السمو االمير بالتهنئة 
ملا أسفرت عنه نتائج العملية 
االنتخابيــة، ويعــرب عــن 
خالص تقديره وامتنانه إلى 
عموم أهل الكويت ملا أظهروه 
للعالــم من إحســاس رفيع 
باملسؤولية واستجابة رائعة 
السامية،  ومتطورة للدعوة 
فأطلقوا العنان الختياراتهم 
على النحو الــذي جاءت به 
نتائــج اختياراتهم ودفعهم 
بتوليفــة طيبــة مــن الدماء 
اجلديدة والطاقات الشــابة، 
واخلبرات البرملانية السابقة 
بتشكيلة واعدة من نواب األمة 
لتمارس دورها في التشريع 
والرقابة واحملاسبة في كل ما 
فيــه خير ومصلحة الكويت 

وشعب الكويت. 

والتجمــع إذ يعــرب عن 
تهنئته ومباركته جلميع نواب 
األمة لنيلهم الثقة الغالية من 
شعب الكويت ليدعو اهلل أن 
ميدهم بعونه وتوفيقه في كل 
ما فيه خير الكويت واضعن 
مصلحتها فوق أي مصلحة 
أو منفعــة أو اعتبــار فبذلك 
فقط تتطــور األمم وتتقدم، 
ضمــن إطــار مــن التعــاون 
املثمر والبناء بن السلطتن 
والتشــريعية،  التنفيذيــة 
واجناز القوانن والتشريعات 
املفيدة للوطن واملواطنن من 
حيث النوع واجلودة ال الكم 
والعدد، كما يأمل التجمع أن 
التشــكيل احلكومي  يكــون 
التطلعات  القادم مبســتوى 
والطموحات ومبا يتناســب 
ونتائج االنتخابات وحتديات 
املرحلة والظروف اإلقليمية.
وفق اهلل اجلميع ملا فيه 
الكويــت،  خيــر ومصلحــة 
وحفظ اهلل الكويت وقيادتها 
وشعبها من كل شر ومكروه، 
واحلمــد هلل رب العاملــن.. 
والسالم عليكم ورحمة اهلل 

وبركاته.

جمعيــة  رئيــس  أكــد 
احملامن احملامي ناصر حمود 
الكريوين أن الكويت في ظل 
القيــادة احلكيمــة لصاحب  
السمو األمير الشيخ صباح 
االحمــد وســمو ولــي عهده 
األمن، ترسخ مفهوم الدولة 
الدميوقراطيــة التــي ُتلبــي 
الشــعب وتطلعاته  حاجات 
في غٍد أفضل، وبظهور نتائج 
انتخابات مجلس األمة ٢016 
تكون الكويت قد امتت عرسها 
الدميوقراطي الذي نرجو أن 
يكون باكورة مستقبل زاخر 
بالعطاء ملا فيه خير الكويت 
وشعبها. كما هنأ سمو الشيخ 
جابر املبارك بصدور املرسوم 
االميــري بتعيينــه رئيســا 
ملجلس الــوزراء، مؤكدا انه 

يراقب عــن كثب التشــكيل 
الوزاري اجلديد، والذي يجب 
ان يكــون قائما على اختيار 
اخلبرة والكفاءة في مجاالت 
العمــل. وأن يعلي من قيمة 
اخلبرة، واختيــار االصلح، 
الرؤى،  واالحتفاء بأصحاب 
واالستراتيجيات املدروسة، 
ويستجيب للوائح املنظمة، 

وملواد الدستور الكويتي.
وقــال الكريوين نثق في 
ان القيــادة السياســية لــن 
تخــذل املواطن الذي يحدوه 
األمــل والتفاؤل فــي اختيار 
رجــاالت ووزراء محنكــن، 
والسيما من الشباب املتسلح 
بالعلم واملعرفة، واملتحمس 
خلدمة الكويت في فترة مهمة 
مــن تاريخهــا، وليــس ذلك 

مبستغرب على قيادة تقيس 
نبض الشارع، وتلبي حاجاته، 
فكويــت احلاضــر آن لها ان 
تتبوأ مكانتها خليجيا وعربيا 
ودوليا، ولن يتحقق لها ذلك 
دون جهــاز تنفيــذي ميتلك 
ادواته من حيــث التخطيط 
والتنفيذ، وصــوال لتحقيق 
الرؤية الثاقبة التي اعلى من 
شأنها صاحب السمو االمير 
الشيخ صباح االحمد، الذي لم 
يدخر جهدا إلصدار توجيهاته 
على كافة االصعدة لتمارس 
كافة الوزارات الدور املنوط 
بها، وحتقق الغاية املرجوة 
منها، لتعبر ســفينة الوطن 
كل ما قد يعترض مسيرتها 
من معوقات، لتبقى الكويت 
واحة امن وامان واستقرار.

فهد املعجل

ناصر الكريوين

اختيارات أهل 
الكويت جاءت 

بتوليفة طيبة
من الدماء 

اجلديدة والطاقات 
الشابة

التجمع هنأ النواب لنيلهم ثقة الشعب

»دواوين الكويت«: نأمل أن يكون التشكيل  احلكومي 
مبستوى التطلعات ويتناسب مع نتائج االنتخابات


