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»الدفاع« احتفلت بتعيني خالد اجلراح رئيساً لألركان

املويزري بحث تخصيص أراضٍ لـ »اإلسكان« اليوم

اقامت وزارة الدفاع مراسم تعيني الفريق الركن خالد اجلراح الصباح 
رئيسا لالركان العامة للجيش تنفيذا للمرسوم االميري الصادر من 

صاحب السمو االمير القائد االعلى للقوات املسلحة الشيخ صباح 
االحمد وبحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ 
احمد اخلالد. والقى الشيخ احمد اخلالد خالل مراسم التعيني كلمة 

هنأ فيها رئيس االركان العامة للجيش على الثقة الغالية التي اوالها 
اياه صاحب السمو االمير متمنيا له التوفيق والنجاح في مهام عمله 

باملنصب اجلديد. الى ذلك استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير 
الدفاع الشيخ احمد اخلالد في مكتبه بقصر السيف ظهر امس وزير 

الدفاع لدى جمهورية ايطاليا جامباولو دي باوال والوفد املرافق له وذلك 
مبناسبة زيارته للبالد. حيث مت خالل اللقاء تبادل االحاديث الودية بني 
اجلانبني ومناقشة االمور واملواضيع ذات االهتمام املشترك السيما في 
مجال تبادل اخلبرات العسكرية وسبل تعزيزها وتطويرها بني البلدين 

الصديقني ومت بحث املستجدات على الساحتني االقليمية والدولية.

اعلن وزير الدولة لشؤون االسكان ووزير 
الدولة لشؤون مجلس االمة شعيب املويزري انه 

سيعقد اليوم اجتماعا مشتركا مع وزير النفط 
هاني عبدالعزيز حسني ووزير الكهرباء واملاء 

ووزير الدولة لشؤون البلدية عبدالعزيز االبراهيم 
ملناقشة تخصيص اراض للمؤسسة العامة للرعاية 

السكنية.
وأكد الوزير املويزري في تصريح لـ »كونا« 

اهتمام سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر 
املبارك وأعضاء احلكومة بحل مشكلة تراكم 
طلبات املواطنني لدى املؤسسة العامة للرعاية 

السكنية للحصول على وحدة سكنية.
وقال ان االجتماع سيتطرق الى كل ما يتعلق 

بتخصيص اراض للمؤسسة العامة للرعاية 
السكنية لتمكينها من توفير وحدات سكنية يتم 

توزيعها على املستحقني ممن تقدموا بطلبات 
للمؤسسة للحصول على بيت او قسيمة.

وأضاف ان االجتماع يأتي ضمن اطار سبل تعزيز 
التعاون بني اجلهات احلكومية املعنية لتوفير 

االراضي وتخصيصها للمؤسسة العامة للرعاية 
السكنية لتجهيزها كوحدات سكنية متهيدا 

لتوزيعها على املستحقني.

اخلالد ميثّل األمير في قمة توصيل العالم العربي في الدوحة اليوم

مجلس الوزراء يعتمد 3 مفوضني في هيئة سوق املال
ويقبل تبرع »الوطني« لبناء مركز ألمراض الدم وسرطان األطفال

على ان يحمل املركز اسم »مركز 
بنك الكويت الوطني التخصصي 
ألمراض الدم وسرطان األطفال«.

وقد عبر املجلس عن ش����كره 
الكرمية  املب����ادرة  وتقديره لهذه 
وما جتس����ده من روح املشاركة 
االيجابي����ة والعطاء ل����كل ما فيه 
مصلحة الكويت ورفعة ش����أنها، 
متمنيا لبنك الكويت الوطني املزيد 

من التق���دم والنج�اح.
كم����ا بحث املجلس الش����ؤون 
التقارير  السياس����ية في ض����وء 
املتعلقة مبجمل التطورات الراهنة 
ف����ي الس����احة السياس����ية على 

الصعيدين العربي والدولي.

ثم استعرض املجلس القرارات 
الص����ادرة ع����ن املجل����س األعلى 
للتخطي����ط والتنمية أرقام )1. 2. 
3. 4. 5( الص����ادرة عن االجتماع 
املشترك ملجلس الوزراء واملجلس 
األعلى للتخطي����ط والتنمية رقم 
)3/2011( املنعقد بتاريخ 3 يوليو 
2011 وق����رر املجل����س املصادقة 
عليها. كما ق����رر املجلس املوافقة 
على قبول التبرع املقدم من بنك 
الكويت الوطني مببلغ أربعة ماليني 
دينار لغرض بناء مركز تخصصي 
المراض الدم وس����رطان األطفال 
بحيث يكون مرتبطا كتوسعة ملركز 
بنك الكويت الوطني التخصصي 

الوزراء اجتماعه  عقد مجلس 
االس����بوعي ظهر امس في قصر 
السيف برئاس����ة رئيس مجلس 
الداخلية  الوزراء باإلنابة ووزير 

الشيخ احمد احلمود.
وبعد االجتم����اع صرح نائب 
رئي����س مجلس ال����وزراء ووزير 
اخلارجية ووزير الدولة لشؤون 
مجل����س الوزراء الش����يخ صباح 
اخلالد مبا يلي: اطلع املجلس في 
الرسائل  مس����تهل اجتماعه على 
التي تلقاها صاحب السمو األمير 
من كل م����ن الرئيس بوني ياييي 
رئيس جمهورية بنني والرئيس 
أملاربيك اتامباييف رئيس جمهورية 
قيرغيزيا واملستش����ار مصطفى 
عبداجلليل رئيس املجلس الوطني 
االنتقالي في ليبيا والتي تناولت 
العالقات الثنائية الطيبة القائمة 
بني الكويت وهذه الدول الصديقة 
والش����قيقة وس����بل تنميتها في 

مختلف املجاالت وامليادين.
كما اطلع املجلس على الرسالة 
املوجهة لصاحب الس����مو األمير 
من أحمد أي����وب اوزجول رئيس 
التركية  ادارة املؤسس����ة  مجلس 
واملتضمنة الدعوة للمشاركة في 
منتدى اسطنبول السياسي العاملي 
2012 واملقرر عقده في اسطنبول 
خالل الفترة من 17 الى 18 مايو 2012 
والذي تنظمه املؤسس����ة التركية 

حتت شعار »بناء عالم جديد«.
ثم أحيط املجل����س علما بأمر 
صاحب السمو األمير بشأن تكليف 
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير 
اخلارجية ووزير الدولة لشؤون 
مجلس الوزراء الشيخ صباح اخلالد 
للمشاركة في قمة توصيل العالم 
العربي واملقرر عقدها في العاصمة 
القطرية الدوحة اليوم وملدة يومني 

نيابة عن سموه ومتثيله فيها.
وبناء على عرض وزير التجارة 
والصناعة أنس الصالح فقد اعتمد 
الوزراء مشروع مرسوم  مجلس 
بتعي����ني ثالثة مفوضني في هيئة 
سوق املال للمدة املتبقية من عمر 
مجلس ادارة الهيئة وهم: باس����ل 
أحمد الهارون، د.فيصل عبدالوهاب 

الفهد، مشعل مساعد العصيمي.
وقد رف����ع املجلس مش����روع 
املرسوم الى صاحب السمو األمير 

متمنيا لهم النجاح والتوفيق.

الشيخ أحمد احلمود والشيخ أحمد اخلالد والشيخ صباح اخلالد ومصطفى الشمالي خالل االجتماع

الشيخ احمد اخلالد والفريق الركن خالد اجلراح خالل مراسم التعيني

األمير استقبل ولي العهد والسعدون 
واحلمود واخلالد ورئيس األركان 

ووزير الدفاع اإليطالي

ولي العهد استقبل السعدون 
واحلمود واخلالد و وزير الدفاع 

ورئيس األركان

الفضالة: بريطانيا طلبت دعم 
الكويت لتحديد هوية بدون 

يقيمون فيها بصورة غير شرعية

اس���تقبل صاحب السمو االمير الشيخ صباح االحمد بقصر 
السيف صباح امس سمو ولي العهد الشيخ نواف االحمد.

كما اس���تقبل س���موه رئيس مجلس االمة احمد السعدون. 
واستقبل سموه بقصر السيف امس رئيس مجلس الوزراء باالنابة 
ووزير الداخلية الشيخ احمد احلمود. كما استقبل سموه نائب 
رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ احمد اخلالد حيث 
قدم لسموه الفريق الركن خالد اجلراح وذلك مبناسبة تعيينه 
رئيسا لالركان العامة للجيش. وحضر املقابلة نائب وزير شؤون 
الديوان االميري الشيخ علي اجلراح. هذا واستقبل صاحب السمو 
االمير الش���يخ صباح االحمد وزير الدف���اع بجمهورية ايطاليا 
االدميرال جامباولو دي باوال والوفد املرافق مبناس���بة زيارته 
للبالد. وحضر املقابلة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع 
الشيخ احمد اخلالد ونائب وزير شؤون الديوان االميري الشيخ 
علي اجلراح.  إلى ذلك، أعلن رئيس الهيئة اخليرية اإلس���المية 
العاملية د.عبداهلل املعتوق ان صاحب الس���مو األمير الش���يخ 
صباح األحمد قد تبرع باس���م س���موه وباسم أسرة آل الصباح 
الك���رام مببل���غ 5 ماليني دوالر إلغاثة املتضررين من الش���عب 
السوري الشقيق دعما للحملة الشعبية التي دعت اليها الهيئة 
بالتعاون مع تلفزيون الكويت وذلك انطالقا من تأكيد الكويت 
الدائم ألهمية الوقوف الى جانب الش���عوب الشقيقة والصديقة 
وهو ما يؤكد النظرة اإلنس���انية واملشاركة الوجدانية للشعب 
الكويتي وقيادته جلميع احملتاجني من أبناء الش���عوب وهو ما 
جب���ل عليه أهل الكويت في إغاثة املنكوب ومس���اعدة احملتاج. 
ودعا د. املعتوق أهل الكويت الكرام الى املش���اركة في دعم تلك 

احلملة االغاثية لألشقاء في سورية.
هذا ويتفضل صاحب الس���مو األمير الش���يخ صباح االحمد 
فيشمل برعايته وحضوره »املؤمتر البرملاني الثامن عشر لالحتاد 
البرملاني العربي« وذلك في متام الساعة العاشرة والنصف من 

صباح اليوم وذلك بفندق الشيراتون.

استقبل سمو ولي العهد الشيخ  نواف االحمد في ديوانه 
بقصر السيف امس رئيس مجلس االمة احمد السعدون.

كما استقبل س���موه بقصر السيف امس رئيس مجلس 
الوزراء باالنابة ووزير الداخلية الشيخ احمد احلمود.

واستقبل سمو ولي العهد بقصر السيف امس نائب رئيس 
مجل���س الوزراء ووزير اخلارجية ووزير الدولة لش���ؤون 

مجلس الوزراء الشيخ صباح اخلالد.
كما اس���تقبل سمو ولي العهد الش���يخ نواف االحمد في 
ديوانه بقصر الس���يف امس نائب رئي���س مجلس الوزراء 
ووزير الدفاع الش���يخ احمد اخلال���د وبرفقته الفريق ركن 
الشيخ خالد اجلراح وذلك مبناسبة تعيينه رئيسا لالركان 

العامة للجيش.

بح���ث رئيس اجلهاز املركزي ملعاجل���ة أوضاع املقيمني 
بصورة غي���ر قانونية صالح الفضالة م���ع وفد من وزارة 

الداخلية البريطانية أمس سبل التعاون بني اجلانبني.
وقال الفضالة ف���ي تصريح ل� »كونا« عقب االجتماع ان 
الوف���د البريطاني طلب مس���اعدة الكويت في حتديد هوية 
األشخاص الذين يدخلون الى اململكة املتحدة مدعني انهم من 

فئة البدون ويقيمون فيها بصورة غير شرعية.
واضاف ان الوفد ذكر ان عدد هؤالء األشخاص شهد ارتفاعا 
خ���الل الفترة املاضية حيث دخ���ل منهم نحو 450 فردا الى 

بريطانيا خالل العامني املاضيني.
وقال الوفد انه في حال حتديد جنسية هؤالء األشخاص 
فإنه سيتم مخاطبة دولهم املعنية من أجل إعادتهم اليها في 
إطار االتفاقيات الثنائية املوقعة معها في هذا الشأن، مشددا 
على انه لن يتم إعادة أي شخص الى الكويت من دون املوافقة 
املسبقة للسلطات فيها. وأعرب الوفد البريطاني عن أمله في 

التوقيع على اتفاقية مع الكويت بهذا الشأن.
من جانبه، أكد الفضالة استعداد اجلهاز املركزي ملعاجلة 
أوضاع املقيمني بصورة غير قانونية للتعاون مع السلطات 
البريطانية وتزويدها بخبراته الفنية في هذا املجال، مضيفا 
ان توقي���ع اي اتفاقي���ة دولية هو م���ن اختصاص وزارتي 

اخلارجية والداخلية.

متر الذكرى السادسة على تولي صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد، حفظه اهلل ورعاه، مقاليد احلكم، وبهذه املناسبة 
العزيزة على قلوبنا جميعا يطيب لي ان ارفع اسمى التهاني 
والتبريكات الى س���موه، حفظه اهلل، متمنيا من اهلل ان ميد 
سموه وولي عهده األمني الشيخ نواف األحمد بالصحة والعافية 
وان يحفظهما من كل مكروه وس���وء وان يطيل اعمارهما وان 
يدمي علينا نعمة األمن واألمان ويحفظ أسرة اخلير وكويتنا 
من كل سوء، وبهذه املناسبة اهدي صاحب السمو األمير هذه 

األبيات اخلارجة من القلب الى القلب.
يا رب عسى أيامك سرور وسعادي

البار ويالقايد  الديرة  راعي  يا 
باملبادي ملتزم  اللي  املخلص  يا 

االنظار لك  تنجذب  امللّمة  وقت 
لك راي نادر نابع )ن( عن قيادي

مبني على علم )ن( ومبني على افكار
رايك سديد ودامي )ن( به رشادي

من حكمتك تنهل ترى كل االقطار
تاريخك مشرف ودوم )ن( تنادي

اتنادي بتوحيد صف كل االخيار
العبادي بني  التفريق  ودك  ما 

ايعيش بعمار العالم  ودك جميع 
وركادي وحزم  بحنكة  حكمتنا 

الدار قايد  يا  بعيناك  وحطيتنا 
البالدي الشعب حب  رسخت بني 

وكل الشعب حبك من اصغار واكبار
اعوام ست )ن( فيهن اخلير بادي

يا رب عسى ايامك طويالت واكثار
يالريادي عزنا  يا  شيخنا  يا 

صباح االحمد يالوفي يا ابن االحرار
سنة وشيعة واحلضر والبوادي

كلنا ترى ندعي لك بسر وجهار
ونرجي الكرمي اللي عليه اعتمادي

وانوار كلها خير  دروبك  يجعل 
ويحفظ عضيدك من جميع االعادي

باالخطار السديدة  نواف ميناك 
ويحفظ كويت اخلير من كل معادي

ويدوم بني الدار كل خير واعمار
وختامها صلوا على خير هادي

املطر فوق األشجار اعداد ما هل 
شعر: هاني النبهان  ٭

سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد مستقبال أحمد السعدونصاحب السمو األمير مستقبال وزير الدفاع االيطالي 

صالح الفضالة خالل لقائه وفد »الداخلية« البريطانية

صاحب السمو األمير مع الشاعر هاني النبهان

حكمتنا بحنكة

هيئة التعليم العسكري احتفلت 
بخريجي دورة األركان الصغرى

احتفلت هيئة التعليم العس����كري في اجليش بتخريج دورة 
األركان الصغرى للضباط األعوان رقم )44( والتي انتسب اليها 
مجموعة من ضباط مملكة البحرين ودولة قطر الشقيقتني برعاية 
وحضور رئيس األركان العامة الفريق الركن خالد اجلراح. وألقى 
الفريق اجلراح كلمة بهذه املناس����بة للخريجني هنأهم فيها على 

النجاح والتخرج في هذا الصرح العلمي املميز.


