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صاحب السمو هنأ األمير وليام: عالقات 
تاريخية وطيدة جتمع البلدين والشعبني

نائب األمير وولي العهد استقبل
رئيس الوزراء وطالل اخلالد وهنأ أمير ويلز

بعث صاحب السمو األمير الشيخ 
نواف األحمد ببرقية تهنئة إلى صاحب 
السمو امللكي األمير وليام أمير ويلز 
أعرب فيها سموه عن خالص التهنئة 
مبناسبة تسميته أميرا لويلز من لدن 
صاحب اجلاللة امللك تشــالز الثالث 
ملك اململكة املتحدة لبريطانيا العظمى 
وإيرلندا الشــمالية، متمنيا ســموه 
لسموه كل التوفيق والسداد في أداء 

واجبات ومهام منصبه الرفيع.
مشيدا ســموه برسوخ العالقات 
التاريخيــة والوطيــدة التــي جتمع 
والبلديــن  الكرميتــني  األســرتني 
والشــعبني الصديقــني ومعبــرا عن 
التطلــع لالرتقاء بها إلى آفاق أرحب 
وأشمل. متمنيا سموه له وافر الصحة 
والعافية وللمملكة املتحدة وشعبها 
الصديق املزيد من التقدم واالزدهار في 
ظل القيادة احلكيمة لصاحب اجلاللة 
امللك تشالز الثالث ملك اململكة املتحدة 
لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية.

استقبل سمو نائب األمير وولي 
العهد الشيخ مشعل األحمد بقصر 
بيــان صباح أمــس رئيس مجلس 
الوزراء سمو الشــيخ أحمد نواف 

األحمد الصباح.
كما استقبل ســمو نائب األمير 
وولي العهد نائــب رئيس مجلس 
الــوزراء ووزيــر الدفــاع ووزيــر 
الداخليــة بالوكالــة الشــيخ طالل 
اخلالد. إلى ذلك، بعث ســمو نائب 
األمير وولي العهد الشــيخ مشعل 
األحمد ببرقيــة تهنئة إلى صاحب 
الســمو امللكــي األمير وليــام أمير 
ويلز ضمنها سموه خالص التهاني 
مبناســبة تسميته أميرا لويلز من 
لــدن صاحب اجلاللة امللك تشــالز 
الثالث ملك اململكة املتحدة لبريطانيا 
العظمى وإيرلندا الشمالية، متمنيا 
لســموه موفور الصحة والسعادة 
ودوام التوفيق في حتقيق املتطلبات 

املهمة ملنصبه الرفيع. سمو نائب األمير وولي العهد الشيخ مشعل األحمدصاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد

رئيس الوزراء هنأ األمير وليام 
مبناسبة تسميته أميرًا لويلز

بعث رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف 
األحمد الصباح ببرقية تهنئة إلى صاحب السمو امللكي 
األمير وليام أمير ويلز ضمنها ســموه خالص التهاني 
مبناسبة تسميته أميرا لويلز من لدن صاحب اجلاللة 
امللك تشالز الثالث ملك اململكة املتحدة لبريطانيا العظمى 
وإيرلندا الشمالية راجيا لسموه كل التوفيق والسداد.

سمو الشيخ أحمد نواف األحمد الصباح

رفع توزيعات مشروعي «جنوب سعد العبداهللا» 
و«جنوب صباح األحمد السكنية» ألكثر من ٣٠٠ قسيمة

حرصاً على تسريع وتيرتها وتقليص فترة انتظار احلصول على بطاقة دخول القرعة

عاطف رمضان

أعلنــت وزيــرة الدولــة 
البلديــة ووزيرة  لشــؤون 
الدولة لشــؤون االتصاالت 
وتكنولوجيــا املعلومــات 
ووزيــرة الدولــة لشــؤون 
اإلسكان والتطوير العمراني 
بالوكالة د.رنا الفارس رفع 
التوزيعات للقسائم  سقف 
احلكوميــة فــي مشــروعي 
جنوب مدينة سعد العبداهللا 
وجنوب مدينة صباح األحمد 
الســكنية إلى ما يزيد على 
للتوزيعــة  قســيمة   ٣٠٠

الواحدة.
وقالت الفارس في بيان 
صحافي أمس إن زيادة أعداد 

العامة للرعاية السكنية على 
تذليل كل املعوقات وتنفيذ 
توجيهات مجلــس الوزراء 
بحــل مشــاكل ومالحظات 
املراجعني والسعي إلى توفير 
الســكن املالئــم للمواطنني 

وتسليمهم قسائمهم.
وأضافت أن جلنة التوزيع 
اعتمدت قــرار الزيادة بناء 
على توجيهات منها، وذلك 
حرصا على تسريع وتيرة 
للمشــروع  التوزيعــات 
انتظــار  وتقليــص فتــرة 
املواطنــني للحصــول على 
بطاقة دخول القرعة بأسرع 

وقت ممكن.
وأشادت الوزيرة بجهود 
جلنــة التوزيع باملؤسســة 

التوزيعــات فــي القســائم 
احلكومية في مشروع جنوب 
مدينة صباح األحمد السكنية 
ستتم من الضاحية (ن ٥)، 
مؤكــدة حــرص املؤسســة 

أداء أعمالهــم بشــكل  فــي 
منظم ومريــح للمواطنني، 
ومساعدتهم في اختيار موقع 

قسائمهم بكل أريحية.
من جانب آخــر، أعلنت 
املؤسســة العامــة للرعاية 
السكنية أنها ستقوم بتوزيع 
بطاقات االحتياط املتوافرة 
لقرعــة البيــوت احلكومية 
للمواطنني املشمولني بقانون 
«من باع بيته» في مشروع 
شــرق تيمــاء وذلــك اليوم 
االثنني في الكاونتر املوجود 
فــي بهو املؤسســة باملبنى 
الرئيسي وحتى نفاد بطاقات 
االحتيــاط، للمخصص لهم 
حتى تاريخ ٣٠ يونيو ٢٠٠٧

وما قبل.

د.رنا الفارس

الفرج قّدم أوراق اعتماده لوزير اخلارجية العراقي
بغداد - كونا: قدم الســفير طارق 
الفرج نســخة من اوراق اعتماده الى 
وزير اخلارجية العراقي فؤاد حسني 
ســفيرا للكويــت لدى العــراق. وقال 
الســفير الفرج في تصريح لـ«كونا» 
انه نقل خالل لقائــه الوزير العراقي 
حتيات وزير اخلارجية الشيخ د.أحمد 
ناصــر احملمد ومتنياته له ولشــعب 
العراق الشقيق بالتقدم واالزدهار. وأكد 
الســفير حرص الكويــت على تعزيز 
العالقــات الثنائية مــع العراق وفتح 
مجــاالت جديدة للتعــاون مبا يخدم 
مصلحة البلدين والشعبني. وأوضح 
ان الوزير العراقي دعا الى بناء عالقات 
اقتصادية متينة بني الكويت والعراق 
اللذين يؤديان دورا مهما في ترسيخ 

السفير طارق الفرج يقدم اوراق اعتماده لوزير اخلارجية العراقي فؤاد حسنياالستقرار في املنطقة.

الفريج: كلفة املياه في الكويت عالية
وأغلب مواردها تصنيعية

أكد وكيل وزارة الكهرباء 
واملاء م.خليفــة الفريج ان 
التدريبي «كفاءة  البرنامج 
املياه في االبنية احلكومية» 
يعزز عمل الوزارة لتوفير 
املياه في جميع مؤسســات 
الكويــت، مشــيرا الــى ان 
الوزارة تسعى الى استدامة 
هذه املوارد املائية في غياب 
املصادر الطبيعة في الكويت 
اذا ان اغلب املــوارد املائية 
في الكويت هي تصنيعية.

جاء ذلك خــالل رعايته 
الفتتاح البرنامج التدريبي 
«رفع كفاءة املياه في االبنية 
احلكوميــة فــي الكويــت» 
والذي تنظمه جمعية املياه 
الكويتية بالتعاون مع املعهد 
العربــي للتخطيط ووزارة 
الكهربــاء واملــاء بدعم من 
الصنــدوق العربي لالمناء 
االقتصــادي واالجتماعــي 
ومؤسســة الكويت للتقدم 

العلمي.
بــدور  الفريــج  وأشــاد 
جمعية امليــاه في التوعية 
الكويتيــة  امليــاه  بأهميــة 
املائيــة  الثقافــة  وتعزيــز 
للعاملــني فــي هــذا املجال 
الســتدامة املياه املوجودية 
واســتمراريتها خاصة وان 
كلفة املياه في الكويت عالية 
جــدا ومدعومة، مثنيا على 
املشاركني الهتمامهم بتطوير 
معارفهــم في مجــال املياه 

الفنيــة واإلدارية الكويتية 
في مؤسسات الدولة بأحدث 
وأدق التقنيات اإللكترونية 
من أجل الكشف عن التسرب 
وتقليل الفاقد في شبكة املياه 
العذبة داخل األبنية باإلضافة 
إلــى التعرف علــى أجهزة 
القياس الذكية للمياه وفهم 
أسباب تسرب املياه واالطالع 
على خبرات الدول الشقيقة 
والصديقة في مجال الكشف 
التقني واحتســاب  املائــي 
الفاقد باســتخدام األجهزة 
االلكترونيــة احلديثــة مما 
يضمن للفنيني النجاح في 
مهنتهم، وهذا يعكس اهتمام 
التطور  الدولة نحو متكني 
التكنولوجي واستخدامه في 
قطــاع املياه ويخــدم رؤية 

مجلس الوزراء املوقر نحو 
تعزيز األمن الغذائي واملائي 

في الكويت».
وأشــاد رئيــس جمعية 
املياه برعاية م.خليفة الفريج 
وكيل وزارة الكهرباء واملاء 
املتجــددة إلطالق  والطاقة 
البرنامــج التدريبي، مثنيا 
علــى جهود د. بــدر عثمان 
مــال اهللا مدير عــام املعهد 
العربي للتخطيط د.بدر مال 
اهللا الشريك االستراتيجي 
جلمعيــة امليــاه، متوجهــا 
بالشكر والتقدير ملدير عام 
الصنــدوق العربي لإلمناء 
االقتصــادي واالجتماعــي 
ومدير عام مؤسسة الكويت 
للتقــدم العلمــي على دعم 
البرنامج التدريبي «كفاءة».

م.خليفة الفريج ود.صالح املزيني ود.بدر مال اهللا مع احلضور في البرنامج التدريبي

كونهم هم الثروة الوطنية 
الذيــن  املســتقبل  وامــل 

سيرفعون راية الكويت.
وفي هذا السياق وخالل 
كلمته، أكد د.صالح املزيني 
رئيس جمعية املياه أن إطالق 
برنامج «كفاءة» ميثل مسعى 
لدعم جهود الدولة الرامية 
لترشيد ورفع كفاءة استخدام 
املياه في األبنية احلكومية 
ومؤسسات الدولة فضال عن 
تقليل الفاقد من املياه والذي 
يعتبر أحد أهداف اجلمعية 
في احملافظــة على مصادر 
املياه مع إبراز كافة اإلجراءات 
الوقائية لوقف هدر املياه.

أن  وأضــاف د.املزينــي 
«البرنامــج يهدف بالدرجة 
األولــى بتدريــب الكــوادر 

اخلالد هنأ وزير الدفاع البريطاني
بعث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير 
الدفــاع ووزير الداخلية بالوكالة الشــيخ 
طالل اخلالد ببرقية تهنئة إلى وزير الدفاع 
البريطانــي بــني واالس ضمنهــا خالــص 
تهانيه مبناســبة تســمية صاحب السمو 

امللكــي األمير وليام أميــرا لويلز من لدن 
صاحــب اجلاللة امللك تشــالز الثالث ملك 
اململكة املتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا 
الشــمالية الصديقة متمنيا لســموه دوام 

التوفيق والسداد.

نائب وزير اخلارجية ترأس اجتماعًا ملجلس 
شؤون السلكني الديبلوماسي والقنصلي

ترأس نائب وزير اخلارجية السفير 
مجــدي الظفيــري امس األحــد اجتماعا 
ملجلس شــؤون الســلكني الديبلوماسي 
والقنصلــي، وذلك في ديوان عام وزارة 

اخلارجية، مبشــاركة أعضــاء املجلس 
مساعدي وزير اخلارجية، حيث مت خالله 
بحــث املوضوعات الــواردة على جدول 

األعمال.

السفير مجدي الظفيري مترئساً اجتماع مجلس شؤون السلكني الديبلوماسي والقنصلي

متديد بقاء السيارات 
الكويتية باألردن

١٨ شهرًا
عمانـ  كونا: أعلن سفيرنا 
لدى األردن عزيز الديحاني عن 
تعليمات صدرت من اجلهات 
املعنية في األردن بتمديد مدة 
بقــاء الســيارات التي حتمل 
لوحات كويتية على األراضي 
األردنية ملدة ١٨ شهرا بدال من 
ثمانية أشهر انطالقا من عمق 
ومتانة العالقات الثنائية بني 

البلدين.
الديحاني،  الســفير  وقال 
فــي تصريح لـــ «كونــا» ان 
الســفارة الكويتية تواصلت 
مــع اجلهات املعنية من خالل 
وزارة اخلارجية األردنية لنقل 
رغبــة الكويتيني املقيمني في 
األردن من أجل املساعدة على 
متديد بقاء سياراتهم بدال من 

إخراجها بعد ثمانية أشهر.
ولفت الى أنه ملس حرص 
اجلهات املعنية في األردن من 
أجل التســهيل على مواطني 
دول مجلس التعاون اخلليجي 
وتقــدمي جميــع التســهيالت 

املقدمة لهم.


