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نائب األمير وولي العهد تلقى اتصاالت هاتفية من نظيريه البحريني والقطري وهنأ خالد األحمد

صاحب السمو يعزي خادم الحرمين الشريفين بضحايا السيول
بعث صاحب السمو االمير الشيخ صباح االحمد 
ببرقية تعزية ومواس���اة الى اخي���ه خادم احلرمني 
الشريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز آل سعود ضمنها 
خالص تعازيه القلبية وصادق مواساته ملا تسببت 
به الس���يول التي صاحبت امطار الرحمة التي نزلت 
على منطقة مكة املكرم���ة وغيرها من مناطق اخرى 
في اململكة العربية الس���عودية الشقيقة وما خلفته 
من ضحاي���ا ومصابني في هذه املناطق س���ائال اهلل 
العلي القدير ان يتغمد ارواح الضحايا بواسع رحمته 
ومغفرته وان مين على املصابني بالشفاء العاجل وان 
يلهم اخيه خادم احلرمني الشريفني واهالي الضحايا 
جميل الصبر والسلوان ويحفظ اهلل اململكة العربية 

السعودية وشعبها الشقيق من كل سوء ومكروه.
كما بعث س���مو نائب االمير وولي العهد الشيخ 
نواف االحمد وس���مو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 

ناصر احملمد ببرقيتي تعزية مماثلتني.
 من جهة أخرى بعث صاحب السمو االمير الشيخ 
صباح االحم���د ببرقية تهنئة الى الرئيس محمد ولد 
عبدالعزيز رئيس اجلمهورية االسالمية املوريتانية 
الشقيقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه مبناسبة 
العيد الوطني لبالده متمنيا لفخامته موفور الصحة 
ودوام العافية. وبعث سمو نائب االمير وولي العهد 
الشيخ نواف االحمد وس���مو رئيس مجلس الوزراء 

الشيخ ناصر احملمد ببرقيتي تهنئة مماثلتني.
كذلك  بعث صاحب الس���مو االمير الشيخ صباح 
االحمد ببرقية تهنئة الى الرئيس بامير توبي رئيس 
جمهورية البانيا الصديقة عبر فيها سموه عن خالص 
تهانيه مبناسبة العيد الوطني لبالده متمنيا له موفور 

الصحة ودوام العافية.
كما بعث س���مو نائب االمير وولي العهد الشيخ 
نواف االحمد. وس���مو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 

ناصر احملمد ببرقيتي تهنئة مماثلتني.
من جهة اخرى تلقى سمو نائب االمير وولي العهد 
الشيخ نواف االحمد اتصاال هاتفيا من اخيه صاحب 
السمو امللكي االمير س���لمان بن حمد آل خليفة ولي 
العهد ونائب القائد االعلى لقوة دفاع البحرين الشقيقة 
عبر خالله عن خالص تهانيه واطيب متنياته مبناسبة 
عيد االضحى املبارك س���ائال املولى عز وجل ان يعيد 
هذه املناسبة على س���موه مبوفور الصحة والعافية 
وعلى البلدين والشعبني الشقيقني واالمتني العربية 

واالسالمية باخلير واليمن والبركات.
وقد ش���كره سموه على هذه املبادرة الطيبة التي 
جتس���د عمق العالقات بني البلدين الشقيقني مبادال 
سموه التهاني بهذه املناسبة املباركة متمنيا استمرار 
ه���ذا التواصل االخوي، داعي���ا اهلل العلي القدير ان 

ينعم عليه بدوام الصحة والعافية وان يحقق للشعب 
البحريني الشقيق كل ما يتطلع اليه من رفعة ورقي 
وازده���ار في ظل القي���ادة احلكيمة لصاحب اجلاللة 
امللك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة ملك مملكة 
البحرين الشقيقة. كما تلقى سمو نائب االمير وولي 
العهد الش���يخ نواف االحمد اتصاال هاتفيا من اخيه 
سمو الشيخ متيم بن حمد آل ثاني ولي عهد دولة قطر 
الشقيقة عبر خالله عن خالص تهانيه واطيب متنياته 
مبناسبة عيد االضحى املبارك سائال املولى عز وجل 
ان يعيد هذه املناس���بة على سموه مبوفور الصحة 
والعافية وعلى البلدين والشعبني الشقيقني واالمتني 

العربية واالسالمية باخلير واليمن والبركات.
وقد ش���كره سموه على هذه املبادرة الطيبة التي 
جتس���د عمق العالقات بني البلدين الشقيقني مبادال 

سموه التهاني بهذه املناسبة املباركة، متمنيا استمرار 
هذا التواصل االخوي، داعيا اهلل العلي القدير ان ينعم 
عليه بدوام الصحة والعافية وان يحقق للشعب القطري 
الشقيق كل ما يتطلع اليه من رفعة ورقي وازدهار في 
ظل القيادة احلكيمة لصاحب السمو الشيخ حمد بن 

خليفة آل ثاني امير دولة قطر الشقيقة.
 كذلك تلقى سمو نائب االمير وولي العهد الشيخ 
نواف االحمد اتصاال هاتفيا من اخيه معالي الشيخ حمد 
بن ناصر بن جاسم آل ثاني وزير الدولة واالمني العام 
لشؤون االسرة احلاكمة بدولة قطر الشقيقة اعرب خالله 
عن خالص تهانيه واطيب متنياته بعيد االضحى املبارك 
سائال املولى عز وجل ان يعيد هذه املناسبة الكرمية 
على سموه مبوفور الصحة والعافية وان ينعم على 
الكويت مبزيد من االمن والرقي واالزدهار وان يعيد 
هذه املناسبة على البلدين والشعبني الشقيقني وعلى 
االمتني العربية واالسالمية باخلير واليمن والبركات. 
وقد شكر سموه الشيخ حمد على اصدق التهاني بهذه 
املناسبة املباركة سائال اهلل عز وجل ان يحقق لدولة 
قطر الشقيقة كل ما تتطلع اليه من رفعة ورقي وتقدم 
في ظل القيادة احلكيمة لصاحب السمو الشيخ حمد 

بن خليفة ال ثاني امير دولة قطر الشقيقة.
من جانب آخر بعث سمو نائب االمير وولي العهد 
الش���يخ نواف االحمد ببرقية تهنئة الى الشيخ خالد 
االحمد اجلابر ضمنها سموه اصدق التهاني واخلص 
التبريكات مبناسبة حلول عيد االضحى املبارك سائال 
اهلل العل���ي القدير ان يعيده علي���ه مبوفور الصحة 
والعافية وعلى االمتني العربية واالس���المية باخلير 
واليمن والبركات وان يدمي على دولتنا الغالية الكويت 
واهلها الكرام نعمة االمن واالمان واالستقرار حتت ظل 
قائد مسيرتنا وراعي نهضتنا صاحب السمو االمير 

الشيخ صباح االحمد.

سمو نائب األمير وولي العهد الشيخ نواف األحمد صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد

المبارك يطمئن إلى أحوال الحجاج العسكريين 

الديوان األميري ينعى المغفور له
 الشيخ خالد عبداهلل المالك

نعى الديوان األميري املغفور له الشيخ خالد عبداهلل 
سعود املالك الصباح عن عمر يناهز 30 عاما، وسيوارى 

جثمانه الثرى بعد صالة عصر اليوم األحد.
إنا هلل وإنا إليه راجعون.

رئي��س  اطم��أن 
مجلس الوزراء باالنابة 
ووزير الدفاع الشيخ 
ال��ى  جاب��ر املب��ارك 
احوال منتس��بي بعثة 
حج اجلي��ش الكويتي 
البالغ عددهم 201 حاج 
من العسكريني. وقالت 
مص��ادر ف��ي وزارة 
الدفاع ل��� »كونا« ان 
الش��يخ جابر املبارك 
على اطالع مستمر على 

احوال احلجاج العسكريني والتأكد من سالمتهم واالطمئنان الى 
احوالهم. واكدت تلك املصادر حرص رئيس مجلس الوزراء باالنابة 
ووزير الدفاع على تذليل كل الصعاب وتوفير جميع املستلزمات 
اخلاصة سواء االدارية او الصحية للحجاج العسكريني اثناء ادائهم 
مناس��ك احلج. واضافت ان مبادرة الش��يخ جابر املبارك بتكفل 
وزارة الدفاع نفقات ومصاريف احلجاج العسكريني تأتي ضمن 
حرصه على اتاحة الفرصة البنائه العسكريني للحج والقيام بأداء 
مناسكهم وكسب رضا ربهم واملساهمة في كل ما من شأنه خدمة 
العسكريني ومس��اعدتهم. وذكرت ان الشيخ جابر املبارك متنى 
للحجاج العسكريني التوفيق في امتام اداء مناسك احلج بسالم 
والعودة الى وطنهم واهاليهم س��املني فائزي��ن بأجر اداء الركن 

اخلامس من اركان االسالم احلنيف.

أكثر من ألف طالب كويتي حضروا المؤتمر السنوي الـ 26 لالتحاد في لونغ بيتش

»الوحدة الطالبية« تفوز بانتخابات االتحاد الوطني لطلبة الكويت ـ فرع أميركا

لونغ بيتش )الواليات املتحدة( 
� كون����ا: ف����ازت قائم����ة »الوحدة 
الطالبي����ة« أمس ف����ي انتخابات 
االحت����اد الوطني لطلبة الكويت � 

فرع الواليات املتحدة.
وب����دأت االنتخابات في وقت 
متأخ����ر الليل����ة قب����ل املاضية 
في مدينة لون����غ بيتش بوالية 
كاليفورنيا األميركية، حيث شملت 
القوائم االنتخابية املتنافسة في 
انتخابات االحتاد الوطني للعام 
النقابي 2010/2009 كال من قائمة 
»الوح����دة الطالبي����ة« وقائم����ة 
»املستقبل الطالبي« وقائمة »الفكر 

الطالبي«.
وجتمع اكث����ر من ألف طالب 
كويتي من جميع انحاء الواليات 
املتح����دة في لون����غ بيتش هذا 
العام للمشاركة في االنتخابات 
وحلضور املؤمتر السنوي ال� 26 
لالحتاد الوطني لطلبة الكويت � 
فرع الوالي����ات املتحدة الذي بدأ 

اعماله يوم اخلميس املاضي.
يذكر ان املؤمت����ر عقد حتت 
عنوان »إلى نهضة جديدة« برعاية 
سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 

ناصر احملمد.
وقالت ممثلة س����مو رئيس 
الش����يخ ناصر  الوزراء  مجلس 
احملمد في املؤمتر السنوي ال� 26 
لالحتاد الوطني لطلبة الكويت � 
فرع الواليات املتحدة األميركية 
د.رشا الصباح ان املؤمتر »فرصة« 
اللقاء الضوء على اهتمام سمو 
رئيس مجلس الوزراء وحرصه 
الطلبة  على متابع����ة اوض����اع 
الكويتيني س����واء في الكويت او 

وعليهم بالتال����ي القيام بكل ما 
ميكنهم للعودة الى ديارهم وهم 
يحملون الدرجات العلمية التي 

تؤهلهم خلدمة وطنهم.
وقال ان����ه حريص جدا على 
تشجيعهم على العمل اجلاد وبذل 
اجلهد الالزم خصوصا أن حياة 
الطالب ليست سهلة والعيش في 

اخلارج هو أيضا ليس سهال.
وأضاف »نحن نعتبر أنفسنا 
في الس����فارة واملكاتب الثقافية 
األس����رة للطالب هنا ل����ذا فمن 
مس����ؤوليتنا تش����جيعهم حتى 
عودتهم الى الكويت مع شهاداتهم 

ورفع رؤوسهم عاليا«.
وفي تصري����ح ل� »كونا« قال 
النائب مرزوق الغامن ان املشاركة 
في مثل هذه املؤمترات هي »واجب 
وطني مهم« ألنها تركز على اجليل 
القادم اجلديد الذي يشعر باحلنني 
الى الوط����ن ويتاب����ع عن كثب 

التطورات في بلده.
وشدد الغامن على أهمية التفاعل 
م����ع هؤالء الط����الب وبدء حوار 
معهم واالستماع الى مالحظاتهم 
واالجابة عن أسئلتهم وهذه هي 
»الطريقة الوحيدة جلعل املسافة 

بني الطلبة وبلدهم اقرب«.
وقد اجتمع اكثر من ألف طالب 
كويت����ي أتوا من جمي����ع أنحاء 
الواليات املتحدة الى لونغ بيتش 
في كاليفورنيا هذا العام حلضور 
املؤمتر ال����� 26 لالحتاد الوطني 
لطلبة الكوي����ت � فرع الواليات 
املتحدة األميركية واملشاركة في 
انتخابات احتاد الطالب التي جرت 

أمس.

في اخلارج.
وف����ي تصري����ح ل����� »كونا« 
ولتلفزيون الكويت قالت د.رشا 
الصباح املستشارة في ديوان سمو 
الوزراء ان سمو  رئيس مجلس 
الشيخ ناصر احملمد يتابع جميع 
القضايا املتصلة بالطالب ملواجهة 
املشاكل والعقبات التي قد تعترض 

مسيرتهم التعليمية.
وأضافت أن هذه املش����اركة 
تعكس أيضا متسك سمو رئيس 
التي  ال����وزراء باملبادئ  مجلس 
حدده����ا أجدادنا والت����ي نلتزم 

بها.
وسلطت د.رشا الضوء على 
االلتزام بامل����ادة 7 واملادة 10 من 
الدستور الكويتي لتحقيق أهداف 

الشباب، مؤكدة  الدولة وحماية 
ان هذه هي املب����ادئ التي تعمل 
القيادة السياسية الكويتية على 

حتقيقها.
وأش����ارت الى أن هناك أيضا 
»برنام����ج عمل« ملجلس الوزراء 
برئاسة الشيخ ناصر احملمد الذي 
يعتبره برنامجا »طموحا« يحمل 
»آمال وتطلعات« الشباب، مشددة 
ان »الش����باب لهم احلصة  على 
الكبرى في تنسيق هذا البرنامج 

وما تأمل احلكومة حتقيقه«.
وحثت د.رشا الصباح الطالب 
الذين يدرس����ون ف����ي الواليات 
املتحدة على ان يكونوا »سفراء 
خير« لبلدهم الكويت وأن يكونوا 
حريص����ني على حتقي����ق أعلى 

املس����تويات للعودة الى بالدهم 
وهم مس����لحون بالعلم لتحقيق 
التنمي����ة واالزدهار  متطلب����ات 

الشامل.
ولفت د.رش����ا الى أنها كانت 
قريبة جدا من الطالب عندما كانت 
تشغل منصبها السابق في وزارة 
التعليم العالي، مشيرة الى أنها 
»حريصة على متابعة شؤونهم 
اينما كانوا سواء في الكويت او 

على منت الطائرة«.
وأضافت ان منصبها اجلديد 
األكثر »اقترابا« من سمو رئيس 
مجلس الوزراء يجعل دورها »أكثر 
أهمية« و»أكثر شموال« خصوصا 
الوزراء  ان سمو رئيس مجلس 
حريص جدا على ازالة كل العقبات 

التي تواجه الطالب لتحقيق جميع 
طموحاتهم وهم »القريبون جدا 

من قلبه«.
واكدت على اهتمامها الشديد 
بايصال كل مش����اعر احلب التي 
يكنها سموه للطالب معتبرة انه 

»لشرف عظيم أن تفعل ذلك«.
وقالت ان املشاكل التي يواجهها 
الط����الب في الوالي����ات املتحدة 
تنحصر باألوجه الفنية واالدارية 
واملالية وان الطالب الدارسني في 
اخلارج يتدارسون دوما مسألة 
زي����ادة مخصصاتهم الش����هرية 
ف����ي بعض  كما يوج����د تنقيح 
األنظمة فيما يتعلق بالدراسات 
العليا والشروط املسبقة ملتابعة 

دراساتهم في اخلارج.

وتوجه����ت د.رش����ا الصباح 
بتحيات العيد الى صاحب السمو 
األمير وسمو ولي العهد وسمو 
رئيس مجلس الوزراء، كما متنت 
عيدا مباركا للطلبة الكويتيني في 
الواليات املتحدة الذين يكنون كل 
مشاعر »الشكر والتقدير« لسمو 
رئيس الوزراء لرعاية مؤمترهم 

ال� 26.
من جانبه قال س����فيرنا لدى 
الواليات املتحدة الش����يخ سالم 
العبداهلل ل� »كونا« انه حريص 
جدا على املشاركة سنويا في هذا 

املؤمتر.
واع����رب ع����ن اعتق����اده بأن 
املشاركة »مهمة للغاية« نظرا ملا 
تتيحه املش����اركة من تفاعل مع 

آرائهم  الى  الطالب واالس����تماع 
التعليمات  وأيض����ا العطائه����م 
املستجدة، مشددا على انه »لفخر 
وشرف املش����اركة في مؤمترات 

طالبنا هنا«.
وأضاف أن املؤمتر السنوي 
فرصة للطالب للتفاعل فيما بني 

بعضها البعض كذلك.
وأكد السفير أن انتخابات احتاد 
الطالب متثل »اهمية حيوية« نظرا 
لتماسها مع كل املسائل التي هي 
من مصلحة الطالب في اخلارج.
وق����ال ان لديه رس����الة هامة 
يرغب في نقلها الى الطالب تتمثل 
في حثهم على الدراس����ة اجلادة 
حلني االنتهاء من دراساتهم التي 
هي السبب لبعدهم عن وطنهم 

رشا الصبـاح: للشباب الحصة  الكبرى  في تنسيق برنامج عمل الحكومة والمؤتمر فرصة  للتركيز على اهتمام رئيس الوزراء بأوضاع طلبتنا في الخارج
مرزوق الغانم: المشـاركة في  هـذه المؤتمرات واجب وطنـي للتفاعل مع الطلبة وبدء الحـوار معهم واإلجابة عن أسـئلتهم ومقترحاتهم

سالم العبداهلل: المشاركة تتيح لنا التفاعل مع الطلبة 
واالسـتماع إلـى آرائهم وإعطائهـم التعليمات المسـتجدة

الشيخ سالم العبداهللالنائب مرزوق الغامند.رشا الصباح

النائب مرزوق الغامن ود.أنس الرشيد يتابعان أعمال املؤمتر

خالل ندوة حول أوضاع الرياضة الكويتية ضمن مؤتمر اتحاد أميركا السادس والعشرين

عبداهلل الطريجي: الرياضة الكويتية تعاني من الفوضى وطغيان المصالح الشخصية
 آالء خليفة

أكد رئيس نادي الساملية الرياضي د.عبداهلل الطريجي 
أن الرياضة الكويتية تعاني من الفوضى وطغيان املصالح 
الش���خصية من قبل بعض األطراف وهو األمر الذي قاد 
الى حالة من انعدام االستقرار في اجلسد الرياضي داخل 

الكويت ككل وفي لعبة كرة القدم على وجه التحديد.
وكش���ف د.الطريجي خالل املنت���دى الرياضي الذي 
اقيم ضمن انشطة املؤمتر السنوي السادس والعشرين 
لالحتاد الوطن���ي لطلبة الكويت فرع الواليات املتحدة، 
ان هذه الفوضى ساهمت في تدمير املؤسسات الرياضية 

بسبب بعض األطراف من أصحاب املصالح.
وبني أن األندية الرياضية لها دور محدد في ممارسة 
انشطتها حسب السياس���ة العامة للدولة والتي تنفق 

نحو نصف مليون دينار كدعم لهذه األندية واآلن نرى 
تلك األندية باتت تعارض قوانني الدولة بل انها أدخلت 
طرفا خارجيا يتمثل في االحتاد الدولي لكرة القدم لتثبت 
ان هناك مشكلة وخالفا وتخلق مواجهة بني هذا الطرف 
وحكومة الكويت واألم���ر الغريب هو عدم قدرة الدولة 
على مواجهة هذا الوضع والتصدي لتلك األندية وللتدخل 
اخلارجي، معتبرا ان قرار الهيئة العامة للشباب والرياضة 
حل مجالس األندية ال� 10 التي عارضت الرغبة األميرية 
بتعدي���ل لوائح االحتاد الكويتي لكرة القدم ليكون عدد 
أعضاء االحتاد مكونا من 14 عضوا، كان قرارا ش���جاعا، 
وان املشكلة األساس���ية ان هناك جلنة انتقالية معنية 
بإدارة شؤون االحتاد معينة من قبل االحتاد الدولي لكرة 
القدم )فيفا( قدمت تعديال حول موضوع عدد األعضاء 

ومن خالل جمعي���ة عمومية في 12 نوفمبر 2009 ولكن 
هذه األندية رفضت املوافقة على التعديل لتدخل الكرة 

الكويتية في نفق مظلم.
وأوضح ان الرسالة التي بعثتها األندية ال� 10 للهيئة 
العامة للش���باب والرياضة بالدع���وة جلمعية عمومية 
اخرى في 15 نوفمبر 2009 تضمنت كشفا مبرشحي تلك 
األندية لعضوية االحتاد وحتدوا رغبة صاحب الس���مو 
األمير بتعديل عدد األعضاء الى 14 عضوا بل وصلت بهم 
اجلرأة بعد أن صدر قرار حل مجالس ادارات تلك األندية 
الى أنهم رفضوا تسليم مفاتيح مكاتب األندية والسماح 
ملمثلي الهيئة العامة للشباب والرياضة بالدخول ونظموا 
بشكل غير شرعي تلك اجلمعية العمومية ليعلنوا تشكيل 

احتاد غير قانوني، كما يراه.

من جانبه، اعتبر رئيس جلنة الش���باب والرياضة 
مبجلس األمة النائب م.مرزوق الغامن ان األوضاع الرياضية 
متارس فيها أالعيب مختلف���ة خاصة من خالل اإلعالم 
الفاسد الذي يسعى لتضليل الرأي العام حول احلقائق 
املتعلقة بقضية قوانني اإلصالح الرياضي ووضع االحتاد 
الكويتي لكرة القدم، مشيرا الى ان القضية ممتدة اجلذور 
في صراع بني قوى اإلصالح وقوى الفساد وسبق ان كانت 
لها مواقف مماثلة في حقبة الستينيات في فترة األندية 
القدمي���ة، وان ما وصل اليه احلال اليوم دعا العديد من 
الكفاءات الرياضية لالبتعاد عن الساحة بسبب ما يحصل 
خاصة في ظل وجود قيادات في مؤسسات واحتادات ال 
يفقهون شيئا في قوانني األلعاب التي يتولون مناصب 

قيادية فيها.

الشيخ جابر املبارك

عبداهلل الطريجي


