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األمير للطلبة: ابذلوا المزيد من الجهد والمثابرة لتحقيق أعلى مستويات النجاح 
ولتكونوا سواعد وطنية مسلحة بالعلم والمعرفة تساهم في دفع مسيرة التنمية

احلاكم واحملكوم وسموه أعطانا توجيهات سامية باحملافظة 
على اللحمة الوطنية والعودة للوطن بسالح العلم«، وتابع 
البذال مؤكدا »نقول لسموه نحن على العهد باقون فالكويت 

تنتظر ما نحمله من علم للمحافظة عليها«.
اما عضو احتاد طلبة الكويت فرع اململكة املتحدة وايرلندا 
موضي الشويحان فذكرت في تصريح مماثل »نشكر صاحب 
السمو األمير على االستضافة الكرمية فقد كان اللقاء حافال 
بالنصائح حيث دعانا سموه الى التالحم الوطني وأن نكون 
على قلب واحد ووطن واحد وأن نستفيد بقدر ما نستطيع 
من العلم الذي نأخذه فالكويت هي األم واألرض ويجب أن 
منثلها خير متثيل في اخل����ارج«. من جانبه أعرب رئيس 
احتاد طلبة الكويت فرع مملكة البحرين مش����اري العنزي 
عن سعادته لهذه االستضافة الكرمية من سموه لهم حيث 
قال ل� »كونا«: »لقاؤنا بصاحب الس����مو األمير وسام على 
صدورنا ونتمنى أن تكون نصائحه مطبوعة على جبيننا 
لتعيننا على بناء كويت املستقبل«. اما نائبة رئيس احتاد 
طلبة الكويت فرع مملك����ة البحرين بتول بوعباس فقالت 
«تشرفنا بلقاء صاحب السمو األمير حيث كان لقاء مثمرا 

وقد أمدنا سموه بنصائحه .
 كما استقبل صاحب السمو االمير الشيخ صباح االحمد 
بقصر الس����يف صباح امس املدي����ر العام ورئيس مجلس 
ادارة الصندوق العربي لالمن����اء االقتصادي واالجتماعي 

عبداللطيف احلمد.

الس����مو األمير حيث لم يقصر بنصائحه مع أبنائه الطلبة 
وأوصانا سموه بأن نكون يدا واحدة لكي نبني كويتا أفضل 

ونركز على ما نستقيه من علم في اخلارج«.
في حني قال رئيس احتاد طلبة الكويت فرع اململكة املتحدة 
وايرلندا علي البذال حول هذه االستضافة الكرمية لسموه 
ألبنائه الطلبة في تصريح ل� »كونا« »نشكر صاحب السمو 
األمير على استقباله لنا فهذا االستقبال يوضح العالقة ما بني 

استقبل صاحب السمو االمير الشيخ صباح االحمد بقصر 
السيف صباح امس رئيس الهيئة االدارية لالحتاد الوطني 

لطلبة الكويت فرع الواليات املتحدة االميركية.
واستقبل سموه بقصر السيف صباح امس رئيس الهيئة 
اإلدارية لالحتاد الوطني لطلبة الكويت � فرع اململكة املتحدة 
وإيرلندا. كما استقبل س����موه بقصر السيف صباح امس 
رئيس وأعضاء االحتاد الوطني لطلبة الكويت � فرع مملكة 
البحرين. وقد حث س����موه ابن����اءه الطلبة على بذل املزيد 
من اجلهد واملثابرة في حتصيلهم الدراس����ي لتحقيق اعلى 
مستويات النجاح والتفوق ليكونوا سواعد وطنية مسلحة 
بالعلم واملعرفة تس����اهم في دفع مسيرة التنمية بالوطن 
العزي����ز. وحضر املقابالت وزير ش����ؤون الديوان االميري 
باالنابة الشيخ علي اجلراح. وقال رئيس احتاد طلبة الكويت 
فرع الواليات املتحدة األميركية أحمد اجلوعان في تصريح 
صحافي ل� »كونا« عقب انتهاء استقبال سموه لهم »نشكر 
صاحب الس����مو األمير على دعمه واستضافته لنا فسموه 
الداعم الرئيسي لنجاحنا وتفوقنا ولوال دعمه املعنوي واملادي 
ملا حتقق التقدم في االحتاد«. واضاف اجلوعان »دائما نأخذ 
بتوصيات س����موه حيث دعانا للحفاظ على وحدة الصف 
وأوض����ح لنا أننا مهما اختلفنا نرج����ع دائما للكويت فهي 
األم واألب«، ام����ا نورة الرومي وهي عضو في احتاد طلبة 
الكويت فرع الوالي����ات املتحدة األميركية فعلقت على هذا 
االستقبال في تصريح مماثل قائلة »تشرفنا بلقاء صاحب 

صاحب السمو التقى أعضاء اتحادات الطلبة في أميركا والمملكة المتحدة وإيرلندا والبحرين ورئيس مجلس إدارة الصندوق العربي لإلنماء

صاحب السمو االمير خالل لقائه اعضاء وفد احتاد الطلبة فرع الواليات املتحدة

سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد مستقبال سفيرنا في باريس علي السعيد

درع تذكارية من الشيخ مشعل األحمد للواء الركن د.توفيق الطوالبة

ولي العهد استقبل السعيد والعجيري والسهو والعجمي

مشعل األحمد استقبل مدير قوات الدرك األردنية

»أنصار الشورى«: األمير قريب من الكويت وأهلها
ناشد االمني العام جلماعة انصار الشورى 
والسالم د.احمد املزيني السلطتني تطبيق ما 
جاء في النطق السامي في خطابه االخير، معلنا 
في الوقت نفسه تأييد اجلماعة خلطاب سموه 
ومستشهدا باآلية الكرمية التي تقول )اطيعوا 
اهلل وأطيعوا الرسول وأولي االمر منكم( وان 
اخلطاب كان شامال ووافيا جدا لتلمس ما يدور 

على الس���احة وكيف ان صاحب السمو االمير 
قريب جدا من االحداث ومتابع لها، موضحا في 
الوقت نفسه ان الساحة السياسية في اآلونة 
األخيرة تشهد ممارسات ال تخدم الوطن والشعب 
وال يختلف احد على ان هذه املمارسات افرزت ما 
من شأنه ان ينعكس بالسلب على دميوقراطيتنا 
كما اشار صاحب السمو االمير. وقال د.املزيني: 

»ان اجلماع���ة تراقب وبعناي���ة ما يدور على 
الساحة من سجال عقيم بني الفرق السياسية 
بشكل ال يفيد احلراك السياسي بل ان الفوضى 
التي تطغى على الساحة هي معول هدم للنظام 
الدميوقراطي ولن تبني تطورا مفيدا لتجربتنا 
في املستقبل الذي يفترض به اننا سنتقدم الى 

االمام وليس التراجع الى اخللف.

استقبل س����مو ولي العهد الشيخ نواف 
األحمد في ديوانه بقصر السيف صباح امس 
سفيرنا لدى اجلمهورية الفرنسية علي السعيد، 
كما اس����تقبل س����موه بقصر السيف الفلكي 
د.صالح العجيري. واستقبل سموه بقصر 
الس����يف رئيس مجلس إدارة شركة القرين 
للبتروكيماويات الش����يخ مبارك العبداهلل. 
واستقبل سمو ولي العهد د.ناصر نزال السهو، 
حيث أهدى سموه نسخة من رسالة الدكتوراه 
بعنوان »اثر ال����ذكاء العاطفي على االنتباه 
وحل املشكالت« وقد شكره سموه متمنيا له 
التوفيق والنجاح. كما استقبل سموه د.ناصر 
العجمي � حيث أهدى سموه نسخة من رسالة 
الدكتوراه بعنوان »السلطة التشريعية في 
دول مجلس التعاون اخلليجي ودورها في 
الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية« وقد 

شكره سموه متمنيا له التوفيق والنجاح.

استقبل نائب رئيس 
الوطني الشيخ  احلرس 
مشعل األحمد في مكتبه 
بالرئاسة العامة للحرس 
الوطن���ي صب���اح أمس 
العامة  رئي���س األركان 
الركن  الفريق  للجي���ش 
أحمد اخلالد، حيث هنأه 
مبناس���بة تولي���ه مهام 

منصبه اجلديد.
كما اس���تقبل الشيخ 
املدير  مش���عل األحم���د 
العام لق���وات الدرك في 
اململكة األردنية الهاشمية 
الركن  اللواء  الش���قيقة 
د.توفيق حامد الطوالبة 
والوفد املرافق له، وذلك 
مبناسبة زيارته للبالد.

سموه التقى رئيس مجلس إدارة »القرين للبتروكيماويات«

صاحب السمو يرعى اليوم حفل تكريم 
الفائزين في مسابقة القرآن الكريم

يتفضل صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد فيشمل برعايته وحضوره حفل تكرمي 
الفائزين والفائزات في مسابقة الكويت الكبرى 
الثالثة عشرة حلفظ القرآن الكرمي وجتويده 
وذلك في متام الساعة العاشرة والنصف من 
صباح اليوم 6 اجلاري على مسرح املغفور 
له الشيخ صباح الس���الم الصباح بجامعة 

الكويت في منطقة اخلالدية.

األمير بحث مع الرئيس الفلسطيني آخر المستجدات اإلقليمية والدولية

أبومازن: إقامة الجدار الفوالذي حق سيادي لمصر 
و»حماس« تماطل ألنها تخشى االنتخابات

اس��تقبل صاحب الس��مو األمير الش��يخ صباح 
األحم��د بقصر بي��ان أمس الرئي��س محمود عباس 
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية والوفد الرسمي 
املرافق له وبحضور س��مو ولي العهد الشيخ نواف 

األحمد وذلك مبناسبة زيارته للبالد، وأجرى اجلانبان 
مباحثات رسمية تناولت العالقات الثنائية بني البلدين 
وسبل تعزيزها مبا يخدم مصاحلهما املشتركة وآخر 

املستجدات على الساحتني اإلقليمية والدولية. 

أك��د الرئي��س الفلس��طيني محم��ود عباس 
)أبوم��ازن( ان بن��اء مصر جلدار ف��والذي على 
حدودها مع غزة هو عمل س��يادي من حق مصر 
أن تقوم به على أرضها، مؤكدا في الوقت نفس��ه 
ان كل املس��اعدات اإلنس��انية املرس��لة إلى غزة 
تصل الى القطاع عبر مصر، لكن ما ال يفهمه هو 
س��بب وجود االنفاق احلدودية بينهما ويؤكد انه 
ضدها. وجدد عباس في مؤمتر صحافي عقده في 
قصر بيان أمس انه متمسك بقراره عدم الترشح 
لالنتخابات املقبلة. وش��ن انتق��ادا الذعا ملماطلة 
»حماس« ف��ي التوقي��ع على وثيق��ة املصاحلة، 
مؤك��دا انها تتحج��ج بوجود مالحظ��ات عليها، 
ألنها ال تريد االنتخابات وتخشى إجراءها. وقال 
انه تعرض لضغوط أميركي��ة لعدم التوقيع على 
الوثيقة ولعدم املش��اركة في قمة دمشق العربية 
لكن��ه لم يرضخ لها، مطالب��ا حماس بالتحرر من 
الضغوط والتهديدات اخلارجية وتقدمي املصلحة 

الوطنية الفلسطينية عليها. وردا على سؤال حول 
احتمال املواجهة املس��لحة بني »فتح« و»حماس« 
ق��ال أبومازن »أن��ا ال أريد احلرب مع إس��رائيل 
فهل أح��ارب »حماس«، نحن لس��نا دعاة حرب، 
ولس��نا اقصائيني، هم يري��دون إلغاءنا ولكننا ال 
نريد ذل��ك«. وقال ان العمل منص��ب على إقناع 
إسرائيل بوقف االس��تيطان والعودة إلى خارطة 
الطريق إلعادة احلياة إل��ى املفاوضات، مؤكدا ان 
ذلك ليس من باب فرض الش��روط املس��بقة كما 
تقول إس��رائيل. ورف��ض الرئيس الفلس��طيني 
احلكم على نوايا نتنياهو وأنه ال يريد في داخله 
حتقيق السالم قائال: هو رئيس الوزراء املنتخب 
من قبل الشعب اإلس��رائيلي وأنا أتعامل مع ذلك 
وانطباعاتي عنه سأذكرها في مذكراتي مستقبال.

وفي اخلت��ام عرض أبو مازن ش��ريطا يؤكد 
فيه براءة موقفه مما اثير حول موقفه من تقرير 

غولدستون.

صاحب السمو االمير خالل املباحثات مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس

النص الكامل لكالم أبو مازن في عدد الغد


