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صاحب السمو التقى ولي العهد والمحمد ورئيس وأعضاء جمعية الشفافية وتسلم رسالة ماجستير من المعلي

األمير استقبل رئيس وأعضاء المجلس العربي للعالقات العربية والدولية ورئيس وزراء جورجيا
استقبل صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد بقصر 

بيان صباح أمس سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد.
إلى ذلك استقبل صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
بقصر بيان صباح أمس رئيس مجلس الوزراء س���مو الشيخ 

ناصر احملمد.
كما استقبل صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد بقصر 
بيان صباح أمس رئيس املجل���س العربي للعالقات العربية 
والدولية ورئيس البرملان العربي السابق محمد الصقر ودولة 
رئيس وزراء اجلمهورية اللبنانية الس���ابق فؤاد السنيورة 
ورئيس وزراء اجلمهورية العراقية السابق د.اياد عالوي ورئيس 

وزراء اململكة األردنية الهاشمية السابق طاهر املصري ووزير 
خارجية اململكة املغربية الس���ابق محمد بن عيسى وأعضاء 
املجلس العربي للعالقات العربية والدولية وذلك مبناس���بة 

انعقاد االجتماع الثاني للهيئة بالكويت.
كما استقبل صاحب الس���مو األمير الشيخ صباح األحمد 
بقصر بيان صباح أمس رئيس جمعية الش���فافية الكويتية 
صالح الغزالي وأعضاء اجلمعية، حيث قدموا لسموه تقريرا 
عن منتدى الكوي���ت الثالث للش���فافية »الكويت مركز مالي 
وجتاري«، حضر املقابلة نائب وزير شؤون الديوان األميري 

الشيخ علي اجلراح.

واستقبل صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد بقصر 
بيان صباح أمس وبحضور س���مو ولي العهد الش���يخ نواف 
األحمد ورئيس مجلس الوزراء س���مو الش���يخ ناصر احملمد 
يرافقه رئيس وزراء جمهورية جورجيا نيكا جيالوري والوفد 

املرافق له وذلك مبناسبة زيارته للبالد.
حضر املقابلة وزير شؤون الديوان األميري الشيخ ناصر 
صباح األحمد ورئيس بعثة الشرف املرافقة املستشار بديوان 

سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ د.سالم جابر األحمد.
واستقبل صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد بقصر 
بيان صباح أمس رمي املعلي، حيث أهدت سموه رسالة املاجستير 

والتي حملت عنوان »دور التس���ويق السياحي في استخدام 
معايير جودة القرار احلكومي بدولة الكويت«.

الى ذلك بعث صاحب الس���مو األمير الشيخ صباح األحمد 
ببرقية ته���نئة الى دال���يا غيري���باوس���كايتي رئيسة جمهورية 
ليتوانيا الص���ديقة عّبر في���ها عن خال���ص تهانيه مبناسبة 
العي���د الوطني لبالده���ا، متمنيا لها موف���ور الصحة ودوام 

العافية.
كما بعث س���مو ولي العهد الش���يخ نواف األحمد وس���مو 
رئيس مجلس الوزراء الش���يخ ناصر احملمد ببرقيتي تهنئة 

مماثلتني.

صاحب السمو االمير لدى استقباله الطلبة املتفوقني واملبدعني بحضور د.موضي احلمود

الشيخ ناصر صباح األحمد يلقي كلمته في احلفل صاحب السمو األمير مصافحا احد الطالب

الشيخ ناصر صباح األحمد مكرما أحدى املتفوقات بحضور د. موضي احلمود

صاحب السمو مصافحا احدى الطالبات د.موضي احلمود تلقي كلمتها في احلفل

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد ود.موضي احلمود مع قيادات وزارة التربية

خالل حفل تكريم الطلبة المتفوقين دراسيًا والمبدعين بمنحهم جائزة أمير الكويت للتفوق واإلبداع

األمير للطلبة المتفوقين والمبدعين: اجتهدوا وتزودوا بالعلم لما فيه خير الوطن
الحم�ود: رعاية األمير للمتفوقين تؤكد أن القيادة تضع العل�م والتعليم في مقدمة اهتماماتها وعلى رأس األولويات
ش�أنه ورفع�ة  تقدم�ه  عل�ى  والعم�ل  بالوط�ن  النه�وض  مس�ؤولية  علي�ه  تق�ع  جي�ل  كل  الدي�وان:  وزي�ر 

وأؤكد لكم أهمية التفوق واإلبداع خلدمة وطننا العزيز ورفعة ش����أنه 
وحتقيق التنمية املنشودة، السيما ان الكويت لديها اآلن خطة إمنائية 
وأنا س����عيد جدا بهذه املناسبة وان شاء اهلل سنحتفل كل عام بكوكبة 

جديدة من املتفوقني واملبدعني.
»ختاما أشكر وزير التربية ووزير التعليم العالي د.موضي احلمود 
وأركان الوزارة على جهودهم وعملهم الدؤوب للنهوض مبهنة التعليم 

من اجل تقدم ورفاهية ورفعة وطننا العزيز«.
ثم قام ممثل سموه بتوزيع الشهادات والهدايا التذكارية على الطلبة 

والطالبات املتفوقني، متمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح.
وحضر حفل التكرمي وزير التربية ووزير التعليم العالي د.موضي 

احلمود وكبار املسؤولني بوزارة التربية.
وفي تصريحات عقب احلفل، أشاد ممثل صاحب سمو األمير الشيخ 
صب����اح األحمد في حفل تكرمي املتفوقني دراس����يا واملبدعني خلريجي 
الثانوية العامة واملراحل االنتقالية للعام الدراس����ي 2009/2008 وزير 
ش����ؤون الديوان األميري الشيخ ناصر صباح األحمد بالعادة احلميدة 
التي س����نها س����موه كل عام واملتمثلة في اقامة حفل تكرمي املتفوقني 

واملبدعني.
وقال الش����يخ ناصر في تصريح ل� »كونا« وتلفزيون الكويت عقب 
حفل تكرمي الطلبة املتفوقني دراس����يا واملبدعني من خريجي الثانوية 
العامة واملراح����ل االنتقالية للعام الدراس����ي 2009/2008 والذي أقيم 
اليوم في قصر بيان ان »هذه عادة س����نها صاحب السمو األمير البالد 
اعتناء بأبنائه وبناته وتش����جيعا لهم لكسب املزيد من العلم واملعرفة 

والثقافة«.
وأكد حرص صاحب السمو األمير على ان يشمل هذا التكرمي السنوي 
جميع الطلبة املتفوقني واملبدعني الكويتيني أو غيرهم سواء في املدارس 
احلكومية او اخلاصة وكذلك الطلبة األس����وياء ومن ذوي االحتياجات 

اخلاصة.
وأضاف ان »صاحب السمو األمير يشعر بأهمية هذا اجليل ودوره 
في رسم املس����تقبل وحتقيق التنمية والرفاه لبلدنا العزيز نظرا ألن 
كل جيل تقع عليه مس����ؤولية النهوض بالوط����ن والعمل على تقدمه 

ورفعة شأنه«.
وأكد الش����يخ ناصر صباح األحمد أهمية ال����دور الذي يضطلع به 
الطلبة املتفوق����ون واملبدعون في حتقيق التق����دم والثقافة والتنمية 
لبلده����م، موضحا ان هذا الدور »يأتي متوافقا مع املش����روع التنموي 

الذي نحن دائما نفكر فيه«.
وأعرب عن أمله »في ان يتس����لح أبناؤن����ا الطلبة والطالبات دوما 
بالعلم واملعرفة نظرا ألهمية هذا الس����الح في املس����اعدة على التغلب 
على التحديات واالس����تحقاقات التي يواجهها وطننا العزيز لتحقيق 

التطور والتنمية«.

حضر املقابلة وزير ش����ؤون الديوان األميري الشيخ ناصر صباح 
األحمد.

وكان حتت رعاية صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد أقيم 
صباح امس بقصر بيان حفل تكرمي الطلبة املتفوقني دراسيا واملبدعني 
خلريجي الثانوية العامة واملراحل االنتقالية للعام الدراسي 2009/2008 

مبنحهم »جائزة أمير دولة الكويت للتفوق واإلبداع«.
وقد أناب سموه وزير شؤون الديوان األميري الشيخ ناصر صباح 
األحمد حلضور احلفل وتوزيع الشهادات والهدايا التذكارية على الطلبة 

والطالبات املتفوقني.
وبدأ احلفل بالسالم الوطني ثم تالوة آيات من الذكر احلكيم بعدها ألقى 
ممثل سموه وزير شؤون الديوان األميري الشيخ ناصر صباح األحمد 
كلمة هذا نصها: »أيها السيدات والسادة أولياء امور الطلبة والطالبات 
املتفوق����ني واملبدعني، أبنائي وبناتي الطلبة والطالبات، أرحب بكم في 
هذه املناسبة التي يحرص صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد 

على وجودها كل عام لتكرمي الطلبة املتفوقني دراسيا واملبدعني«.
ال ش����ك ان املجموعة التي حظيت بلقاء صاحب السمو األمير متثل 
نخبة من الطلبة الفائقني دراسيا واملبدعني من مختلف املراحل الدراسية 

ليال ونهارا للوصول إليه ولكن التحدي األكبر هو اس����تمرارية تفوقنا 
وإبداعنا العلمي فاليوم نحن طلبة وطالبات وغدا أطباء ومهندس����ون 
وعلماء لنرفع شأن دولتنا احلبيبة الكويت عاليا ونستحق ان ننتسب 

لهذا الوطن الغالي حتت قيادتكم احلكيمة.
ال����ف����ض����ل ي����ذك����ر ع����ن����د ك�����ل ص���ب���اح

ال��ص��ب��اح آل  س��ن��ا  م���ن  ف��ض��ال  ك����ان  ان 
ل��وص��ف��ه م���ج���ال  ال  ف��ض��ل��ك��م  وض����ي����اء 

ي���ع���ل���و ع�����ن ال���ت���ب���ي���ان واإلف�����ص�����اح
إخواني وأخواتي الطلبة إني ألنتهز هذه املناس����بة الغالية ألهدي 
تفوقنا الى مقام صاحب الس����مو األمير حفظ����ه اهلل ورعاه والى أمنا 
الغالي����ة الكويت عرفانا بجميل الكويت ووالء ووفاء لنظام حياة حرة 
كرمية اختاره اآلباء واألجداد وأسس����وه على مبادئ الشورى والعدل 

واملساواة وعلى أساس متني من قيم ديننا اإلسالمي احلنيف.
وختاما، أرفع يدي مبتهال الى اهلل عز وجل ان يحفظ الكويت وطنا 
آمنا مزدهرا في ظل صاحب الس����مو األمير وس����مو ولي العهد وسمو 
رئيس مجلس الوزراء س����ندا وذخرا للكويت ليقودوا سفينة الكويت 

الى بر األمان واالزدهار.

استقبل صاحب السمو األمير الشيخ صباح االحمد بقصر بيان صباح 
امس وزير التربية ووزير التعليم العالي د. موضي احلمود حيث قدمت 
لسموه ابناءه الطلبة والطالبات املتفوقني دراسيا واملبدعني خلريجي 

الثانوية العامة واملراحل االنتقالية للعام الدراسي 2009/2008م.
وقد اكد س����موه على اهمي����ة العلم لكونه اللبنة االساس����ية لبناء 
املجتمعات وتطورها داعيا سموه ابناءه الطلبة الى املثابرة واالجتهاد 
خالل عملية التحصيل العلمي والتزود بزاد العلم ملا فيه اخلير للوطن 

الغالي ورفع رايته.
كما القت وزير التربية ووزير التعليم العالي كلمة قالت فيها: 

صاحب الس����مو األمير الش����يخ صباح االحمد انه لشرف كبير بل 
هو وس����ام رفيع تتزين به الكويت وتفاخر امام العالم كله يا صاحب 
السمو ان تتفضلوا كل عام باستقبال ابنائكم املتفوقني في امتام املراحل 
التعليمية الثالث االبتدائية واملتوسطة والثانوية لالحتفاء بهم وتكرميهم 

وتشجيع تفوقهم.
انكم يا صاحب الس����مو مبثل هذه الرعاية غير املسبوقة لتؤكدون 
ان القيادة السياس����ية في وطننا العزيز الكويت تضع العلم والتعليم 
في مقدمة اهتماماته����ا وعلى رأس االولويات التي تراها محققة لتقدم 
الكويت وازدهارها وصناعة املستقبل املشرق الجيالها القادمة وخاصة 
ف����ي عصرنا احلديث الذي تعاظم فيه دور العلم وأصبح معيار التقدم 

بني االمم والشعوب.
ان ابناءك����م الذين ميثلون في حضرتكم الس����امية اليوم ياصاحب 
السمو والذين يحظون بهذا الشرف العظيم ليرفعون الى مقام سموكم 
الكرمي اعظم مش����اعر احلب واالجالل لسموكم والوالء واالنتماء لهذه 
االرض الطيبة الت����ي انبتتهم وتعهدتهم بأفضل ألوان الرعاية وهيأت 
له����م ما لم يهيأ لغيرهم ليكونوا ابن����اء صاحلني لوطن عظيم وقيادة 
رائعة انعم اهلل بها على كويتنا احلبيبة لتقود مس����يرتها املباركة الى 

كل عز وازدهار.
حفظكم اهلل يا صاحب السمو للكويت التي تعشقون ترابها واحاطكم 

بعني رعايته ودائم توفيقه.
ثم القت الطالبة مرمي عرب كلم����ة نيابة عن الطلبة املتفوقني جاء 

فيها:
الوالد احلنون ربان س����فينة الكويت قدوتنا ومثلنا االعلى صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح االحمد يشرفني ان أنوب عن إخواني وأخواتي 
املتفوقني القف بكل إجالل وتقدير بني يدي س����موكم باس����م املتفوقني 
جميعا وباس����م أولياء أمورهم ألقدم أسمى آيات الشكر والعرفان على 
رعايتكم األبوية الكرمية ألبنائكم الطالب وتوفير كل أس����باب النجاح 

والتوفيق لهم.
س����يدي حضرة صاحب السمو أمير البالد حفظكم اهلل ورعاكم ان 
الوصول الى التفوق واإلبداع العلمي لهو حتد كبير كنا ومازلنا جنتهد 


