
محلياتاالربعاء  25  اغسطس  2010   2

األمير حث أبناءه الطلبة على بذل المزيد من الجهد
لتحقيق النجاح وليكونوا سواعد وطنية مسلحة بالعلم والمعرفة

استقبل صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد بقصر السيف 
صباح أمس رئيس مجلس األمة جاسم اخلرافي والنائب د.علي العمير. 
كما استقبل صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد بقصر السيف 
صباح أمس رئيس وأعض����اء االحتاد الوطني لطلبة الكويت - فرع 

جمهورية مصر العربية.
وحث سموه أبناءه الطلبة على بذل املزيد من اجلهد واملثابرة في 
حتصيلهم الدراسي لتحقيق أعلى مستويات النجاح والتفوق ليكونوا 
سواعد وطنية مسلحة بالعلم واملعرفة ويشكلوا اللبنة األساسية في 
بناء الوطن العزيز ودفع مس����يرة التنمية، متمنيا لهم دوام التوفيق 
والنجاح. وحضر املقابلة نائب وزير شؤون الديوان األميري الشيخ 

علي اجلراح.

سموه التقى الخرافي والعمير

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد خالل استقباله رئيس وأعضاء احتاد الطلبة - فرع مصر

سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد مستقبال الشيخ محمد اخلالد

الكويت هنّأت أوكرانيا بعيدها

.. وتستقبل جرحى عراقيين للعالج 
بمستشفى الجهراء الخميس

ولي العهد التقى الخالد وهاشم

بعث صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد ببرقية تهنئة 
للرئيس فيكتور يانكوفيتش رئيس جمهورية اوكرانيا الصديقة 
عبر فيها سموه عن خالص تهانيه مبناسبة العيد الوطني لبالده، 

متمنيا لفخامته موفور الصحة ودوام العافية.
كما بع�ث سم�و ول�ي العه��د الشي��خ نواف األحمد وسمو رئيس 

مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد ببرقيتي تهنئة مماثلتني.

حنان عبدالمعبود
صرح مدي���ر إدارة العالقات العامة واإلع���الم بوزارة الصحة 
فيصل الدوس�����ري ب��أن »الصح��ة« تستع��د الستقبال مجموعة 
من اجلرح���ى العراقيني الذين أصيبوا في األح���داث األخيرة في 

مدينة البصرة.
وقال الدوس���ري في تصريح صحافي ان هذا التوجه جاء بناء 
على توجيهات صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد، بعالج 
اجلرحى العراقيني في مستشفيات الكويت، وأوضح ان اجلرحى 
يبلغ عددهم 7 جرحى باإلضافة إلى 6 مرافقني، مش���يرا إلى أنه مت 
اتخاذ اإلجراءات الالزمة الستقبال املرضى بسيارات إسعاف مجهزة 
سيتم نقل اجلرحى اخلميس عند احلدود الشمالية للبالد بني الكويت 
والعراق، ومبينا ان���ه مت االتفاق بني وزارتي الصحة واخلارجية 

الكويتية إلنهاء إجراءات استقبال املرضى ومرافقيهم.
وأضاف الدوسري ان عالج اجلرحى سيتم في مستشفى اجلهراء 

وقد مت جتهيز املكان املناسب لهم حسب إصاباتهم.

 استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد في ديوانه بقصر السيف 
صباح أمس رئيس جهاز األمن الوطني الشيخ محمد اخلالد.

كما استقبل س����موه رئيس جامعة األزهر األسبق ورئيس جلنة 
الشؤون الدينية مبجلس الشعب املصري وعضو مجمع البحوث في 

األزهر الشريف د.احمد عمر هاشم وذلك مبناسبة زيارته للبالد.
أش����اد س����م��وه بعمق العالقات التاريخية املتينة واملتميزة التي 
تربط الكوي��ت وجمهورية مصر العربية الشقيقة والتي أساسها الود 
واإلخ��اء وما تش����هده من منو وتطور مط����رد في كل املجاالت والتي 
تقوم على أس����س متينة وتطابق في الرؤى واألهداف والتي أرس����ى 
قواعدها صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد وأخوه الرئيس 
محمد حس����ني مبارك، مشيدًا سموه بدور مصر الريادي في املجاالت 
الثقافية والفكرية واحلضارية كما أشاد سموه بالضيف الكرمي ملا له 
من دور فعال في اجلانب الدعوي اإلسالمي، متمنيا له طيب اإلقامة في 
بلده الثاني الكويت. ومن جانبه أكد د.احمد عمر هاشم عمق العالقات 
األخوية القائمة بني البلدين والشعبني الشقيقني مشيدا بدور الكويت 
في التضامن العربي ودورها الرائد في مجاالت العمل اخليري اإلنساني 
واالقليمي والدولي في نشر اإلسالم الوسطي ومساهمتها البناءة في 
األعمال اخليرية التي يش����هد لها العالم اجمع، متمنيا ان يعيد املولى 
عز وجل هذا الشهر املبارك على سموه مبوفور الصحة والعافية وعلى 
الكويت قيادة وحكومة وشعبا مبزيد من األمن واألمان والرقي والرخاء 

وعلى األمتني العربية واإلسالمية باخلير واليمن والبركات.
حضر املقابلة رئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ مبارك الفيصل 
والوكيل املساعد لشؤون املساجد في وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية 

وليد الشعيب ومدير مكتب سمو ولي العهد د.فهد املصيريع.


