
الخميس 28 اكتوبر 2010 5محليات

خالد املضاحكة 

األمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز خالل لقائه السفير الشيخ حمد جابر العلي والوفد املرافق له

عبدالرحمن العطيةفوزية الصباح

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مستقبال إدوارد غنيم

صاحب السمو التقى غنيم وعزى رئيس اإلمارات بوفاة حاكم إمارة رأس الخيمة

األمير استقبل ولي العهد والخرافي والمحمد والمبارك

سياسيون: النطق السامي كشف السلبيات وأعلى شأن الوطن

استقبل صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد بقصر بيان 
صباح امس سمو ولي العهد الشيخ 
نواف األحمد. كما استقبل سموه 
بقصر بي����ان صباح امس رئيس 

مجلس األمة جاسم اخلرافي.
واستقبل س����موه بقصر بيان 
صباح امس سمو رئيس مجلس 

الوزراء الشيخ ناصر احملمد.
كما استقبل سموه بقصر بيان 
صباح امس النائب األول لرئيس 
مجل����س الوزراء ووزي����ر الدفاع 

الشيخ جابر املبارك.
كما اس����تقبل صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد بقصر 
بيان ظهر امس س����فير الواليات 
املتحدة األميركية األس����بق لدى 
الكويت البروفيسور ادوارد غنيم 

وذلك مبناسبة زيارته للبالد.
الى ذلك، بعث صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد ببرقية 
تعزية الى اخيه صاحب الس����مو 
الشيخ خليفة بن زايد بن سلطان 
آل نهيان رئي����س دولة اإلمارات 
العربي����ة املتحدة الش����قيقة عبر 
س����موه فيها عن خالص تعازيه 
وصادق مواس����اته بوفاة س����مو 
الش����يخ صقر بن محمد القاسمي 
عضو املجلس األعلى حاكم امارة 
رأس اخليمة سائال سموه املولى 
تعالى ان يتغمده بواسع رحمته 

أش���اد عدد من السياس���يني 
الس���امي لصاح���ب  بالنط���ق 
الس���مو األمير الش���يخ صباح 
األحم���د الذي ألقاه ف���ي افتتاح 
دور االنعقاد العادي الثالث من 
الثالث عشر  التشريعي  الفصل 
حيث سلط سموه الضوء على 
ما شهدته الساحة الكويتية في 

اآلونة األخيرة.
في البداية وصف رئيس مركز 
اجتاهات للدراسات والبحوث خالد 
املضاحكة النطق السامي لصاحب 
الس���مو األمير الش���يخ صباح 
األحمد الذي ألقاه في افتتاح دور 
االنعقاد العادي الثالث من الفصل 
التشريعي الثالث عشر بخطاب 
املبادئ وإعالء الش���أن الوطني، 
حيث ركز على موضوع رئيسي 
ومحوري وهو املصلحة الوطنية 
الكويتية واعتبارها أساسا للحكم 

الصالح والرشيد.
وقال املضاحكة في تصريح 
صحافي ان املفردات اللغوية الدالة 
على االهتمام بالش���أن الوطني 
والعمل عل���ى االرتقاء به ونقله 
من حال الى حال افضل تكررت 
في اخلطاب »23« مرة، وهو ما 
يفرض � على حد تعبير سموه � 
اإلعالء من املصلحة العامة على 
حساب املصلحة اخلاصة باعتبار 
الكويت باقية واألش���خاص  ان 

زائلون.
وزاد املضاحكة: ان مضمون 
النط���ق الس���امي جاء كاش���فا 
للس���لبيات لذلك ميكن اعتبار 
اخلط���اب خط���اب »املصارحة 
بهدف املصاحل���ة«، متابعا: برز 
في هيكل اخلطاب ان رؤية سموه 

الشيخ ناصر احملمد رئيس مجلس 
الوزراء ببرقيات تعازي مماثلة. 
الى ذلك بعث صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد ببرقية تعزية 
الرئيس سوس����يلو بامبانغ  الى 
يودهويون����و رئي����س جمهورية 
اندونيسيا الصديقة عبر فيها سموه 
عن خالص تعازيه وصادق مواساته 
بضحاي����ا الزل����زال وموجات املد 
البحري تسونامي الذي تعرضت له 
جزر ارخبيل منتاواي االندونيسية 
والذي أسفر عن سقوط املئات من 
الضحاي����ا واملصابني واملفقودين 
راجيا س����موه للضحايا املغفرة 
والرحمة وللمصابني سرعة الشفاء 
والعافية. كما بعث سمو ولي العهد 
الشيخ نواف األحمد وسمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد 

ببرقيتي تعزية مماثلتني.
الى ذلك، بعث صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد ببرقية 
تهنئة الى اجلنرال فريدريك ناثانيل 
بالنتني حاكم عام سينت فينسنت 
وغرينادين����ز الصديقة عبر فيها 
سموه عن خالص تهانيه مبناسبة 
العيد الوطني لبالده، متمنيا سموه 

له موفور الصحة والعافية.
كما بعث س����مو ول����ي العهد 
الشيخ نواف األحمد وسمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد 

ببرقيتي تهنئة مماثلتني.

وأعرب األم���ني العام ملجلس 
التعاون عن بالغ اعتزازه بحكمة 
الس���مو األمير  وحنكة صاحب 
الش���يخ صب���اح األحمد رئيس 
الدورة احلالية للمجلس األعلى 
ملجلس التعاون ودعمه الالمحدود 
ملسيرة مجلس التعاون مما كان 
له األثر االيجابي في اس���تمرار 
عمل املجلس وعطائه حتى أضحى 
منوذجا يحتذى به على املستويني 

االقليمي والدولي.
من جانبها أش���ادت املنسق 
العام في اللجنة الشعبية لقضايا 
الكويتيني البدون والناشطة في 
حقوق اإلنسان واحملامية فوزية 
الصباح باخلطاب االميري الذي 
ألقاه سمو رئيس الوزراء الشيخ 
ناص���ر احملمد ف���ي افتتاح دور 
االنعقاد العادي الثالث من الفصل 
التشريعي ال� 13 الذي تطرق الى 
مشكلة الكويتيني البدون وتأكيده 
على أنها تتصدر قائمة االهتمام 

الرسمي.
واشارت الى ان اعالن احلكومة 
بأن اللجن���ة التي كلفها املجلس 
األعل���ى للتخطي���ط والتنمية 
انتهت من  القضية قد  مبعاجلة 
تق���دمي مقترحاتها ملعاجلة هذه 
العمل على  املشكلة ومباش���رة 
تنفيذها. لي���س كافيا ما لم يتم 
حتدي���د فترة زمني���ة حلل هذه 
القضية التي اصبحت مثار جدل 
الى ان  محلي ودولي، مش���يرة 
احلكومة سبق أن اعلنت تكرارا 
ومرارا منذ الستينيات عن ضرورة 
حل هذه املشكلة إال أنها لم تتقدم 
خطوة واحدة. وتركتها على الرف 

البعيد تكبر وتتضخم.

ورضوانه ويسكنه فسيح جناته 
وان يلهم األسرة احلاكمة الكرمية 
جميل الصبر وحسن العزاء. وبعث 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد ببرقية تعزيه الى اخيه سمو 
الشيخ سعود بن صقر بن محمد 

القاسمي عضو املجلس األعلى حاكم 
امارة رأس اخليمة ضمنها سموه 
خالص تعازيه وصادق مواساته 
بوفاة والده س����مو الشيخ صقر 
بن محمد القاسمي عضو املجلس 
األعلى حاك����م امارة رأس اخليمة 

مبتهال الى املولى تعالى ان يتغمده 
بواسع رحمته ومغفرته وان يسكنه 
فس����يح جناته وان يلهم س����موه 
الكرمية جميل الصبر  واألس����رة 
وحسن العزاء. كما بعث سمو ولي 
العهد الشيخ نواف االحمد وسمو 

األمير عزى رئيسة األرجنتين بوفاة زوجها
بعث صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
ببرقية تعزية الى الرئيس��ة كرس��تينا فرنانديز 
كيرشنر رئيس��ة جمهورية األرجنتني الصديقة 
عبر فيها ع��ن خالص تعازيه وصادق مواس��اته 
بوفاة زوجها رئيس جمهورية االرجنتني السابق 

نيس��تور كيرش��نر راجيا له الرحمة ولها جميل 
الصبر وحسن العزاء.

كما بعث سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد 
وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد 

ببرقيتي تعزية مماثلتني.

قائمة على ان النقد الذاتي محور 
االصالح الداخلي في الكويت، ومن 
هنا، سلط سموه الضوء على ما 
الكويتية خالل  الساحة  شهدته 
الفت���رة املاضية م���ن محاوالت 
بغيضة لتجاوز الدستور وانتهاك 
القانون وتوظيف بعض وسائل 
اإلعالم ملناخ احلرية الذي تتمتع 
به البالد في ممارسات من شأنها 
احداث الفتنة وشق نسيج الوحدة 
الوطنية، وهو ما جعل س���موه 
يطالب باإلسراع في وضع األطر 
الالزمة ملمارسة احلقوق والتصدي 
للتجاوزات، والتأكيد على دور 
القضائية في حماية  الس���لطة 
املجتمع باعتبار ان القانون هو 
»املسطرة« التي يقاس بها افراد 

املجتمع الكويتي.
وش���دد املضاحك���ة على ان 
تركيز صاحب السمو األمير على 
موضوعات التعاون بني السلطتني 
التش���ريعية والتنفيذي���ة لدفع 
عملية التنمية قدما الى األمام هو 
دليل رؤية سموه جتاه االستقرار 

السياسي في العالقة بني السلطتني 
وانها مؤش���ر على الدفع بعجلة 

التنمية الى األمام.
وأش���ار ال���ى ان بن���اء جيل 
للمستقبل قادر على بناء كويت 
الدول���ة ب���رز في فك���ر صاحب 
السمو األمير من خالل تركيزه 
على التنمية البشرية املستدامة 
الهدف االستراتيجي  باعتبارها 
لبناء الوط���ن، مؤكدا ان النطق 
الس���امي لصاحب السمو األمير 
يرس���م أيضا األطر الرئيس���ية 
للعالقة بني السلطتني في إطار 
الثواب���ت الوطني���ة والقواع���د 

الدستورية.
بدوره نوه األمني العام ملجلس 
التعاون ل���دول اخلليج العربية 
العطية مبضامني  عبدالرحم���ن 
اخلطاب السامي لصاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد رئيس 
الدورة احلالية للمجلس األعلى 
ملجلس التعاون في افتتاح دور 
االنعقاد العادي الثالث من الفصل 

التشريعي ال� 13 ملجلس األمة.

وق���ال العطية ف���ي تصريح 
ل�»كون���ا« ان ما تضمنه خطاب 
صاحب الس���مو األمير الش���يخ 
صباح األحمد في الشأن الداخلي 
الكويت هي  بأن تكون مصلحة 
»ملتقى األهداف وحمايتها منتهى 
الغايات« وأن ما يحوط املشهد 
السياسي الكويتي من جتاوزات 
غير مسؤولة »هو موضع استنكار 
ورفض من اجلميع« دليل على 
اهتمامه وقلقه مم���ا يجري في 

الساحة من هذه التجاوزات.
العام ملجلس  وأضاف األمني 
التعاون أن ما تعيشه الكويت من 
أجواء دميوقراطية حقيقية نابعة 
من جتربته���ا الذاتية ال ينبغي 
أن يساء اس���تغالله ومبا يلحق 
الضرر بهذا البلد العزيز وشعبه 
الغالي بل يجب أن يتحلى اجلميع 
باحلكمة واليقظة وأن تكون جميع 
مكونات الش���عب الكويتي صفا 
واحدا أمام مسؤولياتهم الوطنية 
وذلك لدرء أسباب الفتنة ونتائجها 

املهلكة.

سفيرنا بالرياض: الكليات العسكرية 
السعودية فتحت أبوابها لتدريب الكويتيين

الرياض � كونا: التقى سفيرنا لدى اململكة 
العربية السعودية الش���يخ حمد جابر العلي 
مساعد وزير الدفاع والطيران واملفتش العام 
للشؤون العسكرية في اململكة العربية السعودية 

االمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز.
وابلغ الشيخ حمد اجلابر »كونا« عقب اللقاء 
انه قدم لالمير خالد بن سلطان رئيس املكتب 
العسكري اجلديد في سفارتنا بالرياض املقدم 
مبارك مسلم الراجحي وذلك مبناسبة تسلمه 

مهام عمله اجلديد.
واش���اد بالتطور الكبير للمعاهد والكليات 
العس���كرية التابعة لوزارة الدفاع السعودية 
واملخرجات العسكرية والفنية والعلمية التي 

تتخرج منها.
وقال الشيخ حمد اجلابر ان العديد من الكليات 
العسكرية التابعة للجيش العربي السعودي قد 
فتحت ابوابها لتدريب العسكريني الكويتيني من 
اجليش الكويتي لينهلوا من العلوم العسكرية 

احلديثة.
وتوجه بالشكر الى االمير خالد على ما يلقاه 
ابناء الكويت من رعاية واهتمام في املستشفيات 

العسكرية السعودية اثناء عالجهم فيها.
وبني ان هذا التعاون القائم واملتواصل بني 
البلدين الش���قيقني وعلى جميع املس���تويات 
من ش���أنه دعم وتعزيز العالق���ات الكويتية � 

السعودية.

سموه تسلم ورقة من مصحف قديم من الحمد

ولي العهد استقبل الخرافي والمحمد
و3 وزراء ومحافظ األحمدي

سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد يتسلم ورقة املصحف من د.وليد احلمد

استقبل سمو ولي العهد الشيخ 
نواف األحمد بقصر بيان صباح 
امس رئيس مجلس األمة جاسم 
اخلرافي. كما استقبل سموه سمو 
رئيس مجلس الوزراء الش����يخ 

ناصر احملمد.
واستقبل سموه النائب االول 
لرئيس مجل����س الوزراء ووزير 

الدفاع الشيخ جابر املبارك.
كما اس����تقبل س����موه نائب 
رئيس مجلس الوزراء للشؤون 
االقتصادية ووزير الدولة لشؤون 
التنمية ووزير الدولة لش����ؤون 

اإلسكان احمد الفهد.
العهد  واستقبل س����مو ولي 
الشيخ نواف االحمد بقصر بيان 
امس وزير الداخلية الشيخ جابر 

اخلالد.
كما استقبل س����موه محافظ 
االحم����دي الش����يخ د.ابراهي����م 

الدعيج.

واس����تقبل س����موه د.ولي����د 
احلمد حيث أهدى س����موه ورقة 
من مصحف قدمي يعود تاريخها 

الى سنة 850 هجرية وقد شكره 
س����موه متمنيا له دوام التوفيق 

والنجاح.

رئيس الوزراء التقى عبداهلل بن منيع 
وممثل األمين العام لألمم المتحدة في العراق

»السكنية« وزعت بطاقات القرعة
لقسائم مدينة جابر األحمد

وزعت املؤسسة العامة للرعاية السكنية امس 
بطاقة دخول القرعة لقسائم مدينة جابر األحمد 
في القطاع )ان 1( التي تش���تمل على 317 قسيمة 

مبساحة 400 متر مربع. 
وقالت املؤسسة في بيان صحافي انها خصصت 
امس واليوم موعدا لتوزيع بطاقات القرعة لقسائم 
مدينة جابر األحمد، موضحة بالنس���بة لتوزيع 

بطاقات االحتياط انها ح���ددت يوم األحد املقبل 
املوافق 31 م���ن أكتوبر اجل���اري موعدا لدخول 

القرعة. 
وكانت املؤسس���ة قد أعلنت اسماء املواطنني 
املستحقني لدخول هذه القرعة بناء على أولوية 
طلبات املواطنني االسكانية حيث وصل التخصيص 

الى تاريخ 3 ديسمبر 1994.

سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد خالل لقائه اد ميلكرت

استقبل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
ناص���ر احملمد في قصر بيان امس عضو هيئة 
كبار العلماء واملستشار بالديوان امللكي باململكة 
العربية السعودية الشقيقة الشيخ د.عبداهلل 

ابن منيع مبناسبة زيارته للبالد.
حض���ر املقابل���ة الوكيل املس���اعد بديوان 
س���مو رئيس مجلس الوزراء الشيخ فهد جابر 

املبارك.
كما استقبل  س���مو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ ناصر احملمد في قصر بيان امس وبحضور 

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية 
الشيخ د.محمد الصباح، املمثل اخلاص لألمني 
العام لألمم املتحدة في العراق اد ميلكرت مبناسبة 

زيارته للبالد.
حضر املقابلة املستش���ار بالديوان االميري 
محمد أبواحلسن ونائب رئيس جهاز األمن الوطني 
الشيخ ثامر العلي ومدير ادارة املتابعة والتنسيق 
بوزارة اخلارجية خالد املغامس والوكيل املساعد 
بديوان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ فهد 

جابر املبارك.


