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األمير: تذليل جميع المعوقات أمام المخترعين لتشجيعهم على المزيد من اإلنجازات

استقبل صاحب السمو االمير الشيخ صباح االحمد 
بقصر بيان صباح امس س����مو ولي العهد الشيخ نواف 
االحمد. كما اس����تقبل س����موه بقصر بيان صباح امس 
رئيس مجلس االمة جاس����م اخلرافي. واستقبل سموه 
بقصر بيان صباح امس سمو الشيخ ناصر احملمد رئيس 
مجلس الوزراء. كما اس����تقبل سموه بقصر بيان صباح 
امس النائب االول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع 

الشيخ جابر املبارك.
كما استقبل صاحب السمو االمير الشيخ صباح االحمد 
بقصر بيان صب����اح امس رئيس مجلس االمة جاس����م 
اخلرافي يرافقه اعضاء الوفد املشارك في املؤمتر السابع 
عش����ر لالحتاد البرملاني العربي والذي عقد بدولة قطر 

الشقيقة خالل الفترة من 6 � 8 فبراير اجلاري.
وحضر املقابلة امني عام مجلس االمة عالم الكندري. 
كما استقبل صاحب السمو االمير الشيخ صباح االحمد 
بقصر بيان ظهر امس وبحضور سمو ولي العهد الشيخ 
نواف االحمد، رئيس مجل����س ادارة النادي العلمي اياد 

اخلرافي واعضاء املجلس.
وقد اكد سموه على اهمية دعم املخترعني وتذليل كافة 
املعوقات التي يواجهونها من اجل تشجيعهم للمزيد من 
االجنازات لرفع راية الكويت في احملافل االقليمية والدولية 

متمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح.
واعرب املخترع الكويتي صادق احمد قاسم عن شكره 
لصاحب السمو األمير على هذا اللقاء الذي اعتبره تشجيعا 
له وهو ليس بجديد على س����موه الذي يدعم الش����باب 
الكويتي الذي يتمتع بالكفاءة في جميع املجاالت سواء 

العلمية او الرياضية او اي مجال آخر.
وثمن املخترع الكويتي صادق احمد قاسم دعم صاحب 
الس����مو األمير وسمو ولي عهده للش����باب الكويتي في 

املجاالت التي يبدعون فيها.
كما استقبل صاحب السمو االمير الشيخ صباح االحمد 
بقصر بيان ظهر امس وبحضور سمو ولي العهد الشيخ 
نواف االحمد، اعضاء الهيئ����ة االدارية لالحتاد الوطني 

لطلبة الكويت فرع اجلامعة.

كما استقبل س����موه رئيس واعضاء االحتاد الوطني 
لطلبة الكويت فرع مملكة البحرين الشقيقة. واستقبل 
س����موه رئيس واعضاء االحتاد الوطني لطلبة الكويت 

فرع االمارات العربية املتحدة الشقيقة.
وقد اكد س����موه على اهمية ان يرك����ز ابناؤه الطلبة 
والطالب����ات على ب����ذل مزيد من اجله����د واملثابرة خالل 
حتصيلهم العلمي في اخلارج ليعودوا مسلحني بالعلم 
واملعرفة ويساهموا بشكل اساس����ي في عملية التطور 
والتقدم ويكونوا اللبنة االساس����ية في مس����يرة تنمية 
وطنهم الغالي. الى ذلك اعرب نائب رئيس احتاد الطلبة 
بجامعة الكويت عمر علي العجمي امس عن شكره وتقديره 
لصاحب السمو االمير الشيخ صباح االحمد على كلمته 
التي وجهها البنائه الطلبة لدى استقباله لهم بقصر بيان 

بحضور سمو ولي العهد الشيخ نواف االحمد.
وقال العجمي ان »مقابلة سموه شخصيا شرف كبير 
لنا« معربا عن متنياته بأن مين اهلل على سموه بالصحة 
والعافية. واعرب عن امتنانه لس����موه على منحهم من 

وقته الثمني مؤك����دا ان هذا ما اعتاد عليه ابناؤه الطلبة 
من رعاية واهتمام من لدن سموه.

ورفع العجمي خالص التهنئة الى مقام صاحب السمو 
والى الشعب الكويتي الكرمي.

من جانبه اعتبر رئيس احتاد طلبة الكويت فرع مملكة 
البحرين مشاري العجمي ان مقابلة سموه تشكل دافعا 
معنويا ودعما البنائه الطلبة في اخلارج. واضاف ان هذا 
االهتمام يدل على حرص القيادة السياس����ية ورعايتها 
البنائه����ا الطلبة االمر الذي يدفعهم الى املزيد من التقدم 
في حتصيلهم العلمي لرفعة وبناء كويت املستقبل سائال 
املولى عز وجل ان يحفظ الكويت في ظل صاحب السمو 
االمير والقيادة السياسية التي تدفع نحو مزيد من التنمية 

والرقي.
وبدوره تقدم رئيس اللجنة االعالمية في احتاد طلبة 
الكويت فرع دولة االمارات العربية املتحدة خليفة حامد 
الياقوت بالتهنئة للشعب الكويتي مبناسبة عيد االستقالل 
اخلمسني وعيد التحرير العشرين ومرور خمس سنوات 

على تولي صاحب الس����مو االمير الشيخ صباح االحمد 
مقاليد احلكم متمنيا لس����موه ولس����مو ولي العهد دوام 

الصحة وموفور العافية.
من جهته اعرب رئيس االحتاد الوطني لطلبة الكويت 
� فرع االمارات عبدالعزيز الروضان عن فخره باالهتمام 
الذي يبديه سموه بأبنائه الطلبة داخل الكويت وخارجها 
معاهدا ان يكون الطلبة عند حسن ظن سموه من خالل 

متثيل الكويت خير متثيل في اخلارج.
من جانبه ق����ال امني صندوق االحتاد الوطني لطلبة 
الكويت � فرع اجلامعة احمد احلودلة ان هذا اللقاء ليس 
بغريب على صاحب السمو األمير »صاحب القلب الكبير« 
الذي يحرص على اس����تقبال كل فئات وشرائح واطياف 
املجتمع الكويتي. بدوره قال رئيس االحتاد الوطني لطلبة 
الكويت � فرع مملكة البحرين مشاري العنزي ان مقابلة 
صاحب السمو األمير وتخصيص جزء من وقته الثمني 
ألبنائه الطلبة اكبر دليل على اهتمام القيادة السياسية 

بالطلبة واحلرص على حتصيلهم العلمي.

صاحب السمو للطلبة: ابذلوا المزيد من الجهد والمثابرة خالل تحصيلكم العلمي لتكونوا اللبنة األساسية في مسيرة التنمية

صاحب السمو التقى ولي العهد والخرافي والمحمد والمبارك ورئيس وأعضاء النادي العلمي

الشيخ علي اجلراح يتسلم لوحة من د.أحمد دشتي

صاحب السمو األمير الشيخ صباح االحمد خالل لقائه رئيس واعضاء مجلس ادارة النادي العلمي بحضور سمو ولي العهد 

صاحب السمو مستقبال وفد احتاد الطلبة - فرع البحرين بحضور سمو ولي العهد

صاحب السمو االمير الشيخ صباح األحمد خالل لقائه جاسم اخلرافي واملشاركني في املؤمتر الـ 17 لالحتاد البرملاني العربي الذي عقد في قطر

صاحب السمو االمير خالل لقائه وفد احتاد الطلبة - فرع اجلامعة بحضور سمو ولي العهد 

»االطفاء« تثّمن المكرمة األميرية 
بإرسال المري للعالج بالخارج

المنصوري أشاد بجهود مستشفى الفروانية

الشيباني بحث تعزيز التعاون التجاري  بين الكويت وأستراليا

محمد الصباح يتلقى رسالة  
من نظيره األذربيجاني 

تلقى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية 
ــة من وزير  ــالة خطي ــيخ د.محمد الصباح رس الش
ــان ايلمار محمدياروف  خارجية جمهورية اذربيج
ــبل  تتعلق بالعالقات الثنائية بني البلدين وبحث س

تطويرها.

كواالملبور � كونا: بحث سفيرنا لدى استراليا 
خالد الشيباني سبل تعزيز العالقات التجارية 
واالس���تثمارية م���ع املدي���رة التنفيذية لغرفة 
التجارة والصناعة العربية � االسترالية سينثيا 

دييرين. 
وقال الش���يباني في بيان ل� »كونا« امس ان 
اللقاء تناول طبيعة ومستوى العالقات التجارية 
ب���ني البلدين وفرص تطويرها وس���بل تعزيز 
التعاون التجاري مع دول مجلس التعاون لدول 

اخلليج العربية بصفة عامة. 
واعرب عن س���عادته بحجم االس���تثمارات 
االسترالية بالكويت، مؤكدا ان الفرص االستثمارية 

التزال متاحة ومتنوعة بدولة الكويت التي تتطلع 
ال���ى ان تصبح مركزا مالي���ا وجتاريا رائدا في 
املنطقة. واشار السفير الشيباني الى ان حجم 
االس���تثمار الكويتي في استراليا يشهد تطورا 
ملحوظا ويالقي اهتماما متزايدا من قبل رجال 
االعمال الكويتيني، مبينا اهمية تذليل العقبات 

التي تقف امام القطاع اخلاص في البلدين.
واعرب عن ش���كره لدييرين على حضورها 
الى مقر الس���فارة، مشيدا باجلهود التي تبذلها 
غرفة التجارة العربية � االسترالية والتي تساهم 
ف���ي تعزيز العالقات االقتصادي���ة بني البلدين 

الصديقني.

ثمن املدير العام لالدارة العامة لالطفاء اللواء 
جاسم املنصوري املكرمة االميرية السامية بإرسال 
الوكيل عريف ولي���د املري للعالج باخلارج على 
اثر احل���ادث الذي تعرض له اثن���اء قيامه باداء 

الواجب.
وقال اللواء املنصوري ل� »كونا« امس ان مثل 
هذه املكرمات ليست باجلديدة على صاحب السمو 
االمير وهي رسالة اطمئنان البنائه رجال االطفاء 
بأن الكويت ممثلة ب���رأس الدولة ترعاهم رعاية 
كاملة للمحافظة على سالمتهم واالهتمام بهم في 

حال ال قدر اهلل تعرضهم لالصابة.
ونوه املنصوري باجلهود الطيبة ملس���ؤولي 
وزارة الصح���ة والكادر الطب���ي والتمريضي في 
مستش���فى الفروانية واهتمامهم الكبير مبتابعة 
عالج املري متمنيا له الش���فاء العاجل وان يعود 
الى اهله وزمالئه بخير صحة وعافية بعد استكمال 

عالجه باخلارج.

الجراح تسّلم مجموعة من الكتب ولوحة فنية 
وطوابع قديمة إهداًء إلى صاحب السمو

اس���تقبل نائب وزير ش���ؤون 
الديوان األميري الشيخ علي اجلراح 
مبكتبه بقصر بي���ان صباح أمس 
د.أحمد دشتي حيث قدم لوحة فنية 
وذلك إهداء الى صاحب السمو األمير 

الشيخ صباح األحمد.
كما استقبل بقصر بيان صباح 
أمس سارة احلامت حيث قدمت كتابا 
حول التصميم الداخلي وكتابا حمل 
عنوان »من هنا بدأت الكويت« ملؤلفه 
عبداهلل خالد احل���امت وذلك إهداء 
الى صاحب الس���مو األمير الشيخ 

صباح األحمد.
واس���تقبل بقصر بيان صباح 
أمس العمي���د علي محمد الفودري 
حيث قدم كتابا حمل عنوان »كي ال 
ننسى الغزو العراقي يا أهل الديرة« 
وذلك إهداء الى صاحب السمو األمير 

الشيخ صباح األحمد.
كما استقبل بقصر بيان صباح 
أمس مبارك س���عيد العجمي حيث 
قدم كتابا حمل عنوان »املساعدات 
االقتصادية اداة من ادوات السياسة 
اخلارجية الكويتية للفترة من 1980 � 
2010«، وذلك إهداء الى صاحب السمو 

األمير الشيخ صباح األحمد.
واستقبل بقصر بيان صباح أمس 
ايوب جراغ احلداد حيث قدم طوابع 
قدمية وذلك إهداء الى صاحب السمو 

األمير الشيخ صباح األحمد.
كما اس���تقبل اللواء د.س���عود 
ف���ارس اجلوير حيث ق���دم كتابا 
ع���ن رعاي���ة االح���داث اجلانحني 
والتنمي���ة االجتماعية وذلك إهداء 

الى صاحب الس���مو األمير الشيخ 
صباح األحمد.

واستقبل بقصر بيان صباح أمس 
عبداللطيف اخلضر حيث قدم كتابا 
حمل عنوان »س���يرة االمير امللهم 
الشيخ جابر األحمد اجلابر الصباح 
يتحدى العصر« وذل���ك إهداء الى 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح 

األحمد.
كما استقبل بقصر بيان صباح 
أمس عبداهلل عبدالصمد معرفي حيث 
قدم كتابا حمل عنوان »قياس اداء 
وكفاءة املؤسسات املالية االسالمية 
والتقليدية في الكويت«، وذلك إهداء 
الى صاحب الس���مو األمير الشيخ 

صباح األحمد.
واس���تقبل بقصر بيان صباح 
أمس منصور علي الش���طي حيث 
قدم كتابا حمل عنوان »مفهوم الدولة 
العاملية في الفكر الفلسفي االسالمي« 
وذلك إهداء الى صاحب السمو األمير 

الشيخ صباح األحمد.
كما استقبل بقصر بيان صباح 
أمس د.يعقوب فه���د العبيد حيث 
قدم كتابا حمل عنوان »دراسات في 
الطاقة النووية السلمية« وذلك إهداء 
الى صاحب الس���مو األمير الشيخ 

صباح األحمد.
واس���تقبل بقصر بيان صباح 
أمس احمد ب���ن برجس حيث قدم 
كتابا حم���ل عنوان »صباح األحمد 
احلكمة والقانون« وذلك إهداء الى 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح 

األحمد.

الشيخ د.محمد الصباح


