
محليات
االثنني 5 نوفمبر 2012

04

صاحب السمو األمير مستقبال راشد اجلويسري بحضور سمو ولي العهد

الكويت هّنأت تونغا والدومينيكا وبنما
بع����ث صاحب الس����مو األمير  
الشيخ صباح األحمد ببرقية تهنئة 
الى امللك توبو السادس ملك مملكة 
تونغا الصديقة عبر فيها س����موه 
عن خالص تهانيه مبناسبة العيد 
الوطني لبالده، متمنيا له موفور 
الصحة والعافية وللبلد الصديق 

دوام التقدم واالزدهار.
وبعث سمو ولي العهد الشيخ 
نواف األحمد ببرقية تهنئة الى امللك 
توبو السادس ملك مملكة تونغا 
الصديقة عبر فيها سموه عن خالص 
تهانيه مبناس����بة العيد الوطني 
لبالده، متمنيا له موفور الصحة 
والعافية. كما بعث س����مو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ جابر املبارك 
ببرقية تهنئ����ة مماثلة. كما بعث 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد ببرقية تهنئة الى الرئيس 
الي����ود ويليمز رئيس الدومينيكا 
الصديقة عبر فيها سموه عن خالص 
تهانيه مبناس����بة العيد الوطني 
لبالده متمني����ا له موفور الصحة 
والعافية وللبلد الصديق دوام التقدم 
واالزدهار. وبعث سمو ولي العهد 
الشيخ نواف األحمد ببرقية تهنئة 
الى الرئيس اليود ويليمز رئيس 
الدومينيكا الصديقة عبر فيها سموه 
عن خالص تهانيه مبناسبة العيد 
الوطني لبالده، متمنيا له موفور 
الصحة والعافية، كما بعث سمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر 

املبارك ببرقية تهنئة مماثلة.
وبعث صاحب الس����مو األمير 
الشيخ صباح األحمد ببرقية تهنئة 
الى الرئي����س ريكاردو مارتينيلي 
بيروكال رئي����س جمهورية بنما 
الصديق����ة عبر فيها س����موه عن 
خال����ص تهانيه مبناس����بة العيد 
الوطني لبالده، متمنيا له موفور 
الصحة والعافية، وللبلد الصديق 
دوام التقدم واالزدهار. وبعث سمو 
ولي العهد الش����يخ نواف االحمد 
ببرقية تهنئة الى الرئيس ريكاردو 
مارتينيلي بيروكال رئيس جمهورية 
بنما الصديقة عبر فيها سموه عن 
خال����ص تهانيه مبناس����بة العيد 
الوطني لبالده، متمنيا له موفور 
الصحة والعافية، كما بعث سمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر 

املبارك ببرقية تهنئة مماثلة.

صاحب السمو التقى ولي العهد واملبارك واحلمود وعدداً من الوزراء والشخصيات وشيخ شمل قبيلة العوازم واجلويسري والدويش

األمير: مستعد لفتح املجال لكل من يريد أن يخرج في مسيرة وفق القانون 
»بسم اهلل الرحمن الرحيم: 
احلقيقة ف���ي الوضع احلالي 
يشرفني مقابلة صاحب السمو 
األمي���ر ورأينا رأي���ه باألمور 
الكويت  الطيب���ة ومصلح���ة 
نقدرها وكل شريف في هالبلد 
يقدرها واحل���ال احلاصل في 
البلد احلقيقة غير طيب ونتمنى 
من اهلل س���بحانه وتعالى ان 
ته���دأ األم���ور.. الكويت فيها 
حكماء ويقدرون الظروف اللي 
نحن فيها ويجب ان نكون يدا 
الرشيدة  واحدة حتت قيادته 
 وه���ذا حقيقة وق���ت الرجال
الل���ي توق���ف ف���ي هاملوقف 

احلرج.
األمير قال كلمته، األمير له 
صالحيات دستورية وحقيقة 
الوضع اللي حاصل مو طيب 
ونطالب من جميع الشرفاء في 
هالبلد بأن يأخذها في األمور 
احلكيم���ة واألم���ور الطيبة.. 
وبلدنا غ���ال على اجلميع هذا 

حقيقة ما جاء في بالي.
نحن حقيق���ة الوضع اللي 
احنا فيه نحسد عليه.. الكويت 
فيها خير وفيها رجالها وعطت 

ويجب ان نعطيها وشكرا«.
ه���ذا، واش���اد ع���دد م���ن 
الشخصيات الكويتية بعد أن 
استقبلهم صاحب السمو األمير 

البالد.
كما أدع���و للمحافظة على 
العالقة املتميزة والتاريخية بني 
احلاكم واحملكوم والتي ننعم 
بها جميعا ف���ي دول اخلليج 

العربي.
العظيم  العلي  وأسأل اهلل 
أن مين على هذا البلد الطيب 
باألمن واالستقرار في ظل قيادة 
صاحب السمو األمير الشيخ 

صباح األحمد.
ملقي الكلمة الش���يخ خالد 
حبيب بن عيد بن جامع نيابة 
عن والده الش���يخ حبيب بن 
عيد بن جامع شيخ شمل قبيلة 

العوازم«.
وحضر املقابلة نائب وزير 
شؤون الديوان االميري الشيخ 

علي اجلراح.
كما استقبل صاحب السمو 
األمير الش���يخ صباح األحمد 
الس���يف صباح أمس  بقصر 
العهد  وبحضور س���مو ولي 
الش���يخ نواف األحمد راش���د 

عوض اجلويسري.
واس���تقبل س���موه بقصر 
السيف ظهر أمس فيصل بندر 

الدويش.
وألقى اجلويسري كلمة عقب 
لقائه صاحب السمو األمير فيما 

يلي نصها:

على بلدهم وعدم اخلروج الى 
الشارع مبسيرات غير سلمية 
وغير مرخصة ألنها ال جتلب 

اخلير للبالد والعباد.
التعرض  وكما أدعو لعدم 
الذين  إلخوتكم رج���ال األمن 
وضعوا حلمايتك���م وحماية 

غريبة ودخيلة على هذا املجتمع 
الكرمي ولقد أصبح لزاما على 
احلكماء دف���ن هذه الفتنة من 
منطلق النهج الرباني والطرق 
الشرعية التي حتث على طاعة 
ولي األمر وعدم اخلروج عنها، 
لذا أدعو أهلنا بالكويت احملافظة 

يلي نصها..
»بسم اهلل الرحمن الرحيم..

الصالة والسالم على أشرف 
األنبياء واملرسلني سيدنا محمد 

وعلى آله وصحبه أجمعني.
يش���رفني ب���أن ألقي كلمة 
والدي الشيخ حبيب بن عيد 
بن جامع شيخ ش���مل قبيلة 

العوازم.
وحيث تشرفنا بلقاء صاحب 
الس���مو األمير الشيخ صباح 
األحمد وال أخفي عليكم س���را 
بأننا قد تأملنا كثيرا مبا رأيناه 
من خالل وس���ائل اإلعالم في 
بلدنا الثاني الكويت من مظاهر 

علي اجلراح.
كما استقبل صاحب السمو 
األمير الش���يخ صباح األحمد 
الس���يف صباح أمس  بقصر 
العهد  وبحضور س���مو ولي 
الشيخ نواف األحمد استقبل 
سموه الشيخ حبيب بن عيد 
بن جامع شيخ ش���مل قبيلة 
العوازم والشيخ سحيم بن عيد 
بن جامع وخالد بن حبيب بن 

عيد بن جامع.
وألقى الشيخ خالد بن حبيب 
بن جامع كلمة نيابة عن والده 
الشيخ حبيب بن عيد بن جامع 
شيخ شمل قبيلة العوازم فيما 

اس���تقبل صاحب الس���مو 
األمير الش���يخ صباح االحمد 
الس���يف صباح امس  بقصر 
سمو ولي العهد الشيخ نواف 

األحمد.
كما استقبل سموه بقصر 
السيف صباح امس سمو رئيس 
الوزراء الشيخ جابر  مجلس 
املبارك، واستقبل سموه بقصر 
الس���يف صباح أمس النائب 
األول لرئيس مجلس الوزراء 
ووزير الداخلية الشيخ احمد 

احلمود.
واس���تقبل صاحب السمو 
األمير الش���يخ صباح االحمد 
بقصر السيف ظهر امس نائب 
رئيس مجلس الوزراء ووزير 
الدف���اع الش���يخ احمد اخلالد 
ووزي���ر املواص���الت ووزير 
الشؤون االجتماعية والعمل 
بالوكالة سالم األذينة ووزير 
الصحة د.علي العبيدي ووزير 
اإلعالم ووزير الدولة لشؤون 
مجلس الوزراء الشيخ محمد 

العبداهلل.
كما استقبل صاحب السمو 
األمير الش���يخ صباح األحمد 
بقصر السيف ظهر امس د.طارق 
العيس���ى ود.وائل احلساوي 

ود.حمد األمير.
كما استقبل سموه بقصر 
الس���يف ظهر امس د.عجيل 
النش���مي ود.ناظم املس���باح 

ود.عثمان اخلميس.
واس���تقبل س���موه بقصر 
الس���يف ظهر امس مجموعة 

من أبناء عائلة الكندري.
وحضر املقابالت نائب وزير 
شؤون الديوان األميري الشيخ 

صاحب السمو األمير خالل لقائه مجموعة من أبناء عائلة الكندري

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد خالل لقائه د.طارق العيسى ود.وائل احلساوي ود.حمد األمير و الشيخ سليمان البريه

بن جامع: أصبح لزامًا 
على احلكماء دفن 

الفتنة من منطلق النهج 
الرباني والطرق الشرعية 

التي حتث على طاعة 
ولي األمر

تتقدم ب�سادق �لعز�ء و�ملو��ساة �إىل

عائلـــة الهزيــم الگــرام
لـــوفـــــــاة فقيدهم �ملغفـــــور لــه بـــــاإذن �هلل تعـالــــى 

فاضل عباس علي الهزمي
تغمد �هلل �لفقيد بو��سع رحمته و�أ�سكنه ف�سيح جناته

و�ألهم �آله وذويه �ل�سرب و�ل�سلو�ن
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صاحب السمو األمير خالل لقائه الشيخ حبيب بن عيد بن جامع والشيخ سحيم بن عيد بن جامع وخالد بن حبيب بن عيد بن جامع بحضور سمو ولي العهد

صاحب السمو األمير خالل لقائه فيصل الدويش

ولي العهد استقبل املبارك واحلمود واخلالد والفهد

النشمي: أوصلنا لصاحب السمو 3 مطالب  منها ضرورة سحب مرسوم تعديل قانون االنتخاب

حمد األمير: صاحب السمو أكد عدم التراجع عن مرسوم الضرورة 
 وأنه ليس من خيار سوى ترسيخ األمن ومنع الفوضى

اخلالد تلقى رسائل من قطر وجيبوتي وإيرلندا وألبانيا

استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف 
االحمد في ديوانه بقصر السيف صباح 
امس سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 

جابر املبارك.
كما استقبل سموه بقصر السيف صباح 

امس النائب االول لرئيس مجلس الوزراء 
ووزير الداخلية الشيخ احمد احلمود.

واستقبل سمو ولي العهد بقصر السيف 
صباح امس نائب رئيس مجلس الوزراء 

ووزير الدفاع الشيخ احمد اخلالد.

كما استقبل سمو ولي العهد بقصر السيف 
امس رئيس احتاد اللجان االوملبية الوطنية 
)انوك( ورئيس املجلس االوملبي اآلسيوي 
ورئيس اللجنة االوملبية الكويتية الشيخ 

احمد الفهد.

قال عميد كلية الشريعة األسبق ورئيس 
رابطة علماء الشريعة د.عجيل النشمي 

لـ»األنباء« ان صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد استقبلنا اليوم )أمس( انا 

والشيخ ناظم املسباح والشيخ عثمان 
اخلميس واوصلنا لسموه الرسائل اآلتية.

٭ ان األوضاع متوترة وفي تصاعد 

وحتتاج الى كلمتكم للتهدئة.
٭ ان مسؤوليتكم الشرعية عظيمة في 

حفظ أمن البالد وأهلها.
٭ طلب سحب مرسوم تعديل قانون 

االنتخاب أو تأجيل تنفيذه.
وأضاف: هذه هي املطالب التي أوصلناها 

لسموه، مشيرا إلى انه مت االتصال مع 

عدد من أعضاء األغلبية والتشاور معهم 
وان الكل مجمع على ضرورة التهدئة 

وانهم سيبذلون كل ما يستطيعون لعدم 
خروج املظاهرات واملسيرات على احلدود 

املرسومة لها.

ليلى الشافعي  ٭

أوضح الشيخ حمد األمير بعد لقائه صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد ان األمور 
تسير نحو التهدئة والتحسن، مشيرا الى ان 

سموه أكد عدم تراجعه عن مرسوم الضرورة 
في تغيير آلية التصويت ليكون بصوت واحد 

بدال من اربع.

وبنينّ ان سموه طالب املعارضني باللجوء الى 
احملكمة الدستورية وغيرها من الوسائل 

الدستورية املشروعة، موضحا ان مرسوم 
الضرورة يأتي وفقا لصالحيته وحقوقه 

الدستورية.
كما أكد سموه في معرض رده على مطالبة 

الضيوف بعدم استخدام احلل األمني ومراعاة 
أال يستفز رجال األمن املتظاهرين، ان األمن 

مسؤوليته، وانه ليس لديه خيار سوى 
ترسيخ األمن ومنع الفوضى، آمال ان يأخذ 

املتظاهرون اذنا قانونيا للمسيرة.
ضاري المطيري  ٭

تلقى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير 
اخلارجية الشيخ صباح اخلالد رسالة خطية 

من رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية 
قطر الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني 

تتعلق بالعالقات الثنائية بني البلدين الشقيقني 
والقضايا محل االهتمام املشترك.

كما تلقى الشيخ صباح اخلالد ثالث رسائل 
مماثلة من كل من وزير اخلارجية والتعاون 

الدولي بجمهورية جيبوتي محمود علي 
يوسف ووزير اخلارجية والتجارة في ايرلندا 

اميون غيلمور ووزير خارجية جمهورية 
ألبانيا أدموند باناريتي.

صاحب السمو أعرب عن ثقته في الوصول إلى حل لهذه األزمة

.. ال أرضى بالفوضى وأن تخرج مجموعة للشارع تدمر وتخرب بحجة احلريات

البعض وانه مستعد ألن يفتح 
املجال لكل من يريد ان يخرج في 
مسيرة ضمن القانون وضمن 
اللوائ���ح املنظمة وليس بهذه 
الفوضى وهذا ال يحدث حتى في 
الدول الغربية اي انسان يأتي 
الشارع  إلى  مبجموعة تخرج 
وتدمر وتخرب بحجة احلريات 
فنحن أكدنا على هذا الش���يء 
ووجدنا ان سموه متفهم لهذا 
األمر ويطمح الى ان نصل حلل 
هذه األزم���ة ونحن نتوقع ان 
الشعب الكويتي سيتجاوز هذه 
األزمة كما جتاوز أزمات كثيرة 

قبلها وهلل احلمد«.
واضاف »نتمنى ان يحفظ 
اهلل س���بحانه وتعالى وطننا 
ويحفظ أهلينا ويوفقنا لكل ما 
فيه خير وجزاكم اهلل خيرا«.

من جانبه، قال بدر شيخان 
الفارس���ي »تش���رفنا بلق���اء 
الس���مو األمير نحن  صاحب 
ومجموعة من عائلة الكنادرة 
وق���د تباحثنا في األمور التي 
تهم البالد وكيفية اخلروج من 
هذه األزمة التي متر بها البالد 
وقد أخذنا من صاحب السمو 
األمير كل اإلرشادات وكل احلكم 
التي نس���تنير بها في حياتنا 
ومستقبلنا ونرجو أن ترجع 
الكويت وأن تتنور بهذه الكلمات 
وفي املقابل فإن األزمة هي أزمة 
الكويت بلد  مؤقتة وسترجع 
األمن واألمان بصاحب السمو 

األمير«.

في حل ونقاش مشاكل البالد، 
فال ش���ك ان األبواب مفتوحة 
وهلل احلمد، باب صاحب السمو 
األمير مفتوح، والقيادة أبوابها 
مفتوحة ومس���تعدة للحوار 
والنق���اش والتفاه���م فلماذا 
نذهب الى الشارع؟! فهذا أمر، 
واألمر اآلخر نحن نثق بحكمة 
صاحب السمو األمير وان شاء 
اهلل ستكون له تدابير وخطوات 
لنزع فتيل ه���ذه األزمة وهذا 

احلراك«.
وأضاف »نس���أل اهلل عز 
الكوي���ت  وج���ل ان يحف���ظ 
ويحفظ أهلها ويجعلها واحة 
أمن وأم���ان للجميع وأن يدمي 
العظيمة..  النعمة  علينا هذه 
واال نسمح لألعداء واملخططات 
املخفي���ة واخلفية التي تهدف 
إلى زعزعة األمن واس���تغالل 
هذه الفوضى الشبابية ملآرب ال 
نعلمها فنسأل اهلل عز وجل ان 
يحفظنا ويحفظ اجلميع وكانت 

جلسة نافعة طيبة«.
وقال د.وائل احلساوي »لقد 
كانت جلس���ة أخوية مع األب 
الوالد الش���يخ صباح األحمد 
وأشعرنا باهتمامه الكبير بأمن 
الوطن وانه ال يفعل إال ما يراه 
ملصلحة هذا البلد ونحن بينا 
له اننا نقف معه في كل ما فيه 
حقيقة مصلحة الوطن وان غرق 
هذا املركب غ���رق لنا جميعا 
وكذلك بني سموه انه ال يرضى 
التي يقوم بها  الفوضى  بهذه 

الش���يخ صباح األحمد بقصر 
الس���يف أمس في تصريحات 
متفرق���ة بأج���واء اللق���اءات 
التي يجريها صاحب الس���مو 

األمير.
العيسى في  وقال د.طارق 
تصريح له »ان اللقاء مع سموه 
كان لقاء رم���ز وأمير الكويت 
وولي األم���ر الذي نكن له كل 
االحت���رام والتقدير وكان هذا 
اللقاء لقاء طيبا مت التش���اور 
والتباحث فيه بأحوال البلد وما 
يسير فيه من حراك وأزمات كما 
مت التأكيد على أن جمعية إحياء 
التراث واالخ���وة احلاضرين 
يؤك���دون احت���رام ولي األمر 
وتقدير اجلمعية لهذه القيادة 
البلد  وقدرتها على أن تخرج 

من هذه األزمة«.
وأضاف »ان صاحب السمو 
األمي���ر أبدى كل االس���تعداد 
للتعاون والتفاهم وانه مستعد 
إذا جاء طلب  اآلن للموافق���ة 
بتنظيم مس���يرة وأن يعطيها 
ترخيصا فورا«، قائال »ان هذا 
ال ش���ك يدل على ان صاحب 
السمو األمير بروحه وعطفه 
األبوي على استعداد للتفاهم 
مع أبنائه والتعامل حلل فتيل 

هذه األزمة«.
وقال »نحن نرى ان النزول 
للش���ارع واملظاه���رات وهذه 
املس���يرات ت���ؤدي دائما الى 
فوضى وإخالل باألمن ومبدئيا 
نرفض رفضا باتا هذا األسلوب 

صاحب السمو األمير مستقبال الشيخ أحمد اخلالد وم.سالم االذينة والشيخ محمد العبداهلل ود.علي العبيدي

العيسى: يجب 
أال نسمح لألعداء 

واملخططات 
املخفية واخلفية التي 

تهدف إلى زعزعة 
األمن واستغالل هذه 

الفوضى الشبابية 
ملآرب ال نعلمها

وفد جمعية إحياء التراث اإلسالمي بعد لقائه صاحب السمو: األمير أكد أن قراره في تغيير 
قانون االنتخاب ال رجعة فيه وبإمكان من أراد االعتراض عليه اللجوء إلى احملكمة الدستورية

تشرف وفد يمثل جمعية إحياء التراث 
اإلسالمي صباح امس بلقاء صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد، 

ضم كال من: رئيس مجلس إدارة 
الجمعية الشيخ طارق العيسى، د.وائل 

الحساوي، الشيخ سليمان البريه، 
والشيخ حمد األمير.

حيث أكد سموه على ثقته بمنهج 
جمعية إحياء التراث اإلسالمي 

وبمواقفها الوطنية الداعمة الستقرار 
الكويت ونبذ الفرقة والفتنة.

جاء ذلك في تصريح للشيخ طارق 
العيسى رئيس مجلس إدارة الجمعية، 
والذي قال: ان لقاء وفد جمعية إحياء 
التراث اإلسالمي مع صاحب السمو 

األمير هو للتشاور حول عدد من 
األمور المهمة والتأكيد على أهمية 

المحافظة على أمن وسالمة الكويت 
وأهلها، ودعم جمعية إحياء التراث 
اإلسالمي لسموه ورفضنا لإلثارة 

وأعمال الشغب.
وقال العيسى: لقد أكدنا لسموه على 

التزامنا بالمبادئ الشرعية في التعامل 
مع ما يطرأ على الساحة من تطورات 

ومن ذلك التزامنا بطاعة ولي األمر 

والتي نرى انها واجب شرعي، كما 
اننا نرى النصح واالحترام والتقدير 

هو حق من حقوق سموه علينا 
جميعا، وبينا كذلك ان منهجنا في 

جمعية إحياء التراث اإلسالمي ننطلق 
فيه من مبادئ ديننا الحنيف الذي 
يرفض المظاهرات والمسيرات لما 

تؤدي اليه من مفاسد وأضرار.
وأكدنا على ضرورة التعامل مع 

األحداث بالحكمة والرفق ألن هؤالء 
جميعا هم أبناء الكويت باختالف 

اجتهاداتهم ويجب عدم اللجوء 
لألساليب األمنية ألن هناك من يريد 
افتعال الصدام مع قوات األمن، كما 
ان هناك بعض األطراف التي تسعى 

للتخريب وإثارة الفتنة.
كما قال العيسى ان الوفد ثمن جهود 

صاحب السمو األمير وإجراءات 
لإلصالح على جميع المستويات، 

ودعا الستكمال هذه اإلجراءات.
واضاف العيسى ان صاحب السمو 
أكد ألعضاء الوفد حرصه على أبناء 

الكويت وأال يتعرضوا ألي أذى، 
ومن ذلك استعداده إلعطاء اإلذن 

لمن يرغبون بتنظيم مسيرة متى ما 

طلبوا منه ذلك وفورا، كما أكد سموه 
ودرءا لبعض التأويالت التي طرحت 

على الساحة ان قراره في تغيير 
قانون االنتخاب ال رجعة فيه وبإمكان 

من أراد االعتراض عليه اللجوء الى 
المحكمة الدستورية أو غيرها من 

الطرق والوسائل القانونية التي كفلها 
الدستور.

وأبدى سموه امتعاضه الشديد من 
النقد الذي يوجه لقيادات الكويت 

وألسرة الحكم والوزراء مما 
يقطع الطـريق عليهم فـي العمـل 

واإلنجـاز.
واضاف العيسى اننا في ختام لقائنا 
مع سموه أعدنا التأكيد على رفضنا 

ألعمال التهييج أو التعدي على 
مقام سموه، وان هذا أمر مرفوض 

شرعا وعـرفا وال يخـدم إال أعـداء 
الكـويت.

وقد شكر صاحب السمو األمير 
أعضاء الوفد وأثنى على جمعية إحياء 
التراث اإلسالمي ومسيرتها الخيرية 

ومنهجها الشرعي المتزن في التعامل 
مع األحداث.

األمير استقبل عدداً من النواب السابقني

استقبل صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد بدار سلوى مس���اء امس النائب السابق 

خالد السلطان والنائب السابق محمد هايف وعمار 
العجمي وعبداهلل الطريجي.

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد خالل لقائه خالد السلطان ومحمد هايف


