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صاحب السمو التقى الغامن واحملمد والرومي والعقيلي والصانع والناشي والعليم وسفيري بلجيكا وإندونيسيا

األمير اطلع على أعمال جمعية اإلصالح الحتواء الشباب
وتسلم تقريراً عن جهود »الرحمة العاملية« إلغاثة الشعب السوري

السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد بقصر السيف ظهر 
امس س���فير مملكة بلجيكا 
لدى الكويت داميان انجيليه، 
وذلك بمناسبة انتهاء فترة 

مهام عمله سفيرا لبالده.
كما استقبل سموه سفير 
جمهورية اندونيسيا لدى 
الكويت فيري ادمهار، وذلك 
انتهاء فترة مهام  بمناسبة 

عمله سفيرا لبالده.
وحضر المقابلتين نائب 
وزير شؤون الديوان األميري 

الشيخ علي الجراح.
الى ذل���ك، تلقى صاحب 
السمو االمير الشيخ صباح 
االحمد رس���الة خطية من 
الرئيس المنصف المرزوقي 
رئيس الجمهورية التونسية 
الشقيقة تتعلق بالعالقات 
البلدي���ن  الثنائي���ة بي���ن 
والشعبين الشقيقين وسبل 
تنمية أوجه التعاون بينهما 

في المجاالت كافة.
الرسالة  وقام بتس���ليم 
لنائب وزير شؤون الديوان 
االميري الشيخ علي الجراح 
سفير جمهورية تونس لدى 

الكويت نور الدين الري.

وأعرب عن األمل في ان 
يحف���ظ اهلل تبارك وتعالى 
الكوي���ت قي���ادة وحكومة 
وشعبا ويديم عليها نعمة 
األمن واألم����ان وان ي�عيد 
ش�هر رمضان المبارك على 
الجمي���ع بالخي���ر واليمن 

والبركات.
كم���ا اس���تقبل صاحب 

وقال العليم في تصريح 
صحافي عقب اللقاء »تشرفنا 
بلقاء صاحب السمو االمير 
جريا على عادة س���موه في 
شهر رمضان المبارك وكان 
اللقاء مثمرا استمعنا خالله 
الى توجيهات سمو االمير 
في كل م���ا يه���م مصلحة 

الوطن«.

الفرصة  األمير على تهيئة 
للجمعية واتاحة الحرية لها 
للعمل الخيري على مستوى 

العالم.
كم���ا اس���تقبل صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح 
االحمد بقصر السيف ظهر 
امس د.ناصر الصانع ود.بدر 

الناشي ومحمد العليم.

الخيري  العم���ل  مج���االت 
واالجتماع���ي والرياض���ي 

ورعاية الشباب.
وأك���د ح���رص جمعية 
اإلص���الح االجتماعي على 
رعاية الش���باب وحمايتهم 
باعتبارهم مستقبل الكويت، 
معربا ف���ي الوقت ذاته عن 
تقدي���ره وش���كره لس���مو 

شرحا لسمو األمير حول ما 
تقوم به الجمعية من أعمال 
خيرية واجتماعية ورياضية 
الحتواء الشباب السيما في 

العطل الصيفية.
وأض���اف ان الجمعي���ة 
آمنا  هيأت للش���باب مكانا 
يحتضنهم بإشراف مدرسين 
أكفاء لهم خبرة طويلة في 

استقبل صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد 
بقصر السيف صباح امس 
رئيس مجلس األمة مرزوق 

الغانم.
كما استقبل سموه بقصر 
الس���يف صباح امس سمو 
الش���يخ ناص���ر المحم���د. 
واس���تقبل صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد 
بقصر السيف صباح امس 
رئيس مجلس إدارة جمعية 
اإلصالح االجتماعي حمود 
الرومي وعضو مجلس اإلدارة 
يحيى العقيلي، حيث أهديا 
س���موه تقريرا عن جهود 
الرحم���ة العالمية بجمعية 
اإلصالح االجتماعي في إغاثة 
الشعب السوري للعام 2011 

.2013 �
واعرب رئيس مجلس إدارة 
جمعية اإلصالح االجتماعي 
في تصريح صحافي عقب 
اللقاء عن سعادته ويحيى 
العقيلي بلقاء سمو األمير 
»حيث طلبنا من سموه رعاية 
حفل الجمعية بمناسبة مرور 

50 عاما« على إنشائها.
وق���ال الروم���ي انه قدم 

صاحب السمو األمير خالل لقائه حمود الروميصاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مستقبال مرزوق الغامن

ولي العهد استقبل الغامن واحملمد 
ورئيس جمعية اإلصالح

رئيس الوزراء استقبل
سفيري بلجيكا وإندونيسيا

 سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد مستقبال سمو الشيخ ناصر احملمد

سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر املبارك مستقبال سفير بلجيكا

استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف 
األحمد في ديوانه بقصر السيف صباح امس 

رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن. 
واستقبل سمو ولي العهد سمو الشيخ 
ناصر احملمد. كما استقبل سمو ولي العهد 

الش���يخ نواف األحمد في ديوانه بقصر 
السيف امس رئيس مجلس ادارة جمعية 
االصالح االجتماعي حمود الرومي وعضو 
مجل���س اإلدارة يحي���ى العقيلي ومدير 

العالقات العامة مشعل عبداهلل الزيد.

استقبل س���مو رئيس مجلس الوزراء 
الش���يخ جابر املبارك في قصر الس���يف 
امس كال على حدة س���فير مملكة بلجيكا 

الصديقة داميان اجنيليه وسفير اجلمهورية 
االندونيسية الصديقة فيري ادمهار، وذلك 

مبناسبة انتهاء عملهما.

د.عبداهلل الطريجي

الطريجي يدعو احلكومة إلى التعاون مع جلنة التحقيق في »اإليداعات«
املهلة املمنوحة للجنة الجناز 
مهمتها، ويؤكد فيه عدم تعاون 

اجلهات احلكومية.
وقال الطريجي انه بصفتي 
رئيسا للجنة التحقيق ومؤمتنا 
من االمة اقس����م باهلل العظيم 
انه ال توجد اي تقارير نهائية 
ح����ول التحقيق����ات التي متت 
في املجل����س املبطل، موضحا 
في الوقت نفسه ان املعلومات 
املتوافرة من املجلس املبطل تفيد 
بتضخيم حسابات 13 نائبا، اال 
اننا معنيون بالتحقيق من خالل 
البيانات واملعلومات الرسمية 

التي نطالب بها. واش����ار الى 
التحقي����ق الذي اجرته اللجنة 
اللواء عبداحلميد  السابقة مع 
العوضي وال����ذي ابلغ اللجنة 
بأن القضية لم تنته الى امور 
محددة وان املسألة حتتاج مزيدا 
من التحريات من قبل املباحث 
اجلنائية. وسئل الطريجي ان 
كانت اللجن����ة املالية توصلت 
ال����ى معلومات جديدة فأجاب: 
نعم، فقد وجدنا تقريرا متكامال 
لديوان احملاسبة حول االيداعات 
ومن املهم دراس����ته والوقوف 

على توصياته.

الى افادات بعض العاملني في 
االمانة العامة ملجلس االمة ممن 
شارك وحضر اجتماعات اللجنة 
السابقة في املجلس املبطل االول، 
وتأكدنا من ان اللجنة السابقة 
لم تتخذ اي تقرير حول ما ما 
متت مناقش����ته، وهذا يدحض 
ما كان ي����ردده البعض من ان 
التقرير جاهز. وقال ان ما يؤكد 
عدم وج����ود تقرير ان رئيس 
النائب مسلم  السابقة  اللجنة 
البراك اح����ال الى املجلس في 
2012/6/10 اي قبل ابطاله بأيام 
بسيطة كتابا يطلب منه متديد 

التحقيق  دعا رئيس جلنة 
في االيداعات النائب د.عبداهلل 
الطريجي احلكومة الى التعاون 
مع اللجنة من خالل تزويدها 
باملعلومات التي طلبتها حول 
تضخم حسابات نواب سابقني 
منذ العام 2006، مشيرا الى ان 
اللجنة س����تكتب في تقريرها 
الى املجلس  املتوقع احالت����ه 
بأن وزارت����ي العدل والتجارة 
ل����م تتعاونا معنا في تزويدنا 
باملعلومات. واضاف في تصريح 
الى الصحافيني عقب اجتماع 
اللجن����ة امس اننا اس����تمعنا 

خالد احلجاج 

احلجاج: تشكيل مجلس حي في اجلهراء القدمية من ٩ أعضاء
اهتمام للطلبات التي ترفع من 
خالل احملضر حتى يتسنى لنا 
جميعا تخليص املواطنني من 
املشاكل والهموم التي تواجه 
ابناء املنطقة. وقال احلجاج مبا 
اننا نعيش العشر االواخر في 
شهر رمضان فال يسعني اال ان 
ارفع اسمى التهاني والتبريكات 
الى صاحب السمو االمير الشيخ 
صباح االحمد الصباح وسمو 
ولي عهده االمني الشيخ نواف 
االحمد والى الشعب الكويتي 
بأن يعيده عليهم اعواما عديدة 
وازمنة مديدة وان يتقبل منهم 
صيامهم وقيامهم وان ميد في 
عمرهم ويجعلهم ذخرا للوطن 

واملواطنني.

من جهته قال املنسق العام 
فهد االمي���ر ان االجتماع كان 
ل���ه بالغ االثر من خالل رصد 
التي  املش���اكل واالحتياجات 
تعاني منها املنطقة بش���كل 
عام، واضاف: اننا طرحنا عدة 
امور تهم املنطقة، منها املطالبة 
بابع���اد مضخة املي���اة التي 
تتسبب في االزدحام واحلوادث 
وكذلك تخري���ب الطرق، كما 
طالبنا ايض���ا بالقضاء على 
ظاهرة س���كن الع���زاب التي 
تفشت في املنطقة بشكل الفت، 
مما ادخ���ل الهاجس واخلوف 
في قلوب اهالي املنطقة وذلك 
للمخاط���ر العدي���دة التي قد 

حتدث منهم.

اجلمي���ع بآرائهم، ودون ذلك 
من خالل محضر حتى يرفع 
الى محافظ اجلهراء. وأضاف 
احلجاج ان فكرة تكوين مجالس 
احلي جاءت بتكليف من محافظ 
املتقاعد فهد  الفريق  اجلهراء 
االمي���ر الذي ال يألو جهدا من 
اجل اخراج احملافظة بش���كل 
يليق بها، مؤكدا على ان هذه 
الفكرة جميلة للغاية وتصب 
في مصلحة احملافظة بشكل عام 
من خالل اختيار مجلس حي من 
ابناء املنطقة نفسها والذين هم 
اعلم بجميع مشاكلها وهمومها 
النهم يعايشونها وتواجههم، 
متمني���ا ان يت���م تفعيل دور 
مجلس احل���ي ويكون هناك 

أعلن مختار منطقة القصر 
القدمية  ومنطق���ة اجله���راء 
باالناب���ة خال���د احلجاج عن 
تشكيل مجلس حي في منطقة 
القدمية مكون من ٩  اجلهراء 
أعضاء، الفتا الى ان اس���باب 
اختيارهم لهذا املجلس تتمثل 
بعدة نقاط اولها انهم من ابناء 
املنطق���ة واألم���ر اآلخر انهم 
ميتلكون سمعة طيبة كما انهم 
الذي  الرأي والفكر  ميتلكون 
جعلهم مؤهلني الداء هذه املهمة، 
متمنيا لهم التوفيق والنجاح 
ف���ي مهمتهم، مش���يرا الى ان 
االجتماع مت عقده يوم الثالثاء 
املاضي وقد مت تداول مقترحات 
واحتياجات املنطقة وقد ادلى 

مسؤول أممي ثمّن مساهمة الكويت السخية للنازحني العراقيني
أش����اد مدير مكتب تنسيق 
الشؤون االنسانية في مكتب 
األمم املتحدة في جنيڤ رشيد 
خاليكوف باملساهمة االنسانية 
الس����خية االخيرة م����ن دولة 
العراقيني  الكويت للنازح����ني 
والتي بلغت عشرة ماليني دوالر 
أميركي مت تخصيصها للمنظمات 
العاملة في  االنسانية االممية 

العراق.  وقال مكتب الكويت لدى 
مكتب األمم املتحدة في جنيڤ 
في بيان خ����ص به »كونا« ان 
خاليكوف اعرب خالل اجتماعه 
مع مندوبن����ا لدى مكتب االمم 
الغنيم  املتحدة السفير جمال 
عن خالص تقديره للمساهمات 
االنسانية القيمة التي تضطلع 
بها الكويت في مختلف مناطق 

الصراع والكوارث في العالم. 
الس����فير  البيان عن  ونقل 
الغنيم قوله ان الكويتيني جبلوا 
على العمل االنساني منذ القدم 
وجتسد ذلك كأحد أهم أهداف 
السياس����ة اخلارجية للكويت 
من����ذ االس����تقالل، معبرا عن 
االعتزاز بالعالقة الوطيدة التي 
تربط الكويت مبكتب تنسيق 

املساعدات االنسانية في األمم 
املتحدة إضاف����ة إلى املنظمات 
االنس����انية الدولية.  وأضاف 
السفير الغنيم أنه أطلع املسؤول 
األممي على املساهمة االنسانية 
التي أعلنها اخيرا النائب األول 
لرئيس مجلس الوزراء ووزير 
اخلارجية الشيخ صباح اخلالد 
لدعم قطاع اخلدمات الصحية 

الفلس����طيني بعش����رة ماليني 
دوالر. وكان مجلس الوزراء قد 
قرر في اجتماعه يوم 2٩ يونيو 
املاضي تقدمي مساعدات انسانية 
عاجلة للنازحني العراقيني من 
جراء تدهور االوضاع االمنية 
ف����ي بلدهم معرب����ا في الوقت 
ذاته عن امنياته بعودة السالم 

واالستقرار للعراق.


