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جانب من احلضور في ديوان البرجس العم عقاب اخلطيب حديث بني الشيخ مشعل األحمد ود.صالح العجيري

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد يتبادل احلديث مع برجس البرجس سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد في حديث مع برجس البرجس

الشيخ أحمد اخلالد متوسطا الفريق أحمد الرجيب واللواء جاسم املنصوري واللواء ناصر الدعي الشيخ أحمد اخلالد في استقبال حضور اإلفطار

أقام رئيس األركان العامة للجيش الفريق الركن أحمد 
اخلالد ي���وم أمس مأدبة افطار في قي���ادة القوة البرية 
على شرف وكيل وزارة الداخلية الفريق أحمد الرجيب 
ووكيل احلرس الوطني اللواء ناصر الدعي ومدير عام 
اإلدارة العامة لإلطفاء اللواء جاس���م املنصوري وكبار 
ضباط وزارة الداخلية واحلرس الوطني واإلدارة العامة 
لإلطفاء وبحضور مجلس الدفاع العسكري وكبار قادة 

اجليش.
وتخلل مأدبة االفطار تب���ادل األحاديث الودية التي 
سادتها روح األسرة الواحدة في أجواء رمضانية مباركة 
عكست عمق العالقات بني رجال اجليش والشرطة واحلرس 

الوطني واإلطفاء.
وعبر رئي���س األركان العامة للجيش الفريق الركن 
أحمد اخلالد عن سعادته وامتنانه بوجود اخوانه ضباط 

الشرطة واحلرس الوطني واإلطفاء ومشاركتهم ضباط 
اجليش مأدبة اإلفطار في هذا الشهر الفضيل، داعيا اهلل 
ان يدمي نعمته على ه���ذه األرض العزيزة على قلوبنا، 
ويعيد هذا الش���هر الفضيل كل عام عليها وعلى شعبها 
باخلير واليمن والبركات في ظل قيادة صاحب الس���مو 
األمير القائد األعلى للقوات املسلحة الشيخ صباح األحمد 

وسمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء.

د.محمد احلويلة

أش���اد مراقب مجلس األمة 
النائب د.محمد احلويلة باملبادرة 
اإلنسانية لصاحب السمو األمير 
جتاه كارثة الفيضانات األخيرة 

في باكستان.
وقال احلويل���ة ان صاحب 
الس���مو األمير هو قدوتنا في 
السعي لألعمال اخليرية وجندة 
الدول  ف���ي  إخوانه وأش���قائه 
العربية واإلسالمية وسائر الدول 

والشعوب احملتاجة.
كما أش���اد احلويلة مببادرة 
الهيئة اخليرية اإلسالمية العاملية 
في حمل���ة التبرع���ات لصالح 
الباكستاني بالتنسيق  الشعب 
الكويت وبجهود  مع تلفزيون 
الهالل األحمر الكويتي في هذا 

اش���اد النائب عادل الصرعاوي باهتمام سمو 
رئيس مجلس الوزراء الش���يخ ناصر احملمد مبا 
اثاره حول مشروع التراسل االلكتروني واالتصال 
املرئي الثنائي، األمر الذي افضى الى صدور قرار 
مجلس الوزراء بوقف هذا املشروع ووقف العمل 
بقرار مجلس الوزراء رقم 1071 املتخذ بجلسته رقم 
2010/36 بتاريخ 2010/7/14 وذلك لعدم استيفائه 
لالجراءات القانونية املعمول بها، واكد الصرعاوي في 
هذا الصدد ان هناك استحقاقا على وزير املواصالت 
د.محمد البصيري بأن يصدر تعليماته الى اجلهاز 
املركزي لتكنولوجيا املعلومات بوقف هذا املشروع 

من خالل كتاب يصدر من مدير عام اجلهاز املركزي 
لتكنولوجيا املعلومات الى كل اجلهات احلكومية 
املعنية والتي سبق ان خاطبها خالل شهر يوليو 
املاض���ي للتعاون مع اجلهاز في تنفيذ مش���روع 
التراسل االلكتروني وهو األمر الذي كان من شأنه 
ان يحمل املال العام اعباء مالية بهذا االجراء غير 
القانوني. كما رأى الصرعاوي ان هناك استحقاقا 
لتكليف اجلهات املختصة باجراء التحقيق الالزم 
حول مالبسات هذا املشروع ومحاسبة املتسببني 
فيه وخصوصا انه مت عرضه على مجلس الوزراء 

الستصدار قرار بشأنه.

مؤسس���اتها الرسمية واألهلية 
قد جبلوا ومنذ القدم على العمل 
اخليري ومساعدة جميع األشقاء 
واألصدقاء وهذه ليست منة، بل 
واجب ميليه علينا إحساس���نا 
الش���عوب  باملس���ؤولية جتاه 

املنكوبة واحملتاجة.
وأه���اب احلويل���ة بجميع 
مؤسس���ات املجتم���ع املدن���ي 
واجلمعيات اخليرية واملقتدرين 
من أبناء الش���عب الكويتي الى 
مس���اعدة إخواننا في باكستان 
على ما ابتاله بهم املولى عز وجل 
من امتحان ونسأله سبحانه ان 
يفرج كربهم ويلطف بهم في هذا 
الشهر الفضيل إنه نعم املولى 

ونعم املجيب.

الشأن.
وذكر احلويلة ان الش���عب 
الكويت���ي والكوي���ت بجمي���ع 

الحويلة يشيد بمبادرة سمو األمير
لمساعدة المنكوبين في باكستان

الخرافي هنأ نظيره في هنغاريا بالعيد الوطني
بع���ث رئيس مجلس االمة جاس���م اخلرافي ببرقية تهنئة الى رئي���س مجلس االمة في جمهورية 

هنغاريا بال شسوميت وذلك مبناسبة العيد الوطني لبلده.

الصرعاوي يشيد باهتمام رئيس الوزراء
بما أثاره حول موضوع التراسل اإللكتروني

حماد يطالب »الداخلية« بإصدار بيان يوضح 
حقيقة دخول إسرائيليين للبالد

دعا النائب سعدون حماد الى 
التعامل م���ع ملف ادعاء دخول 
اسرائيليني الى البالد بوضوح 
وشفافية وحزم، مطالبا وزير 
الداخلية الش���يخ جابر اخلالد 
باصدار بيان يوضح مالبسات 
احلادثة وحقيقتها حتى ال يأخذ 
االم���ر بعدا يؤثر على س���معة 
الكويت. وقال حماد، في تصريح 
صحافي، انه متأكد متاما انه ال 
احد في الكويت سواء من الشعب 
او من احلكوم���ة يقبل بدخول 
اسرائيليني الى البالد، مشيرا الى 

انه اجرى اتصاالت مبسؤولني 
في وزارة الداخلية واتضح له 
ان املوضوع قدمي ويعود لعام 
2005، مستغربا من اثارته في 
هذا الوقت بعد اكثر من خمس 

سنوات من حدوثه.
وذكر حماد ان كل ما حصل 
هو مجرد خطأ بش���ري وسط 
زحمة العم���ل بادخال املوظف 
»كود« رمز اس���رائيل املوجود 
ف���ي كمبيوتر املنافذ وذلك بدال 
من ادخال رم���ز البلد احلقيقي 
حلامل اجلواز، وهو يعتبر سهوا 

وخطأ غير مقصود. وقال حماد 
انه ينبغي على جميع االجهزة 
احلكومية اال تلتزم الصمت في 
مثل هذه االحداث وان تبادر الى 
ايضاح احلقيقة قبل ان حتدث 
بلبلة وس���وء فهم في املجتمع 
الكويتي، خصوصا ان السلطة 
التنفيذي���ة هي املس���ؤولة عن 
تش���غيل اجهزة الدولة ومتلك 
كل البيان���ات واملعلومات ومن 
الواجب عليها طمأنة الش���عب 
الكويتي وازالة اي لبس تتسبب 

فيه معلومات غير دقيقة. 

قام صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد وس����مو ولي العهد الشيخ نواف 
األحمد بزي����ارة لديوان برجس البرجس 
بالشويخ الش����مالي ورافق سموه نائب 
رئيس احلرس الوطني الش����يخ مشعل 
األحمد ونائب رئيس الوزراء للش����ؤون 
االقتصادية ووزير الدولة لشؤون اإلسكان 
والتنمية الش����يخ أحمد الفهد ومجموعة 

من الشيوخ.
وتبادل صاحب السمو األمير أحاديث 
الذكريات مع العم عقاب اخلطيب ود.صالح 
العجي����ري وبرج����س البرجس وحتدث 
د.العجيري عن بعض الذكريات اجلميلة 
التي جمعته مع صاحب السمو خالل قيامه 
بالتدريس لسموه. حضر اللقاء مجموعة من 

الشخصيات العامة وأسرة البرجس.

صاحب السمو زار ديوان البرجس

أداء الصالة في جماعة

رئيس األركان الشيخ أحمد اخلالد والفريق أحمد الرجيب واللواء جاسم املنصوري واللواء ناصر الدعي وكبار الضباط خالل التوجه حلضور حفل اإلفطار

على شرف وكيلي »الداخلية« والحرس ومدير اإلطفاء وكبار الضباط

رئيس األركان أقام مأدبة إفطار في »القوة البرية«


