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• �صاحب ال�سمو م�ستقب ً
ال ال�شيخ م�شعل الأحمد
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محليات
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• �سموه مرحب ًا ب�إحدى الفائزات بجائزة و�شاح الكويت للب�صمة الإن�سانية

•  ...وخالل ا�ستقبال �سموه �سمو ال�شيخ نا�رص املحمد

سموه استقبل مشعل األحمد وناصر المحمد وعدداً من الشخصيات

األمير يشيد بالعمل اإلنساني الرائد للجمعيات الخيرية الكويتية
الفائزون بوشاح الكويت اإلنساني :تشجيع صاحب السمو دافع رئيسي للعطاء

• �سمو الأمري لدى لقائه �سعد اخلراز وجمل�س �إدارة جمعية املحامني

ا�ستقبل �صاحب ال�سمو �أمري البالد
ال�شيخ �صباح الأحمد ،بق�رص بيان
�أم�س ،نائب رئي�س احلر�س الوطني
ال�شيخ م�شعل االحمد ،كما ا�ستقبل
�سموه� ،سمو ال�شيخ نا�رص املحمد،
وا�ستقبل �سموه ،وزي��ر ال�ش�ؤون
االجتماعية �سعد اخل��راز وممثلي
جمل�س ادارة جمعية ملتقى الكويت
اخل�يري واحل��ائ��زي��ن على جائزة
و�شاح الكويت للب�صمة االن�سانية.
وق��د ا���ش��اد �سموه ب��ه��ذا الإجن���از
امل��ت��م��ي��ز بح�صولهم ع��ل��ى هذه
اجلائزة التقديرية من قبل جمعية
ملتقى الكويت اخل�يري وبالعمل
االن�ساين الرائد للجمعيات اخلريية
الكويتية وب��امل��ب��ادرات الكرمية
عرب م�ساهماتهم الرائدة يف املجال
اخل�يري ،جم�سدين بذلك الركائز
الأ�صيلة واملبادئ ال�سامية التي
جبل عليها اهل الكويت منذ القدم
وت��وارث��ت��ه��ا االج���ي���ال و�شغفهم
بامل�سارعة لعمل اخلري والعطاء
كما ق��دم��وا ل�سموه ��شرح � ًا حول
م����شروع جم��م��ع ���ص��ب��اح الأح��م��د
التنموي «بيت الكويت الإن�ساين»
وال���ذي يجمع كافة امل�ؤ�س�سات
الإن�سانية واخلريية والتطوعية،
متمني ًا �سموه لهم دوام التوفيق
وال�سداد.
كما ا�ستقبل �سموه ،الوزير �سعد
اخل��راز ،ورئي�س و�أع�ضاء جمل�س

�إدارة جمعية املحامني.
و�أك��د ع��دد من العاملني باملجال
االن�ساين التطوعي ،عقب ا�ستقبال
�صاحب ال�سمو لهم ،ان الدعم الكبري
والت�شجيع املميز من �سموه ،هما
الدافع الرئي�سي لال�ستمرار يف البذل
والعطاء.
وقال رئي�س مربة البغلي لالبن البار
رئي�س اجلمعية اخلريية لرعاية
وت�أهيل امل�سنني ابراهيم البغلي،
«ت�رشفنا مبقابلة �صاحب ال�سمو،
ون�شكر �سموه على هذا اال�ستقبال
وهذا الدعم» ،كما �أعرب عن �شكره
جلمعية الكويت اخلريية.
من جانبه قال رئي�س «فريق الإنقاذ
الكويتي �صقور ���ص��ب��اح» حممد
الهاجري« ،اليوم ت�رشفنا بلقاء
�صاحب ال�سمو» ،معترب ًا ان اللقاء
«ت�شجيع لنا يف م�سريتنا والعمل
التطوعي».
وا�شار الى «�أننا تعلمنا من �سموه
الأعمال الطيبة هذه» ،داعيا الله
�سبحانه �أن مينح القوة كل �شخ�ص
ليقوم ب�أعمال طيبة «تر�ضي كل من
�سلك هذا الطريق وعلمنا الطيبة
والإن�سانية وال��ق��ي��ام مبثل هذه
الأعمال الطيبة».
من ناحيته قال مدير عام جمعية
الإغاثة الإن�سانية خالد ال�شامري:
«ك��ل الأع��م��ال التي نقوم بها هي
بف�ضل ال��ل��ه ع��ز وج��ل ث��م بف�ضل

�صاحب ال�سمو».
وا�ضاف «ن�ستمد هذا العمل من �سموه
ومن ا�ست�شارته ومن خربته ون�س�أل
الله عز وجل �أن يجعل كل ما يقوم
به �أهل الكويت من خري يف ميزان
�أعمال �صاحب ال�سمو� ،سائلني الله
�أن يطيل لنا عمره على الطاعة و�أن
يدمي علينا الأمن والأمان يف الكويت
احلبيبة».
وبدوره قال عبدالرحمن الع�صفور،
من «فريق مهند�سي اخلري التطوعي»
«ت�رشفنا بلقاء �صاحب ال�سمو لدعم
وت�شجيع احلائزين على جائزة
و�شاح الكويت للعمل الإن�ساين».
ور�أى «ان هذا الت�شجيع لي�س بغريب
على �صاحب ال�سمو ،فدعمه للعمل
الإن�ساين والعمل اخل�يري وا�ضح
وب�ي�ن ،وق��د مت تكرميه م��ن قبل

• تقدمي هدية تذكارية ل�صاحب ال�سمو

�أعلى اجلهات الدولية على م�ستوى
العامل».
ولفت الى ان ما يقوم به الفريق
وغ�يره م��ن ال��ف��رق التطوعية هو
ام��ت��داد ل��ر�ؤي��ة ���ص��اح��ب ال�سمو
ودعمه للأعمال اخلريية والأعمال
الإن�سانية يف �شتى مناحي الأر�ض
والبالد.
من ناحيتها قالت �سمية امليمني،
م��ن الهيئة اخل�يري��ة الإ�سالمية
ال��ع��امل��ي��ة «ن��ح��ن ���س��ع��داء ج��دا
لتكرمينا بو�شاح الب�صمة الإن�سانية
وال�سعادة الأكرب والأعظم بلقائنا
مع �صاحب ال�سمو قائد الإن�سانية
ال�شيخ �صباح الأحمد».
واع���رب���ت امل��ي��م��ن��ي ع��ن فخرها
بالدقائق التي وقفت وتكلمت فيها
امام �سموه ،م�ضيفة انها ملا قالت

له ان «هذه هي �إجنازاتنا و�أعمالنا
رد بكلمة جدا م�ؤثرة قائال يل ان هذا
العمل هو الباقي».
ودع��ت الله ان يطيل يف عمره،
م�ؤكدة �أنه «فع ً
ال هو قائد الإن�سانية
وه��و قدوتنا ونتعلم منه ،والله
يبارك بجميع الأعمال ب�إذن الله».
م��ن جانبه ق��ال امل����زارع نا�رص
العازمي «�شكرنا �سموه على دعمه
الالحمدود وهو طبعا مثلنا الأعلى
يف �أعمالنا ب�شكل ع��ام و�أعمالنا
التطوعية والأعمال الإن�سانية ب�شكل
خا�ص».
و�أع���رب عن �شكره للقائمني على
هذا امللتقى ومقابلة �صاحب ال�سمو
م�ؤكد ًا �أن «مقابلته بحد ذاتها دعم
لنا وحديثنا معه م�شجع للغاية
ال�ستمرارنا يف الأعمال التطوعية

صاحب السمو يشهد الحفل الختامي
لمشروع «الكويت تفخر» ...اليوم
يتف�ضل �صاحب ال�سمو �أمري البالد ال�شيخ �صباح
الأح��م��د ،في�شمل برعايته وح�����ض��وره احلفل
اخلتامي للم�رشوع الوطني لل�شباب «الكويت

تفخر» ،وذلك يف متام ال�ساعة العا�رشة والن�صف
من �صباح ال��ي��وم ،وذل��ك بقاعة التحرير يف
ق�رص بيان.

والأعمال اخلريية ب�إذن الله ،وهذا
ال�شيء عائد على دولتنا احلبيبة
الكويت».
اما رئي�س مركز الكويت لتوثيق
العمل الإن�ساين «ف��ن��ار» د.خالد
ال�شطي ،فقال ب���دوره «ت�رشفنا
مبقابلة �سمو �أمري البالد حل�صولنا
على و���ش��اح الب�صمة الإن�سانية
وقدمنا هذه الب�صمة ل�سموه لأنه
راعي العمل اخلريي وداعم له».
وتابع «�أهدينا �سموه ا�صدارات
مركزنا للعمل التطوعي واخلريي
يف �أربعة ق��رون وكتاب «الكويت
ماذا قدمت لفل�سطني يف  100عام»
و�أي�ضا قدمنا ل�سموه جملة فنار
ال�صادرة عن جمعية ملتقى الكويت
اخل�يري ومركز الكويت لتوثيق
العمل الإن�ساين و�إ�صدارات املجلة
خالل الفرتة املا�ضية».
و�أ�ضاف «�أكدنا ل�سموه �أن الكويت
ط��ول عمرها بلد اخل�ير وال�سالم
وعمل اخلري ،و�إن �شاء الله �سوف
ت�ستمر يف عملها اخلريي و�ستبقى
دائما مركزا للعمل الإن�ساين».
من جانبه �أعرب املخرتع �سليمان
اخلطاف من م�ؤ�س�سة التقدم العلمي
وم��رك��ز ���ص��ب��اح الأح��م��د للفنون
والإبداع عن �شكره ل�صاحب ال�سمو
قائد العمل الإن�ساين «على ا�ستقباله
لنا ،فهو الأب وه��و ال��داف��ع لنا
الخرتاعاتنا».

«المحاسبة» :درسنا
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القيادة السياسية
عزت البرازيل
بضحايا
الفيضانات

بعث �صاحب ال�سمو �أمري
ال���ب�ل�اد ال�����ش��ي��خ �صباح
الأح��م��د ،بربقية تعزية
�إل����ى رئ��ي�����س ال�ب�رازي���ل
جايري بول�سونارو ،عرب
فيها �سموه ع��ن خال�ص
تعازيه و�صادق موا�ساته
ب�ضحايا الفي�ضانات نتيجة
الأم���ط���ار ال��غ��زي��رة التي
اجتاحت مدينة �ساو باولو
ال�برازي��ل��ي��ة وامل��ن��اط��ق
املحيطة بها و�أ�سفرت عن
�سقوط العديد من ال�ضحايا
وامل�������ص���اب�ي�ن ،راج���ي��� ًا
�سموه لل�ضحايا الرحمة
وللم�صابني �رسعة ال�شفاء
وب ��أن يتمكن امل�س�ؤولون
يف ال��ب��ل��د ال�����ص��دي��ق من
جت��اوز �آث��ار هذه الكارثة
الطبيعية.
وب��ع��ث �سمو ويل العهد
ال�شيخ ن���واف الأح��م��د،
بربقية تعزية �إلى الرئي�س
جايري بول�سونارو� ،ضمنها
���س��م��وه خ��ال�����ص تعازيه
و�صادق موا�ساته ب�ضحايا
ال��ف��ي�����ض��ان��ات ،راج���ي��� ًا
�سموه لل�ضحايا الرحمة
وللم�صابني �رسعة ال�شفاء.
كما بعث �سمو ال�شيخ جابر
امل��ب��ارك ،رئي�س جمل�س
ال���وزراء ،بربقية تعزية
مماثلة.

وتقدم اخلطاف «بالنيابة عن جميع
امل��خ�ترع�ين وجل���ان املخرتعني
بال�شكر ل�صاحب ال�سمو ،متمنني
له ال�صحة والعافية هو وويل عهده
الأمني ال�شيخ نواف االحمد و�سمو
ال�شيخ جابر املبارك رئي�س جمل�س
ال��وزراء وال�شعب الكويتي الكرمي
يف هذه الأيام ال�سعيدة».
وم��ن ناحيته ق��ال رئي�س فريق
التعاون اخلريي التطوعي والرئي�س
التنفيذي جلمعية الهداية اخلريية
ع��ب��دامل��ان��ع العجمي «ت�رشفنا
بال�سالم واللقاء مع �صاحب ال�سمو
كتكرمي لبع�ض الأخ��وة والأخ��وات
الفائزين بو�شاح الكويت للب�صمة
الإن�سانية على �أعمالهم داخل
الكويت وخارجها».
و�أ���ض��اف ان «ال��ت��ك��رمي احلقيقي
وال��ف��وز احلقيقي يكمن يف لقاء
�صاحب ال�سمو وال�سالم عليه وهذا
هو الدافع واملحفز لنا� ،أ�س�أل الله
عز وجل �أن يطيل عمره على الطاعة
و�أن يدمي عليه ال�صحة والعافية».
اما ع�ضو اللجنة املنظمة للو�شاح
يف جمعية امللتقى �ضاري البعيجان
فقال« :لي�س بغريب تكرمي �صاحب
ال�سمو لنا يف هذا اال�ستقبال».
وذكر ان اللقاء «اتاح الفر�صة لتقدمي
الو�شاح كرمز لتج�سيد عمل �صاحب
ال�سمو كقائد للعمل الإن�ساين و�أن
الكويت مركز للعمل الإن�ساين».

ماليين دينار خالل
فبراير الماضي

كتب حمد احلمدان:

• �سمو ويل العهد م�ستقب ً
ال ال�شيخ م�شعل الأحمد

سموه استقبل سفراء الصين وسيراليون وإثيوبيا

• �سموه خالل لقائه �سمو ال�شيخ نا�رص املحمد

ولي العهد التقى مشعل األحمد وناصر المحمد

•  ...وم�ستقب ً
ال �سفري ال�صني

ا�ستقبل �سمو ويل العهد ال�شيخ نواف
الأحمد ،بق�رص بيان �أم�س ،نائب رئي�س
احلر�س الوطني ال�شيخ م�شعل الأحمد،
كما ا�ستقبل �سموه� ،سمو ال�شيخ نا�رص
املحمد ،وا�ستقبل �سموه� ،سفري ال�صني
لدى الكويت ال�سفري يل مينغ قانغ،
وذل��ك مبنا�سبة توليه مهام من�صبه
اجلديد �سفريا لبالده ،كما ا�ستقبل
�سموه� ،سفرية �سرياليون لدى الكويت
ال�سفرية حاجا �إي�شاثا طومو�س ،وذلك
مبنا�سبة توليها مهام من�صبها اجلديد
�سفرية لبالدها ،وا�ستقبل �سمو ويل
العهد� ،سفري اثيوبيا لدى الكويت
ال�سفري عبدالفتاح عبدالله ح�سن،
وذل��ك مبنا�سبة توليه مهام من�صبه
اجلديد �سفريا لبالده.
ح�رض امل��ق��اب�لات رئي�س املرا�سم
والت�رشيفات بديوان �سمو ويل العهد
ال�شيخ مبارك ال�صباح.

• �سمو ويل العهد لدى لقائه �سفري �سرياليون

قال دي��وان املحا�سبة انه قام
خ�لال �شهر ف�براي��ر املا�ضي
بدرا�سة وبحث  320مو�ضوع ًا
م����ا ب��ي�ن م��ن��اق�����ص��ة ع��ام��ة
وحم����دودة ومم��ار���س��ة بقيمة
 509.717.828.180دينار.
و�أو���ض��ح��ت امل��دق��ق امل�ساعد
ب�إدارة الرقابة امل�سبقة لل�ش�ؤون
االجتماعية يف الديوان ب�شاير
بن �سالمة ،ان الديوان �أبدى
ر�أيه ب�ش�أن  219مو�ضوع ًا بقيمة
 268.983.341.671ديـنــــار،
ب��ن�����س��ب��ة  %53م���ن �إج��م��ايل
املو�ضوعات قيد البحث خالل
تلك الفرتة.
و�أ�ضافت بن �سالمة �أن �أعمال
ال��رق��اب��ة امل�����س��ب��ق��ة لبع�ض
املو�ضوعات التي مت درا�ستها
وبحثها �أ���س��ف��رت ع��ن حتقيق
وف����ورات م��ب��ا��شرة للخزانة
العامة بقيمة 453.177.021
دينار يف فرباير املا�ضي.
و�أفادت ب�أنه تبني خالل درا�سة
املو�ضوعات املعرو�ضة على
ديوان املحا�سبة رد  93مو�ضوع ًا
بن�سبة  %42من �إجمايل عدد
املو�ضوعات التي متت درا�ستها
خالل فرباير املا�ضي ،يف حني
انخف�ض عدد املو�ضوعات التي
ردها مقارنة مع يناير املا�ضي
بن�سبة  ،%8وذلك ب�سبب عدم
م��واف��اة ال��دي��وان مبتطلبات
التدقيق الرئي�سية.

