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سمو األمير يعود إلى البالد اليوم بعد رحلة عالج تكللت بالنجاح

أسفــرت وأنــورت
استجواب هايف للحجرف
أدرج باجللسة االفتتاحية
ريا�ض عواد

قدم النائب محمد هايف أمس استجوابه املوجه إلى
وزي��ر املالية نايف احلجرف إل��ى رئيس مجلس األمة
باإلنابة عوده الرويعي.
وأدرج الرويعي االستجواب على جدول أعمال جلسة
افتتاح دور االنعقاد اجلديد ملجلس األمة.
وقال الرويعي :استلمت استجوابا مقدما من النائب
محمد هايف إلى وزي��ر املالية وأبلغت رئيس ال��وزراء
والوزير املعني ،ومت إدرج االستجواب على جدول أعمال
جلسة  29اجلاري.

(طالع صفحة )5

اليونيسيف« :نبع السالم»
شردت  70ألف طفل

بحفظ الله ورعايته يصل حضرة صاحب
السمو أمير ال��ب�لاد الشيخ صباح االحمد
حفظه الله ورع��اه ال��ى ارض الوطن اليوم

االربعاء قادما من الواليات املتحدة األمريكية
وذلك بعد ان مت استكمال الفحوصات الطبية
والتي تكللت نتائجها بفضل الله تعالى

ومنته بالتوفيق وال��ن��ج��اح مبتهلني إلى
الباري عز وجل بأن يدمي على سموه حفظه
الله موفور الصحة ومتام العافية.

قالت منظمة األمم املتحدة للطفولة “يونيسف” أمس
إن نحو  70ألف طفل قد تشردوا منذ تصاعد القتال في
شمال شرق سوريا قبل أسبوع تقريبا.
وأضافت املتحدثة اإلعالمية ماريكسي ميركادو في
مؤمتر صحفي باألمم املتحدة في جنيف ان معظم الفارين
قد جلأوا إلى األقارب واألصدقاء واملجتمعات املضيفة.
واوضحت ميركادو ان يونيسف قد حددت حتى اآلن
 33م��أوى جماعيا معظمها من امل��دارس واملباني غير
املكتملة في جميع أنحاء مدينة احلسكة ومدينة الرقة
فيما تستضيف بلدة تل متر ما يقرب من  3400انسان.

حتت املجهر

«سالمات يالغالي»
عودة صاحب السمو أمير البالد إلى
أرض ال��وط��ن بعد امت��ام الفحوصات
الطبية والتي تكللت بالنجاح بحمد
الله ،أدخلت بهجة وسرورا ً عارمني في
قلوب أبناء الوطن واملقيمني على أرضه
حملبتهم لسموه قائد العمل اإلنساني
والقلب الرحيم.
استجاب املولى عز وجل لدعاء الكبار
والصغار بأن يحفظ الوالد القائد ويعيد
سموه ساملاً ألرض الوطن وم��ا زال��وا
يتضرعون إل��ى امل��ول��ى أن ي��دمي على
سموه الصحة والعافية وأن يحفظ
سموه لنا أبا ً رحيما ً وأميرا ً عظيما ً.
غياب سموه عنا أوجد فراغا ً وشعورا ً
ب��ال��ي��ت��م ألن���ه وال���د اجل��م��ي��ع والقلب
احل��ن��ون ،والفرحة التي عمت بشكل
ع��ف��وي واض��ح��ة وت���دل على الشعور
باحلب املتبادل بني احلاكم واحملكوم.
نسأل الله أن يدمي على سموه الصحة
والعافية وأن يحفظ سموه للوطن
ذخ��را ً وع��زا ً وأن يدمي على بلدنا األمن
واألم��ان في ظل قيادة سموه احلكيمة
وسمو ولي عهده األمني ،إنه نعم املولى
ونعم املجيب.

