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»التأمينات« أعلنت مواعيد استقبال المراجعين في رمضان الخالد استقبل السفيرة األميركية

صرحت إدارة العالق���ات العامة واإلعالم 
باملؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية بأن 
مواعيد استقبال املراجعني الكرام خالل شهر 
رمضان املبارك ستكون من الساعة التاسعة 
والنصف صباحا وحتى الساعة الثانية عشرة 
والنصف ظهرا باملبنى الرئيس���ي والفروع، 
ومن الساعة التاسعة والنصف صباحا وحتى 

الساعة الثالثة والربع عصرا في فرعها ببرج 
التحرير )احلكومة مول(.

القيادة  املناس���بة هنأت املؤسسة  وبهذه 
السياسية والشعب الكويتي وعموم املقيمني 
على هذه األرض الطيبة بحلول هذا الش���هر 
الفضيل اعاده اهلل علينا وعلى األمتني العربية 

واإلسالمية باخلير واليمن والبركات.

بحث رئيس جهاز األمن الوطني الشيخ محمد اخلالد 
مع سفيرة الواليات املتحدة االميركية لدى البالد ديبورا 

جونز العالقات الثنائية بني البلدين الصديقني.
جاء ذلك خالل استقبال الشيخ محمد اخلالد للسفيرة 
ديبورا جونز حيث مت خالل اللقاء استعراض وبحث آخر 
التطورات واملستجدات على الساحتني االقليمية والدولية 

والقضايا ذات االهتمام املشترك.

ملك سوازيالند يزور البالد أكتوبر المقبل

»الهالل األحمر« يرسل الدفعة األولى
من المساعدات لباكستان اليوم

مبابان � كونا: أكد وزير خارجية مملكة سوازيالند لطفو 
دالميني ان الزي���ارة املرتقبة مللك اململكة مس���واتي الثالث 
إلى الكويت في أكتوبر املقبل س���تدفع العالقات الثنائية الى 

مستويات أفضل بني البلدين الصديقني.
وأشاد دالميني خالل استقباله سفيرنا في جنوب افريقيا 
احملال  الى مملكة س���وازيالند حسن بدر العقاب امس االول 

بالعالقات املتميزة واملتطورة لبالده مع الكويت.
وقام السفير العقاب بتسليم الوزير دالميني رسالة صاحب 
السمو األمير الى ملك مملكة سوازيالند مسواتي الثالث حول 

العالقات الثنائية بني البلدين الصديقني.

أعلنت جمعية الهالل االحمر الكويتي انها سترس���ل الدفعة 
األولى من املساعدات اإلنسانية الى الشعب الباكستاني املتضرر 
من الفيضانات اليوم )األربعاء( عبر طائرة عسكرية محملة باملواد 
اإلغاثية العاجلة. وقال رئي���س مجلس ادارة اجلمعية برجس 
البرجس في بيان صحافي ان طائرة عس���كرية محملة باخليام 
والبطانيات وغيرها من املواد اإلغاثية ستنطلق اليوم من قاعدة 

عبداهلل املبارك اجلوية مبرافقة عدد من متطوعي اجلمعية.
واضاف ان متطوعي اجلمعية سيشرفون على توزيع املساعدات 
بالتعاون مع س���فارتنا لدى باكس���تان وجمعية الهالل االحمر 
الباكس���تاني. وذكر البرجس ان متطوعي اجلمعية سيعملون 
على حتديد االحتياجات الضرورية واملساعدات الالزمة واملطلوبة 
وتوفيرها في أسرع وقت ممكن للمنكوبني في باكستان. وأكد ان 
هذه املساعدات تعبر عن موقف الكويت الداعم إلغاثة املنكوبني 
في باكستان، السيما في ظل األوضاع اإلنسانية املتدهورة التي 

تشهدها حاليا بسبب الفيضانات املدمرة في األيام املاضية.

ولي العهد استقبل الخرافي والمحمد

النائب األول بحث مع التمار سبل
تذليل الصعوبات أمام ذوي اإلعاقة

استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد 
بقصر الس���يف صباح امس رئيس مجلس األمة 

جاسم اخلرافي.
كما استقبل سموه سمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ ناصر احملمد الذي اطلع سموه على نتائج 
اجلولة التي قام بها الى عدد من دول اميركا الالتينية 

والتي جاءت في اطار حرص الكويت على مد جسور 
التع���اون وتوثيق اواصر العالقات مع تلك الدول 

الصديقة.
واستقبل سموه رئيس احتاد القنوات العربية 

اخلاصة الشيخ فهد سالم العلي.
واستقبل سموه م.فالح الهاجري.

اس���تقبل النائب األول لرئيس مجلس الوزراء 
وزير الدفاع الشيخ جابر املبارك مدير عام مؤسسة 
املوانئ الكويتية الشيخ صباح جابر العلي حيث 
مت تبادل األحاديث الودية واالستماع الى توجيهات 

وارشادات الشيخ جابر املبارك.
ومت خالل اللقاء بحث آخر أعمال املؤسسة والتي 
من شأنها رفع اسم الكويت عاليا بني احملافل الدولية. 

كما استقبل الشيخ جابر املبارك مدير عام مجلس 
الهيئة العامة لشؤون االعاقة د.جاسم التمار وذلك 
مبناسبة تسلم مهام منصبه اجلديد حيث مت خالل 
اللقاء االس���تماع الى توجيهات وارشادات الشيخ 
جابر املبارك، وذلك بتذليل جميع الصعوبات التي 
تواجه ذوي االعاقة والعمل على س���رعة تنفيذها 

وحلها.

سموه التقى فهد السالم والهاجري

التقى مدير عام مؤسسة الموانئ

سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد مستقبال جاسم اخلرافي

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد

الشيخ جابر املبارك مستقبال د.جاسم التمار

األمير التقى وفد النادي البحري وشباب الغوص:
ضرورة الحفاظ على إحياء تراثنا األصيل

الى ذلك، بعث صاحب السمو 
األمير الش���يخ صب���اح األحمد 
الرئيس  ال���ى  ببرقي���ة تهنئة 
رافئي���ل كوريا ديلغادو رئيس 
جمهورية االكوادور الصديقة عبر 
فيها سموه عن خالص تهانيه 
الوطني لبالده  العيد  مبناسبة 
متمنيا موف���ور الصحة وداوم 

العافية.
كما بعث س���مو ولي العهد 
الش���يخ نواف األحمد وس���مو 
الش���يخ ناصر احملم���د رئيس 
مجلس الوزراء ببرقيتي تهنئة 

مماثلتني.
كم���ا تلقى صاحب الس���مو 
األمير الش���يخ صب���اح االحمد 
اتصاال هاتفيا من الرئيس علي 
عبداهلل صالح رئيس اجلمهورية 
اليمنية عبر خالله عن خالص 
تهانيه وأطيب متنياته مبناسبة 
قرب حلول شهر رمضان املبارك، 
سائال املولى عز وجل ان يعيد 
هذا الشهر الفضيل على البلدين 
الش���قيقني والشعبني الكرميني 
وعلى األمتني العربية واالسالمية 
بوافر اخلير واليمن والبركات، 
وان يتقبل صيام اجلميع، وان 
يدمي ع لى سموه موفور الصحة 
والعافية. وقد ش���كره س���موه 
البادرة الكرمية التي  على هذه 
جتسد عمق العالقات بني البلدين 
الشقيقني مبادال فخامته التهاني 

بهذه املناسبة العطرة.

وقال فيها ان صاحب السمو 
األمير هو الداعم املباشر والدائم 
لهذا التراث األصيل الذي سيبقى 
املتعاقبة  متوارثا عبر األجيال 
نظرا لسياسة سموه احلكيمة 
ابنائه  ورعايته األبوي���ة جتاه 
الش���باب والت���ي انتهجها منذ 
س���نوات حفاظا عل���ى التراث 
الش���عبي املتصل  وامل���وروث 
الذين كافحوا  بأجدادنا وآبائنا 
من أج���ل حياة افض���ل لبلدنا 

املعطاء.
وأض���اف جعفر ان ما حققه 
ابناؤنا الشباب من إجنازات خالل 
التراثية  الرحلة  مس���يرة هذه 
منذ 22 س���نة ماضية لها دور 
كبير ف���ي معناها إلبراز الوجه 
احلضاري للكويت والتعريف 
بها محليا ودوليا واس���هاماتها 
في تدريب الش���باب وإعدادهم 
لإلس���هام في مختلف اخلدمات 
العامة الت���ي تعود بالنفع على 
الوطن واالرتقاء مبا يتالءم مع 
إمكانياتهم وطموحاتهم لتنمية 
ش���خصيتهم وتعزي���ز روح 
الوالء للوطن وتنمية شعورهم 
القومي من خالل هذه املشاركات 

السنوية.
واشاد جعفر بدور مجلس إدارة 
النادي البحري الرياضي الكويتي 
برئاسة اللواء فهد الفهد في احلفاظ 
على تراث الكويت وربط الشباب 

مباضيهم املشرق.

من اللؤلؤ كما أهدوا سموه هدية 
تذكارية بهذه املناسبة.

وحضر املقابلة كبار املسؤولني 
بالديوان األميري.

الهيئة  هذا وأدلى مدير عام 
العام���ة للش���باب والرياض���ة 
باإلناب���ة عصام جعف���ر بكلمة 

أثناء اللقاء.

امت���دادا جليل اآلب���اء واالجداد 
الذين س���طروا تاريخ الكويت 
وماضيها العري���ق متمنيا لهم 
مواصلة االس���تمرار والتمسك 

بتراث الوطن العزيز.
وعرض شباب الغوص على 
س���موه صورا تذكارية تشرح 
مراحل رحلة الغوص وحصيلة 

استقبل صاحب السمو األمير 
الش���يخ صباح األحمد بقصر 
الس���يف صباح أم���س رئيس 

مجلس األمة جاسم اخلرافي.
واس���تقبل صاحب الس���مو 
األمير الشيخ صباح األحمد بقصر 
السيف صباح أمس سمو الشيخ 
ناص���ر احملمد رئي���س مجلس 
الوزراء، حيث اطلع سموه على 
نتائج اجلولة التي قام بها الى 
عدد م���ن دول أميركا الالتينية 
والتي جاءت ف���ي إطار حرص 
الكويت على مد جسور التعاون 
وتوثيق أواصر العالقات مع تلك 

الدول الصديقة.
كما استقبل صاحب السمو 
األمير الش���يخ صب���اح األحمد 
الس���يف صب���اح أمس  بقصر 
العامة ووزير  وزير االش���غال 
البلدية ووزير  الدولة لشؤون 
الش���ؤون االجتماعية والعمل 
باالناب���ة د.فاضل صفر يرافقه 
رئي���س مجل���س ادارة النادي 
البحري الرياضي الكويتي اللواء 
متقاعد فهد الفهد وأعضاء مجلس 
االدارة وعدد من النواخذة وشباب 
الغوص املنتس���بني للنادي من 
املشاركني في أنشطة رحلة احياء 

الغوص الثانية والعشرين.
وأكد س���موه أهمية احلفاظ 
على إحياء هذا التراث االصيل، 
معبرا عن اعتزازه بهذه الطالئع 
املبشرة من أبنائه والذين ميثلون 

صاحب السمو التقى الخرافي والمحمد وهنأ رئيس اإلكوادور وتلقى اتصاالً من الرئيس اليمني

دعت وسائل االعالم إلى توجيه الطاقات والجهود لدعم المعاني األصيلة خالل رمضان

القوى السياسية: تطبيق القانون ومحاسبة من تسّول 
له نفسه نشر الفتنة أو اإلضرار بمصالح المجتمع

أصدرت كل من احلركة السلفية 
واحلركة الدس����تورية اإلسالمية 
)ح����دس( والتحال����ف الوطن����ي 
اإلسالمي ومجمع العدالة والسالم 
بيانا أمس مبناسبة حلول شهر 
رمضان املبارك ج����اء فيه: بادئ 
ذي ب����دء يس����رنا ان نقدم أجمل 
التهاني لصاحب الس����مو األمير 
وسمو ولي العهد وعموم الشعب 
الكويتي الكرمي مبناس����بة حلول 
شهر رمضان املبارك، آملني أن تكون 
أيامه خيرا وس����عادة وأمانا على 
الكرام  العزيز ومواطنيه  الوطن 

واإلنسانية جمعاء.
وال يفوتنا ونحن نهنئ بحلول 
الش����هر الفضيل ان نؤكد ونعتز 
بروابط التراحم والتزاور والتواصل 
بني مختلف أفراد وشرائح الشعب، 

وش����هر رمضان فرصة متجددة 
سنويا لتكريس وتعزيز معاني 
وقيم الوح����دة الوطنية وتعزيز 

الروابط االجتماعية.
وف����ي الوق����ت ال����ذي يحتفل 
الكويتيون واملسلمون عامة باأليام 
املباركة لرمضان برز في األعوام 
السابقة في الكويت عدد من الظواهر 
السلبية التي تعكر صفو هذه األيام 
وتخلق أجواء من السلبية والشقاق 
والتأزمي في الوقت الذي ترنو إليه 
األنفس للتقرب الى اهلل والعمل 
خلدمة الكويت وأهلها وهو األمر 
الذي نخش����ى تكراره على الرغم 
من نداءات الصاحلني واملخلصني 
بأهمية احترام قدس����ية الش����هر 

ومكانته لدى عامة املسلمني.
ولع����ل من أب����رز تلك الصور 

الس����لبية ما تقوم به بعض من 
األطراف في الس����احة السياسية 
تصرف����ات  م����ن  واإلعالمي����ة 
وتصريحات وبرامج وأنش����طة 
ال متت للش����هر الكرمي وأجوائه 
الطيبة، وتؤكد ان ذلك ال يش����مل 
البرامج  اجلميع وتستثنى منها 
الهادفة واالجتماعية، ومن شأن 
تلك البرامج السلبية ان تخدش 
النسيج الواحد للمجتمع الكويتي 
وان حتط من كرامات األشخاص 
واألطراف وتوغ����ر الصدور بني 
فئات املجتمع وعلى نحو مخالف 
للقانون ولقيم وعادات املجتمع 

الكويتي األصيلة.
السياس����ية  القوى  ف����إن  لذا 
الكويتي����ة وف����ي إط����ار تأكيدها 
الدائم عل����ى حرية الرأي ومتكني 

أداء األدوار  وس����ائل اإلعالم من 
التنموية والتوعوية واالجتماعية 
تطالب اجلهات املسؤولة بالدولة 
وباألخص مجلس الوزراء ووزارة 
اإلع����الم وأعضاء مجل����س األمة 
وأجهزة الدولة املختلفة، بالقيام 
مبسؤولياتهم القانونية والوطنية 
بتطبيق القانون لكل من تسول له 
نفسه اإلضرار مبصالح املجتمع 
أو نشر الفتنة أو احلط من كرامة 
األشخاص واألطراف الفاعلة في 
الساحة مبا يكفل احترام خصوصية 
الشهر الفضيل ومبا يحافظ على 

الوحدة الوطنية.
كم����ا نناش����د القائم����ني على 
وسائل اإلعالم املرئية واملسموعة 
وااللكترونية وكذلك الشخصيات 
واألطراف الفاعلة في الساحة ان 

توجه اجله����ود والطاقات لدعم 
املعاني والقيم األصيلة لهذا الشهر 
الكرمي واالبتعاد ع����ن كل ما من 
ش����أنه خدش أيامه ولياليه وان 
حترص جميع األطراف على نقائه 

وصفائه.
السياس����ية  القوى  ف����ي  إننا 
الكويتية نشد على أيدي املواطنني 
الكرام بعدم االلتفات الى كل من 
يريد ان يزرع بينهم بذور الكراهية 
والتباغ����ض فيما يتعلق بقضايا 
الى رفض  الوط����ن، وندعوه����م 
جميع املمارسات املخلة بالقانون 
وبحرمة هذا الشهر، كما ندعوهم 
الى استغالل الشهر املبارك بأنواع 
اخلي����رات والتواصل االجتماعي 
املنش����ود والعمل لتنمية وتقدم 

الكويت.

بالتعاون مع جريدة

اال�سم:              رقم االثبات:

العنوان:                     تلفون:

�سـروط امل�سابقـة

- 15000 (خم�سة ع�سر �ألف) دوالر نقد�ً و�أكرث من (50) خم�سني جائزة نقدية.

- يدخل �لقرعة كل من �أجاب عن 25 �س�ؤ�الً �سحيحاً يف �مل�سابقة و�أكرث.

- يدخل ��سم �ملت�سابق �ل�سحب مرة و�حدة، و يكتب �ال�سم �لرباعي كاماًل مع رقم �الثبات (�له�ية �أو ج��ز �ل�سفر) و�لهاتف و�لعن��ن كاماًل.

.www.m3ali.tv  دخ�ل �مل�سابقة و�مل�ساركة فيها يك�ن طريق م�قع قناة �ملعايل -

- تعلن نتائج �مل�سابقة الحقاً بعد رم�سان يف قناة �ملعايل وجريدة �الأنباء.

املــ�ــســابــقــة

نية م�سا لر ا

ب���رع���اي���ة

تلفزيون المعالي   أمة إيجابية
w w w . m 3 a l i . t v

تردد قناة املعايل على النايل �سات 10757 عامودي
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�س��حابي جليل احت�س��ن النبي – �س��لى اهلل عليه و�س��لم – وجعل ظهره للرمي حني ق�س��د امل�سركون قتل  	•
الر�سول – �سلى اهلل عليه و�سلم -  يف غزوة اأحد والنبل يقع على ظهره وهو ال يتحرك، فمن هو ؟

•	ابو عبيدة بن اجلراح – ر�سي اهلل عنه.  

•	�سعد بن ابي وقا�ص– ر�سي اهلل عنه.  

•	بالل بن رباح– ر�سي اهلل عنه.  

•	ابو دجانة – ر�سي اهلل عنه.  

ال�سوؤال الأول

1 رم�ضان 1431هـ

مب يثبت دخول �ضهر رم�ضان؟

ر�ؤية الهالل.  -1  

متام �ضعبان 30 يوما.  -2  

باحل�ضابات الفلكية.  -3  
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