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بحر العلوم: على وسائل اإلعالم عدم تبني الشائعات حول قضية الحدود 

أشاد السفير العراقي لدى البالد محمد حسني بحر 
العل���وم بالعالق���ات الكويتية � العراقي���ة على جميع 
املستويات اثناء زيارته مقر جمعية الصحافيني ولقائه 
رئيس واعضاء مجلس االدارة االثنني املاضي، حيث مت 
خالل اللقاء تبادل وجهات النظر حول االمور السياسية 
واالعالمية، خصوصا ما مت طرحه مؤخرا حول موضوع 
احل���دود الكويتية � العراقية وما اثير حول التصريح 
املنس���وب ملندوب العراق لدى جامعة الدول العربية، 
وأكد السفير بحر العلوم على ان ما نسب الى املندوب 
العراق���ي لم يكن صحيحا وق���د مت نفيه من احلكومة 
العراقية وكذلك من املندوب نفسه الذي اكد عدم ادالئه بأي 
تصريح بهذا اخلصوص، لكن بعض املواقع االلكترونية 

هي التي روجت هذا التصريح الوهمي الذي سبب كل 
هذه الضجة، واش���ار السفير العراقي بحر العلوم الى 
تأكيد احلكومة العراقية لعدة مرات اعترافها واحترامها 
لالتفاق الذي مت برعاية االمم املتحدة بترسيم احلدود 
بني الكويت والعراق، متمنيا م���ن الصحف الكويتية 
ووس���ائل االعالم عدم التعامل مع الشائعات واالخبار 
غير املؤكدة او غير املوثقة من املصادر الرس���مية لكي 
ال تتم اثارة الش���ارع الكويتي ونش���ر اخبار مغلوطة 
وغير صحيحة تساهم في تعقيد االمور وزيادة الفرقة 

بني البلدين. وقد مت خ���الل اللقاء الذي حضره برفقة 
السفير السكرتير الثالث ومسؤولة الشؤون السياسية 
في السفارة العراقية مروج قاسم، مت التأكيد على دعم 
التنسيق بني االعالمني الكويتي والعراقي واهمية تبادل 

الزيارات بني اعالميي البلدين.
من جهة أخرى، التقى السفير بحر العلوم مع رئيس 
جمعية الهالل األحمر برجس البرجس وأش���اد بالدعم 
الذي قدمته الكويت ممثلة بجمعية الهالل األحمر للشعب 
العراق���ي إبان حرب حتري���ر العراق.وقال ان الكويت 

جسدت منوذجا متميزا للعمل اخليري حيث لم تتوان 
عن نداء الواجب اإلنساني، وقد بدا ذلك في املساعدات 
السخية التي قدمتها للشعب العراقي أثناء حرب حترير 

العراق.
وأضاف ان هذا املوقف االنس���اني ليس جديدا على 
الكويت وهو دليل على التالحم والتعاطف االنساني بني 
الشعبني الشقيقني، مؤكدا ان األعمال اخليرية ستبقى على 

أرض الواقع لرفع اسم الكويت في الداخل واخلارج.
وأشاد بحر العلوم خالل لقائه مع البرجس بجهود 

جمعية الهالل األحمر املميزة على الصعيدين العربي 
والدولي وما تقوم به من خدمات خلدمة الكويت من خالل 
تقدمي املساعدات االنسانية بصورة عاجلة للدول املنكوبة.

وأثنى على مبادرات اجلمعية وجهودها وتواصلها الدائم 
مع القضايا اإلنسانية، مشيرا الى ان اجلمعية تعد من 
املنظمات الرائدة في خدمة االنسانية وتعمل بقوة في 

هذا اجلانب احليوي.
وخالل االجتماع اس���تعرض رئي���س مجلس إدارة 
جمعية الهالل األحمر برجس البرجس، مع السفير بحر 
العلوم أهم األعمال والتحركات اإلنسانية الكويتية من 
خالل جمعية الهالل األحمر إلغاثة ومساعدة املنكوبني 

في شتى بقاع العالم.

زار جمعية الصحافيين وتبادل وجهات النظر حول القضايا السياسية واإلعالمية

..وخالل لقائه مع رئيس جمعية الهالل األحمر برجس البرجسالسفير العراقي يتوسط أعضاء مجلس إدارة جمعية الصحافيني

وصول أول طائرة مساعدات كويتية
لمتضرري الفيضانات إلى إسالم آباد

إسالم آباد � كونا: وصلت أول طائرة عسكرية 
كويتية حتمل مس���اعدات وم���واد اغ�اثة قامت 
بارس���الها جمعي���ة الهالل االحم���ر ملتضرري 
الفيضان���ات املدمرة التي ش���ردت املاليني في 

باكستان.
ووصلت طائرة املساعدات وهي من طراز »سي 
� 130« تابعة لس���الح اجلو الكويتي الى قاعدة 
»تشاكالال« العسكرية، حيث كان في استقبالها 
القائم باالعمال بس���فارتنا في باكس���تان فالح 
املطيري الى جانب نائب رئيس الهيئة الوطنية 

الباكستانية للكوارث ارشد نواز.
وقال قائد الطائرة خالد الغيص ل� »كونا« ان 
هذه الطائرة االولى التي تصل الى باكستان من 

جملة عدد من الطائرات س���تصل قريبا حاملة 
معها مواد اغاثة اسوة بتلك التي قدمتها الكويت 
في اعقاب الزلزال الذي ضرب باكستان في عام 

.2005
وأكد الغيص انه مت انش���اء جسر جوي بني 
الكويت وباكستان لتأمني وصول املساعدات ملن 

شردتهم الفياضانات.
من جهته، عبر ارشد نواز عن تقدير باكستان 
ملا قدمته الكويت لبالده من مساعدات خالل هذه 
الكارثة التي ش���ردت املاليني، مناشدا املجتمع 
الدولي حتمل مسؤولياته عن طريق زيادة حجم 
املساعدات للمساهمة في احلد من تداعيات هذه 

الكارثة االنسانية.

تحمل مواد إغاثة للمشردين

جانب من املساعدات الكويتية ملتضرري الفيضانات

7 ماليين دوالر من الصندوق الكويتي
للسودان لتعزيز األمن الغذائي

الخليفة ثمن قرار إرسال ذوي
المتقاعدين من »الدفاع« للعالج بالخارج

التمار: نسبة العاملين المعاقين في »الهيئة « لن تقل عن ٪20

أكد مدير ع����ام الهيئة العامة 
لشؤون ذوي اإلعاقة د.جاسم التمار 
زيادة نسبة العاملني من األشخاص 
ذوي االعاقة داخل الهيئة مبا ال يقل 
عن 20% من نسبة العاملني فيها. 
وأضاف التمار عقب اجتماع مطول 
عقده مع األندية وجمعيات النفع 
العام العاملة ف����ي مجال االعاقة 
في مقر الهيئة أمس انه مت خالل 
االجتماع بحث آلية تفعيل املرسوم 

بقانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن 
حقوق ذوي االعاقة.

وأضاف ان التم����ار بحث مع 
املشاركني في االجتماع كل اآلراء 
والتطلع����ات ومت اس����تعراض 
مس����ابقة الختيار أفضل ش����عار 
للهيئة على ان يكون من ابداعات 
األندي����ة واجلمعيات املش����اركة 
بأيدي األش����خاص ذوي االعاقة 
ترسيخا ملبدأ املشاركة بني الهيئة 

واجلهات املعنية باألشخاص ذوي 
االعاقة.

وأكد التم����ار ان الهيئة تتبع 
الباب املفتوح وتستمع  سياسة 
بص����در رح����ب ل����كل اجله����ات 
واجلمعي����ات واألف����راد املهتمني 
بشأن املعاقني حيث مت االتفاق على 
عقد زيارات ميدانية متبادلة بني 
اجلمعيات واألندية لتوطيد أواصر 
التعاون مع التأكيد على ضرورة 

ارسال املقترحات الى الهيئة من قبل 
اجلمعيات واألندية املهتمة باملعاقني 
على اختالف أنشطتهم لدراستها 
وعرضها على مجلس ادارة الهيئة 

التخاذ القرار املناسب.
التم����ار ش����دد عل����ى  وكان 
تش����جيع القطاع اخلاص العطاء 
فرصة لتأهيل وتدريب وتشغيل 
فئة املعاقني به����دف ادماجهم في 

املجتمع.

التش�ديد على تش�جيع القطاع الخاص على تدريب وتأهيل فئة المعاقين

»المنابر القرآنية« أطلقت حملة 
»خيركم من تعلم القرآن وعلمه«

الس����ابق محمد  النائب  ثم����ن 
اخلليفة التوجه االنساني للنائب 
الوزراء  االول لرئي����س مجل����س 
ووزير الدفاع الشيخ جابر املبارك 
واملتمثل في مناقشة وبحث اصدار 
قرار وزاري يس����مح بارسال ذوي 
املتقاعدين من وزارة الدفاع للعالج 
باخلارج. وقال اخلليفة ان دل هذا 
على شيء فإمنا يدل على انسانية 
النائب االول واهتمامه الالمحدود 
بأبنائ����ه واخوانه م����ن الضباط 
الذين  املتقاعدين  وضباط الصف 
افنوا زهرة شبابهم في خدمة وطنهم 
الكويت في شرف اخلدمة  الغالي 
العسكرية ولفتة وفاء لهم ليست 

بغريبة عليه. واضاف اخلليفة ان 
النائب االول لرئيس مجلس الوزراء 
الفئة اخلاصة  تلمس معاناة هذه 
بذويهم الذين يحتاجون الى املتابعة 
حلالتهم الصحية خارج البالد. وبني 
اخلليفة ان النائب االول عودنا دائما 
على مثل تلك القرارات التي تخفف 
من معاناة ابنائه واخوانه منتسبي 
وزارة الدف����اع، ويأتي هذا التوجه 
متماشيا ومترجما ملا امرنا به اهلل 
عز وجل وحثتنا عليه تعاليم ديننا 
االسالمي احلنيف التي تدعو وحتث 
على بر الوالدين وحسن رعايتهم 
وتقدمي العون له����م والتفاني في 

خدمتهم.

هنأت جلنة املنابر القرآنية 
بجمعية النجاة اخليرية اهل 
الكويت بقدوم شهر رمضان 
املبارك، واعلنت عن انطالق 
حملتها التسويقية لهذا العام 
حتت شعار »خيركم من تعلم 
القرآن وعلمه«، والذي تسعى 
من خالله حلث اهل اخلير على 
دعم مشاريعها وبرامجها خلدمة 

القرآن الكرمي وعلومه.
وقال املدير التنفيذي للجنة 
املنابر القرآنية بجمعية النجاة 
اخليري����ة صب����اح اليعقوب 
ان املناب����ر من خ����الل حملة 
»خيركم« تدع����و اهل اخلير 
واملواطنني للتس����ابق لنيل 
شرف اخليرية بدعم حلقات 
التي تعلم  القرآني����ة  املنابر 
القرآن الكرمي وعلومه، ودعم 

مثل هذه املشاريع من شأنه 
ان يدخل احملسن الكرمي ضمن 
املشمولني بحديث املصطفى 
ژ »خيركم من تعلم القرآن 

وعلمه«.

م  ط����و خلر ا
� كون����ا: وقع����ت 
احلكومة السودانية 
والصندوق الكويتي 
للتنمية االقتصادية 
العربية اتفاقية اول 
من امس تقضي بأن 
يقدم الطرف الثاني 

للخرطوم منحة بقيمة س����بعة ماليني دوالر لتعزيز االمن الغذائي 
بالس����ودان. مثل اجلانب الس����وداني في مراسم التوقيع على هذه 
االتفاقية وكيل وزارة املالية واالقتصاد الطيب أبوقناية واملدير العام 
للبنك الزراعي الس����وداني عوض عثمان، فيما وقع عن الصندوق 
الكويتي د.ماجد العنزي. وعقب انتهاء مراسم التوقيع على االتفاقية، 
اش����اد ابوقناية في تصريح صحافي بدور الكويت في مشروعات 
التنمية بالسودان والتي من بينها متويل مشروع مطار اخلرطوم 
اجلديد وس����د مروي باالضافة الى دعمها مشاريع لتوفير العيش 
الكرمي في الس����ودان والدول االس����المية االخرى. من ناحيته، قال 
مدير البنك الزراعي الس����وداني عوض عثمان ان املنحة تصب في 
اس����تراتيجيات البنك الزراعي في متوي����ل صغار املزارعني ودعم 
املنتجني بالتموي����الت املالية. يذكر ان املنحة تأتي في اطار تنفيذ 
املبادرة الكرمية من صاحب الس����مو االمير الشيخ صباح االحمد 
في عام 2008 ابان انعقاد املنتدى االقتصادي االسالمي الرابع لدعم 
جهود الدول االس����المية والعربية في توفير األمن الغذائي مببلغ 

مائة مليون دوالر.
وتأتي املنحة من موارد صندوق احلياة الكرمية الكويتي ليتم 
استخدامها عبر البنك الزراعي الس����وداني لدعم صغار املزارعني 
واملنتجني في املجال الزراعي بشقيه النباتي واحليواني والتمويل 

األصغر للزراعة.

محمد اخلليفة

د.جاسم التمار

صباح اليعقوب

الكويت جّسدت نموذجًا متميزًا للعمل الخيري ولم تتوان عن مساعدة شعبنا خالل حرب تحرير العراق

ما ترتيب �سهر رم�سان يف اأ�سهر ال�سنة الهجرية؟
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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
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قال تعاىل )ويوم يع�ض الظامل على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الر�س��ول �س��بياًل(  - �س��ورة الفرقان  	•
)اآية 27 ( - نزلت تلك الآيات يف :

•	اأُبي بن خلف.  

•	عقبة بن اأبي معيط.  

•	العا�ض بن وائل ال�سهمي.  

•	عتبة بن ربيعة.  

ال�ســوؤال الـثـالــث


