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النائب محمد اجلبري متوسطا يوسف أبورقبة وبعض احلضور

 تركي اللغيصم ومحمد العبداجلادر والنائب سلطان اللغيصم وفهد احلميدي

محمد البراك ومبارك املويزري يقدمان التهاني حملمد اجلبري

)قاسم باشا( جانب من احلضور 

أحمد احلمد وبدر ذعار العتيبي يباركان حملمد اجلبري

 النائب سلطان اللغيصم الشمري يشكر ولد عمه فهد احلميدي

تركي اللغيصم والنائب سلطان اللغيصم وفهد احلميدي وليد احلميدي والنائب سلطان اللغيصم وتركي اللغيصم

خالل حفل استقبال مبناسبة حصوله على عضوية املجلس

ًاجلبري لناخبي الثالثة: شكرًااجلبري لناخبي الثالثة: شكرًا لثقتكم الغالية 
وخدمتكم واجب لن نتخلى عنه

ًاللغيصم: شكرًااللغيصم: شكرًا ألبناء الدائرة الرابعة .. 
وسأسعى لتحقيق مطالبكم واحتياجاتكم 

النائ���ب محمد  اع���رب 
اجلبري عن شكره واعتزازه 
بثقة ابن���اء الدائرة الثالثة، 
مؤك���دا ان خدمتهم والعمل 
على حتقيق مطالبهم واجب 
لن يتخلى عنه وسيعمل على 
ترجمته الى واقع من خالل 
وصوله الى عضوية مجلس 
االمة. وقال اجلبري، خالل 
الدائرة  ابناء  حفل استقبال 
الثالثة وعدد من املواطنني، 
الثالثة  الثقة من ناخبي  ان 
تدفعه الى املزيد من العمل 
خلدمة ابن���اء الدائرة ودفع 
عملية التنمية لتصل الكويت 

الى املكانة التي تستحقها.

أع���رب النائ���ب س���لطان 
اللغيصم عن ش���كره لناخبي 
وناخبات الدائرة الرابعة، مؤكدا 
اعتزازه بثقة ابناء الدائرة التي 
منح���وه اياه���ا لتمثيلهم في 
املجلس متعهدا بالوفاء بالوعود 
التي قطعها على نفسه اثناء 
حملته االنتخابية واالستمرار 
في العمل لتحقي���ق اهدافهم 
ومطالبهم للوصول الى األهداف 
املنشودة وخدمة الكويت وأهلها. 
وش���دد اللغيصم خالل حفل 
االستقبال مبناسبة حصوله 
على عضوي���ة املجلس، على 
أهمية العمل اجلماعي والتعاون 
بني الس���لطتني التش���ريعية 
والتنفيذية للنهوض بالكويت 
ولتحريك عجلة التنمية املتوقفة 
منذ زمن، مش���يرا إلى أن هذا 
األمر أصبح مهمة اجلميع دون 

استثناء.

»املنبر الدميوقراطي«: قرار العفو األميري أثلج الصدور
أصدر »املنبر الدميوقراطي« بيانا صحافيا أمس نصه كالتالي: 
»تابع املنبر الدميوقراط����ي الكويتي باهتمام بالغ خطاب صاحب 
السمو األمير مبناسبة العش����ر األواخر من شهر رمضان املبارك، 
ولم يستغرب أبدا لفتة سموه التي أثلجت الصدور بإصداره قرارا 
بالعفو األميري على املغردين الصادرة بحقهم أحكاما نهائية بتهم 
املس����اس بالذات األميرية، وكذلك موقف سموه ودعمه لتوصيات 
مؤمتر الش����باب األول الذي عقد بشهر مارس املاضي حتت عنوان 

»الكويت تسمع« ومطالبته احلكومة بالعمل عليها.
واملنبر الدميوقراطي الكويتي إذ يشهد بهذه اخلطوات والتي من 
شأنها املساهمة بخلق بيئة وجو يخفف من حدة االحتقان السياسي 
املنتشر بني أواسط املجتمع، فإنه في الوقت ذاته يؤكد على أهمية 
تعدي����ل القوانني املقيدة للحريات العامة مبا يخدم عملية التطور 
الدميوقراطي ويدفع باملجتمع الى التعبير عن آرائه نحو املساهمة 
في عملية بناء الوطن، كما يؤكد ايضا على أهمية ان تترجم احلكومة 
القادمة توصيات مؤمتر الش����باب األول والتي جاءت مدعومة من 
صاحب السمو األمير ، وعليها تفعيل تلك التوصيات بشكل عملي 
وبصورة عاجلة حيث انها أخذت وقتها بالدراس����ة والتقييم قبل 
إصدارها وانها جاءت من أبناء الوطن من الشباب الواعني واملقدرين 
لألوضاع واإلمكانات املتاحة، وذلك حتى تستقر احلياة االجتماعية 

والسياسية وننتقل الى مرحلة العمل واإلجناز.

عبداهلل الدعي: وضع أسس للخروج 
من األزمة السياسية احلالية

قال عضو املكتب السياسي للحركة السلفية عبداهلل الدعي ان 
احلركة السلفية ترحب بالدعوة التي اطلقها أستاذ القانون بجامعة 
الكويت د.عبيد الوسمي حول ضرورة استفتاء شعبي لوضع دستور 
جديد. واوضح الدعي في تصريح ان املكتب السياسي في احلركة 
السلفية يرى ان الدستور احلالي هو دستور احلد األدنى وان مواده 
يناقض بعضها البعض وقد اصبح هذا الدس���تور جزءا من األزمة 
السياس���ية في الكويت بعدما كان ج���زءا من احلل. وبني الدعي ان 
االصل في وضع الدساتير هو تطوير النظام واحلفاظ على حقوق 
االمة ومن معايب الدساتير جمودها ولكي يخرج واضعو الدستور 
من حالة اجلمود فقد فرضوا قيدا زمنيا لتعديله وهو خمس سنوات 
وقد انتهت هذه اخلمس سنوات منذ زمن بعيد ولم يتطور النظام 
السياسي في الكويت اطالقا بل تأخرت الكويت كثيرا في احلريات 
العامة. واضاف الدعي ان كل املقضيات املعيش���ية تتطلب تطوير 
احلياة الدستورية في الكويت وضرورة وضع دستور جديد يجعل 
الشريعة االسالمية على رأس األولويات واملصدر الوحيد للتشريع، 
ذلك ملا يدركه اجلميع من كون الش���ريعة االسالمية جاءت بخيري 

www.phf.org.kwالدنيا واالخرة وبالصالح العام للبالد والعباد.

املسابقة الصحية الرمضانية
2013م 1434هـ/ لشــــهـــر رمضـــــان

تصدر عن جمعية صندوق إعانة املرضى بهدف زيادة الوعي الصحي

بالتعاون مع جريدة

شروط املسابقة:
اتف إلجابة الصحيحة وتوضع في مغلف يكتب عليه املسابقة الرمضانية واسم وهاتف إلجابة الصحيحة وتوضع في مغلف يكتب عليه املسابقة الرمضانية واسم وهاتف  1- جتمع كوبونات ا

املتسابق، وترسل إلى العنوان التالي : القادسية – ق1 ش 10 م3 – صندوق إعانة املرضى.
2- آخر موعد الستالم الكوبونات 2013/10/31م.

3- سيعلن عن أسماء الفائزين في الصحف اليومية في ديسمبر 2013م.

     رقم الهاتف :     رقم الهاتف :     رقم الهاتف :االســــم : االســــم :      االســــم :      االســــم :           رقم الهاتف :

 جمعية صندوق إعانة املرضى هي أول مؤسسة طبية خيرية تأسست في الكويت واخلليج عام 
1979م على أيدي مجموعة من األطباء الكويتيني،  وهي متخصصة في مجال تقدمي املساعدات 

. ً
م على أيدي مجموعة من األطباء الكويتيني،  وهي متخصصة في مجال تقدمي املساعدات 

ً
م على أيدي مجموعة من األطباء الكويتيني،  وهي متخصصة في مجال تقدمي املساعدات 

ً وتوعويا
م على أيدي مجموعة من األطباء الكويتيني،  وهي متخصصة في مجال تقدمي املساعدات 

ً
م على أيدي مجموعة من األطباء الكويتيني،  وهي متخصصة في مجال تقدمي املساعدات 

للمرضى املعسرين طبيا

ســؤال املسابقــة

احللقة الرابعة والعشرون

السؤال الرابع والعشرون: اذكر بعض أعراض مرض السل أو التدرن الرئوي؟ 
.أ- السعال املسبب للضيق، اإلرهاق و الهزال ، وفقد الوزن بال مبرر.أ- السعال املسبب للضيق، اإلرهاق و الهزال ، وفقد الوزن بال مبرر.      ب– فقدان الشهية، البلغم 

املصبوغ بالدم، العرق أثناء الليل، ألم الصدر، احلمى املستمرة.      ج- كل ذلك.

التاريخ  ذكره  وقد  املصريني،  قدماء  في بعض مومياءات  الزمن، حيث وجد  الدرن منذ قدمي  عرف مرض 
روبرت  د. بواسطة   1882 املسببة للمرض عام  البكتريا  اكتشاف  املميت. ومت  باملرض  العصور ووصفه  عبر 
األملاني اجلنسية، وتوصل الباحثون إلى اكتشاف العالج املناسب لهذه البكتريا من املضادات احليوية  كوخ

منذ أربعني عامًا فقط، بعد أن تسبب هذا املرض في وفاة املاليني من الناس.

صندوق مرضى السرطانصندوق مرضى السرطانصندوق مرضى السرطان
بالجمعية الكويتية لمكافحة التدخين والسرطانبالجمعية الكويتية لمكافحة التدخين والسرطان

ينظم المسابقة التوعوية األولىينظم المسابقة التوعوية األولى
م 2013 / هـهـ 14341434 لشهر رمضان المبارك

بعنوان » بعنوان » قلوب عامرةقلوب عامرة«

بالتعاون  مع جريدةبالتعاون  مع جريدة

اال�سم:

رقم الهاتف :

1- جتــمع كـوبـونـات الإجـابــات ال�ضحيـحــة وتو�ضــع يف مغلف يكتـب علــيــه امل�ضابـقـة الرم�ضانية 

وا�ضم املت�ضابق ورقم الهاتف وتر�ضل اإىل العنوان التايل:

القاد�ضية - قطعة1 - �ضارع 14 - منزل 2 - ت : 22530184/22530186/ 22530120

اأو �ص. ب : 26733 ال�ضفاة 13128 دولة الكويت

اآخر موعد ل�ضتالم الكوبونات 2- اآخر موعد ل�ضتالم الكوبونات 2- اآخر موعد ل�ضتالم الكوبونات 2013/8/20م و�ضيعلن عن اأ�ضماء الفائزين يف ال�ضحف اليومية.

3ّ- متنح هدية قّيمة للفائزين الع�ضرة الأوائل.3- متنح هدية قيمة للفائزين الع�ضرة الأوائل.3- متنح هدية قّيمة للفائزين الع�ضرة الأوائل.

�سروط امل�سابقة:

ال�س�ؤال الرابع والع�سرون:ال�س�ؤال الرابع والع�سرون:

• هل ين�سح بعمل املماجرام لل�سيدات ف�ق 40 �سنة ال�سيما ملن هل ين�سح بعمل املماجرام لل�سيدات ف�ق 40 �سنة ال�سيما ملن 
لديها تاريخ وراثي ب�سرطان الثدي؟لديها تاريخ وراثي ب�سرطان الثدي؟

نعم
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