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سأل النائب علي الدقباسي وزير الشؤون د.محمد العفاسي: 6
ملاذا ال تقوم الوزارة بالتحقيق في الشكاوى املقدمة ضد جمعية 
احملام���ن الكويتية من قبل بعض اعضائه���ا ومن قبل اعضاء 
احتاد احملامن الكويتين )حتت االشهار(، وملاذا لم تشكل وزارة 
الشؤون جلان حتقيق متخصصة تضم في عضويتها قانونين 
ومحاسبن ومالين لتحقيق عناصر الشكاوى املقدمة ضد مجلس 
ادارة اجلمعية في املخالفات املنس���وبة اليهم وجتاوزاتهم، وما 

دور وزارة الش���ؤون الرقابي على قي���ام مجلس ادارة جمعية 
احملامن بالتعقيب على فصل اعضاء من اجلمعية دون اي حتقيق 
وتهديدهم اما باالنسحاب من عضوية احتاد احملامن الكويتين او 
فصلهم من عضويتها من النواحي التنظيمية واالدارية واملالية، 
وهل توجد تراخيص او موافقات من الوزارة جلمعية احملامن 
لالنضمام لالحتادات اخلليجية او العربية او الدولية، ومتى مت 

منح التراخيص وتاريخ انضمام اجلمعية لهذه اجلهات؟

الدقباسي يسأل العفاسي عن جمعية المحامين

جوهر متفائل بإقرار قانون جديد لشراء 
المديونيات في دور االنعقاد المقبل

اعتبر تصريحات الفهد بصيص أمل

اكد النائب د.حس����ن جوه����ر أن قضية 
القروض ستكون في طليعة المواضيع محل 
اهتمام وتركيز النواب مع بداية دور االنعقاد 
القادم في اواخر ش����هر اكتوبر، مضيفا أن 
جميع الحلول المقترحة لحسم هذا الملف 
تتمحور حول ضرورة اس����قاط فوائد هذه 
القروض الجائرة اصال والمخالفة بش����كل 
قاطع مع تعليمات وق����رارات ولوائح بنك 

الكويت المركزي.
وتمنى جوهر أن تعود الحكومة الى رشدها 
والى المناطق ف����ي طريقة التعامل مع هذه 
المشكلة التي تسببت في معاناة اآلالف من 
االسر الكويتية بعدما تحول قانونها بشأن 

المعسرين الى كتلة من الفشل الذريع في تلمس حتى اطراف 
حقيقة المش����كلة ناهيك عن تفاصيلها المعقدة، كما اعتبر 
اي محاوالت ترقيعية لزيادة رأس����مال صندوق المعسرين 

استمرارا في المكابرة الفاشلة والعقيمة.
واعتبر جوهر تصريح����ات نائب رئيس مجلس الوزراء 
للش����ؤون االقتصادية الش����يخ احمد الفهد في شأن قضية 
القروض بصيص امل حكومي جديد وفرصة سانحة كبيرة 
للرد على االع����ذار الواهية التي طالما س����اقتها وتحججت 
بها الحكومة على مدى الس����نوات الماضية مؤكدا في الوقت 
نفس����ه توافر جبهة برلمانية قوامها اكثر من 35 نائبا حتى 
اآلن تدعم اسقاط فوائد القروض الشخصية واالستهالكية 

وان ه����ذا العدد آخذ في الزي����ادة مع مرور 
الوقت حسبما يتبين من مشاورات النواب 
المستمرة بمن فيهم الكثير ممن كانوا مترددين 
ف����ي االنضمام الى هذه الجبهة الش������عبية 
المطالب����ة بحل هذه االزم����ة وفقا لمصلحة 
المواطنين في المجالس الس����ابقة، منتقدا 
بذلك االص����وات القليلة المحرضة على هذا 
المطلب الشعبي العادل والتي تعتبره ضربا 

من التأزيم والتكسب السياسي.
واض����اف جوه����ر أن الظ����روف المالية 
والسياسية الراهنة مهيأة بشكل غير مسبوق 
الغالق هذا الملف االس����ود وبما يحمل من 
صور المآس����ي المؤرقة والتي فاقت حدود 
التحمل وان حسم قضية القروض من خالل اسقاط فوائدها 
واعادة جدولتها على المقترضين من شأنه ان يغذي الدورة 
االقتصادية بش����كل ايجابي وتعزيز فلس����فة االنفاق العام 
واالستفادة من المش����اريع القادمة خاصة في مجال العقار 

واالستثمار.
واعرب جوهر ع����ن تفاؤله الكبير باق����رار قانون جديد 
لشراء المديونيات ونسف بقايا قانون المعسرين المتعسر 
والمتعثر في جلسة خاصة خالل شهر نوفمبر القادم بعدما 
توافرت االغلبية الالزمة لهذه الجلسة والقوانين المقترحة 
في هذا الشأن معتبرا ذلك العيدية الحقيقية للشعب الكويتي 

واستجابة واقعية لهموم واولويات المواطنين.

د.حسن جوهر

البراك يمطر الشمالي بـ 26 سؤااًل حول هيئة االستثمار:
ما أسس إعداد الهيكل التنظيمي الحالي وهل ُشّكلت لجان لتقييمه؟

 البراك يهّدد باستخدام األدوات الدستورية
لمحاسبة المسؤولين عن تدهور الوضع البيئي

لوح النائب مسلم البراك باستخدام االدوات الدستورية 
حملاسبة املسؤولني عن تدهور الوضع البيئي في البالد.

وقال البراك في تصري��ح للصحافيني امس: اننا لن 
نق��ف مكتوفي االيدي امام اجلرائم البيئية التي ادت الى 
تدمير صحة االنسان واستشراء االمراض السرطانية امام 
استمرار احلكومة في انتهاكها حلقوق االنسان البيئية، 
مؤك��دا ان محور االتفاق الوطني هو البيئة ألن تدميرها 

هو تدمير وطني وشعبي.
وقال البراك ان الكويتيني بعد ان اعتادوا تسمية السنني 
باالحداث اجللل التي تقع فيها، والتي في الغالب تكون كوارث 
أو نوازل أملت بالوطن، فإنهم اآلن حتديدا في الس��نوات 
االخي��رة توقفوا عن ذلك اذ ان ف��ي العام الواحد حتدث 
اكثر من كارثة مبباركة سوء االدارة احلكومية لالوضاع 
البيئية مما يجعلنا نحتار في اختيار اسم كارثي للسنة، 
كما هو احلال س��نة 2009 مثل تسميتها سنة احلريق أو 
سنة وباء اخلنازير أو سنة مشرف. ورأى البراك ان تكرار 
هذه الكوارث يكشف بوضوح عن مستقبل البالد في ظل 
نظ��ام حكومي مهترئ عاجز عن القي��ام بالبديهيات من 
واجباته، خصوصا ان كارثة محطة ضخ الصرف الصحي 

في منطقة مش��رف تعكس ذلك بقوة نتيجة لعدم رغبة 
اي طرف في حتمل مسؤولية ما حدث فضاعت القضية 
بني مسؤولية الوزراء السابقني واملقاول ووزارة االشغال 
وهيئة البيئة. واش��ار البراك الى ان الكارثة البيئ ية التي 
تس��ببت بها محطة الضخ في مشرف أوضحت تدهور 
النظام االداري وعجزه عن القيام مبسؤولياته وغياب نظام 
احلماية من الكوارث البيئية ما ادى الى االنكش��اف التام 
امام ابسط املش��اكل البيئية وحتولها الى كوارث. ولفت 
ال��ى التأكيد مرارا على تدهور النظام االداري في البالد، 
وثبت ذلك جليا في كارثة مش��رف فلم تذهب املؤشرات 
االولية عن الكارثة بعيدا، اذ توقفت هذه املؤش��رات عند 
غياب املسؤولية البديهية، وهي القصور الفني في احملطة 
ال��ذي ادى الى توقف اجه��زة الضخ وهو القصور الذي 

كان باالمكان معاجلته.
واشار الى ان هذه املؤشرات تؤكد انه ال ميكن االطمئنان 
ملستقبل البالد، وال ميكن االطمئنان لقدرة احلكومة على 

ادارة االزمات والكوارث.
واضاف: وس��واء كان اخللل في اجهزة محطة الضخ 
أو في الرقابة على تشغيل االجهزة وصيانتها، فإن ادارة 

محطة مجار هي عمل من ابجديات نظام التش��غيل اآللي 
وال يحتاج خلبرة اجنبية، وال االستعانة مبكاتب استشارية 
للقيام به، امنا هو واجب بديهي ومنطقي ال يحتاج ألكثر 

من ان يدرك املسؤول مسؤولياته بشكل جيد.
واعتبر البراك ان املفارقة هي ان احلكومة حتمل املال 
العام اعباء متويل اجهزة ومعدات تكنولوجية حديثة واالغلى 
جتهيزا، بينما لديها نظام اداري من االفقر تنظيما واالسوأ 
في حتمل املس��ؤولية. وقال ان ما حدث في مشرف في 
االحوال الطبيعي��ة واملعتادة هو عطل في محطة الضخ، 
لكن اجلديد في االمر ان يتحول هذا العطل الى كارثة تهدد 
الكويت بجميع قاطنيها وتترك آثارا غير معلومة الى اآلن 
على الصحة العامة. وأضاف: من البديهي ان تعي احلكومات 
دورها جيدا، وان يكون هناك نظام للحماية من الكوارث 
قادر على العمل في احلال يعرف القائمون عليه واجباتهم 
ولديهم خطط جاهزة ملعاجلة املشكلة واحلد من تداعياتها، 
هذا في ظل نظام قائ��م للحماية البيئية محدد الواجبات 
واملس��ؤوليات، لكن ما ح��دث كان على عكس ذلك متاما 
ونتج عنه عقد جلان واجتماعات حتى يرى املس��ؤولون 

ما ينبغي عليهم عمله، لذلك تأخر التدخل.

مسلم البراك
عبدالرحمن العنجري

مخلد العازمي

د.ضيف اهلل بورمية

وما هي هذه االدارات؟ وما هي 
االسس واملبررات االدارية التي 
مت على اساسها نقل تبعية هذه 
االدارات الى مدير مكتب العضو 
املنتدب؟ وهل لدى مدير مكتب 
العضو املنتدب املؤهالت العلمية 
املهني���ة والقدرات  واخلبرات 
الشخصية في االشراف على هذه 
االدارات والوحدات التنظيمية؟ 
وما هو التوصيف الوظيفي ملدير 
مكتب العض���و املنتدب حاليا 
وس���ابقا في حالة االختالف؟ 
وما اللغة التي يتم استخدامها 
الداخلية  في جميع املراسالت 

في الهيئة؟
كما طلب البراك حتديد عدد 
الس���كرتارية الكويتين وغير 
الكويتن وجنسياتهم للعضو 
املنتدب شخصيا ومدير مكتب 
املنت���دب؟ وحتديد  العض���و 
العمل  رواتبهم وقيم���ة أجور 
االضافي لكل منهم شهريا خالل 
العام���ن املاضين وحتديد أي 
امتيازات مالية وادارية ممنوحة 
لهم؟ وما أسس وتاريخ تعين 
السكرتارية غير الكويتية؟ وهل 
يتم منحهم مكافآت سنوية؟ وفي 
حالة االيجاب ما قيمة املكافآت 
السنوية املمنوحة خالل السنتن 
املاضيتن للسكرتارية الكويتين 
وغير الكويتين للعضو املنتدب 
ش���خصيا ومدير مكتبه؟ وما 
التي  طبيعة االعمال االضافية 
يق���وم بها ه���ؤالء وتفاصيلها 
بالكامل مع حتديد فترات ساعات 
العم���ل اإلضافي واإليام؟ وهل 
أجور وساعات العمل االضافي 
لسكرتارية العضو املنتدب غير 

الكويتية ثابتة شهريا؟

للديوان وتاريخ االعتماد واالقرار؟ 
وما هي االسس التي اتبعتها الهيئة 
في اعداد الهيكل التنظيمي احلالي 
الى تغيير  التي دعت  واالسباب 
الهيكل؟ وتزويدي بكل  وتعديل 
الدراس���ات واملراسالت الداخلية 
واخلارجي���ة التي اجرتها الهيئة 
بخصوص الهيكل التنظيمي؟ وهل 
مت االستعانة بجهات استشارية 
محلية او خارجية لهذا الغرض؟ 
وفي حالة االيجاب يرجى تزويدي 
بنس���خة عن الدراس���ة االصلية 
وتوضي���ح االس���باب واملعايير 
واالجراءات التي مت على اساسها 
اختيار اجلهة االستشارية؟ وهل 
اجلهة التي مت االستعانة بها لها 
س���ابق خبرة في اعداد دراسات 
مماثلة ملؤسسات ووزارات الدولة 
الرس���مية؟ وهل اجلهة التي مت 
االس���تعانة بها قدمت دراس���تها 
باللغ���ة العربية ام بلغة اجنبية 
واسباب تقدميها باي لغة خالف 
اللغة العربية؟ وهل اجلهة مصنفة 
ل���دى االمانة العام���ة للتخطيط 
التخطيط سابقا( ضمن  )وزارة 
الدور االستش���ارية العاملة بهذا 
املجال؟ وكم قيمة الدراسة وتاريخ 
بدء ونهاية الدراس���ة؟ وهل لدى 
اجلهة االستشارية ممثل او مقر 

في الكويت؟
وتساءل البراك: هل مت تشكيل 
جلنة م���ن داخل او خارج الهيئة 
الهيكل  لتقييم ومراجعة دراسة 
التنظيمي؟ وف���ي حالة االيجاب 
يرجى تزوي���دي بالقرارات ذات 
الصلة وحتدي���د اعضاء اللجنة 
ومناصبه���م وخبراته���م املهنية 
والعلمية وتزويدي بنسخة عن 
محاضر االجتم���اع؟ وفي حالة 

توقيع عقود عمل معهم؟ وفي حالة 
النفي يرجى توضيح االس���باب 
وحتديد عدد املدراء الذين لم يتم 
توقي���ع عقود العمل معهم. وهل 
يتم التوقيع على العقود مبوجب 
نظم وقوانن محددة ام ان التوقيع 
العقود مت���روك لتقديرات  على 
واجتهادات شخصية؟ وهل حتديد 
رواتب املدراء يخضع لنظم وأسس 
محددة ام انها خاضعة لتقديرات 
شخصية؟ ويرجى تزويدي باسماء 
كل املدراء ورواتبهم وحتديد الذين 
لهم عقود وتزويدي ايضا بنسخ عن 
جميع عقود عمل جميع املوظفن 
الكويتين. كما  الكويتين وغير 
يرجى توضيح اجلهة التي قامت 
باعداد العقود واالسس القانونية 
التي مت على اساسها صياغة واعداد 

العقود. 
كما تس���اءل: هل اق���ر ديوان 
اخلدمة املدنية نظام التعاقد مع 
الكويتين؟ واسباب عدم  املدراء 
االقرار في حالة النفي. هل تقوم 
الهيئة بتطبيق وااللتزام بجميع 
القوان���ن واللوائح املعتمدة من 
قبل ديوان اخلدمة املدنية بشأن 
املوظفن الكويتين؟ وفي حالة عدم 
االلتزام، يرجى توضيح االسباب 
وحتديد اللوائح والنظم والقوانن 
التي ال يتم االلتزام بها. ويرجى 
توضيح املعايير واالسس والنظم 
الت���ي على اساس���ها مت حتويل 
مكتب العضو املنتدب الى قطاع 
مكتب العضو املنتدب واستحداث 
منصب مدي���ر تنفي���ذي ملكتب 
العضو املنتدب؟ وهل هناك ادارات 
ووحدات تنظيمية تابعة مباشرة 
ملدير مكتب العضو املنتدب واخرى 
تابعة للعضو املنتدب شخصيا؟ 

امط���ر النائب مس���لم البراك 
وزير املالية مصطفى الش���مالي 
ب� 26 س���ؤاال حول الهيئة العامة 

لالستثمار جاء فيها:
اإلفادة بتاريخ اعتماد  يرجى 
الهي���كل التنظيم���ي املعمول به 
حاليا في الهيئة العامة لالستثمار 
وتزويدي بنس���خة عن القرارات 
وكل التفاصي���ل ذات الصلة مبا 
ف���ي ذل���ك الق���رارات التنفيذية 
والتنظيمية التي أصدرها العضو 
املنتدب تنفيذا لقرار اعتماد الهيكل 
التنظيمي؟ وهل مت اعداد توصيف 
وظيفي بناء على الهيكل التنظيمي 
اجلديد ومت توزيعه على جميع 
العاملن في الهيئة؟ وهل مت اعتماد 
واقرار التوصيف الوظيفي والئحة 
ش���ؤون العاملن من قبل ديوان 
اخلدمة املدنية واي جهات رسمية 
اخرى ذات اختصاص؟ وهل الئحة 
شؤون العاملن بجميع تفاصيلها 
الواجبات واحلقوق  وخصوصا 
ونظم ولوائح وقوانن العمل في 
العاملن لالطالع  متناول جميع 
عليها؟ في حالة االيجاب يرجى 
توضيح اجراءات اطالع وحصول 

املوظفن عليها.
هل مت عرض الهيكل التنظيمي 
والنظام املالي واالداري على ديوان 
اخلدم���ة املدنية قبل اقراره؟ وما 
الديوان  ه���و رأي ومالحظ���ات 
الديوان بهذا الشان؟ مع تزويدي 
التي متت بن  بجميع املراسالت 
الهيئة وديوان اخلدمة املدنية بهذا 
الش���أن؟ وهل اقر ديوان اخلدمة 
املدنية الهيكل التنظيمي احلالي؟ 
وتوضيح اسباب عدم االقرار في 
حالة النفي. وفي حالة االيجاب، 
يرجى تزوي���دي بكل املالحظات 

االستعانة بجهة استشارية محلية 
او خارجية، هل مت التنسيق مع 
االمانة العامة للتخطيط )وزارة 
الدور  التخطيط س���ابقا( بشأن 
االستشارية احمللية واالجراءات 
املعتمدة بشأن االستعانة باملكاتب 
االستشارية احمللية او االجنبية؟ 
الهيئة باالس���تعانة  وهل قامت 
باستشارات وخبرات ديوان اخلدمة 
املدنية بشان الهيكل التنظيمي قبل 
واثناء االعداد والدراسة؟ وفي حالة 
االيجاب يرجي تزويدي باملراسالت 
ومحاضر االجتماع بهذا الشأن وفي 
حالة النفي يرجى توضيح االسباب 
والتبرير في عدم االستعانة بديوان 

اخلدمة املدنية؟
ما االسس واملعايير واجراءات 
نظ���م التعاقد م���ع جميع املدراء 
الكويتي���ن في الهيئ���ة ومكتب 
االس���تثمار في لندن؟ وما قيمة 
كل عقد ومعايير واسس حتديد 
الرواتب وتوضيح اسباب االختالف 
ف���ي قيم���ة كل عق���د ان وجدت 
وتواريخ التوقيع؟ وهل كل املدراء 
الكويتين بجميع مستوياتهم مت 

وشركات االستثمار؟ وكم يبلغ عدد 
الطلبات التي متت املوافقة عليها 
والطلبات املرفوضة؟ وعدد العقود 
املوثق����ة التي أبرمت مع املتقدمن 
لصندوق املعسرين حتى تاريخه 
وقيمة املبالغ التي صرفت لهم؟ وهل 
امتنعت وزارة املالية أو اعترضت 
على تنفيذ اللجان التابعة للصندوق 

سالفة الذكر
1وهل تقدم اي من املعس����رين 
بشكوى يتظلم فيها من صعوبة 
الش����روط أو اجحافها حلصوله 
على تسوية ملديونياته؟ أو بسبب 
منعه من احلصول على أي خدمات 
ائتمانية طوال فترة سداده اللتزاماته 

لصندوق املعسرين؟
� اجمالي القيمة املستخدمة من 

رأسمال الصندوق؟

تبن انها لم تأت معاجلة للواقع 
الذي يش���هده حاليا الغالب من 
املدارس مبناطق الدسمة والدعية 
والشعب والساملية وبيان ومشرف 
والرميثي���ة وس���لوى حيث لم 
تستكمل بها اعمال الصيانة، ومازال 
البعض يعاني من عدم اجراء اي 
اعمال صيانة دورية لها منذ عدة 
سنوات، واصبحت متثل خطرا 
يهدد سالمة الطالب. وبالنظر الى 
قرب بدء العام الدراسي اجلديد، 
يرجى اجابتي عن االسئلة التالية: 
ما االجراءات التي اتخذتها الوزارة 
لصيانة املدارس احلكومية مبناطق 
الدسمة والدعية والشعب والساملية 
وبيان ومشرف والرميثية وسلوى 

مبراحلها املختلفة.

املنبعثة منها بصورة أوسع تزيد 
من تقويتها للشبكة الهاتفية ودون 
االصطدام بحوائط البيوت واملباني 
املج����اورة لها املكتظة بس����كانها 
ان وضعت عل����ى االرض كما في 
ش����كلها احلالي. لذا فإنني اقترح 
الزام ش����ركات الهوات����ف املتنقلة 
بإزالة ابراجها أو نقلها من اماكنها 
في املناطق الس����كنية، ووضعها 
فوق اسطح املباني احلكومية في 
تلك املناطق كاملخافر واجلمعيات 
التعاونية واملباني التابعة للبلدية، 
وذلك بشرط ارتفاعها عن االسطح 
بارتفاع ال يقل عن عشرين مترا، 
وذلك باستثناء املدارس ملا يشكله 
وجودها م����ن خطورة بالغة على 

االطفال والطالب.

س����أل النائ����ب عبدالرحم����ن 
املالية حول ما  العنجري وزي����ر 
مت تداوله ف����ي اآلونة االخيرة من 
معلومات عن افكار لتطوير عمل 
صندوق معاجلة اوضاع املتعثرين 
في س����داد القروض االستهالكية 
واملقسطة جتاه البنوك وشركات 
االستثمار الصادر بالقانون رقم 28 
لسنة 2008 وذلك ملعاجلة وتطويق 
قضية املواطنن املتعثرين في سداد 
مديونياتهم. ونظرا ألهمية ان يكون 
اي تداول لهذه القضية من السلطتن 
التنفيذية والتشريعية مبنيا على 
اسس علمية سليمة حتقق الهدف 

املنشود منها وخدمة املواطنن.
لذا يرجى افادتي باآلتي:

� عدد الطلبات التي بتت بشأنها 
اللجان املختصة التي شكلت وفقا 

وجه النائ���ب مخلد العازمي 
سؤاال الى وزيرة التربية وزيرة 
العالي جاء فيه: اعلنت  التعليم 
الوزيرة في اكثر من مناسبة وخالل 
اجتماعاتها مع اللجان املختصة 
مبجلس االمة امتام اتخاذ جميع 
االج���راءات الالزمة لب���دء العام 
الدراس���ي على نحو كامل ومن 

جميع الوجوه.
واضاف���ت ان اعمال الصيانة 
العامة واملتخصصة ملقار املدارس 
قد اس���تكملت مبا فيه���ا املباني 
التكييف ودورات املياه  واجهزة 
اضافة الى تخصيص اماكن تتخذ 
كعيادات لفحص الطالب ومواجهة 
اي من ح���االت االصابة مبرض 
انفلونزا اخلنازير بالتعاون مع 

النائ����ب د.ضيف اهلل  أوضح 
بورمي����ة انه في معظ����م املناطق 
الس����كنية بالكويت ترتفع ابراج 
الهواتف  خاصة بتقوية ارس����ال 
املتنقلة تتبع شركات تلك الهواتف، 
واضاف في اقتراح برغبة انه: وملا 
كان����ت الذبذبات الصادرة من تلك 
االبراج غاية في اخلطورة وبالغة 
البيئ����ة، فضال عن  التأثير ف����ي 
انعكاسها السيئ على صحة االنسان، 
االمر الذي يؤدي لالصابة بأمراض 
مختلفة على رأسها مرض السرطان 
حمانا اهلل تعالى جميعا من شره 
واذ تق����ع املباني املرتفعة لبعض 
الهيئات واملؤسسات احلكومية في 
كثير من املناطق الس����كنية، فإنه 
من االجدى نصب تلك االبراج على 

لبنود القانون رقم 28 لسنة 2008 
بش����أن انش����اء صندوق ملعاجلة 
اوضاع املتعثرين في سداد القروض 
االستهالكية واملقسطة جتاه البنوك 

وزارة الصح���ة، فضال عن مبرر 
افتتاح العيادات املدرسية، ورغم 
اهمي���ة ه���ذه  التصريحات فقد 

أسطح هذه املباني واملؤسسات نظرا 
الرتفاعها عن البيوت الس����كنية، 
وكذلك لضمان انتش����ار الذبذبات 

العنجري يسأل وزير المالية عن عدد العقود 
المبرمة مع المتقدمين لصندوق المعسرين

مخلد للحمود: ما إجراءات »التربية« لصيانة 
مدارس الدسمة والدعية والشعب؟

بورمية لنقل أبراج الهواتف من المناطق 
السكنية إلى أسطح المباني الحكومية

1 - القيمة الإجمالية للجوائز تبلغ األفني دينار كويتي (2000) د.ك، وهي عبارة عن جوائز نقدية توزع على الع�شرة الأوائل على النحو 
التايل: ■ اجلائزة الأوىل: 500 د.ك.  ■ اجلائزة الثانية: 400 د.ك. ■ اجلائزة الثالثة: 250 د.ك.

            ■ اجلائزة الرابعة: 200 د.ك.  ■ اجلائزة اخلام�شة 150 د.ك.  ■ اجلوائز من ال�شاد�شة اإىل العا�شرة: 100 د.ك.

2 - ين�شر كوبون امل�شابقة يومياً طيلة �شهر رم�شان (30) �شوؤال، وت�شرتط اأن تكون الإجابة �شحيحة على الكوبون.
3 - تقبل الإجابات املر�شلة على الكوبونات الأ�شلية فقط.           4- يدخل ا�شم املت�شابق ال�شحب مرة واحدة .

5 - تكتب الإجابات بخط وا�شح ويذكر ال�شم والعنوان ورقم البطاقة ورقم الهاتف وتر�شل يف موعد اأق�شاه ال�شاعة الواحدة ظهراً 
من يوم اخلمي�س املوافق 2009/10/15 على العنوان التايل: 

حمافظة العا�شمة- �س.ب: 28483 ال�شفاة - الرمز الربيدي 13145 - الكويت (امل�شابقة الثقافية).

6 - يجرى ال�شحب لتحديد الفائزين بح�شور مندوبي وزارتي التجارة وال�شناعة والداخلية.
7 - حمافظة العا�شمة هي اجلهة امل�شوؤولة عن اإعداد الأ�شئلة وم�شمونها وفرز الكوبونات وحتديد الفائزين عن طريق ال�شحب 

وت�شليم اجلوائز للفائزين.

8 - يحق ال�شرتاك بهذه امل�شابقة جلميع املواطنني واملقيمني.

�ســـــــــروط امل�ســــــــــابقـــــــــة

بالتعاون مع جريدة

اال�ســـم:

العنوان:

الرقم املدين:

اخرت االإجابة ال�سحيحة من بني االأجوبة الثالثة :

امل�صابقة الثقافية ملحافظة العا�صمة

لعـــام 2009

تلفون:
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كــــــــوبون اليــــــوم ال�سابع الع�سرون

29يونيو 1986

2 يوليو 1988

1 اأغ�سط�س 1989

�س: متى تــم ت�أ�سيــ�س الهيئــة اخليــرية اال�ســالمــيــة 

الع�ملية، واأتخذت من الكويت مقرا له� ؟
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