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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 الثالثني

1897م

1899م

1901م

�س: متى مت ان�شاء اول دائرة يف الكويت وهي دائرة اجلمارك؟

تتقدم ب�صادق العزاء من

�صركة دار الكويت لل�صحافة

عائلة الغريب الكرام
لوفـــــــاة فقيدهم املرحـــــوم

حممد عي�صى �صالح الغريب
تغمد اهلل الفقيد بوا�صع رحمته

واأ�صكنه ف�صيح جناته

واألهم اآله وذويه ال�صرب وال�صلوان

القائم باألعمال املؤقت في سفارة العراق أحمد اجلربا أثناء مغادرة اجلرحى العراقيني مطار الكويت الدولي

القائم باألعمال في سفارة العراق ثّمن دور الكويت أميرًا وحكومة وشعبًا لمواقفها الداعمة للعراق

المصابون العراقيون المغادرون: نقدّرالمبادرة الكريمة لصاحب السمو والكويت 

الشيخ صباح االحمد قد امر بتقدمي 
كافة التسهيالت الطبية والرعاية 
الصحية لهؤالء اجلرحى الى حني 
استكمال شفائهم واالطمئنان على 

اوضاعهم الصحية.
وقتل 95 ش����خصا على االقل 
واصيب 600 بجروح في تفجيرين 
بشاحنتني مفخختني امام وزارتي 
املالي����ة واخلارجية في بغداد في 
ال� 19 من ش����هر اغسطس املاضي 
في اسوأ يوم عنف يشهده العراق 
خالل 18 شهرا. من جهة اخرى كشف 

مصدر مسؤول في وزارة الصحة 
عن وصول املواطن الذي كان قد 
تعرض حلادث في السعودية الى 
البالد الستكمال عالجه بناء على 
التوجيهات التي صدرت عن صاحب 
السمو االمير الشيخ صباح األحمد. 
وقال املصدر في تصريح ل� »كونا« 
ان املواطن ناصر سليمان العازمي 
نقل فور وصوله الى مستش����فى 
الصباح وان����ه يرق����د حاليا في 
وحدة العناية املركزة حيث يتلقى 
الرعاية الالزمة. وكان وكيل وزارة 

الصحة د.ابراهيم العبدالهادي قد 
صرح األحد املاضي بانه بناء على 
توجيهات صاحب الس����مو االمير 
فانه سيتم نقل املواطن العازمي 
بطائرة اخالء طبي الى البالد فور 

استقرار حالته.
يذكر ان العازمي كان قد تعرض 
هو واسرته حلادث مروري اثناء 
عودتهم من العم����رة وقد أمضى 
االيام األولى بعد احلادث في قسم 
املركزة مبستشفى شقرا  العناية 

غرب السعودية.

نهن�ئ صاح�ب الس�مو والقي�ادة السياس�ية والش�عب الكويتي
 بعيد الفطر الس�عيد وندعو اهلل أن يحفظ الكويت واحة أمن واس�تقرار

القائ����م باالعمال املؤقت  عبر 
في س����فارة العراق لدى الكويت 
احمد اجلربا عن خالص ش����كره 
وتقديره لصاحب الس����مو االمير 
الشيخ صباح االحمد على مبادرته 
الكرمية في عالج املصابني العراقيني 
في تفجيرات »االربعاء الدامي« في 
بغداد. وثمن اجلربا في تصريح 
اميرا  الكويت  للصحافي����ني دور 
وحكومة وشعبا ملواقفها الداعمة 
للعراق وللمساعدات التي قدمتها 
البلدين  ب����ني  العالقات  واصف����ا 
باملميزة مش����يدا بجهود وزارتي 
الصحة واخلارجية على رعايتهما 

واهتمامهما باملصابني.
وهنأ اجلربا صاحب الس����مو 
االمير والقيادة السياسية والشعب 
الكويتي بعيد الفطر السعيد داعيا 
اهلل العلي القدير أن يتقبل منهم 
صالح االعمال وان يعيده عليهم 

باليمن واخلير والبركات.
كذلك ثمن املصابون مبادرة سمو 
االمير معتبرين انها ليست غريبة 
على االشقاء في الكويت معبرين عن 
خالص شكرهم وتقديرهم للحفاوة 
التي استقبلوا بها والعناية الطبية 
واالهتمام الذي تلقوه خالل اقامتهم 
في املستشفيات. وهنأ املصابون 
سموه والقيادة السياسية والشعب 
الكويتي بعيد الفطر السعيد داعني 
اهلل العلي القدير أن يحفظ الكويت 
واحة امن واستقرار بقيادة صاحب 
السمو االمير وس����مو ولي عهده 

االمني. وعبر حي����در طالب وهو 
احد املصابني املغادرين عن شكره 
وثنائه لصاحب السمو االمير على 
مبادرته الكرمية مشيدا بالرعاية 
الفائقة من قبل االطباء  الصحية 

والهيئة التمريضية.
كذلك أشاد احد املصابني وهو 
صفاء خليل مببادرة صاحب السمو 
االمير الشيخ صباح االحمد، مؤكدا 
ان الكويت كانت ومازالت سباقة 
في عمل اخلير ومد يد املساعدات 

الخوانها واشقائها العرب.
من جهته اعرب احمد ثامر عن 
شكره للكويت حكومة وشعبا على 
حسن االس����تقبال وكرم الضيافة 
واالهتمام الذي القوه خالل فتره 
الكويت بعيد  عالجهم مهنئا اهل 

الفطر السعيد.
وثمن املصاب حمزة رضا اللفتة 
الكرمية من صاحب السمو االمير، 
مؤكدا انه مت توفير كل أس����باب 
الراحة والعناية خالل فترة العالج 
وان قيم األخوة والضيافة كانت 
دائما من شيم أبناء الكويت ماضيا 

وحاضرا وستظل مستقبال.
وقد سخرت وزارة الصحة في 
الكويت وبالتنسيق مع القطاعات 
الصحية جميع امكاناتها الستقبال 
اجلرحى العراقيني وقدمت جميع 
اوجه الرعاية الصحية الالزمة لهم 
ابتداء من نقلهم من بغداد الى حني 

استكمال عالجهم.
الس����مو االمير  وكان صاحب 

الوزارة تبدأ مشروع إعادة تأهيل مستشفى زين

»المحاسبة« يرفض شراء أجهزة ل�»الصحة« 
لترسية المناقصة على العرض الثاني

د.ابراهيم العبدالهادي

رفض ديوان احملاسبة 
قيام وزارة الصحة بشراء 
اجهزة وملحقاتها ملجلس 
اقسام اجلراحة من الشركة 
صاحب���ة ع���رض ثان���ي 
اق���ل االس���عار مببلغ 161 
الفا و600 دين���ار، واحال 
الى  الدي���وان اعتراض���ه 
املناقصات املركزية  جلنة 
التي قامت بالترسية على 

الشركة.
وقالت مصادر مطلعة ان 
املناقصات استدعت  جلنة 
ممثلني عن وزارة الصحة الى 

اجتماع ملناقشة االزمة وابالغهم باعتراض 
ديوان احملاسبة ومعرفة اسباب الترسية 
على عرض ثاني اقل االس���عار، واضافت 
ان اللجنة ارسلت كتابا رسميا الى وكيل 
الصحة د.ابراهي���م العبدالهادي الخباره 

بهذا االستدعاء.

من ناحية اخرى بدأت 
الصح���ة مش���روع تأهيل 
وجتهي���ز غ���رف عمليات 
مستش���فى زي���ن لالنف 
واالذن، مشيرة الى ان آخر 
موعد لتق���دمي العطاءات 
املقبل،  أكتوب���ر  ي���وم 18 
املناقص���ة  ان  مضيف���ة 
الش���ركات  مقتصرة على 
املسجلة لدى ادارة الهندسة 
الطبية واملتخصصة بهذه 

االعمال.
في هذه االثناء طرحت 
ال���وزارة مناقصة جديدة 
لتجهي���ز وتق���دمي الوجب���ات الغذائي���ة 
للمستش���فيات واملراكز الصحية التابعة 
للصحة »املجموعة الثالثة« وهي مناقصة 
محدودة على 11 شركة مؤهلة لهذه األعمال 
لدى الوزارة، واخر موعد امام الش���ركات 

لتقدمي العطاءات هو يوم 27 أكتوبر.

فواز العنزي

يعقوب اليعقوب

 قال رئيس اللجنة اإلعالمية 
في مجموعة زوايا فواز العنزي 
ان كتاب »مختارات من اجنازات 
الكويت« يع���د كتابا تاريخيا 
يشير الى حقبة زمنية من تاريخ 
الكويت اعد على ايدي شباب 

برنامج »اقسم التدريبي«.
وذكر العنزي في تصريح ل� 
»كونا« امس ان الكتاب يتناول 
الكوي���ت ويتكون  اجن���ازات 
من 200 صفح���ة تتناول كل 
الرياضية والفنية  االجنازات 
واألدبية والثقافية والتربوية 
وغيرها على الصعيدين احمللي 

والدولي.
واوض���ح ان الكت���اب ألفه 
مجموعة املتطوعني واملتطوعات 
من برنامج اقس���م التدريبي، 
مشيرا الى ان الكتاب يتناول 
تاريخ الكوي���ت منذ 60 عاما 
ويتضمن صورا نادرة أخذت من 
العديد من الباحثني واملؤرخني 
الذين يشكرون على جهودهم 

خلدمة مجموعة زوايا.
واشار الى ان املؤرخ صالح 
املس���باح س���اعد في التدقيق 
واملراجع���ة وتزويد مجموعة 
زوايا باملراج���ع واملعلومات 
والصور، اضافة الى د.صالح 
العجي���ري والكات���ب خال���د 
املبيليش وف���ؤاد املقهوي في 

»الطوارئ الطبية« 
تعاملت مع 721 حالة 

في المسجد الكبير 
خالل العشر األواخر

قالت وزارة الصحة امس ان 
ادارة الطوارئ الطبية تعاملت مع 
721 حالة في املسجد الكبير خالل 
العش����ر االواخر نقل اربع منها 
الى املستشفيات. واوضح رئيس 
قسم العالقات العامة والتنسيق 
بإدارة الطوارئ الطبية ورئيس 
اللجنة الطبية باملسجد الكبير 
يعق����وب اليعقوب في تصريح 
للصحافيني ان معظم احلاالت 
كانت تعاني من آالم في الظهر 
والضغط والس����كر، اضافة الى 
حاالت صداع وامراض اجلهاز 
التنفسي واجلهاز الهضمي ومت 
عالجها في املوقع. وعبر اليعقوب 
عن شكره للجهات املشاركة على 
اجلهد الذي بذلته خلدمة املصلني، 
معربا عن تقديره ايضا للجنة 
العليا وتفانيها وتعاونها بالعمل 
خلدمة املصلني. واش����اد بدور 
الفريق الطبي من اطباء وهيئة 
متريضية وفنيي طوارئ طبية 
الذي بذلوه خلدمة  على اجلهد 
املصلني وتفانيه����م في العمل، 
معبرا عن شكره ايضا لوسائل 
االعالم املختلفة التي ساهمت في 

توعية اجلمهور.

»األوقاف« تقيم صالة 
العيد في ستاد ثامر

اعلن عض����و مجلس االدارة 
امني السر املساعد بنادي الساملية 
عثمان الدوسري عن تلقي مجلس 
االدارة موافق����ة وزارة االوقاف 
والشؤون االسالمية على املقترح 
املقدم م����ن االدارة القامة صالة 
عيد الفطر الس����عيد في ستاد 
ثامر الرياضي والذي س����يكون 
جاهزا الستقبال جموع املصلني 
ومزودا بجميع احتياجاته من 
قوى بشرية وجتهيزات مادية 
وذلك ضمن اط����ر التعاون بني 
ادارة نادي الساملية واملسؤولني 

في وزارة االوقاف.
واكد الدوسري ان ادارة نادي 
الس����املية اتخذت هذه اخلطوة 
ضمن مس����اعيها الداء الواجب 
الديني في اقامة الشعائر الدينية 
الستاد  وتعظيمها فتم اختيار 
وجتهيزه ليكون مصلىللعيد.

توثيقيا مرجعيا ملن أراد معرفة 
تاريخ الكويت من خالل الصور 
التي وضعت في  واملعلومات 
الكتاب، مشيرا الى ان مجموعة 
زوايا حرصت قدر املستطاع على 
مراجعة املعلومات والتواريخ 

من اكثر من مصدر ومرجع.
العن���زي ان كتاب  وق���ال 
مختارات من اجنازات كويتية 
زود بالصور عن الشخصيات 
الكويتي���ة واملواقع واالماكن 
اضافة الى وجود صور تشير 
الى انشطة رياضية وثقافية 
وعلمي���ة بجهد طيب في عمل 

موسوعي تكثر احلاجة اليه.
واض���اف ان م���ن الصور 
املوجودة في الكتاب صورة الول 
بعثة بنات خاصة للدراسة في 
املدرسة االجنليزية في القاهرة 
في عام 1950 اضافة الى صورة 
الفتتاح شركة النفط الكويتية 
ومدرسة التدريب املهني لعمال 

النفط في عام 1951.
وذكر ان من الصور ايضا 
صورة النشاء اول معهد العداد 
املعلمات في عام 1953 اضافة الى 
صورة النشاء شركة السينما 
الكويتية الوطنية في عام 1954 
وصورة الفتتاح مجلس االمة 
في عام 1962 وغيرها من الصور 

التي تستحق املطالعة.

جمع مواد الكتاب.
وقال ان املعلومات والصور 
في الكتاب كانت ثمرة اجنازات 
دولة وأشخاص على مستوى 
البل���د وس���يطرح للجمهور 
في مهرجان »زوايا الش���غف 
احييناها« في 24 من الش���هر 

اجلاري.
الكتاب مبثابة  ان  واضاف 
دليل سياحي ملن يزور الكويت 
لكون���ه يحم���ل الكثي���ر من 
املعلومات والصور، مشيرا الى 
ان الكتاب شارك في اعداده 16 
متطوعا ومتطوعة من الشباب 
ال�  الذين لم تتجاوز اعمارهم 

18 عاما.
وذكر ان الكتاب يعد كتابا 

ُيطرح في مهرجان »زوايا شغف أحييناها« 24 الجاري

العنزي: »مختارات من إنجازات الكويت«
 كتاب تاريخي أعد على أيدي شباب كويتيين

جموع من املصلني يقيمون ليلة الـ 29 من رمضان

22 ألف مصّل في ليلة ال� 29 من رمضان بالمسجد الكبير

اسامة ابوالسعود
ش���هدت ليلة ال� 29 من رمضان حضورا 
كبيرا اذ بلغ ع���دد املصلني 22 الفا امهم في 
الركعات االربع االولى القارئ الشيخ خالد 
السعيدي وقرأ في الركعتني االولى والثانية 
م���ن اآلية 67 من س���ورة النمل الى اآلية 13 
من س���ورة القصص، وفي الركعتني الثالثة 
والرابع���ة قرأ من اآلي���ة 14 الى اآلية 43 من 
سورة القصص، وفي الركعات االربع التالية 
ام املصلني القارئ الشيخ ماجد العنزي وقرأ 
في الركعتني اخلامس���ة والسادسة من اآلية 
44 الى اآلية 75 من س���ورة القصص، وفي 
الركعتني السابعة والثامنة قرأ من اآلية 76 

من س���ورة القصص الى اآلية 12 من سورة 
العنكبوت.

ومن جهته شدد الشيخ احمد القطان على 
عدم االعتماد على املاديات، مشيرا الى ان  اهلل 
سبحانه وتعالى فوقها فيجب اللجوء اليه 

في كل وقت وفي بداية كل طريق.
وقال خالل خاطرة اميانية اعقبت الركعات 
االربع االولى ان شهر رمضان له خصوصية 
في استخراج مكنونات النفس املسلمة، داعيا 
االمة االسالمية ان تقوم على كتاب اهلل في 
حياتها وفي ش���ؤونها، فالقرآن ال يكفي ان 
نس���تمع له ونقدره ونبكي عند سماعه بل 
يجب ان يكون مرجعنا االول في جميع شؤون 

حياتنا.
وبني ان ليال���ي القدر مباركة ومن االدلة 
على شرفها ان اهلل اقسم بها في كتابه، حيث 
قال: )والفجر وليالي عشر( وكان النبي ژ 
يجتهد في العش���ر االواخر ما ال يجتهد في 
رمضان، الفتا الى ان معرفة اهلل تورث العبد 
اخلشية واخلوف من اهلل تعالى، خصوصا 
اذا علم االنسان ان اهلل هو السميع البصير، 
واذا قال للشيء كن فيكون، عندها سيتقي 

اهلل في اعماله جميعها.
واكد ان معرفة اهلل تعالى جتعل االنسان 
يشتغل مبا امره به فإذا تعرف اإلنسان على 

ربه فقد عمل مبا خلق له.
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