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م�شابقة جمعية اأهايل ال�شهداء

الأ�شرى واملفقودين الكويتية

�شــــــــــــــــــــروط امل�شــــــــابــــقــــــــــــة:

پ تتكون �مل�شابقة من ع�شرين �شوؤ�اًل مت توزيعها �إىل �أربعة جمموعات، كل جمموعة حتتوي على خم�شة �أ�شئلة يتم ن�شرها من خالل كوبون يومي 

خا�ص، وتن�شر كل جمموعة ملدة 5 �أيام متتالية �عتبارً� من تاريخ 6 فرب�ير 2010 كالتايل:

�أ( جمموعة رقم 1 من 2/6 وحتى 2010/2/10     ب( جمموعة رقم 2 من 2/11 وحتى 2010/2/15

ج( جمموعة رقم 3 من 2/16 وحتى 2010/2/20      د( جمموعة رقم 4 من 2/21 وحتى 2010/2/25

 ويعاد ن�شر جميع �الأ�شئلة �لع�شرون يوم 26 فرب�ير 2010.

پ يجوز �مل�شاركة بالكوبون �الأخري و�لذي يحتوي على �لع�شرين �شوؤ�اًل.

پ ي�شرتط �الإجابة على �الأ�شئلة �لع�شرين من خالل �لكوبونات �الأ�شلية �ملن�شورة وتو�شع يف ظرف و�حد وتر�شل �إىل �ملكان �ملخ�ش�ص.

پ يحق للم�شرتك �إر�شال عدد 5 ظروف فقط حتتوي على خم�ص �إجابات با�شم و�حد.

پ تو�شع �الجابات يف �ل�شندوق �ملخ�ش�ص لها يف مقر جمعية �أهايل �ل�شهد�ء �الأ�شرى و�ملفقودين �لكويتية �لكائن يف �جلابرية ق 6 �ص 111 ق�شيمة 28.

�أو تر�شل �إىل �لعنو�ن �لتايل �ص.ب - 27036 �ل�شفاة - �لرمز �لربيدي 13131 �لكويت.

پ �أخر موعد لت�شليم �الإجابات هو �خلمي�ص 2010/3/11.

پ يحق �ال�شرت�ك يف �مل�شابقة جلميع �ملو�طنني و�ملقيمني ولي�ص بال�شرورة من �أهايل �ل�شهد�ء.

پ �شيتم �الإعالن عن �لفائزين من قبل �جلمعية يف موعد الحق.

پ ميكن �حل�شول على ن�شخ جمانية من �أعد�د جريدة �الأنباء يف مقر �جلمعية بعد تاريخ 2010/2/26.

پ �جلو�ئز مب�شاهمة من 

بالتعاون مع جريدة

اأ�شئـلـــــة ا مل�شابقـــــــة

املجموعة رقم »1« تن�شر من 6 فرباير وحتى 10 فرباير 2010

1 - يف اأي عهد من حكام الكويت مت بناء ال�شور الأول ؟
❏ �أ - عبد�هلل بن �شباح بن جابر           ❏ ب - مبارك �ل�شباح          ❏ ج - �شامل �ملبارك �ل�شباح

1899؟ اأبرم اتفاقية احلماية مع بريطانيا يف  2 - من هو حاكم الكويت الذي 
❏ �أ - جابر �ملبارك �ل�شباح                  ❏ ب - مبارك �ل�شباح          ❏ ج - �أحمد �جلابر �ل�شباح

3 - متى وقعت معركة هدية ؟
❏ �أ - 1915             ❏ ب - 1917       ❏ ج - 1910

4 - متى مت افتتاح مدر�شة املباركية يف الكويت  ؟
❏ �أ - 1911             ❏ ب - 1915       ❏ ج - 1917

5 - متى وقعت معركة اجلهراء ؟
❏ �أ - 1920             ❏ ب - 1925       ❏ ج - 1927

✂

اال�ســـم:

العنوان:

تلفـون:الرقم املدين:

م.خليل خليلياسر الغرباوي

مدير محطة أبوقير في لقطة تذكارية مع وفد الطلبة

 سفيرنا لدى القاهرة د.رشيد احلمد وياسر الغرباوي ووفد »كن من املتفوقني«

اياد اخلرافي متوسطا جانبا من اخلريجني

طلبة »كن من المتفوقين« اطلعوا على جهود صندوق التنمية 
في دعم مشروع محطة أبوقير باإلسكندرية

بها اضرار كبيرة التزال الشوارع 
حتمل اثارها.

واض����اف ان����ه مت االتفاق بني 
احلكومتني عل����ى ترميم وتأهيل 
واجه����ات الش����وارع بتمويل من 
الصندوق الكويتي العادة االستقرار 

النفسي للمواطنني.
واشار جمالي الى وجود مشاريع 
اخرى مستقبلية ستتم بالتعاون 
مع الصندوق الكويتي، معربا عن 
شكره اجلزيل باسم مدينة طرابلس 
لصاحب السمو االمير واحلكومة 
الكويتية والشعب الكويتي، مبينا 
ان »الكويت نعتبرها االقرب من 
حيث االنسجام والتقاليد املشتركة 
واالخوة«. وقال اننا نعتبر الكويت 
من اق����رب ال����دول العربية الينا 
بس����بب العالقات التاريخية بني 
البلدين وحتديدا بني شمال لبنان 
والكويت. وافاد بان املجلس البلدي 
في مدين����ة طرابلس اصدر العام 
املاضي قرارين بتس����مية حديقة 
كبرى وشارع رئيسي باسم صاحب 
السمو االمير الشيخ صباح االحمد 
حيث ابلغ����ت احلكومة الكويتية 

رسميا بهذين القرارين.
وقال ان هذين القرارين جاءا 
تعبيرا عن محبتنا للكويت وشعبها 
ودعمها املستمر للبنان بشكل عام 
وطرابلس بشكل خاص محييا دور 
الصندوق الكويتي ومشاركته في 
متويل اعادة اعمار لبنان الهادف 
الى تقدم لبنان وازدهاره. واشار 
جمال����ي الى دور امل����رأة العربية 
الكبير  الكبير والفعال وتأثيرها 
في بناء املجتمعات مؤكدا انها تأتي 

في مستوى كفاءة الرجل.

االسكندرية � كونا: اشاد مدير 
الكهرباء  ابوقير لتولي����د  محطة 
في مدينة االس����كندرية م.خليل 
املقدم  الكويت����ي  خلي����ل بالدعم 
التنمية للمشاريع  عبر صندوق 
التنموية املصرية واهمها مشروع 

محطة ابوقير.
وق���ال خلي������ل في تصريح 
ل� »كونا« على هامش اس����تقباله 
الكويتي املشارك  للوفد الطالبي 
في برنامج »ك����ن من املتفوقني« 
التابع لصندوق التنمية الكويتي 
ان مشروع ابوقير سيسهم بشكل 
فاعل في تعزيز الشبكة الكهربائية 
في مصر معربا عن شكره للدعم 
الكويتي الذي يعبر عن حب الشعب 
الكويتي لعمل اخلير ومد يد العون 

لالشقاء واالصدقاء.
وأشاد خليل مببادرة الصندوق 
الكويتي للتنمية بتنظيم برنامج 
خاص للمتفوقني بهدف تكريس 
التفوق وصقل مواهبهم  مهارات 
ودعمهم ملواصلة تفوقهم مبا يعود 
عليهم وعلى اسرهم ووطنهم بكل 
خير. ولفت الى املستوى املتميز 
الذي ظهر به الطالب املشاركون في 
هذه الزيارة اثناء متابعتهم الشرح 
امليدان����ي ملرافق احملطة وطبيعة 
عملها والذي يعكس املس����توى 
التعلمي في املدارس الكويتية التي 
خرجت مثل هؤالء الفائقني املتوقع 

لهم مستقبال عمليا متميزا.
الكويت من  ان  وذكر خلي����ل 
الدول الرائدة في االهتمام بالتعليم 
ورفع مستوى تالميذها وهو ما 
كان واضحا عبر املس����توى الذي 
ابداه املشاركون في زيارة احملطة 

في نفوس املش����اركني العديد من 
املعاني واملفاهيم التي س����تعود 
عليه����م بالفائدة في مس����تقبلهم 
الدراسي واملهني منوها بانسجام 
املشاركني مع ما قدم طوال فترة 
الرحلة وحرصهم على حتقيق اعلى 
فائدة مرجوة. واشار الى ان روح 
االس����رة الواحدة هي الروح بني 
جميع اعضاء الوفد من مشرفني 
وتالميذ مؤكدا ان مثل هذه االجواء 
كفيلة بأن حتفز الطلبة على اظهار 
افضل املستويات واملشاركة في 
البرنام����ج بفاعلية ما  انش����طة 
سيساهم بشكل خاص في حتقيق 

االهداف املوضوعة لها.
الغرب����اوي في ختام  واعرب 
تصريحه عن ش����كره للصندوق 
الكويتي للتنمي����ة على ما يقوم 
به من جهود امنائية ومجتمعية 
في مختلف دول العالم، مش����يرا 
الى ان الصندوق مؤسسة عربية 
ذات اعمال مشرفة على املستويني 
العربي والعاملي وهي مدعاة للفخر 

لدى كل العرب.
هذا وق����د واصل وفد متفوقي 
الكويت املشارك في برنامج »كن 
م����ن املتفوقني« جوالته في مصر 
الراب����ع بزيارة مدينة  اليوم  في 
االسكندرية بهدف التعرف على ابرز 

معاملها االمنائية والسياحية.
وشملت الزيارة التي قام بها 
الوفد امس عددا من املرافق واملعالم 
الهامة مبدينة االسكندرية حيث 

مؤكدا ان االهتمام بالتعليم ورعاية 
الطلبة الفائقني من اهم اس����باب 
رقي وتقدم االمم واملجتمعات في 

مختلف امليادين واملجاالت.
كما اشاد بالعالقات والراوبط 
االخوية التي جتمع الكويت مبصر 
في مختلف اوجه التعاون القائمة 
بينهما مشيدا بتجربة الصندوق 
الكويت����ي للتنمي����ة االقتصادية 
التي اسهمت في تعزيز  العربية 
عالقات الكوي����ت مع دول كثيرة 
في العالم. وبدوره اش����اد ممثل 
الش����ركة القابضة لكهرباء مصر 
الدائم للوفد املش����ارك  املراف����ق 
ببرنام����ج »كن من املتفوقني« في 
مصر ياسر الغرباوي باملستوى 
املشرف الذي ابداه املشاركون في 

البرنامج طوال فترة الرحلة.
وقال الغرباوي انه اس����تطاع 
التعرف على الكثير من الصفات 
واالخالق الطيبة للشعب الكويتي 
عبر احتكاكه بالوف����د ومرافقته 
للمش����اركني في جميع فعاليات 

هذا البرنامج.
واضاف ان املشاركني من الطالب 
الفائقني متيزوا باالنضباط وحسن 
التعام����ل وروح العمل اجلماعي 
والتركيز على االستفادة واالفادة 
من انشطة البرنامج التي تنوعت 
نوعا وموقعا حيث انها اقيمت في 
مدن ومحافظات مختلفة مبصر.

واكد الغرب����اوي ان مثل هذه 
الرح����الت من ش����أنها ان تغرس 

بدأوا جولتهم بزيارة حملطة ابوقير 
لتولي����د الكهرباء املمولة من قبل 
انتقلوا  ث����م  الكويتي  الصندوق 
ملكتبة االسكندرية قبل ان يختتموا 
جولتهم بجولة تسوقية في اشهر 
واح����دث املجمعات واالس����واق 

التجارية في املدينة.
الى  وفي االطار ذاته وانتقاال 
الرحلة الت����ي تقوم بها الطالبات 
في لبنان، قال رئيس بلدية مدينة 
اللبنانية رشيد جمالي  طرابلس 
ان اجمالي تكلفة املشاريع  امس 
التنموي����ة التي تنفذه����ا املدينة 
حاليا يبلغ حوال����ي 300 مليون 
دوالر وحتت����اج املدينة الى مبلغ 
مماثل لتستعيد دورها االقتصادي 

الريادي كسابق عهدها.
وذكر جمالي خالل استقباله وفد 
الطالبات الكويتيات املتفوقات في 
املرحلة الثانوية في رحلته االولى 
الكويتي  التي ينظمها الصندوق 
للتنمية االقتصادية بعنوان »كن 
من املتفوقني« ان الصندوق يقوم 
بدور مهم جدا العادة احلياة من 

جديد في مدينة طرابلس.
وقال ان هذا الدور يأتي من خالل 
اعادة تأهيل  عدة مشاريع اهمها 
الشارع الرئيسي في املنطقة وهو 
التبانة«،  شارع »سورية - باب 
مشيرا الى ان هذه املنطقة شكلت 
في مرحلة من املراحل منطقة للنزاع 
خالل احلرب االهلية التي امتدت من 
عام 1975 حتى 1990 حيث حلقت 

في اليوم الرابع من الزيارة »أمانة األوقاف« تتبرع بـ 300 ألف دوالر 
إلغاثة المتضررين جراء السيول في مصر

القاه���رة - كون���ا: أعلنت 
األمان���ة العام���ة لألوقاف في 
الكويت عن تبرعها ب�300 ألف 
دوالر إلغاث���ة منكوبي مناطق 
شمال سيناء وأسوان في مصر 
من جراء السيول والفيضانات 

التي اجتاحت مصر اخيرا.
العام  األم���ني  واك���د نائب 
للمص���ارف الوقفية بالكويت 
محمد عب���داهلل اجلالهمة في 
تصريح لوكالة االنباء الكويتية 
)كونا( في ختام اجتماع الهيئة 
ال����21 للمجلس  التأسيس���ية 
االس���المي العامل���ي للدع���وة 
واإلغاثة الليلة املاضية ان هذا 
التبرع يأتي مساهمة من الكويت 

في دعم اجلهود اإلنسانية املبذولة للتخفيف من 
معاناة اهالي هذه املناطق في مصر الشقيقة حتى 

يتجاوزوا تلك األزمة.
واوضح اجلالهمة أن جلن���ة اإلغاثة العامة 
التابعة للمجلس االسالمي العاملي للدعوة واالغاثة 
ناقشت على مدى يومني أوضاع املتضررين في هذه 

املناطق ومعاناتهم جراء تهدم 
عدد كبي���ر من املنازل وبعض 
املرافق واخلدم���ات باإلضافة 
إلى ج���رف األراضي الزراعية 
وتشريد املئات من سكان تلك 

املناطق.
وبني أنه س���يتم التنسيق 
مع اللجنة الكويتية املشتركة 
لالغاثة حول آلية وأوجه صرف 
قيمة الدعم املخصصة لبرنامج 
إغاثة اخواننا املنكوبني في مصر 
التي س���تتضمن مواد غذائية 
وطبية واس���تصالح األراضي 
الزراعي���ة وتوزي���ع املالبس 

واخليام.
وقال اجلالهمة ان ما تقدمه 
األمانة العامة لألوقاف من دعم في مجال اإلغاثة 
يأتي انس���جاما مع ما تقوم به من دعم للجهود 
اإلنسانية وبرامج اإلغاثة للشعوب واملجتمعات 
واألقطار التي تواجه أزمات حادة وتقدمي يد العون 
واملساعدة حتى تتجاوز تلك املجتمعات أزماتها 

وتعود فيها احلياة إلى سابق عهدها.

محمد اجلالهمة

الخرافي: إدارة البيئة البحرية في النادي العلمي حريصة على تدريب األبناء على فنون الغوص
دانيا شومان

أكد رئيس مجل����س ادارة النادي العلمي 
ونائب رئيس االحتاد العربي للغوص اياد 
اخلرافي ضرورة االهتم����ام باألبناء وايجاد 
األجواء املالئمة لهم لشغل أوقات الفراغ بعمل 
مفيد يعود عليه����م بالنفع والفائدة، منوها 
بحرص النادي على احتضان األبناء وايجاد 
األجواء العلمية الهادفة لهم، ومن بينها ادارة 
البيئة البحرية التي تعمل دائما على تدريب 

األبناء على فنون الغوص. 
وق����ال اخلرافي خالل حف����ل تكرمي أقيم 
مبناسبة انتهاء موسم دورات تدريب الغوص 
باملعدات والسباحة واالستعداد للموسم القادم 
بحضور أعضاء فريق الغوص الكويتي، ان 
النادي حرص أيضا على التواجد في احملافل 
العربية والدولية، ومن هناك كان االنضمام 
الى االحتاد العربي للغوص ومن ثم االحتاد 
العلمي، حتى يكون للكويت تواجد في جميع 

احملافل الدولية.
 وأوضح ان النادي يس����ير وفقا خلطط 
علمية مدروسة مت إعدادها ووضع مجموعات 
متنوعة من الدورات واألنش����طة والبرامج 
العلمية بتنوع هادف لتفتح أمام منتس����بي 

الدورات آفاق����ا حديثة من املعارف والعلوم 
والنش����اطات والهوايات بكل ادارات النادي 
التي تضم املركز الرئيسي وادارات الفتيات 
الفلك والطيران  وعلماء املس����تقبل وعلوم 
والبيئة البحرية وادارة الغوص والتصوير 
الفوتوغرافي ومركز أبحاث النحل والكشافة 
وغيره����ا، الفتا ان الن����ادي أصبح أحد أهم 
الصروح العلمية التي ترعى النشء والشباب 
بالكويت وأصبح له مكانة بارزة في احملافل 

الدولية. 
ولف����ت الى ان النادي يس����عى الى اعداد 
ال����دورات الهادفة اخلاصة بالفترة الصيفية 
والتي يكون فيها متسع من الوقت والفراغ، 
وذلك لشغل هذه األوقات من خالل احتضان 
األبن����اء واالبتعاد بهم ع����ن األماكن التي قد 
يس����تغلون فيها وللتأثي����ر عليهم باألفكار 
الدخيل����ة التي باتت تهدد القي����م والعادات 
والتقاليد األصيلة للمجتمعات اإلس����المية 
والعربية. وأكد حرص النادي على استقطاب 
هذه الفئة بشكل صحي مع توفير مشرفني على 
أعلى مستوى من املهنية واحلرفية، ومناهج 

معتمدة تعود عليهم بالنفع والفائدة.
وقال اخلرافي، ان النادي يتحمل مسؤولية 

كبيرة خاصة بعد ثناء صاحب السمو األمير 
الش����يخ صباح األحمد على أدائه واجنازاته 
ووصوله الى العاملية من خالل مش����اركات 
املخترعني الكويتيني الذين رفعوا اسم الكويت 
في أكبر احملافل العلمية العاملية ونالوا العديد 
من اجلوائ����ز وامليداليات الذهبية والفضية 
والبرونزية، مقارنة بدول العالم التي تنفق 
املليارات على االختراع����ات. من جانبه قال 
رئيس فريق الغوص الكويتي الكابنت طالل 
السرحان أن هذا االجناز يدخل ضمن أهداف 
فريق الغوص الكويتي في نشر الوعي ملمارسة 
رياضة الغوص ضمن قواعد وأنظمة السالمة 
األولية املعتمدة من االحتاد الدولي للغوص 
الذي ميثله فريق الغوص الكويتي في الكويت، 
وأيضا الدعوة إلى التدرب حتت إشراف مدربني 

محترفني من أبناء الكويت.
وأضاف: شمل موس����م التدريب السابق 
تخريج عدد 243 متدربا ضمن دورات الغوص 
والسباحة من مختلف املستويات، وتزامن 
تكرميهم مع حفل عشاء أقيم مبناسبة حصول 
العضوين مشاري اخلباز وعلي النجادة على 
ش����هادات تدريب معتمدة من منظمة بادي 

العاملية للغوص.

في حفل أقيم بمناسبة تخريج 243 متدرباً ضمن دورات الغوص بالمعدات والسباحة وحصول عضوين على شهادات تدريب معتمدة من منظمة بادي العالمية للغوص


