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يبدأ 21 الجاري ويمنح جائزة باسم صاحب السمو وفتوح السلمان وسلوى الصباح

في اختتام دورة »األبحاث« الـ 22 برعاية وحضور ناجي المطيري

البنا لمعرفة مكونات البيئة البحرية وسبل الحفاظ عليها

من خالل المواقع والمناصب العديدة التي توالها

سلمان: مهرجان الكويت الرابع لإلبداع 
التشكيلي يقدم جوائز بـ 10 آالف دينار

 دارين العلي
احتفل معهد الكويت لالبحاث العلمية امس بتخريج 
50 طالبا وطالبة ممن امتوا الدورة الربيعية الثانية 
التي نظمه����ا املعهد خالل الفترة من 31 يناير حتى 11 

اجلاري حتت شعار »بيئتنا البحرية وسواحلها«.
واختتم����ت الدورة امس برعاي����ة وحضور معهد 
املعهد د.ناجي املطيري الذي وزع الشهادات والهدايا 
على الطلبة برفق����ة مدير دائرة تنمية القوى العاملة 
ناصر العوضي ومدير الدورة التدريبية د.خالد البنا 
الذي اكد ف����ي كلمة له خالل احلفل على اهمية البيئة 
البحرية وس����واحلها بالنسبة للكويت، لذا يجب »ان 
نقترب منه����ا ونتعرف علي مكوناته����ا وعلى افضل 

السبل للحفاظ عليها«.
واشار الى ان اتاحة الفرصة لهذه النخبة من الطلبة 
لاللتح����اق بهذه الدورة لهو خي����ر دليل على حرص 
املعهد على تنمية قدراتهم العلمية والبحثية في عصر 
اصبح فيه العلم من املقومات االساسية لتقدم الشعوب 

وازدهار االمم.
وقال: لقد شارك في هذه الدورة التدريبية خمسون 
طالبا وطالبة، وهذا العدد يدل بكل ثقة على ان دورات 
املعهد التدريبية تسير بخطى رائدة واثقة على مدى 
عقدي����ن من الزمن وانني اس����تطيع ان اقول بكل ثقة 
ومن خالل ادارتي ومعايش����تي للدورة التدريبية ان 
ابناءن����ا الطلبة قد اكتس����بوا خب����رات متعددة وذلك 

من خالل احملاض����رات واملداخالت والتجارب العلمية 
والرح����الت امليدانية واعداد التقاري����ر وااللقاء حول 

موضوع الدورة.
ولفت الى ان االهداف التي حتققت من هذه الدورة 
امنا كانت نتيجة لتكاتف جهود اجلميع، وفي مقدمتهم 
قس����م البرامج اخلاصة بدائرة تنمية القوى العاملة 
لتوليهم جان����ب التخطيط واالعداد والتنفيذ، وكذلك 
احملاضرون والباحثون في دائرة الس����واحل وتلوث 
الهواء من ادارة البيئة والتنمية احلضرية، متابعا: وال 
شك ان تعاون ابنائنا وبناتنا كان اساسا في حتقيق 
اهداف هذه الدورة مبا اظهروه من جدية في التدريب 

واحساس باملسؤولية وحب لطلب العلم.
بدورها، اشارت الطالبة حوراء بوعباس في كلمة 
املتدربني التي القتها نيابة عنهم الى ان احملافظة على 
البيئة البحرية اصبحت سمة من سمات احلفاظ على 
التوازن البيئي وعدم االخ����الل به، ومن هذا املنطلق 
حرص املعهد على تقدمي هذه الدورة التدريبية بهدف 
غرس روح احملافظة على البيئة البحرية وسواحلها لدى 
اجيال املستقبل، والقاء الضوء على عناصر ومكونات 
بيئتنا البحرية وس����واحلها اجلميل����ة ومدى تأثرها 

وتأثيرها على اجلوانب احلياتية في بلدنا.
ولفتت الى ان هذه الدورة التدريبية كانت مبنزلة 
فرصة ذهبية لهم لالطالع من خاللها على الكثير من 

املعلومات واالفكار بأسلوب مشوق ومبتكر.

»المعلمين« جددت رفضها
 ألي إطالة للدوام المدرسي

أك����دت جمعي����ة املعلمني 
موقفه����ا الرافض ألي خطوة 
تهدف الى اطالة الدوام املدرسي 
ف����ي ظل االوض����اع التربوية 
احلالي����ة، وفي ظل وجود كم 
القضاي����ا والهموم  هائل من 
التي  واملعوق����ات املتراكم����ة 
يعاني منها امليدان التربوي، 
والوزارة نفسها الى جانب حالة 
الرؤى  الالاستقرار وضبابية 
في العديد من اخلطط والبرامج 

التربوية.
وأبدت اجلمعية استغرابها 
من وجود رغبة في اطالة الدوام 

املدرس����ي حتى تتماش����ى اخلطط والبرامج التربوية مع املعايير 
الدولية، مشيرة الى ان للمعايير الدولية االطار الشامل لكل اجلوانب 
والسياسات والتوجهات التعليمية القادرة على تهيئة املناخ التربوي 
املناسب لكل اضالع العملية التعليمية، وان ملن املستغرب فعال ان 
تك����ون النظرة احادية االجتاه لالخذ باملعايير الدولية، وفي حدود 
ضيقة تتعلق مبواعيد وفترة الدوام املدرس����ية، دون ان ينظر الى 
تلك املعايير بش����مولية أوسع وفي جميع االجتاهات والبنود التي 
تتطلب بالدرجة االولى تهيئة كل املستلزمات واالمكانات املناسبة، 
واخلط����ط القادرة على تهيئة االجواء التربوية املناس����بة والبيئة 

اجلاذبة وذات املواصفات املطلوبة.
من جانبه، أشار رئيس جمعية املعلمني عايض السهلي ان مجلس 
ادارة اجلمعية وضع مسألة وجود رغبة في إطالة الدوام املدرسي 
ضمن أولويات اهتمامه، وان املجلس لن يتردد في اتخاذ كل اخلطوات 
واالجراءات املناس����بة للتأكيد على موقفه الرافض ألي اطالة، وهو 
املوقف الثابت للجمعية على امتداد املطالبات السابقة لالطالة والتي 

جاءت وفق مبررات متناقضة وفي حقبات وزارية مختلفة.

»البحري«: سجل ولي العهد حافل بالعطاء

ديوان المحاسبة عقد برنامجين تدريبيين 
حول مهنة التدقيق والمشروعات اإلنشائية

»المهندسين« تنظم المنتدى الثاني للخدمات 
اإللكترونية بدول التعاون 15 مارس المقبل

نظم ديوان احملاسبة برنامجني تدريبيني، االول 
بعنوان »دليل اخالقيات مهن���ة التدقيق« والثاني 
بعنوان »اجلوان���ب القانونية واملالية لالس���تالم 
االبتدائي والنهائي للمشروعات االنشائية ومشروعات 
اخلدمات« وذلك تنفيذا خلطة التدريب الس���نوية 

لعام 2009 / 2010.
استهدف البرنامج االول »دليل اخالقيات مهنة 
التدقيق« تعريف املش���اركني بأهمية اصدار دليل 
اخالقيات املهنة من اجل تطوير وحتس���ني جودة 
العمل الرقابي، حيث اصدر الديوان في اطار اخلطة 
االس���تراتيجية 2006 / 2010 والتي حتمل ش���عار 
»حتسني كفاءة االداء املؤسسي بديوان احملاسبة« 

دليال الخالقيات مهنة التدقيق ليكون مبنزلة قواعد 
وضوابط للسلوك االخالقي يلتزم به مدققو الديوان 
وذلك تعزيزا لثقة مجلس االمة واملسؤولني في الدولة 
واملجتمع، وكل املعنيني بتقارير الديوان ومخرجاته 
الرقابي���ة. اما البرنامج الثاني فاس���تهدف تعريف 
املشاركني باملشاريع االنشائية املدرجة بالباب الرابع 
من املوازنة العامة وتنمية مهاراتهم بكل اجلوانب 
القانونية واملالية والفنية املتعلقة باالستالم االبتدائي 
والنهائي للمشروع، ويحتوي البرنامج على ستة 
محاور رئيسية تخص املشاريع االنشائية التي تقوم 
بها الدولة، سواء املشاريع االدارية كالطرق واملدارس 

او املشاريع االقتصادية كاملياه والكهرباء.

تنظم جمعية املهندسني املنتدى 
الثاني للخدمات االلكترونية بدول 
مجلس التع����اون اخلليجي حتت 
شعار »التكنولوجيا االلكترونية.. 
خبرات وجتارب« خالل الفترة من 
15 ال����ى 17 مارس املقبل في معهد 

الكويت لالبحاث العلمية.
وقال رئي����س املؤمتر د.حمد 
الرشيد ان الدول املتقدمة اصبحت 
تهتم اهتماما كبيرا بتطبيق مفهوم 
احلكوم����ة االلكترونية وحتديث 
قطاعاته����ا وتدعيمه����ا بأحدث ما 
توصلت اليه في تقنيات االتصاالت 
واملعلومات ف����ي تقدمي اخلدمات 
الكتروني����ا، موضحا  احلكومية 

االثر االيجابي في تس����هيل اعمال 
املواطنني واملستثمرين  ومصالح 

وقطاعات االعمال املختلفة.
املنتدى  ان  واوضح د.الرشيد 
الثاني للخدمات االلكترونية يهدف 
الى ايج����اد البيئات املالئمة لنقل 
التجارب واخلب����رات في مجاالت 
تقنية وتكنولوجي����ا املعلومات 
وانظمة الش����بكات وتقدمي بعض 
التجارب واخلب����رات في مجاالت 
متع����ددة واملرتبط����ة بالنواحي 
الفنية واالدارية وتقدمي اخلدمات 
احلكومية الكترونيا س����عيا منها 
التي  املفاهيم واخلبرات  لتعميق 
يحتاجه����ا العاملون ف����ي النظم 

املعلوماتية،  واش����ار د.الرش����يد 
الى ان محاور املنتدى س����تتمثل 
الكش����ف عن جوانب  التالي:  في 
البني����ة التحتي����ة واحتياج����ات 
تطبيق احلكومة االلكترونية ومدى 
جهوزية القطاعات احلكومية لتقدمي 
اخلدمات االلكتروني����ة والبوابة 
املوحدة للخدم����ات االلكترونية 
وحتديد اخلدمات املقدمة والتجارب 
واملب����ادرات الوطنية العاملية في 
تطبي����ق احلكوم����ة االلكترونية 
والتقني����ات واحلل����ول املتكاملة 
واس����تخدام انظم����ة االتص����ال 
التكنولوجي املتنقلة في اخلدمات 

احلكومية االلكترونية.

هنأ رئيس الن����ادي البحري 
الرياض����ي الكويت����ي اللواء فهد 
العهد الشيخ  الفهد س����مو ولي 
ن����واف االحمد مبناس����بة مرور 
الذكرى الرابعة لتزكية ومبايعة 
س����موه وليا للعهد ليكون خير 
سند لصاحب السمو االمير في 
حتمل مسؤولية تعزيز مسيرة 
اخلير واالمن واالمان واالستقرار، 
والستكمال مسيرة النهضة املباركة 
العطاء والبناء ملا فيه  ومشوار 
خير وصالح الكويت، واالرتقاء 
بشأنها، وخلدمة شعبها الوفي. 
وذكر اللواء الفهد ان لسمو ولي 
العهد الشيخ نواف االحمد مكانته 
الكبيرة والعزيزة، ومش����واره 
الواسع وسجله احلافل بالعطاء 
في خدم����ة الوط����ن ومن خالل 
مواق����ع ومناصب عديدة، ومهام 
ومسؤوليات وطنية مختلفة، وان 
من حسن الطالع ان تأتي ذكرى 
تزكية ومبايعة سموه وليا للعهد 

في اطار احتفاالت الكويت الوطنية 
بالعيد الوطني وعيد التحرير خالل 
شهر فبراير اجلاري، واالحتفال 
الرابعة لتولي صاحب  بالذكرى 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
مقاليد احلكم في 29 يناير املاضي. 
من جانب آخ����ر اكد اللواء الفهد 
ح����رص النادي عل����ى ان يكون 

له تفاعله االيجابي، وانش����طته 
ومشاركاته املتميزة في احتفاالت 
الكويت الوطنية، مشيرا الى ان 
النادي شارك مؤخرا في املسيرة 
البحرية التي نظمها مهرجان هال 
فبراير في اطار االحتفال مبناسبة 
عيد جلوس صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد، وذلك من 
خالل مش����اركة س����فن الغوص 
املهداة من صاحب السمو األمير 
الش����يخ صباح األحم����د والتي 
حملت على اشرعتها صور سموه 
واعالم الكويت وبقيادة نواخذة 
وش����باب الغوص املشاركني في 
رحالت الغوص السابقة وبإشراف 
جلنة التراث البحري في النادي، 
ومن خ����الل مش����اركة القوارب 
الشراعية بإشراف جلنة الشراع 
والتجديف والكاياك، الى جانب 
مشاركة عدد من متسابقي وهواة 
الدراجات املائية بإشراف اللجنة 

البحرية.

 لميس بالل
اعلنت اجلمعية الكويتية للفنون التش���كيلية 
عن موعد اقامة مهرج���ان الكويت الرابع لالبداع 
التشكيلي في 21 اجلاري مبشاركة 90 فنانا وفنانة 
ضمن مؤمتر صحافي حيث قررت اللجنة باالجماع 
اختيار اعمال املهرجان على الشكل التالي: مشاركة 
عدد 90 فنانا كويتيا من االعضاء وغير االعضاء، 
عدد االعمال الفنية 195 في جميع مجاالت التشكيل 
املختلفة، عدد االعمال املقبولة 167 مبشاركة عدد 

90 فنانا وفنانة، عدد األعمال املرفوضة 28.
وقال رئيس اجلمعية عبدالرس���ول سلمان في 
مؤمتر صحافي امس االول ان املهرجان الذي سيقام 
برعاية وزير ش���ؤون الديوان االميري والرئيس 
الفخري للجمعية الش���يخ ناص���ر صباح األحمد 
سيمنح جائزة باسم صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد والشيخة فتوح السلمان والشيخة 
س���لوى صباح األحمد وقيمتها االجمالية 10 آالف 

دينار.
وأوضح سلمان ان جلنة الفرز واالختيار اختارت 
االسبوع املاضي 167 من اصل 195 عمال من اجلمعية 
وخارجها، مبينا ان املنافسة على اجلوائز ستكون 
متاحة جلميع املشاركني بالرغم من تقسيم املعرض 

الذي يستمر 10 ايام الى ثالث فئات.
وذكر ان الفئة االولى هي لشريحة االغلبية وهم 
املخضرمون الذين لهم بصمة واضحة ومتميزة في 
الفن اما الثانية فهي للفنانني الذين لهم محاوالت 
عديدة للوصول الى شخصية متميزة والثالثة ملن 

هم دون ال� 21 عاما.
وق���ال ان املهرجان الذي يتزام���ن مع احتفال 
الكويت مبناس���بتي العيد الوطني ويوم التحرير 
يعد استكماال الس���تراتيجية اجلمعية للنهوض 
باالبداع التشكيلي في شتى مجاالته على مستوى 

املمارسة والرصد والتلقي.
واش���ار الى ان فلسفة هذه الدورة تعتمد على 
اختيار مجموعة كبيرة من الفنانني الكويتيني من 
ذوي البصمة الواضحة في هذا املجال الى جانب 
املواهب الشابة لشملها في سقف واحد لتتنافس 
على اجلوائز نفسها بهدف زيادة خبرة املبتدئني 
وتشجيعهم اضافة الى تسليط الضوء على اكبر 

عدد ممكن من فناني الكويت.
وأكد ان األعمال املعروض���ة في هذا املهرجان 
الس���نوي تضم بانوراما مدهشة في موضوعات 
التعبير واألساليب والتقنيات مما يوضح جوانب 

القوة االبداعية في التشكيل الكويتي املعاصر.

احملاضرون خالل املؤمتر الصحافي

)محمد ماهر( د.ناجي املطيري مكرما إحدى املشاركات   

اللواء فهد الفهد

عايض السهلي

العبدالهادي أكد أن قرار رؤساء األقسام بالمستشفيات لم يحسم بعد واليزال قيد التقييم

»الصحة«: إعالن الالئحة المالية الجديدة األسبوع المقبل
 حنان عبد المعبود

أع����ن وكي����ل وزارة الصحة 
د.إبراهي����م العبدالهادي ان خطة 
توسعة املستشفى األميري خالل 
العام احلالي تتضمن ما يتراوح بني 
210 و 220 سريرا، مشيرا إلى أن 
جميع التخصصات الطبية ستتوافر 
باملستشفى عقب إجناز التوسعة. 
إزالة  وقال د.العبدالهادي »عقب 
العيادات املوجودة في »الشبرات«، 
والذي س����يتم عقب االنتهاء من 
جتهيز العيادات واألسرة، سنبدأ 
في عم����ل مواقف متعددة األدوار 
محل هذه »الشبرات« خلدمة رواد 
مستشفى األميري ومركز صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
ألمراض القلب، مشيرا الى أن حل 
قضية مواقف املركز ستتم خالل 

السنتني والنصف املقبلتني.
وبني في تصريح صحافي أن 
هذه اخلطوات تأتي ضمن خطة 
عمل وزارة الصحة خالل السنوات 
األربع املقبلة، وأفاد د.العبدالهادي 
بأن مركز صاحب الس����مو األمير 
الشيخ صباح األحمد ألمراض القلب 

يخدم جميع الش����رائح وحتديدا 
احل����االت املس����تعجلة والطارئة 
والتي ال ينطبق عليها أي قانون 
أو قرار إداري، مشيرا إلى أن املركز 
يعد واحدا من أهم وأفضل مراكز 
ع����الج القلب في العالم حيث إنه 
يحتوي على تقنيات وأجهزة طبية 
عالية التطور. وأكد أن سياس����ة 
الوزارة تهدف إلى توزيع الرعاية 
الصحية في جميع مناطق الكويت، 

بحيث تكون متواجدة في جميع 
احملافظات، الفتا إلى أنه مت البدء 
بخدم����ات األنف واألذن والعيون 

والعظام ومن ثم خدمات القلب.
كما كشف العبد الهادي خالل 
تصريحه عن »إقرار وإجناز مجلس 
مدراء املناط����ق الصحية لالئحة 
املالي����ة اجلدي����دة، بالتعاون مع 
اجلهاز املالي بالوزارة«، مؤكدا أنها 
سترى النور خالل األسبوع املقبل، 

مضيفا أنه مت في الس����ابق إجناز 
الالئحة اإلدارية والتي صدرت بقرار 
وزاري، الفتا إلى أنه ترأس مؤخرا 
املناطق الصحية  اجتماعا ملدراء 
والذي مت خالله مناقش����ة األمور 
املتعلقة بالالمركزية، ومنها الالئحة 
املالية ومسودة قرارها، مشددا على 
أنه عقب إجناز هذه الالئحة سيتم 
إعطاء املزيد من الصالحيات املالية 
ملدراء املناطق. وأكد أن أس����لوب 

الالمركزي����ة الذي تتبعه الوزارة 
حاليا من ش����أنه إعطاء مزيد من 
الصالحيات للمكاتب واألقس����ام 
املالية في املناطق الصحية، الفتا 
إلى أنها ستحصل على صالحيات 
كبيرة خالل الفترة املقبلة، موضحا 
أن الصرف ال ميكن أن يزيد على 5 
آالف دينار إال عبر مناقصة، مشيرا 
إلى أن ذلك يتم عبر قوانني الدولة 

والنظام املالي لها.

د.إبراهيم العبدالهادي

مركز للعالج باألوكسجين المضغوط بمستشفى جابر للقوات المسلحة
يفتتح النائ��ب االول لرئيس مجلس الوزراء 
ووزير الدفاع الشيخ جابر املبارك االثنني املقبل 
مركز العالج باالوكسجني املضغوط والذي يعتبر 
االول من نوعه في البالد وذلك في مستشفى جابر 
االحمد للقوات املسلحة. وذكرت مديرية التوجيه 
املعنوي والعالقات العامة التابعة للجيش في بيان 
ان املركز جرى االشراف عليه وتصميمه بالتعاون 

مع اخلدمات الطبية العسكرية الفرنسية.
واش��ارت املديرية الى ان هذا املركز العالجي 
التخصصي مت تشييده بتبرع شخصي من النائب 
االول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع وذلك 
حرصا منه على االرتقاء مبستوى اخلدمات العالجية 
والوقائية ملنتس��بي اجليش من ضباط وضباط 

الصف وافراد وعائالتهم.

»الهالل األحمر« ترسل اليوم 
مساعدات إنسانية عاجلة إلى اليمن

أعلنت جمعية الهالل األحمر امس انها سترسل اليوم عن طريق 
البر مس����اعدات إنسانية عاجلة من املواد االغاثية للمتضررين من 

األحداث الداخلية في اليمن.
 وقال رئيس اجلمعية برجس البرجس ل� »كونا« انه مت القيام 
بهذه املهمة اإلنسانية بناء على توجيهات من صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد وبتكليف من مجلس الوزراء بتقدمي مساعدات 

إنسانية الى اليمن. 
واضاف البرجس ان الدفعة من املس����اعدات سترسل بواسطة 6 
شاحنات محملة ب� 80 طنا من مواد اغاثية وغذائية مختلفة وبطانيات 

ويرافقها عدد من متطوعي اجلمعية. 
وأوضح انه سيتم التنس����يق مع سفارتنا لدى اليمن من خالل 

السفير سالم الزمانان إليصال املساعدات الى اجلهات املختصة.

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.

بالتعاون مع جريدة

اأ�شئـلـــــة ا مل�شابقـــــــة

املجموعة رقم »2« تن�شر من 11 فرباير وحتى 15 فرباير 2010

اأول �شحنة نفط كويتية ؟ 1 - متى مت ت�شدير 
❏ �أ - 1952             ❏ ب - 1950       ❏ ج - 1946

2 - متى مت تاأ�شي�س مدينة الأحمدي النفطية ؟
❏ �أ - 1945             ❏ ب - 1950       ❏ ج - 1948

3 - من هو حاكم الكويت امللقب باأبو الد�شتور ؟
❏ �أ - مبارك �ل�شباح             ❏ ب - عبد�هلل �ل�شامل       ❏ ج - �شباح �ل�شامل

اأو ل من رفع علم الكويت يف مبنى هيئة الأمم املتحدة ؟ 4 - من هو امل�شئول الكويتي الذي كان 

❏ �أ -  �شباح �ل�شامل �ل�شباح     ❏ ب - �شباح �الأحمد �ل�شباح     ❏ ج - �شعد �لعبد�هلل �ل�شباح

5 - متى تقلد ال�شيخ / عبداهلل ال�شامل مقاليد احلكم  ؟

❏ �أ - 25 فرب�ير 1950           ❏ ب - 25 فرب�ير 1952      ❏ ج - 25 فرب�ير 1953

✂

اال�ســـم:

العنوان:

تلفـون:الرقم املدين:

پ �جلو�ئز مب�شاهمة من 


