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م�شابقة جمعية اأهايل ال�شهداء

الأ�شرى واملفقودين الكويتية

بالتعاون مع جريدة

اأ�شئـلـــــة ا مل�شابقـــــــة

املجموعة رقم »3« تن�شر من 16 فرباير وحتى 20 فرباير 2010

1 - متى مت هدم �شور الكويت والإبقاء على البوابات اخلم�س ؟
❏ �أ - 1957             ❏ ب - 1958        ❏ ج - 1959

اأول عدد من جملة العربي الكويتية ؟ 2 - متى �شدر 
❏ �أ - 1968             ❏ ب - 1960        ❏ ج - 1958

اأن الدينار هو وحدة النقد الكويتي ؟ 3 - متى �شدر املر�شوم الذي ين�س على 
❏ �أ - 1960             ❏ ب - 1961        ❏ ج - 1962

4 - متى مت الغاء معاهدة احلماية مع بريطانيا و ا�شتقالل الكويت ؟
❏ �أ - 1960             ❏ ب - 1961        ❏ ج - 1962

5 - متى ان�شمت الكويت جلامعة الدول العربية ؟
❏ �أ - 1959             ❏ ب - 1960        ❏ ج - 1961

✂

اال�ســـم:

العنوان:

تلفـون:الرقم املدين:

پ �جلو�ئز مب�ساهمة من 

�شــــــــــــــــــــروط امل�شــــــــابــــقــــــــــــة:

پ تتكون �مل�سابقة من ع�سرين �سوؤ�اًل مت توزيعها �إىل �أربعة جمموعات، كل جمموعة حتتوي على خم�سة �أ�سئلة يتم ن�سرها من خالل كوبون يومي 

خا�ص، وتن�سر 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�سر جميع �الأ�سئلة �لع�سرون يوم 26 فرب�ير 2010.

پ يجوز �مل�ساركة بالكوبون �الأخري و�لذي يحتوي على �لع�سرين �سوؤ�اًل.

پ ي�سرتط �الإجابة على �الأ�سئلة �لع�سرين من خالل �لكوبونات �الأ�سلية �ملن�سورة وتو�سع يف ظرف و�حد وتر�سل �إىل �ملكان �ملخ�س�ص.

پ يحق للم�سرتك �إر�سال عدد 5 ظروف فقط حتتوي على خم�ص �إجابات با�سم و�حد.

پ تو�سع �الجابات يف �ل�سندوق �ملخ�س�ص لها يف مقر جمعية �أهايل �ل�سهد�ء �الأ�سرى و�ملفقودين �لكويتية �لكائن يف �جلابرية ق 6 �ص 111 ق�سيمة 28.

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

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

پ يحق �ال�سرت�ك يف �مل�سابقة جلميع �ملو�طنني و�ملقيمني ولي�ص بال�سرورة من �أهايل �ل�سهد�ء.

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

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

وجه النائب خالد العدوة سؤاال لوزير 
األش���غال العامة ووزير الدولة لشؤون 
البلدية د.فاضل صفر تس���اءل فيه: هل 
مت ايص���ال التيار الكهربائي الى صاالت 
افراح جديدة في العاصمة من قبل البلدية 
من تاري���خ 2009/12/1 الى حني توجيه 
هذا السؤال؟ وهل مت هذا وفق الشروط 

واملعايير املتبع���ة؟ وهل كانت مخالفة 
ملخطط البناء املسموح به من قبل بلدية 

الكويت؟
طالب���ا تزوي���ده بالتقري���ر الفن���ي 
والتنظيمي ونص الكتاب الذي اعتمده 
وزير البلدية مخاطبا به وزارة الكهرباء 

واملاء إليصال التيار الكهربائي لها.

العدوة لصفر: هل تم إيصال الكهرباء لصاالت أفراح في العاصمة؟

الوعالن يقترح فتح المحميات الطبيعية 
للمواطنين بمناسبة العطل  واألعياد الوطنية

الصرعاوي: ال نستطيع الحكم على صفقة 
»زين« إال بعد التعرف على نتائجها

الحويلة يطالب صفر والشريعان بإيصال
 التيار الكهربائي لقسائم منطقة فهد األحمد

طال���ب مراق���ب مجلس األمة النائ���ب د.محمد 
احلويلة، وزير األش���غال ووزير الدولة لش���ؤون 
البلدية  د.فاضل صفر ووزير الكهرباء واملاء د.بدر 
الشريعان بااللتفات بشكل جدي عاجل ملعاناة أهالي 
ضاحية فهد األحمد وخاصة فيما يتعلق بإيصال 
التيار الكهربائي للقسائم التي قام املواطنون ببنائها 

بتلك املنطقة.
 وقال احلويلة ان املواطن قد عانى كثيرا وحتمل 
الكثير من املعاناة وأثقل كاهله بالديون حتى استطاع 
بناء قسيمة تضمه هو وعائلته وتوفر له االستقرار 
العائلي، فالكل يعلم أن قرض السبعني ألف دينار 

املخصص من الدولة ال ميكن ان يكفي لبناء قسيمة 
اضافة الى أن أهالي تلك القسائم مازالوا يدفعون 
إيجارات مرتفعة وبدل اإليجار مت وقفه منهم منذ 
تخصيص القسيمة لهم وهو وضع شاذ ويساهم في 
زيادة املعاناة إذ يجب وقف بدل اإليجار بعد إيصال 
التيار الكهربائي.واضاف احلويلة أنه بعد تلك املعاناة 
الطويلة تقوم وزارة الكهرباء باالضافة الى بلدية 
الكويت بوض���ع العراقيل أمام أهالي ضاحية فهد 
األحمد وال توصل التيار الكهربائي للقسائم بحجة 
وجود بعض املخالفات التي ميكن معاجلتها بأي 

طريقة إال عدم إيصال التيار الكهربائي ملنازلهم.

النائب مبارك الوعالن  اقترح 
فتح المحميات الطبيعية الموجودة 
على ارض الكويت للزوار للتمتع 
بالجم����ال الخالب لهذه المحميات 
بمناس����بة األعياد الوطنية التي 
تش����هدها الكويت خالل الش����هر 
الجاري، مع وضع آليات وضوابط 
للجمهور الزائر للحفاظ على جمال 
هذه المحميات وحماية ما بها من 
كائنات حية نادرة الوجود.وقال 
الوعالن ان المحميات تتمتع بجمال 
خالب وال يعرف اهل الكويت الكثير 
عنها فهي تجمع بين جمال الطبيعة 
والمحافظة على التراث الطبيعي 
والتنوع البيولوجي وهي متنزهات 
طبيعية ت����م تحديده����ا لغرض 
حماية البيئة الطبيعية والتحكم 
في استغالل الموارد فيها وتوفير 
مجال االبحاث والتعليم والسياحة 

والترفيه بصورة رشيدة.
 وأشار الى ان احتفاالت االعياد 
الوطنية فرصة مناسبة ليتعرف 
المواطنون عل����ى جمال الطبيعة 
الكويتي����ة ف����ي ه����ذه المحميات 

واالس����تمتاع به����ا خصوصا ان 
معظمها يقع في المناطق الشمالية 

حيث الجو الربيعي المعتدل.
واشار الوعالن الى ان الكويت بها 
عدد مميز من المحميات الطبيعية 
اهمها محمية صباح األحمد وهي من 
اهم مناطق تجمع الطيور في الكويت 
واحد اهم المواقع في منطقة الشرق 
االوسط لوقوعها على خط هجرة 
كثير من الطيور التي تعبر الكويت 
من الشرق الى الغرب ومن الشمال 
الى الجنوب، مبينا ان محمية الشيخ 
صباح االحمد الطبيعية التي تقع 
شمال ش����رق الكويت على طريق 
الصبية بمس����احة 320 كيلومترا 
مربعا، تتميز بتضاريسها المتنوعة 
من ت����الل وس����هول ومنخفضات 
ومسطحات طينية وشواطئ بطول 

16 كيلومترا.

أوضح النائب عادل الصرعاوي 
انه ف����ي الوقت ال����ذي نثني فيه 
التجارة  على تصريح األخ وزير 
الهارون حول  والصناعة أحم����د 
صفقة »زين« والتي تعكس خطوات 
في االتجاه الصحيح من قبل ادارة 
السوق اال اننا ال نستطيع الحكم 
عليها بشكل نهائي إال بعد التعرف 
على نتائجها، مطالبا وزير التجارة 
الشفافية  الس����وق بكامل  وادارة 
والوضوح بشأن اجراءات التحقيق 
البيع والتداول  الالزمة لعمليات 
للسوق ما قبل إعالن الصفقة حماية 
لصغار المستثمرين، حيث ان من 

واقع المتابعة والمعلومات المتاحة بأن هناك عمليات 
تداول كبيرة بلغت الحد األقصى على أس����هم شركة 
زين في األيام األربع التي سبقت اإلعالن عن الصفقة، 
واننا اذ نوكد على صحة اجراءات ادارة السوق بوقف 

التداول على الس����هم اال اننا بذلك 
نجد استحقاقا عليها ان تكون هناك 
عمليات تحقي����ق لمعرفة من هو 
المستفيد من المعلومات الخاصة 
بالصفقة قب����ل إتمامها وتأثيرها 
على عملية الت����داول وان تطلب 
ذلك الغاء هذه الصفقات ومحاسبة 

المستفيد.
ومن جهة أخرى أشاد الصرعاوي 
ادارة  الت����ي اتخذتها  باالجراءات 
السوق متمثلة بالشروط الخاصة 
بإعادة إدراج السهم والتي أفصح 
التثبت  التجارة، وان  عنها وزير 
والتحقق من صح����ة المعلومات 
والمستندات واألدلة المؤيدة لها أصبح ضرورة تحتمها 
المحافظة على مصالح المتداولين وصغار المستثمرين 
حتى ال تتكرر صفقات مثيالتها في الس����ابق أخذت 

صدى إعالميا وانعكاسا على السوق والتداول.

مبارك الوعالن 

)أنور الكندري( د.حسن جوهر وأحمد املليفي مع عريف الندوة بديوان الرقم  

عادل الصرعاوي 

العمير في غزة: جئنا بمقترحات 
إلتمام المصالحة الفلسطينية

المويزري للهارون: عليك مراقبة 
أسعار المواد باختالفها

غزة � كونا: قال النائب املشارك 
في وفد االحتاد البرملاني العربي 
الذي يزور قطاع غزة د.علي العمير 
ان الوفد جاء بكثير من املقترحات 
للفصائل الفلسطينية من اجل 
إمتام املصاحلة الفلسطينية. وقال 
العمير ف����ي تصريح ل� »كونا«: 
»جئنا بكثير من املقترحات من 
اجل إمتام املصاحل��ة الفلسطينية 
وطرحت بعض هذه املقترحات 
وم����ن أهمها ان يجعل����وا ورقة 
املصاحل��ة املصرية هي األساس 
وان������ه اذا كانت هناك مش����اكل 
جانبي��ة حت������ل بطريق اللقاء 
واحلوار كم��ا اقت��رح البعض«. 
مش����يرا ال����ى ان قي����ادة حركة 
»حماس« أكدت خالل لقاء ضم 
الفصائل الفلسطينية باستثناء 
حركة »فتح« مع الوفد البرملاني 
العربي انها تشجع الورقة املصرية 
وترغب في اعتمادها. وأكد العمير 

ان الوفد سيبذل جهودا كبيرة مع 
الفصائل الفلسطينية املختلفة من 
أجل إجناز الهدف الذي جاء به وانه 
سيجتمع مع قيادة حركة »فتح« 
في قطاع غزة التي تغيبت عن 
اللقاء من اجل مناقشة مستجدات 

املصاحلة الفلسطينية.

بني النائب شعيب املويزري 
ان استشراء الفساد في مؤسسة 
التأمينات االجتماعية هو مبثابة 
عبث في مؤسسة مهمة تعنى 
املواطنني  بشريحة كبيرة من 
املتقاعدين مؤكدا ان السبب في 
انتشار هذا الفساد والعبث هو 
غياب تطبيق القانون وضعف 
الرقابة، واملسؤولون املتسببون 
في هذا العبث يتحملون تبعات 
ذلك. وطالب املويزري وزارة 
التج����ارة مبراقبة األس����عار 
والتحرك بجدية وسرعة لضبط 
الى ان  اسعار املواد، مش����يرا 

استمرار هذا الغالء يضر بافراد املجتمع ويجب تفعيل دور »حماية 
املستهلك« خصوصا في ظل ما يعانيه املواطن من كثرة الديون.

اما بشأن قضية شراء فوائد املواطنني فأكد املويزري على االستمرار 
في طلبه مبحاسبة املتس����ببني في هذه االزمة رافضا احللول غير 
العادلة والتي ال ترفع الظلم عن املواطنني. ومن جانب آخر ش����دد 
املويزري على ضرورة وجود قانون وغطاء تشريعي لغرفة جتارة 
وصناعة الكويت يحكمها النها الركيزة االساسية لالقتصاد الوطني 

الذي من خالله تنطلق مشاريع اخلطة التنموية.

د.علي العمير 

شعيب املويزري 

جوهر: علينا تحديد مبدأ الوحدة الوطنية
على أرض الواقع وليس شعارًا فقط

سامح عبدالحفيظ
النائب د.حس����ن جوهر  دعا 
الى ضرورة حتديد مبدأ الوحدة 
الوطنية على ارض الواقع وليس 
شعارا فقط، وحبنا لهذه األرض 
يج����ب ان نحمله عل����ى عواتقنا 

لالجيال املقبلة.
جاء ذلك في ن����دوة »الوحدة 
الوطنية« التي أقيمت في ديوان 

الرقم مبنطقة النزهة.
وقال جوهر يج����ب علينا ان 
نواجه مثل هذه السلبيات ومثل 
هذه العوائق ومثل هذه املشاكل 
ونتصدى لها حتى لو دفعنا ارواحنا 
الثمن وسيكون هناك ثمن باهظ 
وعلين����ا ان نتحمل هذا الثمن في 
سبيل مستقبل افضل البنائنا في 
ظل وجود التعايش داخليا بالتنوع 
واالستقرار والبناء والعطاء وان 
الوطنية لالسف صارت  الوحدة 
مثل برنامج ما يطلبه املشاهدون 
او املستمعون واني ضد هذا املبدأ 
ألن الوحدة الوطنية ليست شعارا 
تروجه وسائل االعالم امنا الوحدة 
الوطنية ممارس����ة يومية ومنط 

حياتي نعود انفسنا عليها.

لقاءات دورية

واضاف جوهر: امتنى وادعو 
في املقام االول كبار القوم من كل 
انتماءات  االنتماءات سواء كانت 
مذهبية او مشايخ القبائل او علية 
وجهائنا من الطبقة االجتماعية ألن 
تكون لهم لقاءات دورية ومستمرة 
ويكون هناك ميثاق ش����رف فيما 
بينهم واي واح����د من اي انتماء 
تطاول على اآلخري����ن فان كبار 
القوم من نف����س االنتماء هم من 
يقفون في وجهه النهم هم صمام 
االم����ان وهم الذين عندهم الكلمة 
االقوى وهم الذين ال يس����تطيع 
احد ان يقف في وجههم ويردهم، 
متمنيا جوهر ان يكون لدينا نظام 
انتخابي جديد له مقومات وسبق 
الدوائر اخلمس  اثناء  ان طرحنا 
ان تك����ون القوائم وطنية منوعة 

ويكون التصويت الزاما والقائمة 
تضم السني والشيعي والبدوي 
واحلضري ويك����ون الطرح على 
اس����اس برنامج متكامل وجنعل 
الشعب الكويتي يختار وفق هذه 
الرؤية وليس اش����خاصا معينني 
وفكرا ضيقا معينا ووفق شعارات 
ضيقة سواء أكانت فئوية او قبلية 
او مناطقية وغيرها انا اوسع قائمة 
االنتخاب واوس����ع قاعدة الذوق 
السياسي واخلق رأيا عاما داخل 
املجتمع ويكون التصويت للفكر 
التصويت  وللبرنامج وال يكون 
للشخص او فكر معني او لتوجه 
معني الن مشكلتنا ان بعض اعضاء 
مجلس االمة مع االسف بقصد او من 
دون قصد عيونهم على االنتخابات 
وعلى الذوق الشعبي وما يريده 
الناخبون ميكن أم يجرفه هذا التيار 
وينسى نفس����ه وبدل ان يخطب 
خطابا وطنيا لكل الكويتيني يبدأ 
يوجه خطابه لنطاق ضيق معني، 
والذي امتناه ان يتحقق على ارض 
الواقع بالفعل ان وسائل االعالم 
تكون هي الوقود االساسي لتعديل 

الوحدة الوطنية.

واقع مؤلم

ومن جهته قال النائب السابق 
احمد املليفي انني انظر الى واقع 
مؤلم واقع يدق ناقوس اخلطر الننا 
نتكلم عن قضية من اخطر القضايا 
هي قضية الوحدة الوطنية وقضايا 
العالق����ات االنتمائية في املجتمع 
هي من اخطر القضايا وان الوضع 
عندنا خطر والواقع احلالي خطر 
اذا بني عليه املستقبل فسيكون 
اخطر واذا كنا نتحدث عن قضايا 
ندغدغ فيها العواطف ونتحدث فيها 
عن جمال ه����ذا املجتمع ووحدته 
يجب اال ننسى هذه اجلروح التي 
يعيشها املجتمع وال نعمل عمليات 
جتميلية لنخفي اجلروح السيئة 
نتيجة لهذا املجتمع الكويتي ونحن 
نعيش في ازم����ة وان لم نقر بها 
ازمة  بصورة كاملة ولكن توجد 
والشواهد على ذلك كثيرة ندوة 
واحدة في برنامج تلفزيوني ندوة 
بسيطة جدا عندما تختلف معها 
جتمع عش����رة آالف مواطن على 

اس����اس قبلي وليس على رؤية 
اخرى بل على اساس قبلي بحت 
وبيان واحد علق على مركز »وذكر« 
جتمع عشرة آالف واحد على اساس 
طائفي اذن عندنا مشكلة حقيقية 

باملجتمع.
واض����اف املليف����ي ان النعرة 
والنغمة الطائفية والنغمة القبلية 
تشد املجتمع واصبحت اآلن النغمة 
العنصرية احلضارية كذلك تشد 
احلضر وميكن قبل هذا احلضر 
ما كان عندهم هذا التوجه او هذه 
الفزعة وان هذا اخلطر لن نعاجله 
مبجرد احلديث بل نعاجله بالكالم 
الرئيسي فيما  اجلريء والسبب 
وصلنا اليه هو السلوك احلكومي 
وان احلكومة كانت لالسف تلعب 
لعبة سياسية على حساب املصلحة 
الوطنية فاللعبة على وتر الطائفية 
والقبلية للسيطرة على مجلس 
االم����ة م����ن تعدي����ل الدوائر في 
ال����ى 25 دائرة ومت  الثمانينيات 
تعديلها على اساس قبلي طائفي 
للسيطرة على نتائج مجلس االمة، 
اتوا  انهم عندما  املليفي  موضحا 

لتعديل الدستور في الفترة التي 
حل فيه����ا مجلس 76 كانت فترة 
مراجعة الدس����تور ول����م يقدروا 
على تعديل الدستور حتت مظلة 
غير دستورية وحتى اللجنة التي 
شكلوها قالت ال نستطيع تعديله 
اال من خالل مجلس االمة، وقالوا 
ال ميكن ان نعدل الدستور اال اذا 
افرازات املجتمع  س����يطرنا على 
وبالفعل حاولوا في س����نة 81 في 
مجلس االمة وقدم����وا تعديالت 

ولكنها سحبت.
واما رئيس اللجنة السياسية 
لتجمع اسرة الكويت فواز الشيباني 
فقال اننا اليوم وكشعب متحضر 
نع����ي دور الوحدة الوطنية على 
حياتنا وعلى دولتنا وهنا مربط 
الفرس علينا ان نسعى لتطهير 
الس����موم املنتش����رة في الشارع 
الكويتي ابتداء من االسرة حيث 
على كل اس����رة تعزي����ز الوحدة 
الوطني����ة بني ابنائه����ا من خالل 
بناء الن����شء التربوي الس����ليم 
وغرس القيم والعادات الكويتية 
االصيلة، واضاف الشيباني يجب 
على احلكومة وضع مناهج تعزز 
فيها مفهوم الوحدة الوطنية وال 
نهمل إعالمنا الذي نحث ونشجع 
على حريته لكن من واجبه دعم 
مكونات املجتمع ب����دال من اثارة 
الف����ن والنعرات انتهاء باملجلس 

وممثلي الشعب.
ومن جانبه قال احملامي وسمي 
الوسمي: القضية الوطنية هي حب 
الكويت وحب الكويت جنحنا به 
بامتياز، رجاء ال احد يتدخل بهذا 
املوض����وع ولنت����رك االنتخابات 
ملوضوع االنتخاب����ات وال ندخل 
بالوحدة الوطنية وهذا هو دورنا 
نحن كسياس����يني وآباء وهذا هو 
دورنا كمواطنني وهذا هو دوركم 
كإعالم يجب ان تتكلموا عن هذا 
املوضوع، مفهوم الوحدة الوطنية 
ليس كالما ولو احتدث الى ثالث 
س����اعات فلن اقدم شيئا، مفهوم 

الوحدة الوطنية هو حب وطن.

في ندوة »الوحدة الوطنية« بديوان الرقم بالنزهة

المليفي: معالجة العنصرية الطائفية والقبلية بالكالم الجريء


