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أك���د رئيس مجلس 
األم���ة باإلنابة الن�ائب 
دليه���ي الهاج���ري ان 
الت��جاري���ة  الحرك���ة 
واالقتصادي���ة تنم���و 
خ���ال  وتتضاع���ف 
مهرجان ه���ا فبراير 
باإلضافة الى ان نسبة 
األشغال اآلن في الفنادق 
في ذروته���ا وهذا أمر 
طيب، وس���يعود على 

الباد بالخير.
وق���ال الهاجري في 
تصريح خاص للجنة 
اإلعامية لمهرجان ها 
انه يجب  فبراير 2010 

على وزارتي الداخلية والتجارة ان تق��وما بدوري��هما ومس��ؤوليتهما 
الكاملة في اصدار التش���ريعات الازمة بتسهيل عمليات دخول 
الس���ياح الى الكويت حتى يواصل المهرجان نجاحاته وتحقيق 

الرواج االقتصادي داخل الكويت.
وأوضح الهاجري انه يجب على التجار والمؤسسات التجارية 
ان تعمل على مساندة المهرجان من خال المصداقية في ن��سب 
التخفيضات وان تكون حقيقية دون ممارسات خاطئة ذلك لجذب 

أكبر عدد من السياح الى الكويت.

م�شابقة جمعية اأهايل ال�شهداء

الأ�شرى واملفقودين الكويتية

بالتعاون مع جريدة

اأ�شئـلـــــة ا مل�شابقـــــــة

املجموعة رقم »4« تن�شر من 21 فرباير وحتى 25 فرباير 2010

1 - متى مت رفع العلم الكويتي احلايل يف عهد ال�شيخ عبداهلل ال�شامل ال�شباح ؟

❏ �أ - 1960             ❏ ب - 1965        ❏ ج - 1961

2 - متى �شدر د�شتور الكويت ؟

❏ �أ - 1962             ❏ ب - 1961        ❏ ج - 1963

اأول دور انعقاد ملجل�س الأمة ؟ 3 - متى مت افتتاح 

❏ �أ - 1962             ❏ ب - 1963        ❏ ج - 1961

4 - متى مت حترير دولة الكويت من الغزو العراقي ؟

❏ �أ - 1991/1/26             ❏ ب - 1991/2/26        ❏ ج - 1991/3/26

اأمري القلوب ال�شيخ/ جابر الأحمد ال�شباح - رحمة اهلل ؟ 5 - متى توفى 

❏ �أ - 15/يناير 2006           ❏ ب - 10/يناير 2006             ❏ ج - 20/يناير 2006

✂

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.

»112« هاتف الطوارئ في سوق شرق 10 فرق تشارك في بطولة الرماية

إسماعيل: حضور طالبي كبير لخيمة هال فبراير

يواصل مهرجان ها فبراير أنشطته املختلفة 
حيث ش���هد سوق شرق إقامة معرض 112 والذي 
ضم عرضا متكاما لسيارات الشرطة والطوارئ 
الطبية واإلطفاء العام، باإلضافة الى وحدات من 
الدفاع املدني وخفر السواحل فضا عن ذلك غرفة 

عمليات 112.
وقد استعرض املعرض دور رجال العمليات في 
كيفية استقبال الباغات والتعامل معها وسرعة 
توصيله���ا الى اجلهات املعني���ة للتعامل مع أي 

أحداث طارئة.
كما قام أحد الضباط بتقدمي شرح واف لكاب 
األث���ر ودورها في كش���ف اجلرمي���ة واملخدرات 
الى استعراض للمهارات  واملتفجرات، باإلضافة 

التي تتمتع بها ال���كاب كما قامت اإلدارة العامة 
للدف���اع املدني بوضع بع���ض آلياتها ومركباتها 

لتعريف احلضور بدورها في خدمة املجتمع.
ومن جانبها قامت اإلدارة العامة خلفر السواحل 
بوضع احد زوارقها بجوار بعض املعدات البحرية 
وقام عدد من ضباطها بتقدمي اجابات وافية على 
جميع األسئلة واالستفسارات التي طرحها اجلمهور. 
كما مت عرض دوريات األمن واملرور باإلضافة الى 
دورية الرصد األمني والتي توافد عليها الكثيرون 
للتعرف على ما مييزها من الدوريات األخرى في 
سرعة التوصل الى املعلومة ومعرفة السيارات 
واملخالفات وجميع البيانات من خال قاعدة البيانات 

املزودة بها.

ضمن أنشطة هال فبراير 2010 تنطلق برعاية الشيخ محمد الصباح

عرض دوريات األمن

الدورية الذكية في املعرض

الهاجري: الحركة التجارية تنمو 
وتتضاعف في »هال فبراير«

دعا »التجارة« و»الداخلية« لتسهيل دخول الزائرين

دليهي الهاجري

وليد الصقعبي

سيدة عقب تسلمها مساعدة الهالل األحمر

جانب من توزيع املساعدات

حضور طالبي في خيمة »عالم زين« لألطفال

شعار »هال فبراير«

أعربت رئيس���ة جلنة البرامج واألنشطة في 
مهرج���ان ها فبراير 2010 مدينة اس���ماعيل عن 
سعادتها باإلقبال الكبير الذي تشهده خيمة ها 
فبراير »مدينة عالم زين لألطفال« حاليا س���واء 
من األس���ر أو من املدارس والرياض التي نظمت 
رحات لزيارة اخليمة واالستمتاع باألنشطة التي 

مت إعدادها لألطفال.
واضافت اسماعيل ان اخليمة حتولت الى خلية 
نحل الس���تقبال احلشد الكبير لألطفال وأسرهم 
الذين يزدحمون من الصباح الباكر لاس���تمتاع 
باألنش���طة التي تتم إقامتها في اخليمة بالنادي 

العلمي على الدائري السادس حيث تضم مجموعة 
متنوعة من األلعاب واألنشطة في مقدمتها ملعب 
ك���رة القدم وألعاب ربحية ولعبة املتاهة وجناح 
الغابة الذي يقيم مجس���مات حيوانية باالضافة 
الى عرض للعرائس املتحركة كما تضمنت املدينة 

ألول مرة مكتبة للمسابقات.
من جانبه اختتم معرض مطبوعات واصدارات 
وزارة األوقاف أنشطته أمس في اخليمة الكبرى 
باملسجد الكبير والذي دام نحو 5 أيام وتابع أنشطة 
جمهور كبير من املواطنني واملقيمني باالضافة الى 

مدارس وزارة التربية.

تنطلق اليوم بطولة الرماية األولى التي تقام 
حتت رعاية نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير 
اخلارجية الش���يخ د.محمد الصباح في ميادين 
الرماية بجانب نادي الفروس���ية الساعة الرابعة 
عصرا. وقال رئيس اللجنة اإلعامية ملهرجان ها 
فبراير 2010 وليد محمد الصقعبي ان البطولة تقام 
للعام األول ضمن أنشطة ها فبراير 2010 وذلك 
في إطار تنظيم مجموعة مختارة من النشاطات 

التي تتماشى مع تقاليدنا وتراثنا الكويتي.
وزاد الصقعبي ان البطولة يشارك فيها عشرة 
فرق كل منها يتكون من خمس���ة إلى ثاثة رماة 
من اجلنس���ني ومنها اربعة فرق تابعة لسفارات 

مملك���ة البحرين، دولة اإلمارات العربية املتحدة 
ومملكة االردن وجمهورية مصر العربية باالضافة 
الى فرق الش���رطة والنادي العلمي وشركة زين 
واملنار كلينك والكويتية  وها فبراير. واش���ار 
الصقعبي الى ان البطولة ستشهد ثاث مسابقات 
على مسدس 9مم رجال مسافة 10 أمتار ومسدس 
توتو نساء ومس���افة 10 أمتار وبندقية هوائية 
رجال ونساء 10 أمتار. وقال الصقعبي ان اللجنة 
العليا س���عت إلى التفاعل والتعاون مع السلك 
الديبلوماسي من خال مشاركة السفارات بعدد 
من رماتها وذلك ف���ي اطار التواصل بني الكويت 

والدول العربية الشقيقة.

»القطان« و»هال فبراير« فازا ببطولة 
الكرة الشاطئية المفتوحة

بعد منافسة شديدة وفي حضور جماهيري ضخم

متطوعو »الهالل األحمر« وزعوا
مساعدات على النازحين من صعدة

»ان اله���ال االحمر الكويتي 
اخذ على عاتقه مهمة انسانية 
دقيقة سخر الجناحها طاقات 
الشباب الكويتي املتطوع في 

اجلمعية«.
واض���اف ان متطوع���ي 
اجلمعية حرصوا على توزيع 
املساعدات االنس���انية على 
النازحني في صعدة واالشراف 
عليه���ا وخدمة كبار الس���ن 

واالطفال والنساء منهم.
وأوضح ان اجلمعية توزع 
في الوق���ت احلاضر الدفعة 
الث���الث���ة من املس���اعدات 
التي  االنس������انية لليم���ن 
سبقتها قاف���لتان في اكتوبر 
املاضي محملت���ان باخليام 

واملواد الغذائية واالغاثية.

بغريب على الكويت التي تعود 
منها الشعب اليمني الوقوف 
الى جانب���ه في كل الظروف 

وامللمات«.
واش���اد بجه���ود جمعية 
اله���ال االحم���ر الكويت���ي 
الى احلد  املكثفة والرامي���ة 
من تداعي���ات الظروف التي 
املتأثرون مبحافظة  يعانيها 
صعدة م���شددا على أن ج��هود 
اجلمعية في هذا الصدد جزء 
من الواجب االنس���اني الذي 
يعبر عنه املوقف الرس���مي 
للكوي���ت قي���ادة وحكومة 

وشعبا.
من جهت���ه أوضح رئيس 
بعثة الكويت في اليمن مساعد 
العنزي في تصريح ل� »كونا« 

صنع���اء � كون���ا: وزع 
متطوعو جمعية الهال االحمر 
بالتنسيق مع جمعية الهال 
االحمر اليمني ام���س مساعدات 
انس���انية واغ����اثي���ة على 
االسر النازحة من محاف��ظة 
صعدة ف���ي الي��م���ن الذين 
تضرروا نتيجة االشتباكات 

العسكرية.
املتطوع���ون  واش���رف 
الكويتي���ون عل���ى عمليات 
توزيع املس���اعدات بحضور 
وزير الدولة اليمني لشؤون 
مجلس���ي النواب والشورى 
احمد الكحاني وامني العاصمة 
عبدالرحمن االكوع ومسؤولي 
املجالس احمللي���ة واملكاتب 
ف���ي محافظ���ة  التنفيذي���ة 

صنعاء.
واع���رب وزي���ر الدول���ة 
النواب  لش���ؤون مجلس���ي 
والشورى احمد الكحاني في 
تصريح ل� »كونا« عن عميق 
الكويتية  ش���كره للمبادرة 
بتقدمي املساعدات االنسانية 
للنازحني من محافظة صعدة 
قائا »ان الكويت عودتنا دائما 
ان تقف مع اليمن في السراء 

والضراء«.
وأكد الكحاني ان النازحني 
كان���وا بحاج���ة ماس���ة الى 
الغذائي���ة وااليوائية  املواد 
والبطانيات مشيرا الى ان تلك 
املواد ستوزع على النازحني 
في العاصمة صنعاء والباقي 
س���يخصص للنازح���ني في 

محافظة صعدة.
املدير  من جهت���ه اش���اد 
التنفي���ذي جلمعي���ة الهال 
االحمر اليمني رسلي احلماطي 
في تصريح مماثل ل� »كونا« 
بجه���ود الكوي���ت بتق���دمي 
املساعدات االنسانية واالغاثية 
للنازحني جراء االحداث في 

محافظة صعدة.
وقال رسلي »ان هذا املوقف 
األخوي الصادق والنبيل ليس 

وسط حضور جماهيري كبير اختتمت أنشطة بطولة 
الكرة الشاطئية املفتوحة التي اقيمت على مدار يومني 

على ماعب سوق شرق.
وقال نائب رئيس جلنة البرامج واألنشطة في مهرجان 
ها فبراير 2010 سالم انس ان البطولة شهدت مشاركات 
كبيرة حيث شارك 32 فريقا يتكون كل فريق من العبني 
ومت تقسيم املسابقة الى قسمني األول للسيدات مبشاركة 

عشر فرق والثاني للرجال مبشاركة 22 فريقا.
واضاف انس ان البطولة شهدت منافسات ساخنة 
بني الفرق للفوز بجوائز البطولة االمر الذي ساهم في 
استمتاع اجلمهور الذي تابع االنشطة على مدار يومني 
بش����غف بالغ وخاصة في مباراة ال����دور قبل النهائي 
والدور النهائي والتي ش����هدت شدا وجذبا بني الفرق 
ولم يس����تطع احد التنبؤ بالنتيج����ة اال في اللحظات 

االخيرة من املباراة.
واشار انس الى ان فريق ها فبراير للسيدات الذي 
يضم فاطمة الزعابي ونور النجادة فاز ببطولة النساء 
بعد فوزه على فريق 26 فبراير اما بالنس����بة للرجال 
فقد فاز فريق ديوانية القط����ان بالبطولة بعد ان فاز 

على فريق ڤولي 1/2.


