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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.

في الملتقى الوقفي السادس عشر »قف وفكّر في الوقف«

الحماد: تجربة أمانة األوقاف رائدة والوقف تحوّل إلى عمل مؤسسي
ليلى الشافعي

الوزراء  اكد نائب رئي����س 
للش����ؤون القانوني����ة ووزير 
العدل ووزير األوقاف والشؤون 
االس����امية املستش����ار راشد 
احلماد ان دور الوقف على مدى 
التاريخ االسامي بارز وكبير 
في حتقيق التنمية املجتمعية 
السيما في هذه املرحلة احلديثة 
واملتطورة التي تتجسد مامحها 
وقسماتها في حتول الوقف من 
مجرد عمل فردي ميارسه األفراد 
في املجتمع الى عمل مؤسسي 
له كيان����ه اإلداري والتنظيمي 
الفاعل على نطاق واس����ع في 
بلدنا احلبيب وهو ما يتمثل في 
منجزاته التنموية واالجتماعية 
واالقتصادية ملختلف املشروعات 
اخليرية الت����ي يجني ثمارها 

األفراد واملجتمع.
الوقفي  امللتق����ى  وقال في 
السادس عشر »قف وفكر في 
الوقف« ال����ذي نظمته األمانة 
العامة لألوق����اف وأقيم حتت 
رعاية سمو ولي العهد الشيخ 
نواف األحم����د وحضره اكثر 
من 60 عامل����ا ومتخصصا من 
دول العالم االسامي في فندق 
الكويت ملدة يومني  شيراتون 
على فترتني صباحية ومسائية، 
ان الوقف سنة نبوية شريفة 
لها من األجر والثواب الشيء 
الكثير عند اهلل عز وجل فهو 
احد اعمال اخلير التي ال ينقطع 
ثوابها لصالح العبد، كما جاء 
في احلديث الشريف »اذا مات 
ابن آدم انقطع عمله اال من ثاث: 
صدقة جارية او علم ينتفع به 

او ولد صالح يدعو له«.

األحمد وإلى من أنابه عنهم في 
هذا اللقاء، وال أنس����ى ونحن 
نقدم الش����كر أن اقدم شكري 
وتقديري لكل من وزير االوقاف 
املستشار راشد احلماد ومن قاد 
امان����ة الوقف باقتدار د.محمد 
عبدالغفار الشريف وادعو اهلل 
أن يقيض له خير خلف خلير 

سلف.
واض����اف: وقد ملس����ت في 
الكويت وفي كل دولنا العربية 
واإلسامية ما أجنزته الكويت 
فأرى في بلد هذا املسجد الذي 
بنته الكويت وهذا املستشفى 
وهذا املشروع اخليري، فأدعو 
اهلل تعالى أن يدمي اخلير مع 
أهل اخلي����ر الكويت وأن يدمي 
نعمة األمان واالزدهار فالكويت 
اعت����ادت عل����ى ه����ذا العطاء 
احلضاري ال����ذي يتوالى عبر 
العصور واالزمان وان ما نراه 
اليوم ه����و عني الباغة يحمل 
شعارا مضمونه قف وفكر في 
الوقف وهذا يدفعنا إلى تدارس 
أهمية هذا الوقف وان اول من 
قام بالوقف هو رسولنا احلبيب 
محمد ژ ونص����ح الصحابة 
بهذا الوق����ف فكان يحثهم ژ 
عليه ألن ثوابه واجره مستمر 
يضاعفه اهلل عز وجل كما ان 
السلف الصالح تنافسوا على 

الوق��ف.
بعدها مت عرض فيلم امللتقى 
ثم اطاق وقفية ماما أنيس����ة 
ملكتبة الطفل ثم تكرمي لألمني 
العام الس����ابق لامانة العامة 
لاوقاف د.محم����د عبدالغفار 
الش����ريف بعده����ا مت افتتاح 

املعرض والتجول فيه.

وأضاف: تعد األمانة العامة 
لألوق����اف بالكويت وجتربتها 
الرائدة � على مس����توى دول 
العربي واالس����امي  العال����م 
ي����دل على  � منوذج����ا مميزا 
الذي يؤديه  الدور االيجاب����ي 
الوق����ف من خال اس����هاماته 
العدي����دة واملتنوع����ة، بفضل 
األثر الطي����ب لتلك الصدقات 
اجلارية والتبرعات اخليرية 
احملسنة، التي تستهدف حتقيق 
العدال����ة االجتماعية وتذويب 
الفوارق بني الطبقات، من خال 
توظي����ف عوائد الوقف املالية 

واالس����تثمارية في العديد من 
املشاريع الصحية واالجتماعية 
والتعليمية مبا يعود بالفائدة 
عل����ى مختلف الش����رائح في 
املجتمع، وتلبية احتياجاتهم 
األساسية، واعفافهم وصيانة 
كرامتهم، بفضل تفعيل س����نة 

الوقف النبوية الشريفة. 
وزاد: احتشد برنامج امللتقي 
الوقفي الس����ادس عشر »قف 
وفكر في الوقف« بالعديد من 
الفقرات واحملاور واجللسات 
العلمية على مدى فترة انعقاده، 
حيث يتبادل فيها املجتمعون 

واملتخصصون الرأي ووجهات 
النظ����ر، للوص����ول بالعم����ل 
الدعوة  املؤسس����ي في مجال 
للوقف واحلث عليه الى مزيد 
من النجاح والتميز، ملا للجانب 
التسويقي في الوقف من اهمية 
بالغة في جناح املؤسس����ات 

الوقفية.
وحتدث عن ضيوف مصر 
عضو مجلس البحوث االسامية 
د.أحمد عمر هاشم قائا: اقدم 
حتية اجال ومحبة إلى أمير 
الكوي����ت والى راع����ي احلفل 
سمو ولي العهد الشيخ نواف 

درع تكرميية ليوسف احلجي تكرمي عبدالقادر العجيل 

زهرات الكويت في استقبال ضيوف امللتقى الوقفي السادس عشر »قف وفكر في الوقف«

الوزير احلماد خالل جولة في املعرض املصاحب للملتقى

املستشار راشد احلماد مفتتحا املعرض املصاحب للملتقى الوقفي السادس عشر

)أسامة البطراوي(نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون القانونية ووزير األوقاف والعدل املستشار راشد احلماد ويوسف احلجي وعبدالغفار الشريف وعبدالقادر العجيل ود.أحمد عمر هاشم ود.خالد املذكور في مقدمة احلضورإحدى الزهرات ترحب باملستشار راشد احلماد 


