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سفيرنا في اجلزائر سعود الدويش يتلقى التهاني باالعياد الوطنية

سفيرنا لدى إندونيسيا ناصر العنزي مستقبال احد املهنئني

جانب من احتفاالت سفارتنا في اململكة املغربية

د.رشيد احلمد خالل االحتفال في سفارتنا بالقاهرة

القنصل طارق احلمد ومدير دائرة إعالم دبي الشيخ حشر بن مكتوم آل مكتوم خالل االحتفالسفيرنا لدى سريالنكا يعقوب العتيقي خالل االحتفالسمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد والسفير ضرار رزوقي مع احلضور في االحتفال

اأ�سئـلـــــة ا مل�سابقـــــــة

املجموعة رقم »1« ن�سرت من 6 فرباير وحتى 10 فرباير 2010

1 - يف اأي عهد من حكام الكويت مت بناء ال�سور الأول ؟

❏ اأ - عبداهلل بن �صباح بن جابر           ❏ ب - مبارك ال�صباح          ❏ ج - �صامل املبارك ال�صباح

1899؟ اأبرم اتفاقية احلماية مع بريطانيا يف  2 - من هو حاكم الكويت الذي 

❏ اأ - جابر املبارك ال�صباح                  ❏ ب - مبارك ال�صباح          ❏ ج - اأحمد اجلابر ال�صباح

3 - متى وقعت معركة هدية ؟

❏ اأ - 1915             ❏ ب - 1917       ❏ ج - 1910
4 - متى مت افتتاح مدر�سة املباركية يف الكويت  ؟

❏ اأ - 1911             ❏ ب - 1915       ❏ ج - 1917
5 - متى وقعت معركة اجلهراء ؟

❏ اأ - 1920             ❏ ب - 1925       ❏ ج - 1927

✂

م�سابقة جمعية اأهايل ال�سهداء الأ�سرى واملفقودين الكويتية

�ســــــــــــــــــــروط امل�ســــــــابــــقــــــــــــة:

پ تتكون امل�صابقة من ع�صرين �صوؤااًل مت توزيعها اإىل اأربعة جمموعات، كل جمموعة حتتوي على خم�صة اأ�صئلة يتم ن�صرها من خالل كوبون يومي خا�ص، وتن�صر كل جمموعة ملدة 5 اأيام متتالية 

اعتبارًا من تاريخ 6 فرباير 2010 كالتايل:

اأ( 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�صر جميع االأ�صئلة الع�صرون يوم 26 فرباير 2010.

پ يجوز امل�صاركة بالكوبون االأخري والذي يحتوي على الع�صرين �صوؤااًل.

پ ي�صرتط االإجابة على االأ�صئلة الع�صرين من خالل الكوبونات االأ�صلية املن�صورة وتو�صع يف ظرف واحد وتر�صل اإىل املكان املخ�ص�ص.

پ يحق للم�صرتك اإر�صال عدد 5 ظروف فقط حتتوي على خم�ص اإجابات با�صم واحد.

پ تو�صع االجابات يف ال�صندوق املخ�ص�ص لها يف مقر جمعية اأهايل ال�صهداء االأ�صرى واملفقودين الكويتية الكائن يف اجلابرية ق 6 �ص 111 ق�صيمة 28.

اأو تر�صل اإىل العنوان التايل �ص.ب - 27036 ال�صفاة - الرمز الربيدي 13131 الكويت.

پ اأخر موعد لت�صليم االإجابات هو اخلمي�ص 2010/3/11.

پ يحق اال�صرتاك يف امل�صابقة جلميع املواطنني واملقيمني ولي�ص بال�صرورة من اأهايل ال�صهداء.

پ �صيتم االإعالن عن الفائزين من قبل اجلمعية يف موعد الحق.

پ ميكن احل�صول على ن�صخ جمانية من اأعداد جريدة االأنباء يف مقر اجلمعية بعد تاريخ 2010/2/26.

بالتعاون مع جريدة

اأ�سئـلـــــة ا مل�سابقـــــــة

املجموعة رقم »4« ن�سرت من 21 فرباير وحتى 25 فرباير 2010

1 - متى مت رفع العلم الكويتي احلايل يف عهد ال�سيخ عبداهلل ال�سامل ال�سباح ؟

❏ اأ - 1960             ❏ ب - 1965        ❏ ج - 1961
2 - متى �سدر د�ستور الكويت ؟

❏ اأ - 1962             ❏ ب - 1961        ❏ ج - 1963
اأول دور انعقاد ملجل�س الأمة ؟ 3 - متى مت افتتاح 

❏ اأ - 1962             ❏ ب - 1963        ❏ ج - 1961
4 - متى مت حترير دولة الكويت من الغزو العراقي ؟

❏ اأ - 1991/1/26            ❏ ب - 1991/2/26               ❏ ج - 1991/3/26
اأمري القلوب ال�سيخ/ جابر الأحمد ال�سباح - رحمة اهلل ؟ 5 - متى توفى 

❏ اأ - 15/يناير 2006           ❏ ب - 10/يناير 2006             ❏ ج - 20/يناير 2006

✂

اأ�سئـلـــــة ا مل�سابقـــــــة

املجموعة رقم »3« ن�سرت من 16 فرباير وحتى 20 فرباير 2010

1 - متى مت هدم �سور الكويت والإبقاء على البوابات اخلم�س ؟

❏ اأ - 1957             ❏ ب - 1958        ❏ ج - 1959
اأول عدد من جملة العربي الكويتية ؟ 2 - متى �سدر 

❏ اأ - 1968             ❏ ب - 1960        ❏ ج - 1958
اأن الدينار هو وحدة النقد الكويتي ؟ 3 - متى �سدر املر�سوم الذي ين�س على 

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

❏ اأ - 1960             ❏ ب - 1961        ❏ ج - 1962
5 - متى ان�سمت الكويت جلامعة الدول العربية ؟

❏ اأ - 1959             ❏ ب - 1960        ❏ ج - 1961

✂

اأ�سئـلـــــة ا مل�سابقـــــــة

املجموعة رقم »2« ن�سرت من 11 فرباير وحتى 15 فرباير 2010

اأول �سحنة نفط كويتية ؟ 1 - متى مت ت�سدير 

❏ اأ - 1952             ❏ ب - 1950          ❏ ج - 1946
2 - متى مت تاأ�سي�س مدينة الأحمدي النفطية ؟

❏ اأ - 1945             ❏ ب - 1950          ❏ ج - 1948
3 - من هو حاكم الكويت امللقب باأبو الد�ستور ؟

❏ اأ - مبارك ال�صباح             ❏ ب - عبداهلل ال�صامل          ❏ ج - �صباح ال�صامل
اأو ل من رفع علم الكويت يف مبنى هيئة الأمم املتحدة ؟ 4 - من هو امل�سئول الكويتي الذي كان 

❏ اأ -  �صباح ال�صامل ال�صباح     ❏ ب -  �صباح االأحمد ال�صباح     ❏ ج -  �صعد العبداهلل ال�صباح

5 - متى تقلد ال�سيخ / عبداهلل ال�سامل مقاليد احلكم  ؟

❏ اأ - 25 فرباير 1950           ❏ ب - 25 فرباير 1952      ❏ ج - 25 فرباير 1953

✂

اال�ســـم:

العنوان:

تلفـون:الرقم املدين:

پ اجلوائز مب�صاهمة من 

تتقدم ب�صادق العزاء من 

عائــالت

ال�صفار والعرادي واملبارك الكرام
لوفاة املغفور لها باإذن اهلل تعاىل املربية الفا�صلة

زوجة احلاج / فا�صل عبداهلل دروي�ش العرادي

وفـاء اأحمـد علـي ال�صفـار

تغمد اهلل الفقيدة بوا�صع رحمته

واأ�صكنها ف�صيح جناته

واألهم اآلها وذويها ال�صرب وال�صلوان

�صركة دار الكويت لل�صحافة

ملوح احلربي

الحربي يهنئ
القيادة السياسية 

باألعياد

هنأ مختار العيون ملوح 
الس����مو  احلربي صاحب 
األمير الشيخ صباح األحمد 
بعيد اجللوس وذكرى توليه 
قيادة احلكم، كما هنأ سمو 
ولي العهد الش����يخ نواف 
الرابعة  بالذك����رى  األحمد 

لتوليه والية العهد.
القيادة  وهن����أ ايض����ا 
السياسية والشعب الكويتي 
واحلكومة الرشيدة بذكرى 
عي����د االس����تقالل وعي����د 
التحرير في ظ����ل القيادة 
احلكيمة لصاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد، 
خاص����ة ان س����موه رفع 
الكوي����ت في أعلى مصاف 

دول العالم.
فهنيئا لنا كشعب كويتي 
ه����ذا األمي����ر حفظه اهلل 
وجعله ذخرا لنا ولبلدنا 

الكويت.

سفاراتنا حول العالم واصلت احتفاالتها بالعيد الوطني وذكرى التحرير:
اسم الكويت أصبح مقروناً بالعطاء والخير واأليادي البيضاء واحترام الجميع

عواص����م � كونا: أقام املندوب الدائم ل����دى األمم املتحدة واملنظمات 
الدولية في جنيڤ السفير ضرار رزوقي حفل استقبال مبناسبة العيد 

الوطني ال� 49 ويوم التحرير ال� 19 في مقر البعثة الكويتية.
ومتيز احتفال الوفد الدائم في جنيڤ هذا العام الذي اختتم مبشاركة 
سمو الشيخ ناصر احملمد رئيس مجلس الوزراء الذي يزور جنيڤ حاليا 
في اجازة خاصة. ورفع السفير رزوقي الى مقام صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد وسمو الشيخ 
ناصر احملمد رئيس مجلس الوزراء وللش����عب الكويتي الكرمي اخلص 
التهاني القلبية وأسمى التمنيات بهذه املناسبة اجلليلة. وقال السفير 
رزوقي في تصريح ل� »كونا« ان سمو الشيخ ناصر احملمد حرص على 
مش����اركة أبنائه في الوفد الدائم أفراحهم بهذه املناسبة ما أعطى احلفل 

هذا العام رونقا خاصا.
من جانبه أش����اد رئيس الوزراء البحريني األمير خليفة بن سلمان 
آل خليفة بالعالق����ات األخوية والتاريخية املميزة التي تربط البحرين 
والكويت وما وصلت اليه من تقدم وتطور على جميع الصعد، متمنيا 

للكويت مزيدا من التقدم والنماء في ظل قيادتها احلكيمة.
وكان رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان ال خليفة أناب وزير 
اخلارجية الش����يخ خال����د بن احمد بن محم����د آل خليفة حلضور حفل 
االستقبال الذي اقامه سفيرنا لدى البحرين الشيخ عزام مبارك مبناسبة 
العيد الوطني للكويت في موقع »متحف قلعة البحرين« بحضور عدد 

من كبار املسؤولني وأعضاء السلك الديبلوماسي واملدعوين.
من جهته، أعرب الشيخ عزام عن بالغ شكره وامتنانه لرئيس الوزراء 
البحريني على مشاعره نحو الكويت وشعبها وأشاد باجلهود الكبيرة 
والتس����هيالت الكثيرة التي قامت بها وزيرة الثقافة واالعالم الش����يخة 
مي بنت محمد آل خليفة الظهار مناسبة العيد الوطني بصورة ممتازة 

وجميلة وابراز هذه املناسبة مبا تستحق من اهتمام.
كما احتفلت سفارتنا في اخلرطوم الليلة املاضية مبناسبة الذكرى ال� 
49 للعيد الوطني والذكرى ال� 19 ليوم التحرير وسط حضور سوداني 

الفت اكد حجم العالقات والترابط بني البلدين الشقيقني.
وتقدم احلضور ممثل الرئيس الس����وداني وزير العدل عبدالباسط 
سبدرات وزعيم حزب االمة ورئيس الوزراء السابق الصادق املهدي وعدد 
من رؤساء االحزاب واملسؤولني الرسميني ورجال األعمال ومنظمات املجتمع 

األحمد الش����يخة شريفة اجلاس����م وحرم النائب االول لرئيس مجلس 
الوزراء ووزير الدفاع الش����يخة شيخة الصباح. وأوضح سفيرنا لدى 
القاهرة د.رش����يد احلمد في تصريح ل� »كونا« بهذه املناسبة أن احلفل 
يأتي امتدادا ملسيرة االحتفاالت الكويتية بالعيد الوطني وعيد التحرير، 
والتي تقوم بها س����فاراتنا في مختلف الدول. وثمن التواصل املستمر 
الذي يحرص عليه مختلف املس����ؤولني في مصر وسفراء دول مجلس 
التعاون اخلليجي في مصر مع هذه االحتفاالت. وأكد أن س����فارتنا في 
القاهرة عكفت منذ شهرين على اإلعداد لهذه االحتفاالت من خالل جلنة 
متخصصة شكلتها السفارة لهذا الغرض ويرأسها املستشار السياسي 
في السفارة عمر الكندري. وأكد الفنان عبداهلل الرويشد في تصريح ل� 
»كونا« مدى حرصه واهتمامه باملشاركة في االحتفاالت باالعياد الوطنية 
والتحرير والتي تقيمها سفارتنا في القاهرة. وأعرب الرويشد عن فخره 
واعتزازه بإحياء مثل هذا احلفل من أرض الكنانة مصر، مؤكدا ان الغناء 

باسم الكويت »وسام على صدر أي فنان محب لبلده«.
من جانبه، وصف قنصل عام الكويت في دبي طارق احلمد مشاركة 
دولة االمارات في حفل عيدي الوطني والتحرير بأعلى مس����توى بأنه 

دليل على عمق العالقات التي تربط بني الشعبني الشقيقني.
وأضاف احلمد في حفل أقامته القنصلية العامة للكويت أمس األول 
احتف����اال بالعي����د الوطني ال� 49 والذكرى ال� 19 للتحرير عن س����عادته 
بحضور مدير دائرة اعالم دبي الشيخ حشر بن مكتوم آل مكتوم ضيف 

شرف في هذه املناسبة العزيزة.
وفي املغرب أش����اد رئيس مجلس الوزراء املغربي عباس الفاس����ي 
مبس����توى العالقات الثنائي����ة الوثيقة بني اململك����ة املغربية والكويت 
وبتطابق وجهات النظر بني البلدين الش����قيقني ف����ي عدد من القضايا 
االقليمية والدولية. ولفت الفاسي في تصريح ل� »كونا« أثناء حضوره 
احلفل الذي أقامه س����فيرنا لدى املغرب محمد صالح الذويخ في الرباط 
أمس األول مبناس����بة الذكرى ال� 49 للعيد الوطني والذكرى ال� 19 لعيد 
التحري����ر الى اجلهود التي يبذلها املغرب والكويت بتش����اور مس����تمر 
وتنسيق كبير وتفاهم مطلق لنصرة القضايا العادلة لألمتني العربية 

واإلسالمية وفي مقدمها قضية فلسطني.
كما احتفلت سفارتنا لدى سريالنكا مبناسبتي العيد الوطني ال� 49 
والذكرى ال� 19 للتحرير مبشاركة رسمية وشعبية واسعة من الشخصيات 
السريالنكية. وقال سفيرنا لدى سريالنكا يعقوب العتيقي في اتصال 
هاتفي من كولومبو مع »كونا« ان الس����فارة أقامت احتفاال باملناسبتني 
الليلة املاضية حضره عدد من كبار املس����ؤولني السريالنكيني ورجال 
األعمال والعديد من شخصيات املجتمع السريالنكي إضافة إلى أعضاء 
الس����لك الديبلوماس����ي في كولومبو. كما اقام سفيرنا لدى اجلمهورية 
االندونيس����ية ناصر العنزي أمس األول حفل استقبال مبناسبة العيد 
الوطني ال� 49 للكويت ويوم التحرير ال� 19 في فندق »ريتز كارلتون« 

في العاصمة جاكرتا.

املدني وأعضاء البعثات الديبلوماسية املعتمدة لدى اخلرطوم.
وقال الوزير س����بدرات »أهنئ الكويت اميرا وحكومة وشعبا بهاتني 
املناس����بتني العظيمتني وان اعياد الكويت اعياد لنا في السودان بحكم 
العالقات املتميزة بني شعبينا بفضل الرعاية التي حتظى بها هذه العالقات 
من القيادة في البلدين«. واش����اد بالدعم املستمر الذي جتده بالده من 
الكويت معربا عن أمله أن تش����هد الكويت املزيد من النهضة والتطور 
والرقي في ظل القيادة احلكيمة لصاحب الس����مو االمير الشيخ صباح 
االحمد. وأضاف س����بدرات ان »اسم الكويت ال يذكر اليوم في أي مكان 
في العالم وبش����كل خاص عاملنا االسالمي والعربي اال مقرونا بالعطاء 

واخلير واأليادي البيضاء ومحبة واحترام اجلميع«.
وأقام س����فيرنا لدى هانوي حمد اجلطيلي حفل استقبال مبناسبة 
العيد الوطني ال� 49 والذك���رى ال� 14 للتحرير اول من امس حضرته 
وفود رس���مية وديبلوماسية وش���عبية رفيعة املستوى ومن جميع 
القطاعات في ڤيتنام.وذكر بيان أصدرته سفارة الكويت في هانوي أن 
الس���فير اجلطيلي واعضاء السفارة تلقوا تهاني احلاضرين يتقدمهم 
ممثل احلكومة الڤيتنامية ووكيل وزارة اخلارجية السفير دوان سوان 
هونغ وكبار املسؤولني في وزارات اخلارجية واملالية ووزارة التخطيط 
واالستثمارات ووزارة الصناعة والتجارة. وألقى اجلطيلي كلمة بهذه 

املناسبة تناولت تطور عالقات التعاون املشترك بني الكويت وجمهورية 
ڤيتنام االشتراكية في مختلف امليادين واملجاالت.

واحتفلت سفارتنا لدى األردن مبناسبة الذكرى ال� 49 للعيد الوطني 
والذكرى ال� 19 لعيد التحرير وسط حضور رسمي وشعبي كبير.

وحضر احلفل كبار رجال الدولة األردنية ونواب وأعيان ورؤساء 
البعثات الديبلوماسية العربية واألجنبية املعتمدة لدى األردن وأعضاء 
البعثة الديبلوماسية الكويتية، اضافة الى جمع من املواطنني الكويتيني 
واألردنيني. واستعرض سفيرنا لدى األردن الشيخ فيصل احلمود في 
كلمته اجنازات الكويت على املس���تويني العربي والدولي ومساهمتها 
التنموية واالنس���انية عبر مش���اريع حيوية في مناطق مختلفة من 

العالم.
كما أقام سفيرنا لدى اجلزائر سعود فيصل الدويش حفل استقبال 
مميزا في فندق شيراتون مبناسبة الذكرى ال� 49 للعيد الوطني والذكرى 
ال� 19 للتحرير بحضور مسؤولني في احلكومة اجلزائرية وشخصيات 

ديبلوماسية عربية وأجنبية.
ومثل احلكومة اجلزائرية في احلفل وزير املجاهدين )قدماء احملاربني( 
محمد الش���ريف عباس، كما حضر احلفل كل من وزير املوارد املائية 
عبد املالك سالل ووزير الشؤون الدينية واألوقاف بوعبداهلل غالم اهلل 
ووزير العالقات مع البرملان محمود خوذري ورئيسا احلكومة السابقان 
اس����ماعيل حمداني وأحمد بن بيتور ووزير الثقافة األسبق محي الدين 
عميمور وسفراء الدول العربية واالسالمية وأعضاء السلك الديبلوماسي 

األجنبي املعتمد في اجلزائر ورجاالت الثقافة واالعالم.
واستأنفت سفارتنا لدى القاهرة لليوم التالي على التوالي احتفاالتها 
بالعيد الوطني ال� 49 وعيد التحرير ال� 19 بحفل أحياه الفنان الكويتي 
عبداهلل الرويشد، وشارك فيه نخبة من املسؤولني في الكويت ومصر. 
وكان من بني احلضور في االحتفال حرم سمو ولي العهد الشيخ نواف 


