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اإلبراهيم: 15 ألف دوالر قيمة جوائز 
مسابقة االمتياز الرمضانية

إياد الخرافي: النادي العلمي ينهي 36 عامًا 
في مسيرة عطاء خالقة شهد لها الجميع

الشرثان: اتحاد البترول يطالب بشمول والدي 
الموظف والمتقاعدين بالتأمين الصحي

الكندري يتسلم تبرع مؤسسة البترول 
بسيارة يوكن 2010 لخدمة المسنين

الصحيحة وستقوم بعمل سحب 
على أس���ماء الفائزين بها بعد 
املبارك  انتهاء ش���هر رمضان 
وذلك في يوم اخلميس املوافق 
2010/10/7 وبحضور مندوبي 
التج���ارة والصناعة  وزارتي 
والداخلية، حيث سيحصل الفائز 
االول على مبل���غ 5000 دوالر 
والثان���ي 3000 دوالر والثالث 
1500 دوالر والرابع 1000 دوالر 
ومن اخلامس الى العاشر 750 
دوالرا متمنيا على املش���اركني 
حضور فعاليات السحب على 
هذه اجلوائز الذي س���يقام في 
السابعة في مقر  الساعة  متام 
الشركة في الشرق، قاعة برج 

الداو.
والى ذلك متنى االبراهيم على 
االخ���وة القراء عدم التردد في 
االتصال بالشركة او مراجعتها 
في مقرها ح���ال أرادوا معرفة 
املزيد عنها، مرحبا في الوقت 
ذاته بس���ماع مقترحاتهم مبا 
يساعد في تطوير هذه املسابقة 
واجناحها ليتس���نى للشركة 
مواصل���ة تنظيمه���ا لتك���ون 
نافذته���ا التي تطل من خاللها 
على مجتمعه���ا الكويتي مبن 
يسكن على أرضها الطيبة من 

مقيمني ووافدين.

التي تعود  واالنش����طة املختلفة 
بالفائدة املرجوة وتكفلت بترسيخ 
القيم الفاضلة واملبادئ املثلى في 
حياتهم واستثمار اوقات فراغهم 
بالتعاون مع املجتمع واالس����رة 

واملدرسة.
وبني ان الدورات الصيفية التي 
العلمي على مدى  النادي  يقدمها 
العديد من الس����نوات قد اثمرت 
وافادت بفضل العديد من العوامل 
واالس����باب لعل من اهمها الدور 
الرئيسي الذي تلعبه االسرة من 
خالل حث ابنائها على االنخراط 

في االنشطة املفيدة.
وقال ان النادي اس����تطاع ان 
يحقق بأبنائه من الشباب العديد 
من االعمال املتميزة واملثمرة في 
مسيرة مستمرة »يحققها مبدعون 
من شبابنا في كل املجاالت العلمية 
يحتضنهم النادي ويرعاهم بأقصى 
درجات الرعاية واالهتمام ويهيئ 
له����م االجواء العلمية املش����جعة 
على اخللق واالبتكار ويوفر لهم 
كل االجه����زة واملعدات التي تلبي 
إلي����ه ويحقق  لهم م����ا يصبون 

طموحاتهم«.
وذكر ان النادي خطا خطوات 
واثق����ة في مجال صق����ل مواهب 
الشباب وتوجيهها التوجيه االمثل 
وهيأ لهم الفرص العديدة لشغل 
اوقات فراغهم مب����ا يعود عليهم 
الى  وعلى وطنهم بالنفع مشيرا 
ان مس����يرة النادي امتألت خالل 

السنوات املاضية بالعطاء.

وأشار االبراهيم الى أن جميع اسئلة 
هذه املسابقة ستركز في مجملها 
على نش����أة الش����ركة وأنشطتها 
واغراضه����ا، مس����تقاة من موقع 
الش����ركة االلكتروني على شبكة 
االنترنت www.alimtiaz.comوأنه 
بامكان القراء الراغبني في املشاركة 
في هذه املسابقة الرجوع الى هذا 
املوقع ملعرفة االجابات عن االسئلة 
املتنوعة التي ستطرحها املسابقة 
عن الشركة على امتداد ايام الصوم 
وللوقوف كذلك على شروط هذه 

املسابقة وقوانينها.
واش���ار االبراهي���م الى ان 
الش���ركة س���تفرز االجاب���ات 

واعرب اخلرافي عن شكره كل 
من ساهم في ارس����اء قواعد هذا 
الصرح الكبير من افراد وهيئات 
ومؤسسات ليستمر العطاء عاما 
بعد عام وخاصة »شبابنا« الذين 
يؤكدون ذاتهم وموهبتهم ويتحدون 
الصع����اب الثبات ذواتهم واظهار 
معدنهم الصلب وقدرتهم الفائقة 

على العطاء.
م����ن جهت����ه ق����ال ام����ني عام 
النادي م.احمد عبداهلل املنفوحي 
ان الن����ادي من����ذ 36 عام����ا وهو 
الش����باب  يس����اهم في احتضان 
من اجلنس����ني ويرعى ابداعاتهم 
العلمية  وابحاثهم وتطلعاته����م 
ضمن االستراتيجية التي ارستها 

الدولة.
واضاف م.املنفوحي ان الكويت 
وفرت البنائها العديد من االماكن 

أعلن مساعد املدير العام في 
شركة االمتياز لالستثمار سالم 
االبراهيم أن الشركة قد نظمت 
مس���ابقتها الرمضانية االولى 
بالتعاون مع جريدة »األنباء« 
على أن تواصل تنظيمها تباعا 
مع قدوم شهر رمضان الكرمي 

من كل عام.
وأشار االبراهيم الى أن هدف 
الشركة من وراء تنظيمها لهذه 
املس���ابقة هو تعزيز عالقاتها 
م���ع القراء وفتح آفاق أوس���ع 
وأكث���ر رحابة للتواصل معهم 
والتعريف بالشركة وخدماتها 
املتنوعة وأنشطتها مبا في ذلك 
مشاريعها الس���ابقة واحلالية 
واملقبلة باعتبارها شركة وطنية 
تعتز بدورها املجتمعي الفاعل 
وبحرصها على استقطاب أكبر 
ش���ريحة من العمالء اليها من 
مواطنني ومقيم���ني باختالف 
شرائحهم وأعمارهم ومستوياتهم 

املجتمعية والوظيفية.
وفي حني دعا وحث االبراهيم 
القراء عل����ى املش����اركة في هذه 
املس����ابقة للفوز باجلوائز املالية 
القيمة التي خصصتها الش����ركة 
لهذه املسابقة والتي تبلغ قيمتها 
15 ألف دوالر أميركي موزعة على 
10 فائزين مبس����تويات متفاوتة، 

قال رئيس مجلس ادارة النادي 
العلمي اياد جاس����م اخلرافي ان 
النادي يدخل خالل الشهر اجلاري 
عام����ه ال�37 بعد ان انهى 36 عاما 
في مسيرة عطاء خالقة يشهد بها 
اجلميع وكانت مثار اعجاب ومتيز. 
واضاف اخلراف����ي ان النادي نال 
خالل االعوام السابقة االعجاب من 
اجلميع ملا قدمته االجيال خالل هذه 
احلقبة التي حفلت بعقول آمنت 
بالعلم واملثابرة وبأن االوطان ترفع 
راياتها بالثقافة واملعرفة والعمل 

الدؤوب.
واشار الى ان النادي كان طوال 
اعوامه املاضية اي منذ اشهاره في 
11 اغس����طس 1974 مفخرة البناء 
الوطن من خالل قياداته املتتالية 
واجلهد املتواصل للكوادر الوطنية 
التي انتسبت إليه اميانا منها بحمل 
االمانة والسعي قدما لبذل املزيد 

من العطاء من اجل الوطن.
النادي ض����م عبر  ان  وق����ال 
مسيرته العديد من العقول التي 
آمنت ب����أن مس����تقبل املواطن ال 
يتحقق اال بالعلم والثقافة واملعرفة 
مبينا ان جناحات الشبان الكويتيني 
توالت واثمرت العديد من املنجزات 

واالكتشافات العلمية.
وأوضح ان االختراعات الوطنية 
اخترقت حاجز احمللية والعربية 
وحققت اجلوائز وامليداليات التي 
من خاللها ارتفعت راية الكويت 
الدولية  عالي����ة عب����ر احملاف����ل 

العديدة.

ص���رح رئي���س احت���اد عمال 
البترول وصناعة البتروكيماويات 
عبدالعزيز الش���رثان بأن االحتاد 
يتابع ومازال نظام التأمني الصحي 
املعتمد مؤخرا من قبل مؤسس���ة 
البت���رول الكويتية ال���ذي يتيح 
توفير الرعاية الصحية للموظفني 
وعائالته���م ملا لهذا األمر من دواع 

إنسانية بالدرجة األولى.
وقال الشرثان إن االحتاد يواصل 
مساعيه ومفاوضاته مع مؤسسة 
البترول الكويتية ملعاجلة السلبيات 
الواقعة جراء تطبيق هذا النظام من 
قصور إداري يجب تالفيه لكي يتم 

االس���تفادة من هذه امليزة بالشكل الصحيح والتي 
من ضمنها عدم إدراج اسماء املوظفني الذين تقدموا 
برغباتهم لالنضمام لهذا النظام وغيرها من السلبيات 
األخرى. وب���ني أن من اهتمام���ات االحتاد لتحقيق 
نظام صحي متكامل وجدنا ضرورة شمول والدي 
املوظف واملتقاعدين منه���م بنظام التأمني الصحي 

العدل واملس���اواة  تطبيقا ملبدأ 
الرعاية  والتزاما باستراتيجية 
الصحية للقط���اع النفطي التي 
مت االتفاق عليها في العام 2006 
والتي شملت مبضمونها توفير 
الرعاية الصحية املتميزة جلميع 
العامل���ني في القط���اع النفطي 
وعائالتهم باإلضافة الى الوالدين 
واملتقاعدين مما يؤكد احقيتهم في 
الرعاية باملستشفيات اخلاصة.

الش���رثان مؤسسة  وطالب 
البترول الكويتية والقائمني على 
هذا النظ���ام باألخذ مبا جاء من 
توصيات بشمول والدي املوظف 
واملتقاعدين بنظام التأمني الصحي، ومعاجلة السلبيات 
الواقعة جراء تطبيقه حتى يتم االس���تفادة الكاملة 
منه، ش���اكرين في الوقت نفس���ه كل من ساهم في 
تخفيف العبء امللقى على كاهل املوظف، مثمنني الدور 
االنساني الذي قامت به املؤسسة وشركاتها في توفير 

الرعاية الصحية للعاملني بالقطاع النفطي.

تسلم وكيل وزارة الشؤون االجتماعية والعمل 
محمد الكندري تبرعا من مؤسسة البترول الكويتية 
وشركاتها التابعة عبارة عن سيارة يوكن موديل 
2010 الس���تخدامها في نقل افراد الفريق الفني 
العامل في اخلدمة املنزلية املتنقلة خلدمة املسنني 
املستفيدين من خدمات ادارة رعاية املسنني في 

مختلف محافظات ومناطق الدولة.
ج���اء ذلك في اللقاء الذي عقد في مؤسس���ة 
البترول الكويتية بحضور محمد الكندري وممثلي 
املؤسسة وشركاتها التابعة، والشيخ طالل اخلالد 
العضو املنتدب للعالقات احلكومية والبرملانية 
والعالقات العامة واالعالم، وبحضور علي حسن 
مدير ادارة رعاية املسنني بوزارة الشؤون. وقال 

الكندري ان وزارة الشؤون االجتماعية حريصة 
على تنفيذ سياس���تها في مجال رعاية وخدمة 
وتأهيل ودمج املسنني من خالل عمل ادارة رعاية 
املسنني وذلك بتطبيق اساليب الرعاية املختلفة 
حلاالت املسنني الذين يثبت البحث االجتماعي 
والدراسة الش���املة احتياجهم للخدمات ووفقا 
الختصاصات ادارة رعاية املسنني وتأكيدا على 
أهمية الدور االساسي جلميع املؤسسات احلكومية 
واالهلية العاملة في خدم���ة ذوي االحتياجات 
اخلاصة باتباع افضل نظم وسبل الرعاية لكبار 
السن والعمل على نشر الوعي االجتماعي لقضايا 
املسنني بهدف املساهمة في مساعدتهم وتسهيل 

عملية اندماجهم في املجتمع.

تنظمها مع »األنباء« طيلة شهر رمضان المبارك

االختراعات الوطنية اخترقت حاجز المحلية والعربية

محمد الكندري يتسلم تبرع مؤسسة البترول من الشيخ طالل اخلالد

سالم االبراهيم

إياد اخلرافي

عبدالعزيز الشرثان

»كونا« توفر 30% من الكهرباء 
صباحًا و60% بعد انتهاء الدوام

خط���ت وكالة االنباء الكويتية )كون���ا( خطوات ناجحة في 
ترشيد الكهرباء واملاء من خالل تعاونها مع وزارة الكهرباء واملاء 
حتت شعار »يدا بيد لوقف الهدر« معتبرة ذلك سلوكا حضاريا 
وحرصا على املال العام. وتعاونت »كونا« مع الوزارة للترشيد 
بعد ان وصل معدل استهالك الكهرباء في الشهر املاضي الى اعلى 
معدالته في تاريخ الكويت بنسبة 95% وارتفع استهالك املياه في 

شهر مايو املاضي بنسبة 93% من طاقة الشبكة في البالد.
وضمن ذلك التعاون وفرت »كونا« 30% من اجمالي استهالك 
الكهرباء في فترة ال���دوام الصباحي داخل مبنى الوكالة و%60 

بعد انتهاء الدوام الصباحي.
وحرصت الوكالة على ترشيد الكهرباء من خالل تشغيل جهاز 
تبريد »تشلر« واحد فقط بدال من اثنني لتوفير الطاقة بنسبة %50 
خصوصا في وقت الذروة اضافة الى تخفيف استهالك الكشافات 

اجلانبية واخللفية ملبنى الوكالة بنسبة %80.
كما حرصت على ترش���يد املياه من خالل تخفيف استهالك 
املاء بنس���بة 50% من خالل تركيب خالطات الكترونيك املوفرة 
لالستهالك. وافادت »كونا« بان الدراسات التي اجريت على هذا 
الصعيد اكدت ان الكويت اعلى دولة في العالم مبعدالت استهالك 
الفرد للطاقة الكهربائية ويصل معدل الزيادة للحمل الكهربائي 
بني 5 و8% مقارنة مبعظم الدول الصناعية التي ال يزيد ارتفاع 

االحمال الكهربائية فيها على اكثر من 2 الى 3% سنويا.

»األوقاف« و»الشؤون« وضعتا ضوابط للتبرعات في رمضان:
الجمع داخل المساجد عن طريق االستقطاعات البنكية

وضعت كل من وزارتي االوقاف والشؤون االسالمية 
والشؤون االجتماعية والعمل عددا من الضوابط اخلاصة 
بتنظيم عمليات جمع التبرعات باملساجد خالل شهر 
رمضان وذلك خالل اجتماع ضم مسؤولي الوزارتني 

حيث مت االتفاق على:
1- يسمح بجمع التبرعات عن طريق االستقطاعات 

البنكية فقط.
2- يسمح امام املسجد ملندوب اجلهة املصرح لها 
بجمع التبرعات بالق����اء كلمة تعريفية ببعض اعمال 
اجلمعي����ة أو اجلهة التي ميثلها ملدة 3 دقائق تتضمن 

حث املصلني على فعل اخليرات وبذل الصدقات.
3- يتم اخطار ام����ام املس����جد بزيارة جلنة جمع 
التبرع����ات من قبل ج������ام����ع التبرعات املفوض من 

اجلهة املستفيدة.
4- تقوم كل جمعية او جهة بوضع اعالنات محمولة 
ومستقلة عند مدخل املسجد مبحاذاة اجلدار اخللفي 
كي ال تش����غل املصلني عن اداء صالتهم في خش����وع 
وذلك »وفقا لفتوى جلنة االفت����اء بالوزارة« على ان 
تقوم اجلمعي����ة او اجلهة صاحبة االعالن بازالة هذه 

االعالنات في نهاية الفترة املخصصة لها.
5- مينع منعا باتا جمع التبرعات النقدية من قبل 
مندوبي اللجان اخليرية واجلهات املصرح لها بجمع 
التبرعات، وفي حالة املخالفة تخطر اجلمعية اخليرية 
التابع لها املندوب واملمثل لها بهذه املخالفة، مع سحب 
التصريح املمنوح للجنة عن طريق ادارات املس����اجد 

بالتنسيق مع وزارة الشؤون االجتماعية والعمل.

6- يجب على جامع التبرعات ابراز هويته املعتمدة 
والساري مفعولها فترة وجوده باملسجد.

7- ال يحق إلمام املسجد منع اجلمعيات والهيئات 
املصرح لها مبمارسة عملها في جمع التبرعات باملسجد 
اال في حال����ة مخالفتها للجدول املعل����ن والتعليمات 

الصادرة في هذا الشأن.
8- في حال����ة وجود أي مخالفات للقواعد والنظم 
املعمول بها الس����ابق ذكرها يرج����ى االتصال بادارة 
اجلمعيات اخليرية بوزارة الشؤون االجتماعية والعمل 
وذلك عن طريق اخلطوط الهاتفية اآلتية: 22484159-

.22484158
9- على اجلمعيات اخليرية واجلهات املصرح لها 

بجمع التبرعات االلتزام باجلدول املرفق.

مع ضرورة إخطار إمام المسجد وعدم التأثير على خشوع المصلين

- القيمة الجمالية للجوائز تبلغ األفني دينار كويتي (2000) د.ك وهيه عبارة عن جوائز نقدية توزع على الع�شرة الأوائل

   على النحو التايل: 500 - 400 - 250 - 200 - 150 – خم�س جوائز بقيمة  100.

- ين�شر كوبون امل�شابقة يوميا طيلة �شهر رم�شان (30) �شوؤال ، وت�شرتط ان تكون الجابة �شحيحة على الكوبون ال�شلي للم�شابقة.

- يدخل ا�شم املت�شابق ال�شحب مرة واحدة.

- تر�شل الجابات يف موعد اق�شاه ال�شاعة الواحدة ظهرا من يوم اخلمي�س املوافق 2010/9/30 على العنوان التايل: 

   حمافظة العا�شمة – �س.ب: -28483 الرمز الربيدي 13145 – الكويت (امل�شابقة الثقافية).

- يجرى ال�شحب لتحديد الفائزين بح�شور مندوبي وزارتي التجارة وال�شناعة والداخلية.

- حمافظة العا�شمة هي امل�شئولة عن اعداد ال�شئلة وم�شمونها وفرز الكوبونات وحتديد الفائزين عن طريق ال�شحب وت�شليم اجلوائز للفائزين.

- يحق ال�شرتاك جلميع املواطنني واملقيمني فقط ول يحق ال�شرتاك ملوظفي حمافظة العا�شمة.

�ســـــــــروط امل�ســــــــــابقـــــــــة

اال�ســـم:

العنوان:

الرقم املدين:

امل�ســابـقــــة الثـقــافــيـــة
ــة ــم ــس ــا� ــع ــة ال ــظ ــاف ــح مل

لعـــام 2010

تلفون:

بالتعاون مع جريدة

يف اأي مدر�سة بداأ �ساحب ال�سمو حياته الدرا�سية ؟ كــــــــوبون اليــــــوم الأول

 

ومتى مت تعيينه وزيرا للخارجية ؟

كــــــــوبون اليــــــوم الأول

الجمعيات الخيرية والجهات المصرح لها بجمع التبرعات

26-30 رمضان21-25 رمضان16-20 رمضان11-15 رمضان6-10 رمضان1-5 رمضانالمحافظة

العاصمة

الهيئة اخليرية 
اإلسالمية العاملية + 
اجلمعية الكويتية 
للعلوم اإلسالمية

جمعية احياء التراث 
االسالمي

جمعية االصالح 
االجتماعي

جمعية النجاة 
اخليرية

التكافل + صندوق 
اعانة املرضى

عبداهلل النوري + 
بشائر اخلير

جمعية احياء التراث حولي
االسالمي

جمعية االصالح 
االجتماعي

جمعية النجاة 
اخليرية

التكافل + صندوق 
اعانة املرضى

عبداهلل النوري + 
بشائر اخلير

الهيئة اخليرية 
االسالمية العاملية + 
اجلمعية الكويتية 
للعلوم االسالمية

جمعية االصالح الفروانية
االجتماعي

جمعية النجاة 
اخليرية

التكافل + صندوق 
اعانة املرضى

عبداهلل النوري + 
بشائر اخلير

الهيئة اخليرية 
االسالمية العاملية + 

اجلمعية الكويتية

جمعية احياء التراث 
االسالمي

جمعية النجاة اجلهراء
اخليرية

التكافل + صندوق 
اعانة املرضى

عبداهلل النوري + 
بشائر اخلير

الهيئة اخليرية 
االسالمية العاملية + 
اجلمعية الكويتية 
للعلوم االسالمية

جمعية احياء التراث 
االسالمي

جمعية االصالح 
االجتماعي

التكافل + صندوق االحمدي
اعانة املرضى

عبداهلل النوري + 
بشائر اخلير

الهيئة اخليرية 
االسالمية العاملية + 
اجلمعية الكويتية 
للعلوم االسالمية

جمعية احياء التراث 
االسالمي

جمعية االصالح 
االجتماعي

جمعية النجاة 
اخليرية

عبداهلل النوري + مبارك الكبير
بشائر اخلير

الهيئة اخليرية 
االسالمية العاملية + 
اجلمعية الكويتية 
للعلوم االسالمية

جمعية احياء التراث 
االسالمي

جمعية االصالح 
االجتماعي

جمعية النجاة 
اخليرية

التكافل + صندوق 
اعانة املرضى

�سروط امل�سابقة

 اجلــــــــوائـــــــز

پ اجلائزة الأوىل: رحلة عمرة �ساملة املدينة املنورة )تذكرة + اإقامة مع الفطور + املوا�سالت(.   پ اجلائزة الثانية: رحلة اإىل العتبات املقد�سة بالعراق )تذكرة 

+ اإقامة مع الفطور + املوا�سالت(.   پ اجلائزة الثالثة: رحلة اإىل م�سهد )تذكرة + اإقامة مع الفطور + املوا�سالت(.   پ اجلائزة الرابعة: رحلة اإىل مرقد 

ال�سيدة زينب بدم�سق )تذكرة + اإقامة مع الفطور + املوا�سالت(.   پ اجلائزة اخلام�سة اإىل العا�سرة: تذاكر �سفر فقط اإىل اإحدى الوجهات ال�سابقة.

امل�سابقة الوقفية الأوىل: رم�سان 1431 هـ

1 - امل�ساركة يف هذه امل�سابقة متاحة للجميع: مواطنني ومقيمني.

2 - ت�سرتط الإجابة على الكوبون اليومي اخلا�ص بامل�سابقة اأو على النموذج ال�سامل جلميع الأ�سئلة والذي �سيتم ن�سره لحقًا على اأن تكون الإجابة �سحيحة 

وعلى الكوبون الأ�سلي للم�سابقة ول تقبل الكوبونات امل�سورة اأو املطبوعة.

3 - يدخل املت�سابق ال�سحب مرة واحدة فقط.

4 - تر�سل الإجابات الثالثون دفعة واحدة يف ظرف واحد يكتب عليه »م�سابقة الوقف اجلعفري« اإىل عنوان اإدارة الوقف اجلعفري بالأمانة العامة لالأوقاف: 

الد�سمة - قرب جمعية الد�سمة التعاونية، اأو اإىل �ص.ب: 482 ال�سفاة، 13005.  يكتب على الظرف الأمانة العامة لالأوقاف - اإدارة الوقف اجلعفري - الد�سمة.

ل اإىل الفائز بالحتياط. واختيار الفائزين �سيكون عرب  5 - تكتب بيانات املت�سابق بخط وا�سح. واإذا مل يتقدم الفائز ل�ستالم جائزته خالل ثالثني يومًا. حتوَّ

القرعة بني الإجابات ال�سحيحة.

6 - الأمانة العامة لالأوقاف - اإدارة الوقف اجلعفري هي امل�سوؤولة عن اعداد ال�سئلة وم�سمونها وفرز الكوبونات وحتديد الفائزين عن طريق ال�سحب وت�سليم اجلوائز للفائزين.

7 - اأخر موعد لإ�ستالم الإجابات هو ال�ساعة الواحدة ظهرًا من يوم اخلمي�ص 2010/10/7م و�ستعلن اأ�سماء الفائزين عرب جريدة الأنباء و�سيتم الت�سال بهم عرب 

هواتفهم امل�سجلة يف الكوبون.              

بالتعاون مع جريدة

الأمانة العامة للأوقاف - اإدارة الوقف اجلعفري

اخرت الإجابة ال�صحيحة:

ما معنى )الوقف( يف امل�سطلح ال�سرعي الإ�سلمي؟

اأكمل احلديث ال�صريف عن ر�صول اهلل »�ص«

ال�سوؤال الثالث

ال�سوؤال الثاين

ال�سوؤال الأول

❏
❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

1 - الت�سدق على الفقراء واملحتاجني فقط.

2 - اإخراج املالك العني عن ملكه وحب�سها من اأجل انتفاع النا�ص بها دون اأن يكون للموقوف عليه �سلطة نقلها عن 

ملكه، اأي اأنه حب�ص الأ�سل و�سبل الثمرة )كما قال الر�سول »�ص«(.

3 - بناء امل�ساجد واحل�سينيات ودور رعاية الأيتام فقط.

»خري ما يخلف الرجل من بعده ثلث: ولد �سالح يدعو له ....... جتري يبلغه اأجرها، وعلم يعلم به من بعده«.

متى �سدر قرار جمل�س الوزراء املوقر يف دولة الكويت باإن�ساء وحدة اإدارية داخل تنظيم الأمانة العامة للأوقاف 

لرعاية الأوقاف اجلعفرية؟

2005/8/25م 2004/8/25م    2002/8/25م   

3 - نخلة 2 - دابة     1 - �سدقة     

امل�سابقة الأوىل


