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�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

امل�سابقة الثــانيـــة

ما هو الفرق بني الوقف واحلب�س ؟

اأين يدرج اأغلب الفقهاء اأحكام الوقف يف كتبهم الفقهية ) الر�سالة العملية ( ؟

ال�سوؤال الثاين

ال�سوؤال الأول

❏

❏

❏

❏

❏

❏

1- الوقف ت�سبيل املنفعة ب�سكل دائم )اأبدية( بينما احلب�ص ت�سبيل املنفعة ب�سكل موؤقت )مدة حمدودة من الزمن(

2- الوقف املتويل فيه �سخ�ص واحد معني بينما املتويل يف احلب�ص عدة اأ�سخا�ص

3- املوقوف عليه حمدد ومعلوم يف الوقت بينما يف احلب�ص املوقوف عليه جمهول غري معلوم

1- يف كتاب اأو عنوان » الوقوف واخلم�ص «

2- يف كتاب اأو عنوان » الوقوف والزكاة «

3- يف كتاب اأو عنوان » الوقوف وال�سدقات «

- 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

كــــــــوبون اليــــــوم الأول

الذي  واحل�صن  جذورنا   اأغواره  يف  متتد  الذي  املنبت  الكويت  ان 

الكويت هي  اإن  اليه ونعت�صم به بعد اهلل �صبحانه  وتعاىل،  ناأوى 

الكيان الذي مي�صك علينا وجودنا املتالحم يف معامله وق�صماته.

- من �صاحب هذا القول املاأثور ؟

- ما هي املنا�صبة ؟  

- يف اأي تاريخ ؟  

كــــــــوبون اليــــــوم الثاين

املرحوم/ �شلمان م�شوح عبيد العتيبي

ينعـــى

رئي�س واأع�شاء جمل�س اإدارة

والأ�شــرة الـ�شحـافـية

املغفور له باإذن اهلل تعاىل الزميل الإعالمي

ع�شو جمعية ال�شحافيني الكويتية

تغمد اهلل الفقيد بوا�شع رحمته واأ�شكنه ف�شيح جناته

واألهم اأهله وذويه جميل ال�شرب وال�شلوان

الذي انتقل اإىل رحمة اهلل اثر حادث اليم يوم الثنني املوافق 2010/8/9

جمعية ال�شحافيني الكويتية

عودة الوحدة رقم 1 من محطة الصبية إلى العمل تجعل وضع الكهرباء مطمئنًا
ال�وزارة تض�ع إس�تراتيجيتها لتطوير البني�ة التحتية وتوفي�ر الطاقة الالزمة لتنفيذ مش�اريع خط�ة التنمية

أضافت 280 ميغاواط ورفعت اإلنتاج الكلي للبالد إلى 11500 ميغاواط

للطاقة املتجددة.
حجم الدعم املقدم ملركز أبحاث 

الطاقة املتجددة.

إشراك القطاع الخاص في أنشطة 
الكهرباء والماء

أهداف املشروع:
رفع كفاءة اخلدمة وحتس���ن 

األداء.
خفض تكلف���ة إنتاج الكهرباء 

واملاء.
إفساح املجال للقطاع اخلاص 
للمشاركة في مش���اريع الكهرباء 

واملاء.
اجلهات املشاركة:

وزارة الكهرباء واملاء.
مجلس الوزراء.

اخلطوات التنفيذية:
إعادة هيكل���ة وزارة الكهرباء 
وامل���اء وتقليص دوره���ا لتكون 
مسؤولة عن التخطيط والتنظيم 

بدءا من العام املقبل.
إنشاء مؤسسة عامة للكهرباء 
واملاء تعمل على أس���س جتارية 
وتقوم بتأسيس شركة )شركات( 
إلنتاج وتوزيع الكهرباء واملاء بدءا 

من العام املقبل.
املتطلبات التنفيذية:
متطلبات تشريعية

قانون إلنش���اء مؤسسة عامة 
العام  للكهرب���اء واملاء بدءا م���ن 

املقبل.
متطلبات مؤسسية

إعادة هيكل���ة وزارة الكهرباء 
واملاء بدءا من العام املقبل.

مؤشرات املتابعة:
نسبة اإلجناز في إنشاء املؤسسة 

العامة للكهرباء واملاء.

اجلهات املشاركة:
وزارة الكهرباء واملاء
اخلطوات التنفيذية:

التعاق���د م���ع معه���د الكويت 
لألبحاث العلمية وجامعة الكويت 
الدعم االستش���اري في  لتق���دمي 
املجاالت املرتبطة بأعمال الوزارة 

في 2011.
تنفي���ذ دراس���ة استش���ارية 
القوى  لتقيي���م محطات تولي���د 
املياه خالل  الكهربائية وتقطي���ر 

العام احلالي.
دراسات فنية لتحسن وتطوير 

خدمات املياه في 2012.
إنش���اء مرك���ز أبحاث  دع���م 
لتقنيات م���وارد املي���اه والطاقة 
اجلديدة واملتجددة خالل األعوام 

من 2013/2010.
تنفيذ مشروع جتريبي لتوليد 
الكهرباء وحتلية املياه باستخدام 

الطاقة املتجددة في 2013.
املتطلبات التنفيذية

متطلب���ات مالي���ة )باألل���ف 
دينار(

اخلدمات االستشارية والبحث 
والتطوير وتتكلف 11 ألف دينار.

تكاليف الدراسة الفنية لتحسن 
وتطوير خدمات املياه.

دراسة وتقييم احملطات.
مشروع جتريبي للطاقة املتجددة 

50 الف دينار.
دعم إنشاء مركز ابحاث الطاقة 

15 الف دينار.
مؤشرات املتابعة

نسبة اإلجناز في تنفيذ الدراسات 
االستشارية الالزمة لتقييم محطات 

القوى الكهربائية.
عدد الدراس���ات واالستشارات 

التي مت اجنازها.
نسبة إجناز املشروع التجريبي 

املتطلبات التنفيذية:
متطلبات مالية

دراسات عن مستويات التلوث 
الناجت عن محطات التوليد وأفضل 
السبل ملعاجلته واحلد منه 2000 

دينار.
إنش���اء مختبرات مائية 4000 

دينار.
مؤشرات املتابعة:

مدى خفض االنبعاثات الضارة 
للبيئة.

الش���رب  م���دى مطابقة مياه 
للمواصفات العاملية.

التشجيع على حسن استخدام 
الموارد الكهربائية والمياه

أهداف املشروع: 
رفع كفاءة النظ���ام الكهربائي 
واملائي من خالل االس���تفادة من 
اخلدم���ات االستش���ارية ونتائج 

األبحاث والدراسات العلمية.
حتديد مصادر الطاقة املتجددة 
املناسبة للكويت وافضل الطرق 
لالستفادة منها مبا يالئم املتطلبات 

احمللية.

احملافظ���ة عل���ى البيئ���ة من 
االنبعاث���ات الناجتة من محطات 
توليد الطاقة الكهربائية وتقطير 

املياه.
التأكد من مطابقة مياه الشرب 

املنتجة للمواصفات العاملية.
اجلهات املشاركة:

وزارة الكهرباء واملاء
اخلطوات التنفيذية:

إجراء دراس���ة عن مستويات 
التلوث الناجت عن محطات التوليد 
وأفضل السبل ملعاجلته واحلد منه 

خالل عامي 2012/2011.
الغاز الطبيعي  اس���تخدام 
النظيف في محطات  والوقود 
املياه  الكهرباء وتقطير  توليد 
اجلديدة لتخفيض مس���توى 
التل���وث الناجت ع���ن عمليات 
احلرق بدءا م���ن العام احلالي 

وحتى 2013.
إنشاء مختبرات حديثة لتحاليل 

املياه خالل عامي 2011 و2012.
الطاقة  تولي���د ج���زء م���ن 
الكهربائي���ة باس���تخدام الطاقة 

املتجددة بدءا من 2013.

الربط الكهربائي اخلليجي بداية من 
العام احلالي حتى 2013.

إنشاء خطوط اتصاالت بسعة 
100 ميجاباي���ت/ ثانية بن مركز 
الزور  الوطن���ي ومحطة  التحكم 
اجلنوبية بدءا م���ن العام احلالي 

وحتى 2013.
تالفي القصور في النظام احلالي 
للمراقبة والتحك���م الوطني غير 
املتوافق مع معدات وبرامج مركز 
حتكم الربط اخلليجي بالسعودية 
بدءا من العام احلالي حتى 2013.

املتطلبات التنفيذية:
متطلبات مالية )باأللف دينار(

إجمال���ي التكاليف  ملش���اريع 
املراقبة والتحكم والتوافق مع نظام 
الربط الكهربائي اخلليجي نحو 13 

ألف دينار.
مؤشرات املتابعة:

مدى التقدم في توافق الشبكة مع 
نظام الربط الكهربائي اخلليجي.

المحافظة على البيئة
 ومعالجة التلوث

أهداف املشروع:

إقرار قانون تأس����يس شركات 
مساهمة للكهرباء واملاء في 2012.

متطلبات مؤسسية
تأسيس شركة مس����اهمة في 

.2012
متطلبات استشارية

االستعانة مبكاتب استشارية 
خالل عامي 2011 و2012.

مؤشرات املتابعة:
عدد األنشطة التي مت تخصيصها 

سنويا.

تنفيذ مراحل مشروع ربط الشبكات 
الكهربائية

أه����داف املش����روع: التع����اون 
ن دول مجلس  االستراتيجي بي 
التعاون لتلبية احتياجات إحدى 
الدول في حال حدوث عجز مفاجئ 
في شبكتها الكهربائية أو التبادل 

التجاري للطاقة الكهربائية.
اجلهات املشاركة: وزارة الكهرباء 

واملاء.
اخلطوات التنفيذية: 

إنشاء نظام مراقبة وحتكم مبركز 
التحكم الوطني للربط مع مشروع 

بدءا من 2013.
املتطلبات التنفيذية:

متطلب����ات مالي����ة )باألل����ف 
دينار(

تكلفة مش����اريع احلكومة في 
تأسيس الش����ركات املساهمة 190 

ألف دينار.
متطلبات مؤسسية

تأسيس شركات مساهمة عامة 
بدءا من العام املقبل.

متطلبات استشارية
االستعانة مبكاتب استشارية 

بدءا من 2011.
مؤشرات املتابعة:

نس����بة اإلجناز في تأس����يس 
الشركات املساهمة.

التي متت  ع����دد املش����روعات 
.B.O.T �إتاحتها وفق أسلوب ال

إشراك القطاع الخاص في أنشطة 
قطاعي الكهرباء والماء

أهداف املشروع: حتويل ملكية 
اخلدمات العامة من الكهرباء واملاء 
للقطاع اخل����اص، وتقليل اإلنفاق 

احلكومي على محطات الطاقة
اجلهات املشاركة: وزارة الكهرباء 

واملاء.
اخلطوات التنفيذية:

تقييم جميع احملطات وتقدير 
ل����كل محطة  الرأس����مالية  القيمة 
حتى يتم اختيار احملطة املناسبة 
لتخصيصه����ا ب����ن عام����ي 2010 

و2011.
تخصيص إحدى احملطات القائمة 
وحتويلها الى شركة مساهمة عامة 

خالل عامي 2011 و2013
املتطلبات التنفيذية:
متطلبات تشريعية

إقرار قانون التخصيص من قبل 
مجلس األمة خالل عام 2011.

دارين العلي
علم����ت »األنباء« م����ن مصادر 
مطلعة ان الوحدة رقم 1 في محطة 
الصبية والت����ي تعطلت منذ عدة 
شهور عادت امس الى اخلدمة بقدرة 
280 ميغاواط لترفع اإلنتاج الكلي 
للبالد الى حوالي 11500 ميغاواط 
وهو معدل يعتبر مطمئنا بالنظر الى 
االستهالك اليومي احلالي مع ثبات 
درجات احلرارة ما دون 48 درجة 
مئوية. وفي إطار تطوير عمل وزارة 
الكهرباء واملاء وضعت الوزارة عددا 
من االستراتيجيات لتفعيل دورها 
في خطة التنمية وهي سياس����ات 
تطوير البنية التحتية التي حتوي 
عددا من املش����اريع املهمة لتوفير 
الطاقة الالزمة لتنفيذ مشاريع خطة 

التنمية، ومنها: 

إتاحة تنفيذ العديد من مشاريع 
الكهرباء والماء أمام القطاع الخاص

أهداف املشروع: مشاركة القطاع 
اخلاص في تقدمي اخلدمات العامة 
 B.O.T �للمواطنن، استخدام نظام ال
لتش����جيع القطاع اخلاص إلنشاء 
القطاع  ب����دال من  محطات جديدة 

العام.
اجلهات املشاركة: وزارة الكهرباء 
وامل����اء واجله����از الفني لدراس����ة 

املشروعات التنموية واملبادرات.
اخلطوات التنفيذية:

إتاحة محطة ذات دورة مشتركة 
)شمس����ية( بطاقة 280 ميغاواط 
للقطاع اخلاص وفق أس����لوب ال� 
B.O.T بدءا من 2013، إتاحة محطة 
)محطات( لتوليد الطاقة الكهربائية 
بطاقة 1.500 ميغاواط و100 مليون 
غالون إمبراطوري للقطاع اخلاص 
من خالل تأسيس شركة مساهمة 
الزور اجلنوبية(  املقترح  )املوقع 

د.بدر الشريعان

هناك عدة مشاريع لتطوير البنية التحتية 
وتوفير الطاقة الالزمة ملشاريع خطة التنمية 

ومنها: 1- زيادة انتاج الطاقة الكهربائية.
2- اتاح���ة تنفيذ العديد من مش���اريع 

الكهرباء واملاء امام القطاع اخلاص.
3- اش���راك القطاع اخلاص في انشطة 

قطاعي الكهرباء واملاء.
4- رفع انتاج محطات تقطير املياه.

5- تنفيذ مراحل مشروع ربط الشبكات 
الكهربائية بن دول مجلس التعاون.

6- احملافظة على البيئة.
7- االس���تعانة بأحدث التقنيات لتوليد 
الكهرباء وانتاج املياه وذلك من خالل استخدام 

بدائل الطاقة اجلديدة واملتجددة.
8- التشجيع على حسن استخدام املوارد 

الكهربائية واملياه.

سياسات تطوير البنية التحتية

عليه احل���ول وتنفقها وفق 
مصارفها الشرعية.

وب���ن ان الهيئ���ة ميكنها 
تسلم تبرعات احملسنن الكرام 
عب���ر »الكي. نت« كوس���يلة 
تكنولوجية حديثة لتس���لم 
التبرعات والتي يتم من خاللها 
خصم التبرع فورا من احلساب 
البنكي دون احلاجة الى حمل 
الى  مبالغ نقدي���ة وحتولها 

حسابات الهيئة.
وناش���د د.سليمان شمس 
الدين احملس���نن الكرام دعم 
مشاريع الهيئة وان يخصوها 
بصدقاتهم واحسانهم وزكواتهم 
ملا تتمتع به الهيئة من مكانة 
في االوساط العاملية واحمللية 
متكنها من أداء رسالتها بشكل 
فاعل وحسب ما هو مؤمول 

منها.

كل حالة حظها من الدراسة، 
الفتا الى ان الهيئة أنفقت ما 
يزيد على ال� 124 مليون دوالر 
طيلة ال� 14 عاما املاضية من 
حس���اب الزكاة على حاجات 
الناس من الفقراء واحملتاجن 
حول العالم، وأضاف ان الهيئة 
تستقبل كل أنواع التبرعات من 
احملسنن الكرام سواء الزكوات 
أو الصدق���ات أو الوقفي���ات 
لتعيد إنفاقها على احملتاجن 
حول العالم كل حسب حاجته 
الصحية، التعليمية والتنموية 

واالجتماعية.
وقال ان الهيئة تس���تقبل 
الزكوات من احملسنن الكرام 
في رمضان وطوال العام وفق 
ما حددته الشريعة االسالمية، 
حيث تبلغ قيمة الزكاة %2.5 
للمال الذي بلغ النصاب وحال 

املعادلة اخليرية  أهم اطراف 
التي تتعامل معها الهيئة التي 
بدورها تستقبل التبرعات من 
احملس���نن لتقوم بتوزيعها 
على احملتاجن بعد استيفاء 

عناء البحث عن مس���تحقيها 
من احملتاجن.

وأشار الى ان الهيئة تولي 
البحث عن احملتاجن أهمية 
كبيرة كون هذه العملية من 

قال مدير عام الهيئة اخليرية 
االسالمية العاملية د.سليمان 
شمس الدين ان الهيئة ماضية 
في حتقيق اهدافها فيما يخص 
متكن الفقراء وتعزيز قدراتهم 
الفقر واحلاجة،  في مواجهة 
وذلك ب���كل الط���رق املمكنة 
وضمن أفضل السبل املتبعة 
حول العالم. وأوضح ان الهيئة 
تولي عناية كبي���رة إلحياء 
فريضة الزكاة في املجتمع ملا 
لهذا الركن من أهمية بالغة في 
الدين االسالمي، حيث تشكل 
الزكاة الركن الثالث من أركان 
ديننا احلنيف، مبينا ان الهيئة 
تستقبل الزكوات من احملسنن 
الكرام على حس���ابها البنكي 
ف���ي بيت التموي���ل الكويتي 
ضمن سعيها للتسهيل على 
الكرام وكفايتهم  احملس���نن 

العيسى: أمانة األوقاف تسعى لترسيخ مبدأ 
الشراكة  مع مؤسسات المجتمع المدني

العام  األم���ن  وّق���ع نائ���ب 
الوقفي���ة باألمانة  للمص���ارف 
العامة لألوق���اف باإلنابة محمد 
العيسى ممثال عن األمانة العامة 
جتديد اتفاقية تعاون مع اجلمعية 
الثقافية االجتماعية النس���ائية 
ومثلتها أمن الصندوق للجمعية 
الثقافية د.سهال الفليج وبحضور 
مدير إدارة املصارف اخلاصة في 
األمانة مساعد الرخيص، ورئيس 
قس���م اخلدمات اخليرية سهام 
العلوي، باالضافة الى موظفة قسم 
اخلدمات اخليرية شمائل العتال، 
العشيات  وذلك لتنفيذ مصرف 

والذي يختص بتقدمي الطعام من مأكل ومشرب الى 
احملتاجن من فقراء ومساكن طوال العام.

وأكد نائب األمن العام للمصارف الوقفية باإلنابة 
محمد العيس���ى ان األمانة العام���ة لألوقاف لديها 
أموال اشترط أصحابها صرف ريعها على مصرف 
العشيات، وسعيا منها لتنسيق اجلهود مع املؤسسات 

اخليرية لتنفيذ شروط الواقفن 
س���تقدم األمانة العامة لألوقاف 
مبوج���ب هذه االتفاقي���ة مبلغا 
وق���دره 20 ألف دينار للجمعية 
النسائية نظير قيامها  الثقافية 
بتنفيذ شروط الواقفن ما يخص 

مصرف العشيات.
وخت���م العيس���ى بالقول ان 
ترسيخ مبدأ الشراكة مع مؤسسات 
املدن���ي ومنظماته مبا  املجتمع 
يحقق األهداف التنموية في البالد 
وما يتم توجيهه من ريع األوقاف 
لصال���ح دعم جهود التنمية مبا 
يلبي االحتياج���ات االجتماعية 
يأتي استكماال ملا تنفذه األمانة من أنشطة وبرامج 
وقفي���ة من خالل منظومة الصناديق واملش���اريع 
الوقفية التي أنشأتها األمانة مبفردها أو بالتعاون 
مع اجلهات الرسمية واألهلية بغية النهوض برسالة 
األمانة والتي تتلخص في تنمية املجتمع وتلبية 

احتياجاته املختلفة.

وّقعت اتفاقية مع الجمعية النسائية لتنفيذ مصرف العشيات بمبلغ 20 ألف دينار

محمد العيسى

الهيئة الخيرية: نستقبل جميع التبرعات 
إلنفاقها على المحتاجين حول العالم

أنفقت أكثر من 124 مليون دوالر على مصارف الزكاة خالل 14 عامًا

د.سليمان شمس الدين شعار الهيئة اخليرية


