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)SMS( بيت الزكاة يطرح مشروع التبرع من خالل الرسائل النصية
الخدمة تم تفعيلها منذ أكثر من 3 سنوات

صرح مراقب التس���ويق في 
بيت ال���زكاة نايف اجليماز بأن 
البيت يواصل إجنازاته اخلاصة 
بجمع التبرعات لصالح مستحقيها 
واجناز املشاريع اخليرية من خالل 
قنواته التحصيلية املختلفة منها 
 )sms( خدمة الرس���ائل النصية
التي مت تفعيله���ا منذ أكثر من 
3 سنوات بالتعاون مع شركتي 
زين وڤيڤا لالتصاالت لرغبة بيت 
الزكاة في االستفادة من التقنيات 
االتصالية عبر الهاتف النقال في 
دعم خدمات بيت الزكاة وتوفير 
املمكنة للراغبني في  السبل  كل 
التبرع بأيس���ر الط���رق في أي 
وقت وعلى مدار 24 ساعة دون 
العناء للذهاب لألماكن املخصصة 
للتبرع، الى جانب انها تستقطب 

الش���باب  ش���ريحة كبيرة من 
وصغار السن أيضا للمساهمة 
في املشاريع اخليرية والتنموية 

التي يقوم بتنفيذها البيت.
واضاف اجليم���از انه ميكن 
الكرام اس���تخدام  للمتبرع���ني 
هذه اخلدمة عبر ارسال رسالة 
على الرقم 99991 ملشتركي زين 
أو إرس���الها على الرقم 55244 
ملشتركي ڤيڤا، الفتا الى ان اخلدمة 
قام باستحداثها بيت الزكاة منذ 
3 س���نوات حينما قام باالتفاق 
مع شركة زين على ادخال هذه 

اخلدمة.
وأكد ان ه���ذه اخلدمة تتيح 
للجمه���ور حري���ة اختيار نوع 
أو  التبرع س���واء كان صدقات 
زكاة أو تبرع���ا لدعم مش���اريع 

البيت املختلفة واملوجهة لس���د 
احتياجات الفئات املستحقة لهذه 
األموال مثل كفالة األيتام، دعم 
طالب العلم، والئم إفطار ش���هر 

رمضان، اإلغاثة وغيرها، مشيرا 
الى امكانية املساهمة في املشاريع 
التنموية خارج الكويت مثل بناء 
املساجد، مساكن الفقراء، املراكز 
الصحية وحفر اآلبار، كما ميكن 
التبرع للمشاريع املوسمية مثل 
مش���روع حقيبة الطالب، زكاة 

الفطر، األضاحي.
واوضح اجليماز انه الستخدام 
خدمة التبرع بالرسائل القصيرة 
يقوم املتبرع باختيار رمز أحد 
باللغة  ال���زكاة  مش���اريع بيت 
العربي���ة أو اإلجنليزية يتبعه 
مسافة ثم يحدد املبلغ الذي يرغب 
في التبرع به )دينار واحد – 5 
دنانير – 10 دنانير – 20 دينارا(، 
وبعدها يرسل الرسالة الى الرقم 
99991 ملشتركي زين أو 55244 

ملشتركي ڤيڤا، يعقبها رد بيت 
الزكاة برس���الة شكر عند قبول 
عملية التبرع ورسالة اعتذار عند 

عدم قبولها.
وتوج���ه مراقب التس���ويق 
بالنيابة عن بيت الزكاة بالشكر 
والتقدير للمتبرعني واحملسنني 
أياديهم  الذين ج���ادت  الك���رام 
البيض���اء بالعطاء اجلزيل لهذا 
املش���روع الكبير، والى شركتي 
»زين« و»ڤيڤا« تقديرا لدورهما 
املتمي���ز ف���ي مس���اندة العمل 
اخليري عامة ومش���اريع بيت 
ال���زكاة اخليرية بصفة خاصة، 
املتواصلة في دعم  وجلهودهما 
رسالته السامية، خدمة للمجتمع 
احمللي وللفئ���ات احملتاجة في 

العالم.

»تجمع المهارات« يقيم معرض »فكرة« لمستلزمات رمضان 18 الجاري
هنأ امني عام جتمع املهارات الكويتية )متك( 
كامل الهندال، االمة االسالمية والشعب الكويتي 
والقيادة السياسية ممثلة بصاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد قائد نهضتنا وسمو ولي 

عهده االمين وسمو رئيس مجلس الوزراء.
وقال الهندال ان حلول شهر رمضان الكرمي هو 
فرصة ليقترب العبد من ربه وهو شهر املغفرة 
ونزول القرآن الكرمي، وناشد الهندال الصائمني 
ان يلتزموا ح���دود اهلل وان يتواصلوا في هذا 

الش���هر الفضيل. ومن ابرز انشطة التجمع في 
ش���هر رمضان الكرمي تنظيم معرض للمهارات 
الكويتي���ة في فندق بالزا اثينييه مبنطقة بنيد 
القار، حيث يقام معرض »فكرة« ملس���تلزمات 
القرقيعان ورمضان حتت رعاية وحضور الشيخ 
دعيج اخلليفة ومجموعة من الشخصيات الفنية 
واالعالمية والش���عبية ويحتوي املعرض على 
منتجات صنعت بأيد وأفكار كويتية ماهرة مثل 
»القرقيعان ومالبسه � وأجمل التصاميم للمالبس � 

واملأكوالت � واالكسسوارات � واخللطات � والعطور 
..الخ« وعليه ق���ام جتمع املهارات بدعم تنظيم 
املعرض وعرض تلك املنتج���ات املميزة والتي 
يعرض بعضها الول مرة للمجتمع تشجيعا من 
التجمع لدعم املهارات الشبابية الكويتية. ويأتي 
مشروع تنظيم املعرض الذي ينطلق 18 اجلاري 
ويستمر حتى نهاية شهر رمضان الكرمي ضمن 
احلملة الوطنية لدعم املهارات الكويتية وتنميتها 

التي اطلقها التجمع حتت شعار »شجعوهم«.

نايف اجليماز

مصدر مسؤول في »الدفاع« يؤكد عدم تخصيصها لتعزيز الدفاعات الجوية ضد إيران

الكويت تعقد صفقة مع الواليات المتحدة لشراء 209 صواريخ باتريوت - تي االعتراضية قريباً
عبدالهادي العجمي ورويترز

كشف مصدر مسؤول في وزارة الدفاع ل� »األنباء« 
عن أن الكويت ستعقد صفقة شراء صواريخ باتريوت 
املتطورة مع الواليات املتحدة األميركية خالل األسابيع 
القليلة املقبل����ة بقيمة تصل إل����ى 260 مليون دينار 

تقريبًا.
ونفى املصدر أن تكون هذه الصواريخ مخصصة 
لتعزيز الدفاعات اجلوية ضد إيران وشدد املصدر على 

أن الكويت ال تش����كك في نوايا إي����ران أبدا فهي جارة 
صديقة ومس����لمة، لكن من حق اي دولة في العالم ان 
تع����زز منظومتها الدفاعية بني احلني واآلخر وهذا مع 
فعلته الكويت. ه����ذا وأبلغت إدارة الرئيس األميركي 
باراك أوباما الكونغرس األربعاء املاضي اعتزامها بيع 
الكويت أحدث نسخة من صاروخ باتريوت االعتراضي 
من أجل تعزيز شبكة الدفاعات املتكاملة الرامية إلحباط 
ما تعتبره الواليات املتحدة تهديدا صاروخيا إيرانيا. 

وقالت وكالة التعاون األمني الدفاعي التابعة لوزارة 
الدفاع األميركية )الپنتاغون( في إخطار للكونغرس إن 
الكويت تسعى للحصول على 209 صواريخ موجهة من 
طراز باتريوت-تي االعتراضية في صفقة تصل قيمتها 
إلى 900 مليون دوالر. وأفاد اإلخطار بأن »الكويت حتتاج 
لهذه الصواريخ ملواجهة تهديدات راهنة ومستقبلية 
من أس����لحة جو � ارض معادي����ة«. وتابع: ان الكويت 
ستس����تخدم قدراتها املعززة كق����وة ردع في مواجهة 

التهديدات االقليمية ولتعزيز دفاعاتها الداخلية. وصمم 
ص����اروخ باتريوت-تي العتراض عدد من الصواريخ 
املعادية والتهديدات اجلوية منه����ا الصواريخ ذاتية 
الدفع التي ميكن أن حتمل رؤوسا كيماوية أو نووية 
أو بيولوجية. ويشترط القانون وجود إخطار البيع 
املزمع ولكنه ال يعني أن البيع مت. وأمام الكونغرس 30 
يوما ملراجعة الصفقة املقترحة. وتابع اإلخطار أن هذه 
الصفقة لن تغير التوازن العسكري في املنطقة. وقال 

كينيث كاتس����مان اخلبير في شؤون الشرق األوسط 
في مركز بح����وث تابع للكونغ����رس إن عملية البيع 
املقترحة تأتي في إطار مساع أميركية الحتواء النفوذ 
العسكري اإليراني املتنامي »والتحضير الحتمال امتالك 
إي����ران لقدرة نووية«. وتقول وزارة الدفاع األميركية 
إن املتعاقد الرئيسي في صفقة الصواريخ املزمعة هو 
شركة رايثيوم ومقرها والثام بوالية ماسيتوتس وهي 

أكبر شركة لصناعة الصواريخ في العالم.

كامل الهندال

- 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

كــــــــوبون اليــــــوم الثالث

كــــــــوبون اليــــــوم الأول

�شعب  لهو  احلب  من  الهائل  الفي�ض  بهذا  ينب�ض  �شعبا  اإن 

عظيم، اإن �شعبا اأوتي هذا الر�شيد من الوفاء لن ي�شعف اأبدا 

اأو يذل اأبدا، واإن �شعبا ميلك هذه القدرة على العطاء لقادر 

على �شنع املعجزات.

- من قائل هذه الكلمات ؟  

- وما املنا�شبة ؟  

تتقدم ب�سادق العزاء واملوا�ساة من الزميل

�سمري حلمي رزق

لـــوفـــــاة املغفـــور لــه باإذن اهلل تعاىل

والـــــــده

تغمد اهلل الفقيد بوا�سع رحمته واأ�سكنه ف�سيح جناته

واألهم اآله وذويه ال�سرب وال�سلوان

�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

ما حكم الوقف ؟

اإخرت العبارة ال�سحيحة مما يلي :

ال�سوؤال الثاين

ال�سوؤال الأول

❏

❏

❏

❏

❏

❏

1- واجب �سرعًا

2- م�ستحب �سرعًا

3- مباح �سرعًا لي�ص واجبًا ولي�ص م�ستحبًا

1- يف الأ�سل اإذا اأوقف امل�سلم �سيئًا زال ملكه عنه فل يباع ول ي�سرتى ول يوهب ول يورث

2- اإذا اأوقف امل�سلم �سيئًا بقيت ملكيته عليه وي�ستطيع بيعه ويوهبه ويورثه لورثته

3- اإذا اأوقف امل�سلم �سيئًا زالت ملكيته عنه وحتولت امللكية لورثته من بعده

امل�سابقة الثالثــة

»الكهرباء«: إضافة 2000 ميغاواط إلى الشبكة العام المقبل 
قادرة على تغطية متطلبات التنمية

دارين العلي
تأكيدا ملا أعلن���ه نائب رئيس مجلس 
الوزراء للشؤون االقتصادية ووزير الدولة 
لشؤون التنمية واإلسكان الشيخ أحمد الفهد 
عن »األخذ بعني االعتبار جميع متطلبات 
الطاقة للمشاريع اإلمنائية املقبلة«، أعلنت 
مصادر مسؤولة في وزارة الكهرباء واملاء 
عزم الوزارة إضاف���ة 2000 ميغاواط الى 
الشبكة الكهربائية بحلول العام املقبل عن 
طريق إدخال 1200 ميغاواط من مشروع 
تعزيز محطة الصبية و560 ميغاواط من 
الزور اجلنوبية س���تتم إضافتها  محطة 

بع���د االنتهاء من عملية تركيب املفاعالت 
املتوالية املتوق���ع االنتهاء منها مع نهاية 
العام احلالي، اضاف���ة الى 240 ميغاواط 
ستتم إضافتها بعد حتويل بعض توربينات 
محطة ال���زور اجلنوبية الى نظام الدورة 
املزدوجة ضمن املشروع البيئي املتكامل 
الذي تس���عى الوزارة الى تنفيذه لتقليل 

انبعاثات احملطات الضارة.
ولفتت املصادر الى ان اضافة ال� 2000 
ميغاواط الى الشبكة العام املقبل ستكون 
كافية لتلبية مش���اريع الدولة التنموية، 
مشيرة الى ان اإلحصائيات تبني ان الطاقة 

املطلوب إضافتها سنويا ملعدل إنتاج الطاقة 
اإلجمالي يجب ان تقدر بحوالي 8% ملواكبة 
الزيادة السكانية والتوسعات العمرانية.

من جهة اخرى، بدأت عدة شركات محلية 
وعاملية بتقدمي عروضها لوزارة الكهرباء 
واملاء وعرض من���اذج جتاربها في مجال 
استخدامات الطاقة املتجددة بعد ان ارتأت 
جدية الوزارة في االستفادة من تقنيات هذه 
الطاقة التي يعلق عليها اصحاب االختصاص 

آماال عريضة.
ولهذه الغاية مت تركيب منوذج مصغر 
خللية وحدة طاقة شمسية في بهو الوزارة 

اخلارجي كانت تقدمت بها إحدى الشركات 
لع���رض جتربتها في ه���ذا املجال متهيدا 
لتعميمه���ا ومن ث���م تطبيقها على جميع 

املباني احلكومية.
وفي سياق آخر، أش���ارت مصادر في 
ال���وزارة الى ان احلمل���ة التوعوية التي 
تنوي الوزارة تنفيذها س���تتم وفق نظام 
املناقصة وليس وفق رغبة الوزارة التي 
كانت تنوي تنفيذها وفق نظام املمارسة 
اختصارا إلجراءات الدورة املستندية وروتني 
أعمال املناقصات، متوقعة ان يتم البدء في 

تنفيذها عقب عيد الفطر املبارك.

عن طريق إدخال 1200 من مشروع محطة الصبية و800 من محطة الزور الجنوبية

الدعي افتتح مبنى خدمة الحرس الوطني 
بعد تجديده في الرئاسة العامة

تطوير المركز لخدمة منتسبي الحرس بالتنسيق مع وزارة الداخلية

جولة في مبنى خدمة احلرس الوطني

اللواء ناصر الدعي يتفقد املبنى

حت���ت رعاية وحضور وكي���ل احلرس الوطني 
اللواء ناصر الدعي افتتح في الرئاسة العامة للحرس 
الوطني مبن���ى مركز خدمة احلرس الوطني التابع 

لوزارة الداخلية بعد جتديده وتطويره.
وأكد وكيل احلرس الوطن���ي خالل االفتتاح ان 
تطوير وجتديد مبنى مركز خدمة احلرس الوطني بعد 
تدشينه عام 2008، جاء انطالقا من توجيهات قيادة 
احلرس الوطني بقيادة سمو رئيس احلرس الوطني 
الشيخ سالم العلي ونائب رئيس احلرس الوطني 
الشيخ مشعل األحمد وحرصهما على توسعة املركز 

وتزويده باألجهزة والكوادر البشرية، مشيدا بالتنسيق 
والتعاون مع وزارة الداخلية وتقديرها ملنتس���بي 
احلرس الوطني وحرصها عل���ى إجناز معامالتهم 
املتعلقة باملرور والهجرة واجلنسية واجلوازات بكل 
يس���ر ومرونة، ما يعكس روح التنسيق والتعاون 

املشترك بني احلرس الوطني ووزارة الداخلية.
حضر حفل االفتتاح نائب وكيل احلرس الوطني 
العميد الركن زايد ناصر ومس���اعد مدير عام مراكز 
اخلدمة بوزارة الداخلية العميد صالح الورع وكبار 

القادة والضباط باحلرس الوطني.


