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سامح عبدالحفيظ
التجمع  استقبل عضو 
النائ����ب د.علي  الس����لفي 
أهالي  العمير املهنئني من 
الدائرة ال� 3 مبناسبة شهر 
املبارك وذلك في  رمضان 
ديوان����ه بقرطب����ة، حضر 
أهالي  حف����ل االس����تقبال 
الدائرة وبعض الشخصيات 
السياسية وبعض النواب 

والنواب السابقني.
وهنأ د.العمير صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح 
العهد  األحمد وسمو ولي 
الشيخ نواف األحمد وسمو 
رئيس الوزراء الشيخ ناصر 
العربية  احملمد واألمت����ني 
واإلس����امية بحلول شهر 
املب����ارك، متمنيا  رمضان 
ان يدمي اهلل على الكويت 
نعمة األمن واألمان في ظل 
القيادة احلكيمة لصاحب 

السمو األمير.

قررت جلنة ش���ؤون املرأة البرملانية خ���ال اجتماعها أمس 
استعجال اللجنتني االسكانية واملالية البرملانيتني اجناز تقاريرهما 
بشأن الرعاية السكنية للمرأة والصندوق االسكاني، والتأمينات 

االجتماعية.
وذكرت رئيسة اللجنة النائبة د.معصومة املبارك في تصريح 
الى الصحافيني عقب االجتماع، ان اللجنة تأسف لعدم ورود أي 
مقترحات جديدة على ما أقره املجلس باملداولة االولى فقط في دور 
االنعقاد الفائت، السيما ما يخص اخلدمة املدنية وإقامة االجانب، 
مشيرة الى ان اللجنة ستنتظر حتى نهاية العطلة البرملانية، واذا 
لم يصلها شيء، فسيتم التصويت باملداولة الثانية على التقرير 

نفسه الذي أقره املجلس باملداولة االولى فقط.
وفيم���ا يخص الرعاية الصحية والرعاي���ة التعليمية ألبناء 
الكويتية، أوضحت املبارك انه سيتم التقدم باقتراحات جديدة 
حول هذين املوضوعني، خصوصا ان املجلس رفض هذه املقترحات 
ف���ي دور االنعقاد املاضي، الفتة ال���ى ان »اللجنة« ثمنت موقف 
وقرار وزير الداخلية الشيخ جابر اخلالد بكفالة الكويتية أبناءها 

وزوجها دون اشتراط السن.

)محمد ماهر(مبارك عليكم الشهرد.علي العمير مستقبال أحد املهنئني

جانب من احلضور للتهنئة

د. روال دشتي ود. معصومة املبارك ود. سلوى اجلسار خالل االجتماع

مبارك اخلرينج

جاسم اخلرافي

يستقبل النائب د.حسن جوهر 
املهنئني مبناسبة شهر رمضان 
املبارك يوم غد الثاثاء املوافق 
الس���اعة 8  2010/8/17 في متام 
مس���اء بديوانه في بيان 1 � ش1 

� منزل 18.

يستقبل النائب السابق وامني عام 
احلركة الدستورية االسامية »حدس« 
د.ناصر الصانع رواد ديوانه واملهنئني 
بقدوم شهر رمضان الكرمي مساء غد 
الثاثاء بديوان الصانع بالروضة قطعة 

3 � شارع 38 � منزل 28.

جوهر يستقبل المهنئين 
بديوانه في بيان

الصانع يستقبل المهنئين 
بشهر رمضان غدًا الثالثاء

- 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 ال�ســاد�س

يعترب الق�ضر الأحمر اأحد اأهم املعامل التاريخية واحل�ضارية بدولة الكويت.

- يف عهد من من �ضيوخ الكويت بني هذا الق�ضر ؟ 

- اأين يقع هذا الق�ضر ؟ 

- ما م�ضاحته ؟ 

- كم عدد غرفه ؟ 

�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

اأركان الوقف تعني األ يكون الوقف وقفًا اإل بوجود اأمور هي :

يف ال�سيغة املن�سئة للوقف 

ال�سوؤال الثاين

ال�سوؤال الأول

❏

❏

❏

❏
❏
❏
❏
❏

1- ال�سيغة املن�سئة له - الوقف - العني املوقوفة - املوقوف عليه

2- ال�سيغة - الواقف

3- الواقف واملوقوف عليه

1- ي�سرتط يف ال�سيغة اللغة العربية الف�سحى

2- ال�سيغة تتحقق بالعمل اأي�سًا كمن بنى بناء على طراز ما تبنى به م�ساجد

3- ي�سح الوقف حتى لو �سرط اأو علقت �سحته على اأمر م�ستقبلي جمهول

4- ي�سح الوقف حتى لو وقته مبدة حمدودة كع�سر �سنوات مثاًل

5- يبطل الوقف اإذا ح�سر الواقف منفعته على نف�سه

امل�سابقة   ال�ساد�سة 
اخرت الإجابة ال�صحيحة:

العمير التقى المهنئين من أهالي الدائرة الـ 3:
نأمل أن يديم اهلل على وطننا األمن واألمان 

»المرأة« تستعجل »اإلسكانية« إنجاز تقاريرها عن الصندوق اإلسكاني والتأمينات

هنأ القيادة السياسية بحلول الشهر الفضيل

الخنفور: ما حقيقة عدم استغالل
 مؤسسة الموانئ ألراضيها منذ أكثر من 20 عامًا؟

أبورمية يسأل الهارون والشمالي والبصيري 
عن مخالفات لغرفة التجارة 

الخرينج: ما استعدادات الحكومة
في حال توجيه ضربة عسكرية إليران؟

الخرافي هنأ نظراءه في الكونغو 
وليشتنشتاين باألعياد الوطنية

وجه النائب مبارك اخلرينج س���ؤاال لسمو رئيس مجلس 
الوزراء الش���يخ ناصر احملمد جاء فيه: على ضوء ما تناقلته 
وكاالت االنب���اء واخبار الصحف احمللية العربية والعاملية عن 
استعدادات جارية لضربة عس���كرية للجارة جمهورية ايران 

االسامية.
ما االستعدادات التي قامت بها احلكومة جتاه مثل هذا احلدث 
في حالة وقوعه من الناحية االمنية واالقتصادية والدفاعية؟

بعث رئي���س مج����لس االم����ة جاس���م اخلرافي ببرقيات 
تهنئة الى كل من رئي����س املجلس الوطني جوس���تني كومبا 
ورئيس مج���لس الشيوخ اندريه اوب����امي اتو في جمه����ورية 

الك���ونغو.
 ورئيس البرملان في ام���ارة ليشتنش���تاين آرثر بونهارت 

وذلك مبناسبة االعياد الوطنية لبادهم.
متمنيا لبلدانهم وشعوبهم الصديقة املزيد من التقدم.

وجه النائب سعد اخلنفور 
مجموعة من االسئلة الى وزير 
الدولة  املواص���ات ووزي���ر 
لشؤون مجلس االمة د.محمد 
البصي���ري ح���ول ع���دد من 
املواضيع في املؤسسة العامة 
للموانئ. وجاءت األسئلة على 

النحو التالي:
ما حقيقة عدم اس���تغال 
املوان���ئ الراضيه���ا منذ اكثر 
من 20 عام���ا؟ وما وضع تلك 
االراض���ي حاليا؟ ومل���اذا لم 
تطرح في مزايدة عامة لضمان 

استفادة الدولة من اعلى االسعار كما هو معمول 
به في جمي���ع املناقصات واملزايدات التي تعود 

للدولة؟
وهل سمحت املوانئ للمقاول ببناء مخازن على 
اراضيها التي يجب ان تستخدم الغراض املناولة 
ولي���س للتخزين دون الرجوع للوائح وقوانني 
املوانئ املعمول بها مبس���احة 20 ألف متر مربع 
لكل مخزن؟ وهل املؤسس���ة ومسؤولوها على 
علم باملخالفات  اجلس���يمة التي تقوم بها تلك 
الش���ركة في نواحي األمن والسامة التي يجب 
اتباعها داخل تلك املوانئ؟ وما اجلهة املسؤولة 
عن منح التصاري���ح؟ برجاء موافاتي بالرد مع 

املستندات الدالة على االجابة.
وملاذا اختارت ان جتدد عقود تلك الشركات 
بأثر رجعي دون الرجوع لقانون الدولة السيما 

قانون ال� »B.O.T« ولصالح من مت كل ذلك؟
ولقد خاطبت املؤسسة العامة للموانئ مجلس 

ال���وزراء بطل���ب خلصخصة 
املوان���ئ في وقت س���ابق، ما 
اخلطوات الت���ي متت في هذا 
الشأن؟ وملاذا لم يعلن عن هذا 
التوجه رسميا حتى اآلن؟ وما 
االجراءات التي اتخذت حاليا في 
هذا اخلصوص؟ ومتى سيتم 
االعان ع���ن املزايدة اخلاصة 

بخصخصة املوانئ؟
وما حقيقة ما تردد عن رفض 
املؤسسة العامة للموانئ اعطاء 
تراخيص لعدد من الشركات 
احمللية للعمل كمقاول مناولة؟ 
وهل صحي���ح ان العذر هو ع���دم توافر اراض 
لتلك الش���ركات؟ واذا كانت االجابة بنعم، ذهل 
صحيح ال توجد اراض فضاء؟ وفي اي االغراض 
تس���تعمل اراضي املوانئ؟ وما اسماء الشركات 
التي تستعملها وحتت اي سند قانوني اعطيت 

هذه االراضي لنفس املقاولني؟
وم���ا احجام االراضي املمنوحة لكل ش���ركة 
تعمل كمقاول مناولة في املوانئ؟ وملاذا تتفاوت 
املساحات واملنش���آت املمنوحة لبعض مقاولي 
املناولة رغم ثبات رس���وم االستغال السنوي 

في كل ميناء؟
وس���أل اخلنفور: ما حقيقة استمرار اعضاء 
مجلس ادارة املؤسس���ة العام���ة للموانئ الذين 
يشغلون مناصب ادارية في شركات خاصة لها 
تعامات مباشرة مع مختلف املوانئ الكويتية في 
مناصبهم حتى تاريخ السؤال؟ وما اسماؤهم؟ 

وكيف مت اختيارهم لهذه املناصب

وج����ه النائ����ب د.ضيف اهلل 
أبورمية س����ؤاال لوزير التجارة 
والصناعة احمد الهارون جاء فيه: 
منى الى علمي ان الهيئة العامة 
للصناعة ق����د قامت بتخصيص 
التجارة  قسائم صناعية لغرفة 
الت����ي قامت بدورها  والصناعة 
بتوزيعها على بعض الشركات 
واملؤسسات واالفراد في حني ان 
الطلبات  هناك عددا كبيرا م����ن 
لتخصيص قسائم صناعية من 
عدد كبير من الشركات واملؤسسات 
الوطنية التي تقدمت بها للهيئة 

العامة للصناعة منذ عدة سنوات ومتت املوافقة على 
تلك الطلبات وفتحت لها ملفات واعطت تراخيص 
مؤقتة حلني تس����لم القسائم التي لم تخصص لهم 

حتى اآلن. ارجو افادتي مبا يلي:
هل مت توزيع قسائم صناعية خال الست سنوات 

املاضية؟
ارجو تزويدي بقائمة تش����مل القسائم املوزعة 
واس����ماء الشركات واملؤسس����ات واالفراد الذين مت 
التخصيص لهم وتاريخ التخصيص ومساحة كل 
قسيمة وموقعها ونشاطها، كل على حدة، مع توضيح 

تاريخ تقدمي الطلب واسباب التخصيص.
وه����ل مت تخصيص قس����ائم لغرف����ة التجارة 
والصناعة؟ وما السند القانوني لصرف تلك القسائم 

لغرفة التجارة والصناعة؟
واذا كانت االجابة بنعم، ارجو تزويدي بكشف 
يشمل عدد تلك القسائم ومساحة كل قسيمة وموقعها 
والنشاط الذي خصصت من اجله تلك القسائم لغرفة 
التجارة، مع تزويدي بصورة من كتب التخصيص 

والعقود املبرمة مع غرفة التجارة والصناعة.
وهل قامت غرفة التج����ارة والصناعة بالتنازل 
عن تلك القس����ائم وتخصيصها لبعض املؤسسات 
والش����ركات واالفراد؟ ارجو تزويدي بكشف يشمل 
اسماء هذه الشركات واملؤسسات واالفراد ومساحة كل 
قسيمة وموقعها وتاريخ التنازل عنها، وايضا ارجو 
تزويدي بصور من كتب التنازل من قبل غرفة التجارة 
والصناعة لصالح تلك الشركات واملؤسسات واالفراد 

وصور من العقود املبرمة مع تلك اجلهات.
كما وجه بورمية س����ؤاال لوزير املالية مصطفى 

الشمالي جاء فيه: ارجوا افادتي مبا 
يلي: هل هناك تعاقدات بني وزارة 
املالية وغرف����ة جتارة وصناعة 
الكويت الستغال جزء من مباني 

مجمع الوزارات كفرع للغرفة؟
وما القيمة االيجارية لهذا املبنى 
شهريا؟ ارجو ارفاق صورة من 
الغرفة ووزارة  العقد املبرم بني 

املالية.
واذا كان اجلواب بالنفي، فكيف 
استطاعت الغرفة ان تستولي على 
هذه املباني دون تعاقد مع وزارة 
املالية؟ وما اجلهة احلكومية التي 

سهلت لها ذلك؟
وهل هناك تعاقدات اخرى جلهات غير حكومية 
مع وزارة املالية الستغال مبان او اراض فضاء داخل 
مجم����ع الوزارات؟ ارجو ارف����اق صورة من العقود 
املبرمة مع هذه اجلهات، وما االيجار الشهري لهذه 

التعاقدات، كل تعاقد على حدة؟
كما سأل الشمالي ايضا: منى الى علمى ان هناك 
مخالفات كبيرة في نس����ب البناء وعدد االدوار في 

مبنى غرفة جتارة وصناعة الكويت.
ارجو افادتي مبا يلي: ما احلدود املس����موح بها 
للبناء على االرض املخصصة لغرفة جتارة وصناعة 
الكوي����ت؟ وهل هناك مخالفات مت����ت بزيادة ادوار 
متعددة وزيادة نس����ب البناء املسموح بها من قبل 
بلدية الكوي����ت؟ ارجو ارفاق كتاب البلدية اخلاص 
بتخصي����ص االرض واالش����تراطات التي وضعتها 

ملساحات البناء.
وارجو تزويدي بصورة من العقد املبرم بني وزارة 
املالية وغرفة جتارة وصناعة الكويت الس����تغال 

االرض املقام عليها مبنى الغرفة حاليا.
ووجه بورمية سؤاال لوزير املواصات د.محمد 
البصيري جاء فيه: يش����تكي كثير من املستوردين 
الكويتيني من اشتراط االدارة العامة للجمارك حصولهم 

على شهادة انتساب لغرفة التجارة والصناعة.
أرجو افادتي عما يلي: هل يشترط لدخول البضائع 
املستوردة من اخلارج من قبل الشركات واملؤسسات 
الكويتية احلصول على اعتماد توقيع من غرفة جتارة 

وصناعة الكويت وشهادة انتساب لها؟

سعد اخلنفور

د.ضيف اهلل أبورمية


