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مكتب المرأة في »حدس«
يقيم لقاء رمضانيًا للنساء غدًا

اعلنت مسؤولة العالقات العامة مبكتب املرأة 
في احلركة الدستورية االسالمية فاطمة البداح في 
تصريح صحافي، ان املكتب سيقيم لقاءه الرمضاني 
للنساء جريا على عادته السنوية، وذلك في الساعــة 
التاسعــة مــن مساء السبت املوافـــق 21 اغسطس 
في ديوان الشايجي مبنطقــة مشــــرف: قطعــــة 

6، شـــارع 8، منــزل 21. 
واكدت البداح ان إقامــــة هــــذا اللقــــاء نابعــــة 
مـــن حرص احلركــــة الدستوريــــة االسالميــــة 
علـــى التواصـــل مـــع االخـــوات الفاضـــالت من 

مختــلــف الشرائح والتوجهات..
واشارت الى أن الدعوة عامة ومفتوحة جلميع 

النساء والفتيات.
واضافت مســـؤولة العالقات العامة في مكتب 
املرأة باحلركة ان االمســـية الرمضانية ستشمل 
لقـــاء مع النائب د.جمعــــــان احلربـــش عضـــو 

مجلــس االمـــة.
وذلك في حوار عام عن مختلف القضايا خصوصا 
التي تستحوذ على االهتمام النسائي، مجددة دعوتها 

جلميع النساء والفتيات للمشاركة واحلضور.

- 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 العا�ســر

�أ- 25 يونيو 2005.

ب- 27 يوليو 2006.

جـ- 5 �أكتوبر 2007.

بالإحرت�ف يف  �لقانون �خلا�ص  �لأمة  �أقر جمل�ص  متى 

جمال �لريا�ضة لأول مرة يف تاريخ �لكويت ؟

�ختار �لإجابة �ل�ضحيحة من بني �لأجوبة �لثالثة:

تتقدم ب�سادق العزاء واملوا�ساة اإىل الزميل

حممد �ل�سيد �سيد �أحمد

لـــوفـــــاة املغفـــور لــها باإذن اهلل تعاىل

و�لـــدتــه

تغمد اهلل الفقيدة بوا�سع رحمته واأ�سكنها ف�سيح جناته

واألهم اآلها وذويها 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

�سع علمة )3( اأمام العبارة ال�سحيحة

❏

❏

❏

❏

الأ�سل انه اإذا مت الوقف فال يجوز للواقف ول لغريه التبديل والتغيري يف املوقوف عليه  -1

ـــــــف �ســـواء بح�ســـ�ص  ـــــــي تكــــويــــن الوقـــــ ـــــــرك �سخـــ�ـــــــص واحـــــــد اأو اأكــــثـــر فـــــ ـــــــوز اأن ي�ستــــ يجــــــ  -2

نقديـــــة اأو عينية

ل يجوز للواقف اأن  يعني متوليًا ي�سرف على �سوؤون الوقف  -3

ل ي�ســـــــرتط يف املتويل على الوقف اأن يكون عاقاًل بالغًا را�سدًا اأمينا كما ي�سرتط اأن تكون   -4

له قدرة على اإدارة الوقف

املـ�سـابـقـة  الـعـا�ســرة

)محمد ماهر(العم يوسف احلجي متوسطا املشاركني في الغبقة

د.خالد املذكور ود.بدر املاص العم يوسف احلجي في استقبال املهنئني بحلول شهر الصيام

الحجي عن المشككين في نزاهة العمل الخيري اإلسالمي: »اهلل يكفينا شرهم«

أسامة أبوالسعود
»اهلل يكفينــــا شــــرهم« بهذه 
الكلمات رد رئيس الهيئة اخليرية 
االســــالمية العاملية السابق العم 
يوسف احلجي على سؤال حول 
املشككني في نزاهة العمل اخليري 

االسالمي.
جــــاء ذلــــك فــــي تصريحات 
للصحافيني علــــى هامش الغبقة 
اقامها  التي  الرمضانية السنوية 
رئيس الهيئة السابق العم يوسف 
احلجي بحضــــور رئيس اللجنة 
االستشــــارية العليا للعمل على 
تطبيق احكام الشريعة االسالمية 
د.خالد املذكــــور وجمع كبير من 
العمل اخليري االسالمي  قيادات 

في الكويت.
وردا على سؤال حول قرار منع 
جمع التبرعات في املســــاجد هذا 
العام ورمي كل من وزارتي االوقاف 
والشؤون الكرة في ملعب االخرى 
قال العم يوسف احلجي ان ما حدث 
كان سوء فهم وكلتا الوزارتني تنفذ 

قرارات مجلس الوزراء واحلمد هلل 
حدث تفاهم وانتهى املوضوع.

العم يوســــف احلجي  وختم 
كلماتــــه بالقول »احلمد هلل الذي 
بلغنا رمضان وان شاء اهلل تكون 
كل ايامنا خيرا وبركة وســــعادة 

العاملية اجلامع واملنسق جلميع 
اجلمعيات والهيئات واملنظمات 
االســـالمية فـــي جميـــع انحاء 

العالم.
وعما يثيـــره البعض من ان 
وزارة الشؤون تقيد العمل اخليري 

لالنسان وقضاء حاجاته، وهذا من 
نعم اهلل علينا في العمل اخليري 

االسالمي«.
ومن جهته اشاد رئيس جمعية 
التكافل االجتماعي د.مساعد مندني 
الهيئة اخليرية االسالمية  بدور 

في البالد قـــال د.مندني »وزارة 
الشؤون ليست اداة تقييد وامنا 
تنظيم للعمل اخليري في البالد 
واحملافظة علـــى العمل اخليري 
ثـــم احملافظـــة على احملســـنني 

واموالهم«.

خالل غبقة رمضانية أقامها رئيس الهيئة الخيرية اإلسالمية العالمية السابق

علماء ودعاة يطالبون بوضع حد للعبث اإلعالمي
غير المسؤول في بعض القنوات وسد مداخل الفتن

أصدر مجموعة من العلماء والدعاة 
واخلطبا ء بيانا بشأن مسؤولية أجهزة 
االعالم جاء فيه: لقد هل علينا شهر 
كرمي وموسم عظيم، خصه اهلل تعالى 
م��ن بني س��ائر الش��هور واالزمان 
بالتشريف والتكرمي، شهر اخليرات 
والبركات، شهر اقالة العثرات، شهر 
اجابة  مضاعفة احلس��نات، ش��هر 
الدعوات، شهر الفوز بأعالي الدرجات 
في النعيم واجلنات والقرب من رب 
االرض والس��ماوات، شهر يتجلى 
علينا في العام م��رة واحدة ليزداد 
فيه العاملون، ويتوب فيه املذنبون، 
فرحبوا به صادقني، وتوبوا الى اهلل فيه 
نادمني وأنيبوا الى اهلل فيه راغبني. 
وانطالقا من احلديث العظيم الذي 
يعد احدى ركائز الدين واسباب حفظ 
واس��تقامة املسلمني وحتقيق رضا 
رب العاملني، »الدين النصيحة، قلنا: 
ملن يا رس��ول اهلل؟ قال: هلل ولكتابه 
ولرسوله وألئمة املسلمني وعامتهم«. 
نوجه النصح الصادق اخلالص الى 

املس��ؤولني واملش��تغلني واملهتمني 
باالعالم وخاصة املرئي منه. وبعد فإنه 
ال يخفى على كل عاقل الدور املؤثر 
ألجهزة االعالم في بناء املجتمعات 
واحلفاظ على قيمها وسلوك افرادها 
وترسيخ الوحدة الوطنية بني افراد 
املجتمع الواح��د، وهذا االمر منوط 
بحسن  اس��تخدام هذه االمكانيات 
االعالمية وتوظيفها التوظيف املفيد، 
السيما ونحن في شهر فضيل، تتأكد 
فيه املسؤولية، ويزداد احلرص على 
ع��رض ونقل كل ناف��ع. وتابع بأن 
مسؤولية االصالح والتوجيه منوطة 
بكل صاحب منب��ر من عالم وكاتب 
وممثل يراه الناس ويس��تمعون له 
ويتأث��رون به. كما ان��ه على خطر 
عظيم ان أس��اء استخدام ما سخره 
اهلل تعالى له من امكانيات وش��هرة 
ومناف��ذ للتأثير على الناس وتكمن 
هذه االساءة في جترئة الناس على 
الفضيلة واالساءة الى مشاعر الناس 
الشهوات  وخدش صيامهم وتزيني 

لهم وتيسير سبل املعصية بعرض 
ونقل ما ال يليق بأهل الفطر السوية 
واالخ��الق احلميدة، قال تعالى: )ان 
الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في 
الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا 
واآلخرة واهلل يعلم وأنتم ال تعلمون(. 
وأكد البيان ان من أسوأ صور هدم 
الفضيلة التي انتش��رت في بعض 
وسائل االعالم شيوع أسلوب التهكم 
والسخرية واالستهزاء وإشعال فتيل 
الفرقة والش��قاق بني ابناء املجتمع 
الواحد. فما يس��ميه البعض إعالما 
حرا هو خوض في الباطل ومخالفة 
صريحة للتوجيهات الربانية بالكف 
عن السخرية والهزم واللمز والتنابز 
بااللقاب الذي سماه اهلل تعالى فسوقا 
بعد االميان قال تعالى: )يأيها الذين 
آمنوا ال يسخر قوم من قوم عسى 
أن يكونوا خيرا منهم وال نساء من 
نساء عسى أن يكن خيرا منهن وال 
تلزموا أنفسكم وال تنابزوا بااللقاب 
بئس االسم الفسوق بعد االميان ومن 

لم يتب فأولئك هم الظاملون(، وأهاب 
العلماء والدعاة في البيان باملسؤولني 
في القيام بواجب املس��ؤولية التي 
استرعاهم اهلل عليها في أعراض الناس 
ووضع حد لهذا العبث االعالمي غير 
املسؤول وسد مداخل الفنت، قال النبي 
ژ »أال كلكم راع وكلكم مسؤول عن 
رعيته فاالمير الذي على الناس راع 
وهو مسؤول عن رعيته...«. فمن لم 
ينزجر بالوعظ والتذكير فإمنا تزجره 
العقوبة والتعزير واحملاس��بة على 
التقصير، وان اهلل ليزع بالسلطان 

ما ال يزع بالقرآن.
وفيما يلي أسماء املوقعني على البيان:
الداعية أحمد عبدالعزيز القطان

د.أسامة الكندري
أنور الطبطبائي
د.بدر الرميضي

د.بدر محمد ادريس
د.جمعان فالح العازمي

د.خالد فالح العتيبي
د.سالم الشمري

د.سعود الدوسري
د.سلمان العنزي

د.سليمان ناصر الشطي
د.عبدالعزيز القصار
عبدالعزيز الفضلي

د.عبدالرزاق الشايجي
د.عبداحملسن زبن املطيري

د.عجيل النشمي
د.علي ابراهيم الراشد
د.علي ذريان العنزي
د.عماد دعيج النهابة
فيصل بطي العجمي

د.محمد اسماعيل الراشد
الس��يد عبدال��رزاق  د.محم��د 

الطبطبائي
محمد سالم اخلضر

د.محمد عبدالغفار الشريف
د.نايف حجاج العجمي

د.وليد ابراهيم العنجري
د.ياسر ابراهيم املزروعي

د.يوسف الشراح
ناظم املسباح

أكدوا أن شيوع التهكم والسخرية واالستهزاء وإشعال فتيل الفرقة من أسوأ صور هدم الفضيلة

وقــــال البرجــــس ان هذه هي 
الرحلــــة الثانية من املســــاعدات 
الكويتية للمتضررين في باكستان، 
مشيرا الى مواصلة االستعدادات 
لتنظيم رحلة اخرى خالل األيام 
املقبلة. وأضاف ان املساعدات ليست 
بغريبة علــــى الكويت التي تقف 
دوما الى جانب الدول املنكوبة في 
شتى بقاع العالم ومتد يد العون 
للمنكوبــــني وتقف الــــى جانبهم 
لتخفف من مصابهم وآالمهم وتسد 

احتياجاتهم.
وأكد حرص القيادة الكويتية 
على تلبية املناشـــدة اإلنسانية 
التي أطلقتها احلكومة الباكستانية لدعمها في إغاثة 
املتضررين من جـــراء الفيضانات التي اجتاحت 
مناطق واسعة من باكستان. وتسيير جسر جوي 
كويتي إغاثي الى باكستان يجسد مدى حب الشعب 

الكويتي للشعب الباكستاني.
وقـــال انه »من واجبنـــا ان نقف مع املواطنني 
الباكستانيني املتضررين جراء الفيضان في هذه 
الظروف الصعبة التي ميرون فيها«، معربا عن األمل 
بأن تسهم تلك املساعدات في التخفيف من معاناة 

العائالت التي شردت وأصبحت بال مأوى.
وفي اإلطار ذاته وبناء على توجيهات صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد، تنظم الهيئة 
اخليرية اإلسالمية العاملية حملة جلمع التبرعات 
إلغاثة منكوبي باكستان عبر تلفزيون الكويت على 

مدار اليوم اجلمعة وغدا السبت.

قال رئيس مجلس إدارة جمعية 
الكويتي برجس  الهالل األحمــــر 
البرجس ان صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد أمر بزيادة 
حجم التبــــرع لصالح متضرري 
الســــيول والفيضانــــات العنيفة 
التي اجتاحت باكســــتان ليصبح 

10 ماليني دوالر.
الكويــــت تبرعــــت  وكانــــت 
األسبوع املاضي وبتوجيهات من 
صاحب السمو األمير بـ 5 ماليني 
دوالر لصالح متضرري السيول 
والفيضانات العنيفة التي اجتاحت 

باكستان.
وقال البرجس في تصريح صحافي ان هذه الزيادة 
بالتبــــرع تأتي بناء على أمر صاحب الســــمو األمير 
الشــــيخ صباح األحمد وتقديرا من ســــموه للكارثة 
اإلنسانية التي يعيشها املواطنون في باكستان حيث 
لقي حوالي 1600 شخص حتفهم نتيجة الفيضانات 

بينما هناك حوالي 14 مليون متضرر.
واضاف ان مجلس الــــوزراء كلف جمعية الهالل 
األحمر بالتنسيق مع وزارة اخلارجية بإرسال مواد 
غذائية وتقدمي املساعدات املمكنة ملساعدة املتضررين 
من هذه الكارثة اإلنسانية املأساوية على جتاوز آثارها 

وتخفيف معاناتهم.
هذا، وأقلعت من قاعدة عبداهلل املبارك اجلوية امس 
طائرة كويتية محملة باملساعدات اإلنسانية، متوجهة 
الى باكســــتان لتقدمي اإلغاثة ملتضرري الفيضانات 

والسيول فيها.

طائرة مساعدات ثانية توجهت إليها وثالثة خالل أيام

األمير يزيد حجم التبرع
إلغاثة باكستان إلى 10 ماليين دوالر

 الهيئة الخيرية تنظم حملة تبرع�ات بتوجيهات أميرية
عبر تلفزيون الكويت على مدار اليوم وغداً لمساعدة المنكوبين

برجس البرجس


