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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

هذا  م�سري  ما   ، عليهم(  )املوقوف  الذرّية  كانقرا�ض  عليه  املوقوف  لنقرا�ض  بالوقف  النتفاع  تعذر  اإذا 

الوقف ؟

هل يجوز بيع الوقف؟

ال�سوؤال الثاين

ال�سوؤال الأول

❏

❏

❏

❏

❏

❏

1- يبقى هذا الوقف وتوزع منفعته على جريان املوقوف عليهم

2- يبقى هذا الوقف وتوزع منفعته على ال�سادة من ذرية الر�سول »�ص«

3- تبطل يف هذه احلالة الوقفية وترجع ملكًا للواقف ، فاإن مل يكن موجودًا كانت لورثته

1 - نعم يجوز مطلقًا

2 - ل يجوز مطلقًا ويف كل الأحوال

3 - ل يجوز بيع الوقف اإل يف بع�ص احلالت ال�ستثنائية وب�سروط وقيود

امل�سـابــقــة   الـثــالــثة عــ�ســر ة

- 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 الثالث ع�سر

�أ- 1934م.

ب- 1935م.

جـ- 1936م.

يف �أية �سنة كان �أول جمل�س لد�ئرة �ملعارف ؟

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

أقلعت من قاعدة عبداهلل 
املبارك اجلوية امس طائرة 
كويتية محملة باملساعدات 
الى  اإلنس���انية متوجهة 
باكس���تان لتقدمي اإلغاثة 
الفيضان���ات  ملتض���رري 

والسيول فيها.
وقال مدير إدارة الكوارث 
الهالل األحمر  في جمعية 
الكويتي يوس���ف املعراج 
في تصريح صحافي عقب 
اقالع الطائرة: »ان هذه هي 
الرحلة الثالثة من املساعدات 

الكويتية للمتضررين في باكستان« مشيرا 
الى مواصلة االس���تعدادات لتنظيم رحلة 

اخرى خالل االيام املقبلة.
واضاف ان إغاثة املنكوبني في باكستان 
وفي س���ائر أنحاء الكرة األرضية واجب 
إنس���اني يجب على جميع الش���عوب أن 
تؤديه، مش���يرا الى اجلهود الكويتية في 

هذا الصدد.
وأكد تضامن الكويت مع شعب وحكومة 
باكستان في هذه األوقات العصيبة وعزمها 
على مواصلة تقدمي املعونة العاجلة الالزمة 
إلنق���اذ ضحايا ه���ذه الفيضانات وتلبية 
متطلباتهم احلياتية الضرورية ومساعدتهم 
على استئناف حياتهم الطبيعية في أقرب 

فرصة، واضاف أن الكويت 
سارعت منذ بداية االزمة 
الى تقدمي املعونات العاجلة 
وإرس���ال طائ���رات إغاثة 
محملة باألغذية واألدوية 
واخليام بص���ورة عاجلة 
للمناطق املتضررة من جراء 

هذه الفيضانات.
وقال املعراج ان الكويت 
مازال���ت تواصل ارس���ال 
املعونات وطائرات اإلغاثة 
كما تعهدت بأن تس���تمر 
ه���ذه املعونات في الفترة 
الالحقة وبشكل مباشر بالتنسيق مع اجلهات 
املختصة في احلكومة الباكستانية. وذكر ان 
جمعية الهالل األحمر الكويتي حريصة على 
التفاعل وبشكل سريع مع املآسي والكوارث 
الطبيعية في بؤر مختلفة من العالم وذلك 
من خالل عملية تنس���يق منظمة إليصال 
جميع انواع املساعدات للمناطق املتضررة، 
مشيرا الى تدهور األوضاع اإلنسانية في 
باكستان من جراء الفيضانات. واشار املعراج 
الى ان اجلمعي���ة تضطلع بدور محوري 
في املجال اإلغاثي العاملي وحش���د الدعم 
والتأييد للقضايا اإلنس���انية التي تؤرق 
الكثير من الش���عوب التي طالتها نوائب 

الدهر ومحنه.

المعراج: طائرة مساعدات كويتية ثالثة
إلغاثة متضرري باكستان وتواصل تقديم المعونات

يوسف املعراج

           ليلى الشافعي
في اليوم الثاني حلملة »الكويت معكم« التي تنظمها الهيئة اخليرية اإلسالمية 
العاملية بالتعاون مع تلفزيون الكويت وجمعيات وهيئات خيرية تواصلت عملية 
جمع التبرعات إلغاثة املنكوبني، حيث صرح وزير شؤون الديوان األميري الشيخ 
ناصر صباح األحمد بأن أسرة آل الصباح الكرام التي آملتها فاجعة الفيضانات املدمرة 
التي اجتاحت العديد من املناطق في جمهورية باكستان اإلسالمية الصديقة قد تبرعت 
مببلغ 5 ماليني دوالر إس����هاما منها في تخفيف معاناة املتضررين وسد حاجاتهم، 
واضاف ان اجلميع يرفع أكف الدعاء الى الباري تعالى بان يتغمد برحمته ضحايا 
هذه الكارثة ومين على املصابني من جرائها بس����رعة الشفاء ويعني املسؤولني في 
جمهورية باكس����تان اإلسالمية على جتاوز آثار هذه احملنة، وبدوره ثمن د.عبداهلل 
املعتوق رئيس الهيئة اخليرية االسالمية العاملية بكثير من االمتنان والتقدير تبرع 
اسرة آل الصباح الكرام مببلغ خمسة ماليني دوالر لصالح الهيئة اخليرية االسالمية 
العاملية دعما حلملتها التي تنفذها إلغاثة املتضررين من الفيضانات في باكس����تان 
الش����قيقة. ونسأل اهلل ان ميد في عمر صاحب السمو الشيخ صباح األحمد اجلابر 
الصباح وان يجزيه خيرا على مبادرته ببدء حملة فورية إلغاثة الشعب الباكستاني 
ابتداء ثم بتبرعه بهذا املبلغ السخي. يذكر ان صاحب السمو سبق ان تبرع بعشرة 

ماليني دوالر عن طريق الهالل األحمر الكويتي.
 كما حتدث عدد من الشخصيات واملشاركني في احلملة عن أهمية املساهمة في 
تقدمي كل ما من ش����أنه التخفيف من معاناة س����كان املناطق املنكوبة في باكستان، 

وفيما يلي التفاصيل:
في كلمة مسجلة لسفيرنا في باكستان د.نواف العنزي قال: املأساة التي حدثت 
في باكس����تان كبي����رة وال يتخيلها أحد حيث أدت الى تش����ريد اكثر من 
20 مليون باكس����تاني وأدت الى خسائر بشرية كبيرة في املمتلكات 
واحملاصيل الزراعية وش����ردت العائالت وأصبح الوصول اليهم به 
صعوبة بالغة، كما ان حجم املأس����اة ال يوصف ولم يأخذ 
حجمه في وس����ائل اإلعالم فقد تض����ررت أهم املدن مثل 
البنجاب والسند وكشمير واملناطق الشمالية حيث دمرت 
تدميرا كبيرا، وزاد: وقد أتى الرد سريعا من الكويت من 
صاحب الس����مو األمير حيث وصل التبرع ل� 10 ماليني 
دوالر مت تقدميها الى الهالل األحمر الذي قام بتوصيله 
الى باكستان بالتعاون مع املؤسسات الباكستانية، كما 
ان هناك جس����را جويا من الكويت يتمثل في طائرتني 
وكذلك س����تأتي طائرات اخرى، كم����ا ان هناك خطة مع 
رئيس جمعية الهالل األحمر إلنش����اء مس����اكن مؤقتة، 
واقام����ة 10 آالف خيمة إليواء 50 ألف أس����رة، باإلضافة 

الى مخيمات اخرى.
وأعلن ان الكويت ستقوم ببناء مساكن ثابتة إليواء 

املتضررين.

وناش����د أهل الكوي����ت جمع التبرع����ات بأقصى س����رعة ممكنة إلنقاذ ه����ذا الوضع 
املأساوي.

بدوره توجه املستشار التربوي د.محمد الثويني بالشكر هلل تعالى ان سخر كل هذه 
اجلهود إلغاثة هؤالء املنكوبني والش����كر الثاني لتبرع صاحب السمو وهذه املبادرة التي 
حركت البلد، أما الش����كر الثالث فأوجهه للهيئة اخليرية االس����المية العاملية وتلفزيون 

الكويت والعاملني به.
وقال ان على كل مس����لم صدقة كما قال النبي ژ واجلهات املعنية بالتبرع الشيوخ 

والتجار واآلباء واألبناء والنداء مفتوح للجميع.
وشرح مفهوم الصدقة ومعناها وقال ان الصدقة برهان وهي تزكية وهذه فرصتك كما 
انها تطفئ غضب الرب ثم تزيد املال وتداوي بها املرضى وكلها أبواب للخير. ووجه كلمته 
الى الشباب قائال: اكفلوا أيتام باكستان فأسرة كاملة تكفيها 30 دينارا للطعام ملدة شهر. 
ووجه كلمة لألهالي قائال: ثقتي باهلل كبيرة ولكل مؤسسة أوجه 3 كلمات: نتمنى زيادة 
اخلير من عندنا عن طريق التبرع. ثانيا: ضع نفس����ك مكانهم. ثالثا: االخالص فأصحاب 

الكهف فرج اهلل عنهم باإلخالص.
وقال مدير ادارة املبرات اخليرية بوزارة الش����ؤون االجتماعية والعمل ناصر العمار: 
الشخصية الكويتية هي لبنة اخلير نشأت معنا منذ الصغر حيث جبل هذا املجتمع على 

العمل اخليري.
وأعلن ان وزارة الش����ؤون فتحت الباب للجمعيات العش����ر املعتمدة جلمع التبرعات 
من خالل االستقطاعات وفتحنا املجال للجمع النقدي واليوم أعطينا اجلمعيات اخليرية 
الس����ماح بجمع التبرعات مبوج����ب االيصاالت التي أوصلناها لهم عن طريق املس����اجد 
واملجمعات واملقرات العش����ر لهما والفروع ال� 100 واملوزعة عن طريق ايصاالت مختومة 
من وزارة الشؤون وهذا هو املشروع السابع ونضيف ان لهذه اجلمعيات احلق في اضافة 

بند جديد هو مساعدة املنكوبني في باكستان.
وتناولت رئيسة جلنة ساعد أخاك املس����لم نسيبة املطوع فضل الصدقة وأثرها في 
الدنيا واآلخرة، مؤكدة ان ش����عب الكويت يحب اخلير منذ القدم وقبل ظهور النفط وان 
هذه االخالق تراكمية وشيء طبيعي تربينا عليه. وخلصت الداعية منال احلمدان 5 أمور 

في باب الصدقة أولها املبادرة باالنفاق ثم املجاهدة ثم املراقبة فاملعاهدة فاحملاسبة.
وحتدث آية اهلل علي الصالح فقال ان اهلل عز وجل قال في كتابه )إن هذه أمتكم أمة 
واحدة( األحداث واملصائب التي حدثت في باكستان تدعو املسلمني قاطبة للوقوف بجانب 
اخوانهم في هذه الكارثة ومن واجب املسلمني أن يقفوا موقفا موحدا ملواجهة األزمة التي 
حلت بالش����عب الباكستاني املس����لم وديننا يحثنا بهذه اآلية الكرمية على ان نكون امة 
واحدة واألحاديث الواردة عن النبي ژ في ذلك كثيرة »من ال يهتم بأمور املسلمني فليس 
منهم«، فالدين اإلسالمي السمح يأمر مبساعدة كل الناس وليس املسلم فقط، من الناحية 
الش����رعية ومن الناحية اإلنس����انية يجب على كل مسلم ان يساعد الناس مبا خوله اهلل 
من نعم ومن خيرات، والدول اإلسالمية قاطبة ونخص الكويت ليس بجديد عليها وكان 
ديدنهم مس����اعدة القريب والبعيد ونحن نحث جميع املس����لمني ان يساهموا بصدقاتهم 
وزكواتهم وقد اعطينا هذا الرأي ان كل من يقلدنا يجوز له ان يعطي اي سهم اإلمام علي 

إلى اجلهات التي تسعى في املساهمة في نكبة باكستان.

المعتوق: نثّمن تبرع أسرة آل الصباح بـ 5 ماليين دوالر لمساعدة متضرري فيضانات باكستان
العمار: فتح باب

جمع التبرعات للجمعيات 
العشر المعتمدة والسماح 

بالتبرع النقدي بموجب 
إيصاالت مختومة

من »الشؤون« 

جانب من حضور الغبقة

د.مطلق القراوي يستقبل احلضور د.عادل الفالح متوسطا د.أحمد عمر هاشم ود.مطلق القراوي

خالل الغبقة الرمضانية لوزارة األوقاف بمسجد الدولة الكبير

الفالح: مغرضون وراء نشر »اإلسالم فوبيا« لتخويف الشعوب وربطه باإلرهاب

أسامة أبوالسعود
أكد وكيل وزارة األوقاف والشؤون 
اإلس���المية د.عادل الف���الح ان الكويت 
وضع���ت هدفا س���اميا بتوجيهات من 
صاحب الس���مو األمير الش���يخ صباح 
األحمد وهو ان تكون مشعال ونبراسا 
ومنطلقا عامليا لنشر الوسطية، مشيرا 
الى ان الوزارة ال تألو جهدا في املشاركة 
في جميع امللتقيات والندوات التي ترعى 
مصالح املسلمني وتتبنى وتدعم جميع 
التي تدعم الوسطية كمبدأ  املش���اريع 

للتعايش.
وقال د.الفالح خالل رعايته للغبقة 
الرمضانية التي نظمتها الوزارة للعلماء 
واملش���ايخ الزائرين للكويت مساء أول 

من أمس ف���ي املجلس الكبير ان العالم 
اإلسالمي بحاجة الى الوسطية واالعتدال 
واالتزان في الطرح وهو حقيقة الدين 
وجوهره، الفتا الى انه ملس حسا كبيرا 
لدى املؤسسات اإلس���المية في أوروبا 

وأميركا لنشر هذا الفكر.
وأشار الى ضرورة محاربة اإلسالم 
»فوبيا« من خالل تبني حوار احلضارات 
والتع���اون بني تلك احلضارات بدال من 
الصراع فيما بينها، مؤكدا انها حالة نشرها 
مغرضون لتخويف بعض الشعوب من 
اإلسالم وربطه دائما باإلرهاب ووقف املد 
اإلسالمي الذي انتشر في أماكن متفرقة 

من العالم.
من جانبه قال وكيل وزارة األوقاف 

والشؤون اإلسالمية املساعد للعالقات 
اخلارجي���ة والتنس���يق الفني واحلج 
د.مطلق القراوي ان الوزارة اعتادت على 
اقامة مثل ه���ذه امللتقيات للتباحث مع 
علماء املسلمني فيما يهمهم في بلدانهم 
السيما في بالد املهجر، معتبرا ذلك من 
واجبات املسلمني بني بعضهم البعض.

واش���ار الى اهتمام الوزارة باألفكار 
البن���اءة التي يعرضها ه���ؤالء العلماء 

واالستفادة من جتاربهم.
وبدوره أشاد رئيس اللجنة الدينية 
في مجلس الشعب وعضو مجمع البحوث 
اإلسالمية د.أحمد عمر هاشم بوقفة سمو 
األمير من منكوبي العالم الس���يما في 
باكس���تان، مش���يرا الى ان الكويت بلد 

يعلي من ش���أن وقيم اإلس���الم كما ان 
أهله محبون لعمل اخلير في كثير من 
بلدان العالم اإلس���المي حتى ان العمل 
اخليري بات ينظر اليه على انه صناعة 
كويتية وكثيرا ما رأيت املشاريع اخليرية 
الرائعة في الكثير من البلدان التي أزورها 
والتي شيدت بأموال اخلير الكويتية وقد 
تشرفت باملشاركة في افتتاح الكثير من 

هذه املشاريع.
وق���ال ان الكويت تتبنى هم الدعوة 
اإلسالمية لذا حفظتها إرادة اهلل تعالى 
م���ن كيد الكائدين لتع���ود هذه األرض 
الطيبة تعمر بعمارة املس���اجد وتكون 
محطا اللتقاء علماء األمة ليناقشوا أمور 

دينهم.

)أنور الكندري(عبداهلل البراك مهنئا


