
االربعاء 25 اغسطس 2010   17محليات
أعلنت مجموعة من األنشطة تنظم تحت رعاية الفهد

خالل غبقة الكنيسة المصرية بحضور جمع كبير من المسؤولين وأبناء مصر والكويت

السداني: مجموعة 20/50 تدعم خطط وبرامج الحكومة التنموية

فرحات: نعتز باستضافة الكويت ألبنائنا المصريين وتمتعهم 
بنسائم الحرية والتسامح والمحبة التي تسود أرجاءها

أسامة أبو السعود
في تعبير صادق عن روابط المحبة واالخوة 
التي تربط ابناء االمة مسلميها ومسيحييها اقام 
راعي الكنيسة المصرية في البالد االنبا بيجول 
غبقة رمضانية مساء امس االول بمناسبة شهر 
رمضان الكريم ضمت عددا من ش���يوخ االس���رة 
والمسؤولين والديبلوماسيين والمواطنين واركان 

الجالية المصرية في البالد.
وألقى السفير المصري لدى البالد طاهر فرحات 
كلمة قال فيها انه في هذه االيام المباركة تحتفل 
مصر بمسلميها واقباطها بمناسبتين عزيزتين 
على القلوب وهما صوم رمضان المعظم اعاده اهلل 
عليكم باليمن والبركات وصوم السيدة العذراء 
الذي يحتف���ل اقباط مصر اليوم بانتهائه وكذلك 

عيد السيدة العذراء عليها السالم.
واضاف الس���فير فرحات قائال »هذا الصيام 

والذي يتش���ارك فيه ابناء الوطن الواحد يعكس 
روح االيمان والمحبة واالخاء والمش���اركة التي 
يتميز بها الشعب المصري.. تماما كما نتشارك 
في احتفال الكنيس���ة القبطية بالكويت بش���هر 
رمضان الكريم، وهو التقليد الذي س���نه قداسة 
البابا شنودة بطريرك الكرازة المرقصية واحيته 
الكنائس القبطية حول العالم تيمنا بالروح الواحدة 

بين ابناء مصر وتأكيدا عليها.
واضاف قائال »فكما قال قداسة البابا شنودة 
الثالث: مصر ليس���ت وطنا نعيش فيه بل وطن 
يعيش فينا، وطن لم يميز ارضه ونيله بين ابنائه، 
كما لم يبخل ابناؤه بدمائهم وبذل التضحيات في 
س���بيل عزة مصر وكرامتها، ومازالت سواعدهم 
تتكاتف يدا بيد الستكمال مسيرة التنمية والتقدم 
ف���ي جميع انحاء البالد لصالح الجميع، معلنين 

االنتماء لمصر فوق كل االختالفات.

وختم السفير فرحات كلمته قائال »انتهز هذه 
الفرصة الكريمة الرفع خال���ص التهنئة لعودة 
قداسة البابا شنودة الثالث من رحلته العالجية، 
وان اتقدم بأس���مى التحي���ة والتقدير واالمتنان 
لصاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد وسمو 
ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
ناصر المحمد على رعايتهم الغالية البناء الجالية 
المصرية بالكويت. وقال اذا كانت مصر وطن يعيش 
فينا فان الكويت وطن نعتز باستضافته البنائنا 
المصريين ممن اقاموا فيه، وتمتعوا بنسائم الحرية 
والتسامح والمحبة التي تسود ارجاءه مخلصين 
في سعيهم للبناء في وطنهم الثاني وحريصين 

على عزته وكرامته«.
ومن جانبه ألقى القنصل العام السفير صالح 
الوس���يمي كلمة قال فيها ان قداسة البابا ضرب 
لشعوب العالم بسنته الحسنة وهي جمع ابناء 

مصر مس���لميها واقباطها على مائدة واحدة في 
رمضان مثاال حيا على ما يتحلى به الشعب المصري 
العريق من قيم عليا وعادات حميدة يستحق بها 

هذا الشعب أن يكون قدوة لشعوب االرض.
واضاف ان اليوم الذي يدعونا فيه المسيحيون 
لالفطار معهم اصبح من عالمات ش���هر رمضان 
المميزة في مصر والجاليات المصرية في الخارج 
بحيث ننعم معا ابناء مصر بدفء المشاعر االخوية 
بيننا جميعا، وال تكتمل فرحتنا بهذا الشهر المبارك 

اال بتلقي هذه الدعوة الكريمة.
من جهته ش���كر راعي الكنيسة المصرية في 
البالد االنبا بيجول الحضور الكريم على تشريفهم 
الدعوة لتأكيد اسمى آيات المحبة بين ابناء االمة 
المصري���ة واخوانهم من ابن���اء الكويت والدول 
العربية الشقيقة وتجسيدا للحرية التي يتمتع 

بها كل من يقيم على ارض الكويت.

اعلن���ت مجموع���ة 20/50 
المجتمعية خارطة  للتنمي���ة 
عملها للفترة المقبلة، مشيرة 
الى مجموعة من االنشطة التي 
تنظمها المجموعة للعامين 2010 
و2011 برعاية نائب رئيس مجلس 
الوزراء للش���ؤون االقتصادية 
ووزير الدولة لشؤون التنمية 
ووزير الدولة لشؤون االسكان 

الشيخ احمد الفهد.
واعلن���ت المجموع���ة انها 
اس���تمرار لمجموع���ة نورية 
الس���داني للتنمية المجتمعية 
وانها من تأسيس نورية السداني 
العبدالهادي  والنائب م.ناجي 
المهندس���ين  ورئيس جمعية 
م.طالل القحطاني وانها تعنى 
برفع المستوى االقتصادي لقطاع 
المجتمع  الوسطى في  الطبقة 
وتأمين مستقبلها االقتصادي 

الدولي، وقطاع  في االستثمار 
التنمي���ة المجتمعي���ة وكل ما 
يرتقي بروح التواصل المجتمعي 
ويعزز قيم العمل فيه، باالضافة 
الى قط���اع تنمية المناطق من 
خالل التنمية الصحية والزراعية 
والتعليمي���ة  والس���كانية 
والتجميلية والصيانة والنظافة 
والترفي���ه، وقط���اع المجتمع 
المدني بمؤسس���اته وأفراده، 
واخيرا تولي المجموعة اهتماما 

خاصا بقطاع الشباب.
المش���رف العام للمجموعة 
نورية السداني ورئيس جمعية 
القحطاني  المهندسين م.طالل 
اك���دا ان المجموعة انتهت من 
وضع جدول زمني لالنش���طة 
الت���ي س���تنظم خ���الل العام 
المقبل برعاية  الحالي والعام 
نائب رئي���س مجلس الوزراء 

للش���ؤون االقتصادية ووزير 
الدولة لشؤون التنمية ووزير 
الدولة لشؤون االسكان الشيخ 
احمد الفه���د، مؤكدين ان اول 
هذه االنش���طة سيكون مؤتمر 

المدن���ي وتنمية  »المجتم���ع 
المناطق« بالتعاون مع جمعية 

الصليبخات التعاونية.
واوضح القحطاني والسداني: 
ان االنش���طة تش���مل ايض���ا 

مؤتمرا للش���باب في المجتمع 
المدني ومحاوره: االحباط لدى 
الشباب وفقا لمعطيات دراسة 
الطراح ع���ن االحباط،  د.علي 
الذي ش���هدته ورشة  التفاؤل 

التي عقدت في  الحرير  مدينة 
الذي عقدته  التنموي  المؤتمر 
المجموعة في مارس الماضي، 
التعليم والعولمة ومس���تقبل 
الشباب، تنمية الموارد البشرية 

واالقتصادية لمقابلة احتياجات 
الدولة والمجتمع من خالل نتائج 
الحلقة الدراسية »جرس« والتي 
عقدته���ا المجموع���ة في وقت 
س���ابق، وأخيرا محور مدينة 

الحرير حلم الشباب.
واضافا: ان االنشطة تشتمل 
ايضا على مؤتمر المجتمع المدني 
ودوره في تنمية الثقافة والفنون 
واآلداب بالتعاون مع المجلس 
الوطني للثقافة والفنون حيث 
سيش���تمل على ورشة خاصة 
القصيبي باق  بعنوان »غازي 
وان رحل«، باالضافة الى انشطة 
وض���ع حجر االس���اس القامة 
نصب 20/50 تكريما للصداقة 
البريطانية � الكويتية التي بدأت 
منذ عهد المغفور له الش���يخ 
مبارك الصباح الحاكم السابع 

للكويت.

القحطاني  واش���ار كل من 
والسداني الى ان هناك نشاطين 
آخرين سينظمان خالل الفترة 
المقبلة هما عقد مؤتمر الدور 
الحضاري للديوانيات الكويتية، 
ومؤتمر الزراع���ة في الكويت 
بالتعاون مع جمعية المهندسين 
الزراعيي���ن وجمعي���ة كيفان 
التعاونية، مشيرين الى ان هذه 
االنشطة ستخرج بمجموعة من 
التوصيات واالجراءات العملية 
التي س���يعكف  والتنفيذي���ة 
المش���اركون م���ن المجتم���ع 
المدني والمؤسسات االكاديمية 
والعلمية الذين تطوعوا للعمل 
في هذه المجموعة على وضعها 
الحكومة  لدعم خطط وبرامج 
التنموية التي انطلقت بالتعاون 
بين الس���لطتين التش���ريعية 

والتنفيذية في البالد.

م. ناجي العبدالهادي

السفير طاهر فرحات يلقي كلمته

القنصل صالح الوسيمي يلقي كلمته )كرم ذياب(األنبا بيجول متحدثا األنبا بيجول يشارك السفير املصري واحلضور في احلفل تقطيع كعكة احلفل 

م. طالل القحطاني نورية السداني الشيخ أحمد الفهد

»الشباب والرياضة«: استمرار التسجيل 
في مسابقة حفظ القرآن حتى آخر رمضان

ليلى الشافعي
أك���د رئيس اللجن���ة االعالمية 
مدير ادارة شؤون االعالم والنشر 
والناطق الرسمي في الهيئة العامة 
للش���باب والرياضة توفيق العيد 
ان الهيئة بصدد اطالق املس���ابقة 
الس���نوية السادسة عشرة حلفظ 
القرآن الكرمي التي تنظمها الهيئة 
بالتعاون م���ع ادارة القرآن الكرمي 
بوزارة االوقاف والشؤون االسالمية، 
حيث بدأ التس���جيل لالشتراك بها 
اعتبارا من أول ايام شهر رمضان 
وحتى نهاية هذا الش���هر الفضيل 
حتى تتاح الفرصة ألكبر عدد ممكن 

من شباب الكويت لالشتراك في هذه املسابقة االميانية الهادفة حلث 
الشباب من اجلنسني )بنني وبنات( على حفظ كتاب اهلل وتدبر آياته 
والتمسك بقيمه ومعانيه.وقال العيد على هامش االجتماع الذي عقد 
برئاس���ة رئيس اللجنة املنظمة للمسابقة، نائب املدير العام لشؤون 
الش���باب جاسم يعقوب وبحضور أعضاء اللجنة من الهيئة وممثلي 
وزارة االوقاف والشؤون االسالمية علي مال اهلل وناصر الكندري، ان 
االجتماع ناقش عددا من اجلوانب الفنية واالدارية املتعلقة باملسابقة 
مثل طرق وأماكن ومواقيت التسجيل وكيفية املشاركة ومواقع التسجيل 
واختيار هيئة التحكيم وغيرها. ومت االتفاق على ان يكون التسجيل 
للمسابقة على فترتني صباحية ومسائية، حيث يتم التسجيل الصباحي 
بإدارة الهيئات الشبابية مبقر الهيئة العامة للشباب مبنطقة الرقعي 
ويكون التس���جيل في الفترة املسائية مبقر ادارة االنشطة والبرامج 
مبنطقة الدعية ومراكز الشباب ومراكز حلقات حتفيظ القرآن الكرمي 

التابعة إلدارة شؤون القرآن الكرمي )بنني وبنات(.
وأضاف العيد ان املس���ابقة س���تعقد في عدة أماكن وهي: مسجد 
الزبن مبنطقة عبداهلل املبارك ومركز ش���باب العارضية وأحد مقار 

حتفيظ القرآن الكرمي.

توفيق العيد

- 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 اخلام�س ع�سر

اأ- عمر بن العا�ص.

ب- �سعد بن ابي وقا�ص.

جـ- عكرمة بن اأبي جهل.

من ال�سحابي الذي لقب بالراكب املهاجر ؟

اختار الإجابة ال�سحيحة من بني الأجوبة الثالثة:

�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

ال�سوؤال الثالث

ال�سوؤال الثاين

ال�سوؤال الأول

❏
❏
❏

1- املغفور له �ساحب ال�سمو ال�سيخ اأحمد اجلابر ال�سباح اأمري دولة الكويت الأ�سبق

2- املغفور له �ساحب ال�سمو ال�سيخ عبداهلل ال�سامل ال�سباح اأمري دولة الكويت الأ�سبق

3- املغفور له �ساحب ال�سمو ال�سيخ �سباح ال�سامل ال�سباح اأمري دولة الكويت الأ�سبق

1- املغفور له �ساحب ال�سمو ال�سيخ عبداهلل ال�سامل ال�سباح اأمري دولة الكويت الأ�سبق

2- املغفور له �ساحب ال�سمو ال�سيخ �سباح ال�سامل ال�سباح اأمري دولة الكويت الأ�سبق

3- املغفور له �ساحب ال�سمو ال�سيخ جابر الأحمد ال�سباح اأمري دولة الكويت الأ�سبق

1- املغفور له الوالد �ساحب ال�سمو �سعد العبداهلل ال�سباح اأمري دولة الكويت ال�سابق عندما كان رئي�سًا للوزراء

2- �ساحب ال�سمو ال�سيخ �سباح الأحمد ال�سباح حفظه اهلل تعاىل عندما كان رئي�سًا للوزراء

3- �سمو ال�سيخ نا�سر املحمد ال�سباح حفظه اهلل تعاىل رئي�ص جمل�ص الوزراء

امل�سـابـقــة اخلـام�سـة عـ�ســرة

�سدر مر�سوم باإن�ساء اأمانة عامة للأوقاف تبا�سر الخت�سا�سات املقررة لوزارة الأوقاف وال�سوؤون الإ�سلمية يف جمال 

الأوقاف وذلك يف 1993/11/13 يف عهد :

للأوقاف  العامة  الأمانة  تنظيم  داخل  اإداري  بقرار  اإدارية  وحدة  باإن�ساء  يق�سي  والذي  الوزراء  جمل�س  قرار  �سدر 

تخ�س�س لرعاية الأوقاف اجلعفرية  يف عهد :

�سدر الأمر ال�سامي بتطبيق اأحكام �سرعية خا�سة بالأوقاف طبقًا ملذهب الإمام مالك ر�سي اهلل عنه ليكون قانونا 

نافذا و�سرعة �سارية على الكافة يف 1951/4/5 يف عهد :

❏
❏
❏

❏
❏
❏

بالتعاون مع جريدة

اال�سم:              رقم االثبات:

العنوان:                     تلفون:

�سـروط امل�سابقـة

- 15000 (خم�سة ع�سر �ألف) دوالر نقد�ً و�أكرث من (50) خم�سني جائزة نقدية.

- يدخل �لقرعة كل من �أجاب عن 25 �س�ؤ�الً �سحيحاً يف �مل�سابقة و�أكرث.

- يدخل ��سم �ملت�سابق �ل�سحب مرة و�حدة، و يكتب �ال�سم �لرباعي كاماًل مع رقم �الثبات (�له�ية �أو ج��ز �ل�سفر) و�لهاتف و�لعن��ن كاماًل.

.www.m3ali.tv  دخ�ل �مل�سابقة و�مل�ساركة فيها يك�ن طريق م�قع قناة �ملعايل -

- تعلن نتائج �مل�سابقة الحقاً بعد رم�سان يف قناة �ملعايل وجريدة �الأنباء.

املــ�ــســابــقــة

نية م�سا لر ا

ب���رع���اي���ة

تلفزيون المعالي   أمة إيجابية
w w w . m 3 a l i . t v

تردد قناة املعايل على النايل �سات 10757 عامودي

م
 2

01
0 

/
 2

25
 /

ج 
 -

ت 

قال تعاىل )اإن �سانئك هو الأبرت(  �سورة الكوثر فما معنى الأية.  	•

•	اإن مبغ�سك وذامك هو الأقطع  .  

•	اإن حا�سدك هو املبغو�ض.  

•	اإن الطاعن يف عر�سك هو اخلا�سر  .  

•	جميع ما �سبق  .  

ال�سـوؤال اخلام�س ع�سر


