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بع���ث رئي���س مجل���س 6
االمة جاس���م اخلرافي ببرقية 
تهنئة الى رئيس البرملان في 
جمهورية ملدوفا ميهاي جمبو، 
وذلك مبناسبة العيد الوطني 

لبالده.

الخرافي هنأ نظيره
في ملدوفا بالعيد الوطني

�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

�سمن  للأوقاف  العامة  الأمانة  واأنظمة  لوائح  مع  وتتوافق  تندرج  اجلعفري  الوقف  اإدارة  عمل  �سيا�سة  اإن 

�سوابط و�سروط ومتطلبات الفقه اجلعفري ولهذا فهي تخ�سع ملا يلي :

تنظم اإدارة الوقف اجلعفري فعالية علمية ثقافية فقهية كل �سنتني مرة ويجري ال�ستعداد الآن للفعالية الرابعة 

حيث ت�ست�سيف كاملعتاد جمموعة من مكاتب مراجع التقليد الكرام والعلماء وا�ساتذة اجلامعات واملخت�سني من داخل 

وخارج البلد وذلك �سمن ميزانية خم�س�سة من وزارة املالية بقرار من جمل�س الوزراء املوقر ، ما ا�سم هذه الفعالية ؟

ال�سوؤال الثاين

ال�سوؤال الأول

❏
❏
❏
❏
❏

❏
❏
❏

1- لرقابة اإدارية

2- لرقابة مالية

3- لرقابة وتدقيق �سرعي من قبل اللجنة ال�سرعية لإدارة الوقف اجلعفري

4- جميع ما �سبق ذكره

5- ل تخ�سع لأي رقابة فهي م�ستقلة مب�سورة اللجنة ال�ست�سارية فيها فقط

1- امللتقى الوقفي اجلعفري

2- الندوة ال�سالمية العاملية

3- امللتقى العاملي لالأوقاف

امل�سـابــقــة   التـا�سـعــة 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 التا�سع ع�سر

�أ-  5  يوليو 1960.

ب- 26 يونيو 1961.

جـ- 10 �أغ�سط�س 1963.

متى �أ�سبحت �لكويت  ع�سو� يف �حتاد �لربيد �لعربي ؟

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

النائ���ب مبارك  اس���تغرب 
البعض بني  الوعالن خ���روج 
احلني واآلخ���ر إلثارة النعرات 
الطائفية ومحاولة اضفاء الغطاء 
الوطن���ي على ه���ذه النعرات 
لضرب فئة أصيلة من املجتمع 
الكويتي تربطها أواصر النسب 
والقربى بأسرة الصباح الكرمية، 
والتي كان���ت ومازالت العمود 
الفقري جليش مبارك الصباح، 
فأسرة الدويش لها تاريخ وطني 
كبير ال ميكن ان يلغيه بعض 
األقزام، الفتا الى ان من يقومون 
بإثارة الفنت والنعرات الطائفية 
يستهدفون حتقيق أهداف خفية 
في املق���ام األول حتت ادعاءات 
وطنية هم بعيدون أشد البعد 
عنها، فالوطنية بريئة منهم ومن 

ادعائهم.
وقال النائب مبارك الوعالن 
في تصريح صحافي ان شعب 
الكويت يعرف جيدا من يكررون 
هذه االس���طوانة املش���روخة 
ملصالح وأجندات حزبية، الفتا 
الى انه لي���س من حق أحد ان 
يشك في والء وإخالص القبائل 
والعوائ���ل الكويتية، فكل أهل 
الكويت يعرفون التاريخ جيدا، 
وكلنا نعرف من جلأ الى املندوب 
البريطاني لتسجيل اسمه ضمن 
رعايا شاه إيران عندما احتاجت 
الكويت للرجال، وباملقابل من 
استش���هد دفاعا ع���ن الكويت 
ف���ي معركة  وترابه���ا وأهلها 
اجلهراء، فليكف هؤالء احلاقدون 
عن إثارة النع���رات الطائفية، 

وكل يعرف أخيه«.
وتابع النائب الوعالن قائال: 
»ان العبث املشني بحق التاريخ 
ورجاالته وبح���ق القبائل من 
الكويت  قبل اجلاهلني بتاريخ 
وبالنسيج االجتماعي للوطن 
وامتداداته ووشائج الروابط بني 
مكوناته احلقيقية أمر مرفوض 
جملة وتفصيال«، مس���تطردا 
بالقول: »قد أعذرهم لصعوبة 
فهمهم للغة التاريخ التي تصعب 
عليهم بحوره���ا، وتصاريفها 
وتعجز ألسنتهم وعقولهم عن 
فهمه���ا، فما يقومون به ال يعد 
أق���زام للعبث  إال محاولة من 
القري���ب كما عبثوا  بالتاريخ 
بالتاريخ البعيد وشوهوا صورة 
أبطاله من رجال مخلدين، واليوم 

وجه النائب د.فيصل املس���لم سؤاال لوزير 
الدولة لشؤون البلدية ووزير االشغال د.فاضل 
صفر جاء فيه: نش���رت جري���دة »القبس« في 
عددها الصادر بتاريخ 3 يناير 2010 ان احدى 
الش���ركات وزعت 65 طن حلوم حتتوي على 
بكتيريا الساملونيال وغير صاحلة لالستهالك 
اآلدمي في االسواق، ثم نشرت »القبس« في عددها 
الصادر بتاريخ 20 اغس���طس 2010 ان الشركة 
ذاتها وزعت في االس���واق 17000 دجاجة غير 
صاحلة لالستهالك اآلدمي، لذا يرجى افادتنا مبا 
يلي: ما صحة اخلبر املنشور في العددين املشار 
اليهما اعاله، وهل بالفعل الش���ركة ذاتها التي 
وزعت اللحم الفاسد وزعت في االسواق دجاجا 

غير صالح لالستهالك اآلدمي؟ مع تزويدي بكل 
الوثائق واملستندات التي تدعم وتثبت االجابة، 
هل اكتش���فت البلدية اجلهات التي مت توزيع 
الدجاج الفاسد عليها؟ وما االجراء الذي اتخذته 
في هذا الشأن وهل متت احالة صاحب الشركة 
التي ثبت توزيعها للحوم فاسدة في االسواق 
الى النيابة؟ وما االجراء القانوني الواجب اتخاذه 
في هذا الشأن وفق القانون؟ مع تزويدي بكل 
الوثائق واملستندات التي تدعم وتثبت االجابة، 
وما االجراء القانوني الذي اتخذته الوزارة ضد 
الشركة بعد ثبوت توزيعها للدجاج الفاسد؟ مع 
تزويدي بكل الوثائق واملس���تندات التي تدعم 
وتثبت االجابة، ومنذ شهر يناير املاضي وحتى 

تاريخ الس���ؤال هل ح���ررت اي مخالفات ازاء 
تلك الشركة؟ وما تفاصيلها باملستندات وهل 
ثبتت انها وزعت اي بضائع اخرى غير صاحلة 
لالس���تهالك اآلدمي، مع تزويدي بكل الوثائق 
واملستندات التي تدعم وتثبت االجابة؟ ما الوضع 
القانوني للشركة حاليا؟ وهل مازالت الشركة 
متارس نش���اطها بش���كل طبيعي ام مت سحب 
التراخيص وغلق املخازن، مع تزويدي بجميع 
الوثائق واملستندات التي تدعم وتثبت االجابة، 
ما املخالفات التي سجلتها البلدية ازاء اي شركة 
متارس النشاط نفسه؟ وهل متت مخالفة اي من 
الشركات املماثلة التي وزعت كميات من املواد 

الغذائية الفاسدة في االسواق؟.

وليكفوا عن االدعاءات الباطلة 
التي يعرف الكويتيون انها زائفة 
ونقول لهؤالء »كلنا عيال قرية 

يحاولون خلق فتنة جديدة مثلما 
كانت من قبل، وهذه املرة على 

حساب الوطن«.
وأردف النائب الوعالن: »نقول 
للمفتنني اجلدد ان من يحاول ان 
يقف بني العمالقة عليه ان يفهم 
لغة الرج���ال ألنها لغة العرب 
والبادية وأهل الكويت، وان من 
يضع نفسه في درب العمالقة 
ستطؤه أقدام أحفادهم مجتمعة 
مثلما كانوا دائما مجتمعني في 
جسد واحد ولن يلتفتوا إليه«. 
مشددا على ان الوحدة الوطنية 
خط أحمر ولن يسمح ألي أحد 
بتجاوزه، ونسأل اهلل ان يحفظ 
بلدنا من كل شر حتت راية وظل 
وحكمة صاحب السمو األمير 

وأسرة اخلير.

نعرف تاريخنا جيدًا ونعرف من استشهد دفاعًا عن الكويت وترابها وأهلها في معركة الجهراء

الوعالن لمن يحاولون إثارة النعرات الطائفية:
»كلنا عيال قرية وكّلن يعرف أخيه«

شعيب املويزري

سعدون حماد

مبارك الوعالن

د.فيصل املسلم

عبدالرحمن العنجري

قدم النائب د.محمد احلويلة اقتراحا برغبة جاء فيه: تقوم 
املصانع العاملية واحمللية لألغذية بإنتاج انواع مختلفة من 
املأكوالت واملشروبات وفق مواصفات محددة طبقا لتعليمات 
وزارات الصحة في تلك الدول، وملا كان املس���تهلك العادي 
لهذه الس���لع يجهل في كثير من األحي���ان معظم مكونات 
تل���ك األغذية وامل���واد التي حتتوي عليه���ا فضال عن عدم 
املامه بتأثيرها على صحته الذي يكون أحيانا بالغ الضرر 
ومؤدي���ا للكثير من األمراض العضوي���ة او العضلية التي 
تصيب اإلنسان جراء تناوله مثل تلك األغذية وملا كان بيان 
تلك املكونات ونسبها على سطح األغذية غاية في األهمية 
ليتمكن املس���تهلك من معرفة امل���واد التي يتناولها وتؤثر 

بشكل مباشر على صحته.
لذا فإنن��ي أتقد���م باالقتراح برغ��بة إلل����زام الشرك���ات 
املص���نعة واملستوردة لألغذية بوضع تفاصيل ونس�����ب 
مكون��ات امل���واد املضافة على كل أنواع األغذية التي تقوم 

بإنتاجها.

الحويلة يقترح إلزام الشركات الغذائية
بوضع تفاصيل مكونات المواد المضافة

سالم النمالن د.موضي احلمود

د.محمد احلويلة

ال بد من حل عاجل بالتزامن مع قرب دخول العشر األواخر والعيد

حماد: وزير الداخلية يتحمل مسؤولية
عدم توفير الجوازات ويجب محاسبة المسؤول

المويزري يطالب الوزراء بتخصيص يوم
في األسبوع الستقبال المواطنين وحل مشاكلهم

حّمل النائب سعدون حماد 
وزير الداخلية الش���يخ جابر 
اخلالد مسؤولياته ازاء استمرار 
عدم توافر جوازات للمواطنني 
والكشف عن املسؤول املتسبب 
فيما حصل من تقصير خاصة 
اننا اقتربنا من العشر االواخر 
لشهر رمضان ومن اجازة العيد 

دون ان تعالج هذه املشكلة.
وق���ال حماد ف���ي تصريح 
صحافي: اننا لم نر من وزير 
الداخلي���ة اي اج���راء معل���ن 
لتصحيح الوضع ومحاسبة 
املتس���بب في تعطيل مصالح 
املواطنني لعدم احلصول على 
اجلوازات، مشيرا الى ان صمت 
الوزارة يؤكد وجود خلل كبير 
وجتاوز في هذه القضية، فالكل 
يعرف ان���ه ال توجد جوازات 
جديدة لك���ن ال احد يعرف ما 

ما ح���دث وملتابع���ة خطوات 
طباعة اجل���وازات وتوفيرها 
وموقع التقصير واالهمال الذي 
تسبب في هذا الوضع، فنحن 
دولة قانون ولوائح وال يجوز 
التكتم عل���ى التقصير، والبد 
من الشفافية في التعاطي مع 
القضايا التي تخص املواطنني، 
مش���ددا على انه اذا لم يعلن 
وزير الداخلية اي اجراء حيال 
ما يحدث فستكون لنا وقفة مع 

هذه القضية الغريبة.
وطالب حماد وزارة الداخلية 
بالش���فافية والوض���وح في 
تعاملها مع املواطنني ألن مثل 
هذه القضايا تؤكد وجود عيوب 
في ادارة بعض قطاعات الوزارة، 
الوزير ان يش���رح  مناش���دا 
للمواطنني اسباب هذا التقصير 

واملعاجلة التي سيتخذها.

التي  الس���بب وما االجراءات 
الوزير حي���ال هذا  اتخذه���ا 
الكبير ومحاس���بة  التقصير 

املتسبب فيه.
واك���د حماد انه س���يوجه 
اسئلة لوزير الداخلية لتقصي 

طالب النائب شعيب املويزري بأن يخصص الوزراء واملسؤولون 
بالدولة يوما في االس���بوع الس���تقبال املواطنني ومعرفة همومهم 
ومش���اكلهم والعمل على حلها من دون وسطاء سواء من النواب أو 

غيرهم.
وناشد املويزري في تصريح صحافي سمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ ناصر احملمد إعطاء توجيهاته الى جميع الوزراء واملسؤولني 
في مختلف اجلهات احلكومية بفتح أبوابهم ألهل الكويت جميعهم 

من دون واسطة أو محسوبية.
وأوضح املويزري ان فتح الوزراء واملس���ؤولني أبواب مكاتبهم 
للمواطنني واستقبالهم خالل يوم في االسبوع لن يكلف الدولة شيئا، 
وسيحل الكثير من املشاكل التي يعاني منها الناس وسيساهم بشكل 
كبير في القضاء على حالة االستياء واإلحباط التي يشعر بها الكثير 
من املواطنني والتي تس���بب فيها بعض املسؤولني الذين ال يعطون 

الناس حقوقهم اال بالواسطة.

المسلم يسأل عن دجاج غير صالح لالستهالك اآلدمي 
ولحوم فاسدة وزعت في األسواق

اس����تغرب النائب عبدالرحمن 
العنجري توجه ادارة الهيئة العامة 
لالستثمار نحو تقليص امليزانية 
اخلاص����ة بالتدري����ب والتأهيل 
والتطوي����ر مبا يتعلق بارس����ال 
ادارة  البعثات لدراسة ماجستير 

األعمال.
وقال العنج����ري في تصريح 
صحاف����ي أمس اذا ص����ح ما منى 
الى علمي من معلومات بأن هناك 
توجها لدى الهيئة العامة لالستثمار 
نحو تقلي����ص امليزانية اخلاصة 
بالتدريب والتأهيل فإن ذلك يعد 
مؤش����را خطيرا ال ميكن السكوت 

عنه، وعدم ادراك أهمية الدور الذي 
تقوم به برامج التدريب والتأهيل، 
من خالل اعداد كوادر مؤهلة الدارة 

الهيئة العامة لالستثمار.
واشار العنجري الى أن التدريب 
والتأهيل يساهم في التسلح بعلوم 
التمويل واالستثمار، من خالل اعداد 
وتدريب وتأهيل اجيال جديدة من 
الراغبني في الدخول ملجال االستثمار 
بشتى انواعه، مطالبا بفتح الباب 
امام الراغبني في الدخول الى مجال 
االستثمار عن طريق التدريب على 
كيفية ادارة االستثمارات والتأهيل 
للبدء في االستثمار السليم واحلد 

من املخاطر التي قد يتعرض لها 
الفرد في حالة دخوله املجال دون 
دراسة او تدريب علمي دقيق على 

ايدي خبراء في املجال.
وش����دد عل����ى أهمي����ة توفير 
كوادر جديدة تساهم في حتقيق 
رؤية الكويت بجعلها مركزا ماليا 
وجتاريا، ملا للعامل البشري من 
اهمي����ة قصوى في مج����ال ادارة 
االستثمارات حيث التطور السريع 
في املستوى التكنولوجي والذي 
يج����ب ان يواكبه وج����ود كوادر 
بشرية تس����تفيد من هذا التقدم 
وتعمل على خل����ق قيمة مضافة 

تساعد على التطور السريع الداء 
الشركات.

وطالب العنجري وزير املالية 
الش����مالي بالعمل على  مصطفى 
زي����ادة الدعم املخصص للتدريب 
والتعليم وارسال بعثات ماجستير 
ادارة األعم����ال، العط����اء فرصة 
أكبر للعاملني في ش����تى مجاالت 
االستثمار، وذلك بهدف الوصول 
الى حتقيق اقصى قدر ممكن من 
االس����تفادة، مبا يعود باملصلحة 
العامة على اجلميع، مشيرا إلى أن 
االستثمار احلقيقي هو االستثمار 

البشري. 

العنجري يستغرب توجه »االستثمار« لتقليص ميزانية التدريب

اشارت الستحداث مكتب لخدمة المواطن

يتعذر إنشـاء فروع لـ »التعليم العالي« في األحمدي ومبارك الكبير

وزيرة التربية: إعادة دراسة الهيكل التنظيمي
لفك التشابك بين االختصاصات في »التعليم العالي«

اما بخصوص اقتراح النائب 
املت��ضمن  النم���الن  س���الم 
انش���اء فروع للوزارات في 
محافظ������ة االح��دي خلدمة 
سكان محافظتي االحم���دي 
الكبي���ر، فق���الت  ومب���ارك 
الوزيرة وفق���ا لطبيعة عمل 
وزارة التعليم العالي يتعذر 
انشاء فروع في الوقت احلالي 

للوزارة.

االحتياجات اخلاصة.
واشارت الى ان الوزارة في 
اعادة  الوقت احلاضر بصدد 
دراسة الهيكل التنظيمي لفك 
التش���ابك بني االختصاصات 
النظر  املهام واعادة  وحتديد 
في بعض الوحدات التنظيمية 
وس���يؤخذ بع���ني االعتب���ار 
الوحدات  العمل في  اجراءات 

التنظيمية الوارد ذكرها.

ردت وزيرة التربية وزيرة 
العال���ي د.موضي  التعلي���م 
احلمود على اقتراحني للنائبني 
مرزوق الغامن وسالم النمالن 
وجاء ف���ي رد د.احلمود على 
اقت���راح الغامن الذي يتضمن 
تخصيص مكتب بكل وزارة أو 
مؤسسة حكومية وفي املراكز 
الطبية واملستشفيات الستقبال 
وانهاء معامالت وطلبات كبار 
الس���ن وذوي االحتياج���ات 
اخلاص���ة: حت���رص وزارة 
التعليم العالي منذ نش���أتها 
على االهتمام بهذه الفئة من 
فئ���ات املجتم���ع وتقوم بها 
العامة ضمن  العالقات  ادارة 
التي تشمل استقبال  مهامها 
ومتابعة معامالت املراجعني.

وقد مت مؤخرا اس���تحداث 
مكتب خلدمات املواطن يقوم 
بأداء نفس املهمة من استقبال 
معامالت املراجعني ومتابعة 
شكاواهم وذلك يتيح فرصة 
لتميي���ز كبار الس���ن وذوي 


