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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

من املقا�سد الوققية اخلريية: )الدعوة والتبليغ الإ�سلمي(:

ن�ساأت اأوقاف حلفظ احلديث ال�سريف مثل دار احلديث بالقاهرة �سنة 635 هـ، وهناك من يتوىل اأوقاف 

املحدثني من احلرب والكاغد ، وهناك اأوقاف للم�ساجد واحل�سينيات والهتمام بها كدفع رواتب للخدم 

وللفر�ش ، وكانت هناك اأوقاف لن�سر الدعوة الإ�سلمية يف اأرجاء الدولة العثمانية، ودعم قراءة القراآن 

اأوقاف  وهناك  والتبليغية،  احل�سينية  املجال�ش  حل�سور  الطعام  وتقدمي  اخلطباء  اأجور  ولدفع  الكرمي 

خم�س�سة للعلوم الدينية .

من اأ�سهر مراكز التبليغ والتعليم والدعوة الإ�سلمية يف العامل الإ�سلمي :

❏

❏

❏

❏

❏

1- جامع الزيتونة بتون�ص

2- احلوزة العلمية يف النجف الأ�سرف

3- جامع وجامعة الأزهر ال�سريف

4- احلوزة العلمية يف قم املقد�سة

5- جميع ما ذكر اآنفًا

امل�سابقة   الثالثة  والع�سرون

بعث رئيس مجلس األمة جاس���م اخلرافي ببرقيات تهنئة الى كل 
من أمني مؤمتر الشعب العام في اجلماهيرية الليبية العربية الشعبية 
االشتراكية العظمى محمد بلقاسم الزوي، ورئيسة املجلس التشريعي 
ديلوروم توشمحمدوفا ورئيس مجلس الشيوخ شوبيروف إلكيزار 
ماتياكوبوفيتش في جمهورية أوزبكستان، ورئيس املجلس الوطني 
في جمهورية س���لوفاكيا ريتشارد س���وليك، وذلك مبناسبة األعياد 

الوطنية لبالدهم.

الخرافي هنأ نظراءه في ليبيا وأوزبكستان وسلوفاكيا

الزلزلة: استقرار العراق يدفع إلى استقرار المنطقة 
بكاملها وعالقات الشعبين تاريخية ومتجذرة

استقبل عمار الحكيم في ديوانه بالدسمة مساء أمس األول

الحكيم: نس�عى لتوطيد العالقة بين الكويت والعراق من خالل الزيارات ومناقش�ة األوضاع العامة
رحب النائب د.يوسف الزلزلة برئيس املجلس 
األعلى اإلس���المي في العراق عمار احلكيم والوفد 

املرافق بتواجدهم في بلدهم الثاني الكويت.
وأكد النائب د.يوسف الزلزلة أثناء لقائه رئيس 
املجلس األعلى اإلس���المي في العراق عمار احلكيم 
في ديوان الزلزلة بالدس���مة مس���اء اول من امس 
ان العالقات بني الش���عبني الكويتي والعراقي هي 
عالقات تاريخية تؤطرها أخالقيات اجلوار والعالقات 
االجتماعية قبل السياس���ية، أما ما بدر من بعض 
الزعامة السياسية العراقية خالل احلقب املاضية، 
خصوصا من قبل النظام الصدامي البائد، فتعتبر 
من احلاالت الشاذة التي يجب اال تكون بني جارين 

مسلمني وعربيني.
وأضاف د.الزلزلة: ان اس���تقرار العراق بال شك 
سيدفع الى استقرار املنطقة بأكملها، ولذلك فنحن 
مع القيادة السياس���ية الكويتية، التي كانت تدعو 
أش���قاءنا العراقيني لالتفاق حول تشكيل احلكومة 

والذي بال شك سيدفع الى استقرار العراق.
وأكد رئيس املجلس األعلى اإلسالمي في العراق 
عمار احلكيم ان املجلس األعلى حاول ان يلعب دور 
الوسيط، وذلك حول السعي في جمع القوائم بحكومة 

شراكية لكي جتتمع معا ضمن إطار واحد.
وبني ان األطراف املتنافسة على رئاسة احلكومة 
أطراف لها تاريخ كبير من اجل تدمير النظام الصدامي، 
ولك���ن بعد حترير الع���راق من النظ���ام الصدامي 
لوحظ هناك اختالف في وجهات النظر وهي حالة 
طبيعية وحس���ب التجربة خالل 7 سنوات فكانت 

هناك انطباعات ف���ي اختالف وجهات النظر. وقال 
ان هناك من العراقيني من يشعر بأنه البد ان تكون 
هناك ش���راكة حكومية، وذلك ملساحة العراق وما 
حتمل من مختلف األطياف العراقية، باالضافة الى 
ان هناك من يعتقد من العراقيني انه ال تكون هناك 
ش���راكة حكومية، وفقط السير نحو نهج واحد من 

غير متابعة الرؤى العراقية الكاملة.
وأضاف انه يجب على املواطن العراقي ان يجد 
نفس���ه قريبا من الرؤى والتصورات في الس���احة 
العراقية على الرغم من التحديات والصراعات الواقعة 

هذه األيام في العراق.

المرجعية

أكد احلكيم ان املرجعية في العراق لها دور أبوي 
في الس���احة العراقية والعاملية، حيث ان اجلميع 
يلوذ باملرجعية ويفتخر بالعراق، وهذا الدور الكبير 
التي تقوم به املرجعية من إصدار الفتاوى لم يأت 
من فراغ إال من قوة قرار متلكه املرجعية في بعض 
األم���ور التي حتتاج الى قرار ح���ازم كصيانة الدم 
العراقي، باالضافة الى دفاعها املس���تميت للحفاظ 

على األهالي العراقيني.
وبني انه عندما نأتي ونقول البد من تدخل املرجعية 
بقرارات حساسة فهذا أمر يجب التريث فيه، ألن العراق 
يحتوي على العديد من املراجع، باالضافة الى انه ال 
ميكن ان تدخل املرجعية في سياسة تنصيب رئيس 
مجلس احلكومة او غيره، وذلك الختالف اآلراء حول 

العديد من القوائم الفائزة باالنتخابات.

وقال احلكيم: نحن ندعو الى عقد طاولة مستديرة 
لنضع التصورات املستقبلية على اخلطى العراقية 
من اجل ان نعمل يدا واحدة حتى يكون هناك احترام 
للحكومة العراقية من قبل الش���عب العراقي ودول 

العالم.
وأوضح انه يجب أال يعطل البلد من أجل الرؤى 
الشراكية، ولكن نسعى لتشكيل مشاركة بجميع أطياف 
املجتمع العراقي، متمنيا خالل األيام املقبلة ان حتل 

املشكلة وتعلن احلكومة العراقية الرسمية.

رحالت إلى النجف

وبشر احلكيم أهالي الكويت بأن هناك توجها من 
قبل الطيران العراق���ي بفتح خط بني زوار النجف 
األشرف من الكويت الى النجف خالل االسبوع املقبل، 
معربا عن سعادته لهذا اخلبر الذي سيزيد العالقة 

بني البلدين.
وأش���ار احلكيم الى ان هناك رغبة أميركية في 
إيجاد حالة تقارب بني دولة القانون وقائمة العراقية 
ولك���ن املفاوضات بني القائمت���ني مختلفة، وأعتقد 
ان اخلطوة غي���ر مفيدة، خصوصا انه مر اكثر من 
ش���هرين واإلدارة األميركية تبذل اجلهود للتقريب 
بني القائمتني، ويوضح احلكيم ان بلدا بحكم العراق 

ال ميكن ان يدار بهذا التفكك.
وأضاف احلكيم ان العالقات الكويتية � العراقية 
طيبة وهلل احلمد ونس���عى نحن الى توطيدها بني 
البلدين من خالل الزيارات ومناقشة األوضاع العامة 

التي تفيد املنطقة.

حسني القالف

د.وليد الطبطبائي

القالف يطلب
 تزويده بأسماء القياديين

وجه النائب سيد حسني القالف سؤاال لسمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ ناصر احملمد جاء فيه: يرجى تزويدي مبا يلي: 
أس��ماء من صدر فيهم مرسوم تعيني في املناصب القيادية 
في كل وزارات ومؤسس��ات الدول��ة في عامي 2009 و2010 
مع تبيان انتمائهم السياس��ي وان كان لهم صلة قرابة بأحد 
النواب، أس��ماء الشركات التي رس��ت عليها مشاريع خطة 

التنمية مع ذكر أسماء مالكها.

قدم النائب د.وليد الطبطبائي سؤاال لوزير اخلارجية الشيخ 
د.محمد الصباح جاء فيه: أدليتم بتصريح الى الصحافة قبل أيام 
أش���رمت فيه الى تلقي الكويت تطمينات من كل من روسيا وإيران 
حول املخاطر البيئية ملفاعل بوشهر النووي الذي يتم تشغيله هذه 
األيام. فالرجاء افادتي مبا يلي: ما طبيعة التطمينات التي تلقتها 
الكويت من كل من روسيا ومن إيران؟ وهل تلقيتموها شفاهة أم 

في رسائل رسمية موثقة من احلكومتني املعنيتني؟
وهل تضمنت التطمينات الروسية واإليرانية معلومات وحقائق 
فنية عن عمل ذلك املفاعل؟ وفي حال ذلك هل عرضت هذه املعلومات 
على جهات فنية كويتية متخصصة مثل الهيئة العامة للبيئة ووزارة 

الصحة ومعهد األبحاث العلمية؟ وماذا كان رأي هذه اجلهات؟
والرجاء تزويدي بنسخ من هذه املراسالت مع اجلانبني الروسي 
واإليران���ي من جهة، واملداوالت الداخلي���ة بني احلكومة الكويتية 

وجهات االختصاص العلمي املذكورة آنفا.

العنجري يطلب أسماء أعضاء مجلس إدارة األوفست
وجه النائب عبدالرحمن العنجري سؤاال لوزير املالية جاء 
فيه: يرجى تزويدي بأس���ماء رئيس وأعض���اء مجلس إدارة 
األوفس���ت ومؤهالتهم العلمية والس���يرة الذاتية لكل منهم. 
ورؤية واستراتيجية مجلس اإلدارة اجلديد، وأسماء الشركات 
األجنبية اخلاضعة لبرنامج األوفست، وتزويدنا بنسخة منها 
حسب تصنيفهم، وتزويدنا بالهيكل التنظيمي للشركة الوطنية 

لألوفست.

الطبطبائي: ما طبيعة تطمينات
 روسيا وإيران حول مفاعل بوشهر؟

جانب من احلضور في ديوانهد.يوسف الزلزلة مع عمار احلكيم 

- 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 الع�سرون

�أ - 1904م.

ب - 1902م.

جـ - 1906م.

بريطاين  �سيا�سي  معتمد  �أول  نوك�س«  »جي  �لكولونيل 

يف �لكويت. متى مت تعيينه ؟

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

قال رئيس جلنة دراسة الظواهر 
الس����لبية النائب محمد هايف ان 
اعضاء اللجنة بينوا لسمو رئيس 
اللقاء ان  الوزراء خ����الل  مجلس 
هناك من يحاول ان يوهم املجتمع 
واملواطن����ني ان مجلس األمة هو 
الفوضى اإلعالمية،  املسؤول عن 
وانه هو الذي أجاز للجميع حرية 
احلصول على تراخيص املطبوعات 
والقنوات من خالل القوانني التي قام 
بتشريعها مؤخرا وهذا األمر غير 
صحيح اطالقا واحلقيقة ان دستور 
البالد قد كفل احلقوق واحلريات 
العامة وان الس����لطة التشريعية 

وافقت على قانون املطبوعات والنشر وقانون املرئي 
واملس����موع اللذين يوازنان بني حق وحرية التعبير 
عن الرأي واحترام النظام الع����ام وكرامة اآلخرين، 
فهذه القوانني تنظم استعمال هذا احلق مبا يكفل عدم 
املس����اس باآلخرين وفي ذات الوقت ال تصادر حقهم 
أو متنعه. وأوضح هايف في تصريح للصحافيني ان 
قانون املرئي واملسموع جاء ليوازن بني حرية ابداء 
الرأي والتعبير عنه وح����ق متلك القنوات من جهة 
وحق األفراد بعدم املساس بكرامتهم وخصوصيتهم 
وثواب����ت دينهم من جهة أخرى، اذ احتوى على عدد 
من املسائل احملظور بثها وعاقب كل من يخالف ذلك، 
وحددت املادة )11( منه أربع عشرة مسألة يحظر بثها 
منها ما يتعلق بالدين وثوابته ومنها ما يتعلق بصاحب 
السمو األمير ونظام احلكم ومنها ما يتعلق بأعضاء 
السلطة القضائية واملوظفني العامني )ومنهم أعضاء 
مجلس األمة( ومنها ما يتعلق باآلداب العامة والنظام 
العام ومنها ما يتعلق بأسرار الدولة وعملتها الوطنية 
وأخيرا حظرت بث املساس بكرامة األشخاص أو حياتهم 
اخلاصة أو معتقداتهم وكذلك حظرت الدعوة او احلض 
على كراهية او ازدراء اي فئة من فئات املجتمع او ما 

قد يضر بعالقات الكويت بغيرها 
من الدول العربية او الصديقة، وبنينّ 
هايف أن قانوني املطبوعات واملرئي 
واملس����موع يحمالن وزير اإلعالم 
مسؤولية تنفيذهما وندب موظفني 
يكلفون بضبط واثبات املخالفات 
ألحكامه كلما وقعت، وللوزارة احلق 
بوقف اي برنامج يخالف القانون 
وفقا للمادة )15( ووفقا للدستور 
فإن احلكومة مسؤولة بالتضامن 
أمام مجلس األمة فهي تهيمن على 
مصالح البالد وتشرف على تنفيذ 
القوانني، وكذلك فإن قانون اجلزاء 
والقوان����ني احلالية كافية لضبط 
هذه التجاوزات ومحاسبة املسؤولني عنها سواء التي 
تبث من الكويت أو خارجها فالكويتي الذي يرتكب 
جرمية في اخلارج تنطبق عليه أحكام قانون اجلزاء 
الكويتي إذا عاد للكوي����ت دون ان تتم محاكمته في 
اخلارج. وأكد هايف انه بناء على ما سبق تكون وزارة 
اإلعالم مسؤولة مسؤولية كاملة واحلكومة متضامنة 
معها في هذه املسؤولية التي تستوجب عليها تفعيل 
القوان����ني وحتريك الدعوى اجلنائي����ة واحالتها الى 
جهة االختصاص ف����ور وقوعها لوقف ما يحدث من 
اسفاف وانحدار في مستوى بعض القنوات احمللية 
الذي وصل الى حد املس����اس بعقيدة األمة وثوابتها 
والذي أثر سلبا على الوحدة الوطنية وعلى عالقات 
الكويت بدول أخرى، مشيرا الى ان احملاوالت املشبوهة 
التي تهدف الى ايهام أفراد املجتمع بأن مجلس األمة 
مس����ؤول عن هذه الفوضى اإلعالمية هي محاوالت 
إلضفاء الشرعية على هذه الفوضى اإلعالمية وستبوء 
بالفش����ل، فقد وافق مجلس األمة على القوانني التي 
تنظم حرية التعبير وحرية إبداء الرأي وحق اصدار 
م اإلس����اءة  الصحف وانش����اء ومتلك احملطات وجترنّ

للناس ومعتقداتهم وطوائفهم.

هايف:  مجلس األمة ليس مسؤواًل 
عن الفوضى اإلعالمية  

محمد هايف


