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لجنة فلسطين تعيد شعيرة »اهلل أكبر« 
إلى 16 مسجدًا في غزة

المساجد التي تم ترميمها في غزة ضمن المرحلة األولى

مسجد كلية الدعوة 1
جباليامسجد شهداء الفاخورة2دير البلحاإلسالمية

مسجد مدرسة األوقاف 3
بيت الهيامسجد الرحمة4غزةالشرعية

جباليامسجد العودة إلى اهلل6الشابورةمسجد األبرار5

خان يونس مسجد البشير7
غزة ـ الرمالمسجد شهداء السرايا8العمور

غزة ـ الزيتونمسجد أرض الرباط10القيزانمسجد النور خان يونس9

غزة ـ الشيخ مسجد أبوذر الغفاري12املغراقةمسجد اإلميان11
رضوان

غزة ـ الزيتونمسجد مصعب بن عمير14البريجاملسجد الكبير13

غزة ـ تل اإلسالممسجد مصعب بن عمير16املغازيمسجد الهدى الكبير15

أعادت جلنة فلسطني اخليرية بالهيئة اخليرية 
االسالمية العاملية شعيرة »اهلل أكبر« لتدوي مجددا 
في أرجاء قطاع غــــزة بعد أن صمتت وقتا طويال 
بفعل استهداف املساجد ومآذنها من جانب الكيان 

االسرائيلي.
وقــــد جاء ذلك بتبرع كرمي مــــن اهل اخلير في 
الكويت، حيث قامت اللجنــــة بترميم وصيانة 16 

مسجدا كانت قد تعرضت لتدمير جزئي.
وقد تضمنت اعمال الصيانة بناء بعض املآذن 
حيث كانت هي أكثر األجزاء استهدافا ومت تركيب 

الزجاج وبناء بعض اجلدران وكذلك تركيب األملنيوم 
)أبــــواب ونوافذ( وقد مت اجنــــاز املرحلتني األولى 
والثانية من املشروع في املدة املقررة وهي 6 شهور، 
وفق اخلطة التي وضعتهــــا اللجنة بالتعاون مع 
اجلهات املنفذة في قطاع غزة. وتدعو جلنة فلسطني 
اهــــل اخلير الى دعم مشــــروع املرحلة الثالثة من 
الترميم وتكلفته 100000 دوالر السيما ان التدمير 
طال عشــــرات املســــاجد وهي في حاجة ماسة الى 
الترميــــم والصيانة لتدب فيهــــا احلياة من جديد 

ويرتادها املصلون ألداء فريضة الصالة.

السيد محمد باقر املهري مرحبا بسمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد

سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد متوسطا احلضور في ديوان املهري

سمو الشيخ ناصر احملمد يتلقى التهاني من أحد رواد الديوان

الزميل أسامة أبوالسعود مصافحا سمو الشيخ ناصر احملمد

جانب من احلضور في ديوان املهري سمو الشيخ ناصر احملمد في صورة تذكارية مع احد رواد ديوان املهري وطفلته تهنئة بالشهر الفضيل

الشيخ خالد البدر والشيخ صباح ناصر احملمد وأحد احلضور

رئيس الوزراء زار ديوان المهري 

أسامة أبوالسعود
قام سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد 
بزيارة لديوان وكيل السيد السيستاني وأمني عام جتمع 
علماء الشيعة في البالد السيد محمد باقر املهري، مساء 
أمس األول حيث استقبل سموه بحفاوة بالغة من رواد 

الديوان.
وألقى سماحة الســـيد املهري كلمة ترحيبية بسمو 
رئيس الوزراء الشـــيخ ناصر احملمد قال فيها »نرحب 
بسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد الرجل 
اإلصالحـــي، ونتمنى طول العمـــر والتوفيق والصحة 

والسالمة لصاحب السمو األمير وسمو ولي عهده األمني، 
ونتمنى جلميع الشعب الكويتي الصحة والعافية واالمن 

واالستقرار.
وأضاف املهري »ال شك أن سموكم حتظون بحب كبير 
لدى الشعب الكويتي _ وحسب قراءتي للساحة _ رأيت 
أن كل الشـــعب الكويتي بجميع قطاعاته يحبون سمو 
الشـــيخ ناصر احملمد ألنكم رجل إصالحي وتكنوقراط، 

ورجل رحب الصدر«.
وتابع قائال »ونحن نرى ان أفضل حكومات املنطقة 
اآلن هي حكومة آل الصبـــاح الكرام، ورئيس احلكومة 

سمو الشيخ ناصر احملمد، فحكومتنا من أحسن وأروع 
وأفضل حكومات املنطقة، فأهال وسهال بكم في هذا الديوان 

ونرحب بكم أجمل وأزكى ترحيب«.
ورد سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد التحية 
بالقول »أنا اقول لكم يا ســـيد، كل عام وأنتم واجلميع 
بخير، ورمضان مبارك على اجلميع ونحن في العشـــر 
األواخـــر نتمنى للجميع صوما مقبـــوال وعمال متقبال، 
ونحن مقبلـــون على عيد الفطر جعله اهلل عيدا مباركا 
على اجلميع واهلل يحفـــظ الكويت، حتت راية صاحب 

السمو األمير املفدى ونكرر شكرنا للمرة الثانية«.

المهري: ناص�ر المحمد رجل إصالحي تكنوقراط ويحظى بح�ب جميع أبناء الكويت

- 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 الرابع الع�سرون

اأ - 1922  –  العقري.

ب - 1920 – املحمرة.

جـ - 1919 – الدوحة.

متى وقعت معاهدة تر�سيم احلدود بني الكويت والعراق 

وال�سعودية؟ وما ا�سمها؟

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

من املقا�سد الوقفية اخلريية : التعليم واملكتبات:

، واملدر�سة العظيمة يف دم�سق  : املدر�سة النظامية يف بغداد  اأوقاف عظيمة  من املدار�س التي كانت لها 

 ، �سنة 571 هـ وغريها  املكرمة  الأر�سوفية يف مكة  واملدر�سة   ، �سنة 616 هـ  النيل  املعزية على  واملدر�سة 

كما ان وجود امل�سارف الوقفية قد حافـظ على ا�ستقللية العلماء ، واأوقف ابن قلي�س الوزير الفاطمي 

اأجل  من  العاملية  الإ�سلمية  اجلامعات  يف  الوقف  �سندوق  الآن  ويوجد   ، والباحثني  للمطالعة  مكتبة 

اأين  واحتياجاتهم،  ن�ساطاتهم  لتنفيذ  ماليًا  الطلبة  وي�ساعد  والثقافية،  التعليمية  العملية  تطوير 

يوجد هذا ال�سندوق ؟

❏

❏

❏

1- يف باك�ستان

2- يف اأمريكا

3- يف ماليزيا

امل�سابقة   الرابعة  والع�سرون


