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النائب السابق عصام الدبوس

�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: املقا�سد الجتماعية:

على  ووقف   ، اإليهم  عنها  بديل  لتقدمي  اخلدمة  يك�سرها  التي  الأواين  على  وقف  هناك  كان  م�سر  يف 

الأوقاف  فوائد  و�سلت  وكذلك   ، الزفاف  ليلة  تفتقدها  التي  العرو�س  اإىل  وحليه  العر�س  ثياب  تقدمي 

حتى خل�س امل�سجونني وعلى ال�سرف على عوائلهم ، مثلما كانت الأوقاف قد عملت على رعاية اليتامى 

اأموات  تكفني  على  حب�سًا  بيرب�س  الظاهر  اأن�ساأ  م�سر  ويف   ، واحلاجة  العوز  واأ�سحاب  والعجزة  والأرامل 

اأو  الأبناء  اأو  الأزواج  امل�سلمة من �سيطرة  املراأة  للوقف دوراً يف حماية ثروة  ان  ، كما  القاهرة  الغرباء يف 

عائلهم وت�سرفهم فيها.

اذكر ا�سم موؤ�س�سة وقفية يف الكويت تعنى بالأيتام ؟

امل�سابقة   ال�سابعة  والع�سرون

- 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 ال�سابع الع�سرون

�أ - 1870م.

ب - 1871م.

جـ - 1872م.

�لعديد  �لطبعه حيث غرق  �أية �سنة وقعت حادثة  يف 

�إع�سار مدمر بني عمان  �لكويتية يف  �لغو�ص  من �سفن 

و�لهند ؟

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

صفر: حديث رئيس الحكومة منسجم تمامًا مع أفعاله ومواقفه
من حيث احترام الدستور والديموقراطية وتطبيق القانون والمساواة

الدبوس: لقاء سمو رئيس الوزراء داللة واضحة على مقدرة سموه
على خلق مناخ التوافق بين السلطتين وعلى الجميع استثمار هذا المناخ

أشاد عضو مجلس األمة 
الس���ابق عص���ام س���لمان 
الدبوس بكلمة سمو رئيس 
الش���يخ  ال���وزراء  مجلس 
ناصر احملمد خالل لقائه مع 
تلفزي���ون الكويت التي اكد 
خاللها متسكه بالدميوقراطية 
ونفيه وجود اي مخططات 
الدستور، مثمنا دعوة  ضد 
سموه لفتح صفحة جديدة 
قائمة على االلتزام بالدستور 
وفصل السلطات مع تعاونها 
ورفع شعار سيادة القانون، 
مؤك���دا ان اللقاء في مجمله 
يعد مبادرة من سموه خللق 
مناخ التوافق بني السلطتني 
وعلى اجلميع استثمار هذا 

التوافق.
الدب���وس في  واض���اف 
تصريح صحاف���ي ان كلمة 
س���موه تعد تأكيدا على ان 

الدستورية ثالثا.
ورأى الدبوس ان اعتزاز 
سمو الش���يخ ناصر احملمد 
الصباح الش���ديد بالدستور 
يدل عل���ى حكم���ة ونظرة 
ثاقبة من س���موه وذلك ألن 
الدستور يضع قواعد ثابتة 
ودعائم ص���لبة انطلقت منها 
الكويت احلديثة مما جسد 
مبادئ الدميوقراطية واحلرية 
متفقا ف���ي ا��لوقت ذاته مع 

الى نواي���ا صافية وتوافق 
سياسي.

وخت���م الدب���وس مؤكدا 
على دعوة س���موه الشعب 
ب���أال يج���زع من  الكويتي 
تباين اآلراء واختالفها فالكل 
العامة  الى املصلحة  يهدف 
مطالب���ا اجلميع بالعمل في 
التعاون والتكامل  روح من 
لكل ما فيه مصلحة الوطن 

واملواطنني.

ما قاله سموه حول تعديل 
الدول  ان  الدس�����تور وهو 
ذات الدميوقراطيات العريقة 
الوالي���ات املتحدة  م���ث���ل 
وفرنسا وس��ويسرا حصل 
في��ها تع���ديل للدستور وان 
التع���دي���ل ال يتعارض مع 
الدستور طامل���ا مت االلتزام 
الدس���تورية  بالش������روط 
التي نص علي����ها الدستور 
الكويت�����ي وه���ذا يحتاج 

احلكومة لن تسمح للخالفات 
التي من شأنها  واملنازعات 
تعطيل عجل���ة التنمية في 
البالد، وانها ترفع ش���عار 
تطبيق القانون على الكبير 
قبل الصغير، مشددا على ان 
احلكومة حتترم كل األدوات 
التي يس���تخدمها  الرقابية 
اعضاء مجلس االمة، مؤكدا 
تصميمها عل���ى جتاوز كل 

العقبات.
ان  الى  الدبوس  وأش���ار 
كالم س���موه ع���ن حصول 
احلكومة على ثقة ممثلي األمة 
يعتبر اجنازا كبيرا يدل على 
وجود تفاهم بني السلطتني، 
مشددا على دعوة سموه منح 
احلكوم���ة املزيد من الوقت 
لإلجناز والعمل على اعتبار 
ان البن���اء يحتاج الى وقت 
حتى تستطيع حتقيق خطة 
عمله���ا وبرامجها التنموية 

املطلوبة.
وعبر الدبوس عن اعجابه 
بشجاعة سمو رئيس الوزراء 
باعترافه بوجود اخطاء في 
احلكومة وان احلكومة تتعلم 
من اخطائها ومتلك شجاعة 
التراجع عن اخلطأ وإصالحه 
مبينا ان كالم س���موه يؤكد 
ان مجلس االمة صرح كبير 
من ص���روح الدميوقراطية 
واالجناز في الكويت وانه ال 
ميكن ان ننسب الى املجلس 

تهمة تعطيل التنمية.
الى ان  الدبوس  واش���ار 
الراهنة  السياسية  االحداث 
اكدت  الكويت  التي متر بها 
متان���ة وصالب���ة النظ���ام 
الربان،  السياس���ي بحكمة 
مؤك���دا على ان م���ا نحتاج 
إليه هو اعادة ترتيب االوراق 
وإيجاد صيغة سوية للعالقة 
ما بني السلطتني نبتعد بها 
عن ادخال البالد في صراعات 
متتالية منش���ؤها تخليص 
احلسابات من منطق حتقيق 
الفردية وان كنا  املكاس���ب 
نؤمن بأن االصالح البد منه 
لتحقيق التطور والنمو في 
جميع االصعدة إال اننا نؤمن 
ايضا بأن ه���ذا االصالح ال 
يتحقق عبر التأزمي وإمنا عن 
طريق النوايا املخلصة اوال 
واملتابعة احلثيثة في اجلوانب 
الرقابية ثانيا واالستخدام 
املتدرج واملوضوعي لألدوات 

أش�اد بدور س�موه في تج�اوز الخالف�ات والمنازعات الت�ي تعطل عجل�ة التنمية

أحمد الصبيح جسار اجلسار أشواق املضف د.فاضل صفر

عادل الشنان
أكد وزير األشغال العامة 
ووزير الدولة لشؤون البلدية 
د.فاضل صفر ان كالم سمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
أدلى به  الذي  ناصر احملمد 
الكويت  من خالل تلفزيون 
يأتي منسجما متاما مع أفعال 
ومواقف سموه وليس بغريب 
علي���ه ان يردد املبادئ التي 
نادى به���ا الكويتيون عامة 
باحلث على احترام الدستور 
والدميوقراطي���ة وتطبيق 
القان���ون واملس�����اواة في 
احلق���وق والواجبات على 
مس���توى جميع من ميشي 
عل���ى أرض الكوي���ت م���ن 
مواطنني ومقيمني باالضافة 
الى دعوة سموه الى حتمل 
وس���ائل اإلعالم املسؤولية 
والقيام بال���دور املراد منها 
في نبذ الفرقة وحتري الدقة 
ودعوة أفراد السل��طتني الى 
التعاون والتكاتف، األمر الذي 
من شأنه رفعة البالد ودفع 
عجلة التنمية والتقدم والرقي 
وكل ما يص���ب في الصالح 

العام.
وقال���ت عض���و املجلس 
البلدي أشواق املضف ان ما 
ملسناه مما قاله سمو رئيس 
مجلس الوزراء خالل شاشة 
تلفزيون الكويت هو مصارحة 

علنية من أب ألبنائه بعيدة 
كل البعد عن اللعب السياسي 
كما ان سموه كشف عن جرأته 
في ق���ول احلق والصح من 
قبل رجل قان���ون في دولة 
قان���ون الت���ي ال ميكن لها 
النجاح إال من خالل تطبيق 
القانون بحذافيره وذلك ما 
أثبته سموه من خالل العديد 
من املواقف ومنها عمل جلنة 
ازالة التعديات واملظاهر غير 
املرخصة على أمالك الدولة 
والتي القت هجوما واسعا 
ولكن ف���ي اآلخر ثب��ت انها 
كانت تص�����ب في الصالح 
العام وتعدل بني جميع أهل 
الكويت متمنية ان يسلك كل 
مس���ؤول نهج سموه حتى 
نحقق كل ما نس���مو له في 

بالدنا.
جوانب عديدة

م���ن جهت���ه رأى عضو 
املجلس البلدي جسار اجلسار 
ان كالم سمو رئيس مجلس 
الوزراء ش������مل ج��وانب 
النقاط على  عديدة ووضع 
احل���روف بإملام���ه بالرؤية 
املس���تقبلية للبالد كما انه 
جدد حث سموه على اللحمة 
الوطنية، األم���ر الذي طاملا 
يطالب به في كل زمان ومكان 
ويط���الب به أيضا جميع من 

اجلمي��ع بنف���س املس��افة 
ك��ما ك��ان ش�����فافا بقوله 
»ديوان احمل��اسبة مسطرتي 
الى ما تك��شفه  باالض���افة 
البرمل��اني���ة«  األس������ئلة 
التام  مما ينم عن اإلمي���ان 
بالدمي���وقراطي���ة متمنيا 

لسموه دوام النجاح.

مكتب مدي������ر عام البلدية 
محمد املوس���وي الى ان ما 
لي���س  ت��قدم به س���م��وه 
بغريب علي���ه وال يت���وقع 
س�����واه م���ن س���موه ألنه 
ط��امل�����ا اتس�����م بح����ب 
الوط��������ن واالخ���الص له 
باالضافة الى الوق���وف من 

كبيان توضيحي للعديد من 
املسائل التي تدور في خلد 
الذين  العديد من املواطنني 
طاملا بحثوا عن أجوبة لها، 
مش���يرا الى ان ما تقدم به 
البالد  س���موه يهدف لرقي 
وتقدمها وتقدمي الصالح العام 
خصوصا في تعاون السلطتني 

التنفيذية والتشريعية التي 
ين��تج عنها اس���تقرار تام 
للعمل اجلاد الدؤوب لتنفيذ 
خطة التنمية واجنازها على 

أكمل وجه ممكن.
حب الوطن

من ناحيته أش���ار مدير 

الوطني ومذكرا بان سموه 
أخرج للبالد خطة واضحة 
وصريحة املعالم لم تشهدها 

البالد منذ 25 عاما.
من جهته أثنى مدير عام 
البلدية م.أحمد الصبيح على 
كلمات وردود سمو رئيس 
مجلس الوزراء حيث جاءت 

يحب الكويت ويريد تقدمها 
ورقيها، مشيرا الى ان حديث 
س���موه أيضا أكد متس���كه 
بالدميوقراطي���ة وكش���ف 
عن اطم���ئنانه بجني ثمار 
الع���املية مستقبال  زياراته 
بأفضل ما نطمح إليه مثمنا 
تأكيد س���موه على العنصر 

المضف: مصارحة علنية من أب ألبنائه بعيدة عن اللعب السياسي

الجس�ار: ش�مل جوانب عدي�دة ووض�ع النقاط عل�ى الحروف 

الصبيح: كلمات سموه جاءت كبيان توضيحي للعديد من المسائل

المهري: أجاد فيما أفاد وجاء فيما فوق المراد 
الس���يد  بدوره قال 
محمد باق���ر املهري ان 
س���مو رئيس مجلس 
أفاد  الوزراء أجاد فيما 
وجاء فيم���ا فوق املراد 
كما ان���ه كان مبدعا في 
ط���رح أجوبته مما يدل 
عل���ى كفاءت���ه العالية 
وتكنوقراطيته وسعة 
معلوماته ورحابة صدره 
ووطنيت���ه ناهيك عن 
التام ومحبته  اخالصه 
لصاحب السمو األمير 

الشيخ صباح األحمد والش���عب الكوي���تي عامة، واصفا 
سمو رئي���س الوزراء بالرج���ل اإلص���الحي، يعرف الناس 
اآلن م������دى الت��زامه بالدس��������تور والق���انون وم����دى 
حب���ه للوطن بع����د ان تأكدوا من ع������دم تف���ريق���ه بني 
املواط���نني وع���ش���قه اجللي للحري���ة والدمي��وقراطية 
واإلن����جاز والت���نمية والتطور واإلصالح والعمل اجلاد 

في سبيل الوطن.

السيد محمد باقر املهري




