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صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد لدى وصوله إلى نادي ضباط اجليش يرافقه سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد وفي استقباله الشيخ جابر املبارك

صاحب السمو األمير يتسلم هدية تذكارية من الشيخ جابر املبارك

الشيخ جابر املبارك مرحبا بصاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد لدى وصوله إلى مقر النادي

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد وسمو ولي العهد والشيخ مشعل األحمد والشيخ جابر املبارك والشيخ أحمد الفهد والشيخ علي اجلراح والسفير أحمد فهد الفهد

سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد مصافحا مستقبليه

الشيخ مبارك الفيصل والشيخ خالد العبداهلل والشيخ ماجد الصباح وعدد من احلضور

الشيخ أحمد الفهد مصافحا أحد الضباط ويبدو الشيخ مشعل األحمد

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مصافحا أحد احلضور ويبدو سمو ولي العهد والشيخ جابر املبارك والشيخ خالد العبداهلل

األمير أشاد بإخالص وتفاني منتسبي الجيش من ضباط وأفراد:
عدم االلتفات للفتن والتآزر والتالحم أمام كل ما يمس الوحدة الوطنية

قام صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
مس����اء أول من أم����س )األحد( يرافقه س����مو ولي 
العهد الشيخ نواف األحمد ونائب رئيس احلرس 
الوطني الش����يخ مش����عل األحمد بزيارة الى نادي 

ضباط اجليش.
وكان في استقبال سموه النائب األول لرئيس 
مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ جابر املبارك 
ورئيس األركان العامة للجيش الفريق الركن الشيخ 
أحمد اخلالد ونائب رئيس األركان العامة للجيش 
الفريق الركن الشيخ خالد اجلراح الصباح ووكيل 
وزارة الدفاع جسار اجلسار وأعضاء مجلس الدفاع 

العسكري وكبار القادة في اجليش.
وقد أش����اد س����موه بإخالص وتفاني منتسبي 
اجليش من ضباط وأفراد في الذود عن حمى الوطن 

الغالي.
كما اكد سموه على عدم االلتفات للفنت وضرورة 
التآزر والتالحم أمام كل ما ميس الوحدة الوطنية 
مشيرا سموه الى أن ما تشهده املنطقة من تطورات 
يتطلب أن تكون جميع قطاعات القوات املس����لحة 
متيقظة وحذرة وعلى أهبة االستعداد لردع كل من 

صاحب السمو زار نادي ضباط الجيش

- 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 الواحد الع�سرون

�أ - 11 �سبتمرب 1968.

ب - 11 فرب�ير 1969.

جـ - 20 مار�س 1970.

متى �إن�سمت �لكويت ملنظمة �لعمل �لعربية ؟   

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

�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

املأ الفراغ من الكلمات للفقرة:

تعترب الق�سايا ال�سحية وتغريها من اأهم امل�سكلت يف الدول النامية ملا يقا�سونه من اأمرا�ض واأوبئة فتاكة 

املحرومني  هوؤلء  لإنقاذ  وامل�ست�سفيات  امل�ستو�سفات  فتاأ�سي�ض   ، معي�ستهم  وتنكد  حياتهم  م�سرية  تعطل 

اآخرته وثقًل يف ميزانه، لأنه �سدقة جارية ومن �سنائع ................. كما قال  للم�سلم يف  متثل ذخراً 

النبي »�ض« : » اإن اأول من يدخل اجلنة ................. واأهله ، واأول من يرد علّي احلو�ض(.

اأكمل الفراغ بكلمة واحد مما يلي الفقرة:

روي اأن الإمـام علـي عليه ال�سلم ا�سرتى ثوبًا فاأعجبه ، فت�سدق به ، وقال �سمعت ر�سول اهلل �سلى اهلل 

�سيئًا فجعله هلل،  اأحب  ومن  القـيـامة باجلنـة  يـوم  اآثره اهلل  نف�سه  اآثر على  »من  و�سلم يقول  واآله  عليه 

اليوم  اأكافيك  واأنا   ................. بــ  بينهم  فيما  يكافئون  العباد  كان  »قد  القيامة:  يوم  تعاىل  اهلل  قال 

باجلنة(.

ال�سوؤال الثاين

ال�سوؤال الأول

3- العمل ال�سالح 2- اخلري    1- املعروف   

امل�سـابــقــة احلادية و الـعـ�ســرون 
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صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد يحيي مستقبليه لدى وصوله

الفريق الشيخ أحمد اخلالد مرحبا بصاحب السمو األمير

سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد مصافحا أحد الضباط

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد يلقي كلمته في احلفل بحضور سمو ولي العهد والشيخ جابر املبارك

الشيخ جابر املبارك يسلم هدية تذكارية للشيخ مشعل األحمد

الشيخ مشعل األحمد مصافحا أحد الضباط ويبدو الشيخ أحمد الفهد والشيخ مبارك الفيصل

جانب من احلضور

حديث بني الشيخ مشعل األحمد والشيخ جابر املبارك والشيخ علي اجلراح

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مصافحا أحد قادة اجليش

ما تشهده المنطقة يتطلب من جميع قطاعات القوات المسلحة
اليقظة والحذر واالستعداد لردع كل من يهدد أمن وسالمة الوطن

يهدد أمن وسالمة الوطن العزيز مؤكدا ثقته الكبيرة 
بأبنائه العسكريني وأنهم عند مستوى املسؤولية 
للقيام باملهام املناطة بهم بكل تفان وعطاء من أجل 

الكويت الغالية.
كما قام مدير مديرية االحتاد العسكري العقيد 
ركن حميد دحل العنزي بتقدمي عدد من العسكريني 
املتميزين والفائزين مبجموعة من البطوالت العاملية 

العسكرية.
ومت تقدمي هدية تذكارية لسموه بهذه املناسبة. 
وقد رافق سموه نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون 
االقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية واالسكان 
الش����يخ أحمد الفهد  ونائب وزير شؤون الديوان 
األميري الشيخ علي اجلراح ومدير مكتب صاحب 
السمو األمير أحمد فهد الفهد ووكيل الديوان األميري 
باالنابة ورئيس املراس����م والتش����ريفات األميرية 
الش����يخ خالد العبداهلل ووكيل ديوان س����مو ولي 
العهد الشيخ مبارك الفيصل والشيخ ماجد اجلابر 

احلمود الصباح.
وغادر سموه مقر نادي ضباط اجليش الكويتي 

مبثل ما استقبل من حفاوة وتقدير.

صاحب السمو أكد ثقته بأبنائه العسكريين وأنهم عند مستوى المسؤولية

الشيخ جابر املبارك يسلم سمو ولي العهد هدية تذكارية


