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المسابقة الدعوية الرمضانية لعام1437 هــ
   بالتعاون مع جريدة           

هذه املسابقة برعاية  للمساهمة

22444117
ميكن التبرع واملساهمة على حساب رقم: 0119810007 بنك بوبيان

  http://ipc.org.kw/shop :أو عبر املوقع االلكتروني 
@ipcorgkw :والتواصل االلكتروني

شروط المسابقة: 

>  المشاركـة متـاحـــة طــوال شهــــر رمضـــان.
.@ipcorgkw »متابعة حساب اللجنة على »تويتر  <

>  ترسـل اإلجابــة علـى »تويتــر« مع عمــل منشـــن
.@ipcorgkw لحسـاب اللجنة   

>  يتم السحب إلكترونيا في 15- 8 - 2016 م.
• جمعية النجاة الخيرية هي المسؤولـة عن إعـداد األســئلــة ومضمونـهـا وفــرز الكوبونـات وتحديد الفائزين عن طريق

  السحب وتسليم الجوائز للفائزين.

جوائز المسابقة:
>  30 جائزة مالية مقدمة من شركة الهدف الذكي للتسويق واالستثمار العقاري.

س2: من هو أول من جهر بالقرآن الكرمي من الصحابة؟
أ- عبد اهلل بن مسعود    

ب- ابو ذر الغفاري     

ج- عمر بن اخلطاب

الدعوة رسالة .. بلغها معانا 

2- كانت متضغ علكة في نهار رمضان...!!
أســلمت إحــدى املهتديــات اجلــدد بعدمــا اقتيــدت بواســطة الشــرطة إلــى املخفــر، وذلــك ألنهــا كانــت 
متضــغ "علكــة" فــي نهــار رمضــان بأحــد شــوارع الفروانيــة، فهــي لــم تكــن تعــرف ضوابــط هــذا الشــهر 
الكــرمي فــي بــاد املســلمني..، وحــال مــا عرفــت حرمــة رمضــان ، حدثــت نفســها بضــرورة التعــرف على 
اإلســام وأركانــه، خاصــة الصيــام، واعتنقــت اإلســام فــي جلنــة التعريــف باإلســام، وقــد روت هــذه 

القصــة بعــد التحاقهــا بالفصــول الدراســية فــي اللجنــة بــاإلدارة النســائية.

بالتعاون مع جريدة

رقم الهاتف : االســــم :    

املسابقة الرمضانية  الصحية لعام 1437هـ/ 2016م

الوعي  املرضى على نشر  إعانة  انطالقـــا من حرص جمعيـــة صنــدوق 
الصحي بني كل شرائح املجتمع ، تقوم اجلمعية بعمل مسابقة صحية 
مع  املشكور  وبالتعاون  الفضيل  الشهر  مبناسبة  عــام  كل  في  توعوية 
جريدة »األنباء« تقدم من خاللها معلومة طبية أو صحية مفيدة من 

خالل اختيار اإلجابة الصحيحة. 

www.phf.org.kw

شروط املسابقة:
1-جمع كوبونات املسابقة الثالثني من صفحات اجلريدة وإرسالها في مغلف مغلق الى 

مقر اجلمعية في غضون أسبوعني بعد انتهاء شهر رمضان. 
2- ال يلتفت للكوبونات املصورة. 

3- ال يلتفت للكوبونات التي ال يكتب عليها العنوان والبيانات واضحة.
4- كتابة رقم الهاتف واالسم ثالثيا.

5- جمعيــة صنــدوق إعانــة املرضـى هي املسؤولـة عن اعـداد األســئلــة ومضمونـهـا وفــرز 
الكوبونـات وحتديد الفائزين عن طريق السحب وتسليم اجلوائز للفائزين.

جوائز املسابقة: 
للفائزين بعد اجراء السحب  الراعية  الشركات  تقدم اجلمعية جوائز نقدية وعينية من 
بحضـــور عضــو مجلـــس االدارة ورئيـــس اللجنة االعالمية ويتم نشر أسماء الفائزين في 

الصحف الرئيسية.

السؤال الثاني
أمــر النبـي )صلى الله عليه وسلــم( الصــائــم بالهــــدوء والبــعـــد عـــن 

الشجار؛ ملاذا؟
 ألنه إذا اعترى الصائم غضب وانفعل وتوتر ازداد إفراز مادة معينة في 
30 ضعًفا من معدلها العادي  أو   20 دمه زيادة كبيرة، وقد تصل إلى 
أثناء الغضب الشديد أو العراك، فإن حدث هذا في أول الصوم أثناء 
زيادة  وامتصاصه  الغذاء  هضم  اضطرب  واالمتصاص  الهضم  فترة 
على االضطراب العام في جميع أجهزة اجلسم؛ ذلك ألن هذه املادة قد  
وتقلل من  الهضمي،  امللساء في اجلهاز  العضالت  ارتخاء  تعمل على 
تقلص املرارة، وتعمل على تضييق األوعية الدموية الطرفية، وتوسيع 
كمية  وتزيد  الشرياني،  الدموي  الضغط  ترفع  كما  التاجية،  األوعية 

الدم الواردة إلى القلب وعدد دقاته. فما اسم هذه املادة؟
أ - األدرينالني
ب - األنسولني

   

�ســـــــــروط امل�ســــــــــابقـــــــــة

رقم الإجابة ال�سحيحة

ال�ســــــــــم

التلفون

الرقم املدين

@Capitalgovkwt

امل�سابقة الثقافية
ملحافظة العا�سمة 
لعـــام 2016 

بالتعاون مع جريدة

- يحق للمو�طنني و�ملقيمني �مل�صاركة يف هذه �مل�صابقة وال يحق �ال�صرت�ك ملوظفي حمافظة �لعا�صمة و�أقاربهم.

- �لقيمة �الجمالية للجو�ئز تبلغ �ألفني وخم�صمائة دينار كويتي (2500) د. ك وهي عبارة عن جو�ئز نقدية توزع 

على �لع�صرة �الأو�ئل على �لنحو �لتايل: 500 - 400 - 250  – 200 - 150 – ع�صر جو�ئز بقيمة  100د.ك.

- ين�صر كوبون �مل�صابقة يوميا طو�ل �صهر رم�صان (30) �صوؤ�الً، وي�صرتط �أن تكون �الجابة �صحيحة على �لكوبون 

�الأ�صلي للم�صابقة.

- يدخل ��صم �ملت�صابق �ل�صحب مرة و�حدة.

- تر�صل �الإجابات يف موعد �أق�صاه �ل�صاعة �لو�حدة ظهر�ً من يوم �الأحد �ملو�فق 2016/7/21 على �لعنو�ن �لتايل:  

حمافظة �لعا�صمة – �ص.ب: -28483 �لرمز �لربيدي 13145 – �لكويت (�مل�صابقة �لثقافية) �أو ت�صلم مبحافظة   

�لعا�صمة يدويا - ق�صر نايف .

- يجرى �ل�صحب لتحديد �لفائزين بح�صور مندوبي وز�رتي �لتجارة و�ل�صناعة و�لد�خلية.

- حمافظة �لعا�صمة هي �مل�صوؤولة عن �إعد�د �الأ�صئلة وم�صمونها وفرز �لكوبونات 

وحتديد �لفائزين  عن طريق �ل�صحب وت�صليم �جلو�ئز للفائزين.

 لال�صتف�صار �الت�صال على: 98077763

بــرعايــة البنـــك التـجـــاري الكــويـتـــي

كوبون اليوم الثاين

يف احتفال تقلي��د اأحد اأمراء دولة الكويت و�سام 

KCMG  ح�س��ر املعتمد الربيطاين روبرت هيه 
احلفل. وكان ذلك يف عهد ... ؟

1-ال�سيخ عبداهلل ال�سامل ال�سباح )طيب اهلل ثراه(
2-ال�سيخ �سباح ال�سامل ال�سباح )طيب اهلل ثراه(
3- ال�سيخ احمد اجلابر ال�سباح )طيب اهلل ثراه(

وفد من جامعة بوسطن زار اجلمعية

املال: »الثقافية النسائية« تستقبل وفودًا 
طالبية للتعرف على تاريخ املجتمع الكويتي

وأيضا مت تعريف الوفد الطالبي 
بأبرز االنش����طة واملشاريع 
احلالية واملستقبلية للجمعية 
ومنها مشروع ورقتي لتعزيز 
حقوق املرأة ومتكينها قانونيا 
وذلك بتعريفها بكل حقوقها 
املنصوص عليها في دستور 
وتشريعات الكويت وفقها 
لتعهداتها الدولية باستخدام 
تكنولوجيا املعلومات حيث 
نفذت اجلمعية هذا املشروع 
بالتع����اون مع برنامج األمم 
املتحدة اإلمنائي وبإشراف 
االمان����ة العام����ة للمجلس 
االعلى للتخطيط والتنمية، 
ومت تنفيذ املشروع في 6 دول 

عربية.

تنادي دوما للمطالبة بحقوق 
املرأة املدني����ة واالجتماعية 
والسياس����ية، الفتة الى انه 
مت تعريف الوف����د الطالبي 
باجلمعية الثقافية االجتماعية 
النسائية وأهدافها، مضيفة: 
اننا تطرقنا خالل اللقاء مع 
الوف����د الطالبي ملوضوعات 
عدي����دة ومتش����عبة منه����ا 
وضع املرأة الكويتية اليوم 
وطموحاتن����ا املس����تقبلية 

وأهدافنا من كل النواحي.
وأضافت املال انه مت إعطاء 
الوفد الطالبي نظرة إيجابية 
عن املجتمع الكويتي القدمي 
وكيف ان املرأة حصلت على 
التعلي����م املبكر وفي الوقت 
الذي لم تكن به جامعات في 
الكويت قامت الدولة بابتعاثها 
للدراسة في اخلارج وحصلت 
على تعليم ممي����ز وعادت 

بأفكار متنورة ومتطورة.
ولفتت الى انه مت احلديث 
عن ح����رص املرأة الكويتية 
على املشاركة في االنتخابات 
سواء بالتصويت أو الترشيح، 
مؤكدة ان املرأة الكويتية أبلت 
بالء حسنا في مختلف املجاالت 

التي تواجدت فيها.
ومت تسليط الضوء خالل 
اللقاء على نشأة وتأسيس 
اجلمعية الثقافية االجتماعية 
النسائية ورؤيتها وأهدافها 

آالء خليفة

استقبلت اجلمعية الثقافية 
االجتماعية النسائية وفدا ضم 
11 طالبا وطالبة من جامعة 
بوسطن األميركية أول من 
امس بحضور رئيس مجلس 
إدارة اجلمعي����ة لولوة املال 
وعدد من عضوات اجلمعية 
ومؤسس����ة اجلمعية لولوة 

القطامي.
وتأتي تلك الزيارة ضمن 
سلسلة الزيارات التي يقوم 
بها طالب من جامعات مختلفة 
في الواليات املتحدة األميركية 
س����نويا للجمعية الثقافية 
االجتماعية النسائية بهدف 
التعرف على أعمال وأهداف 
وأنشطة اجلمعية وتسليط 
الضوء على مس����يرة املرأة 

الكويتية.
من جانبها، قالت رئيسة 
مجلس إدارة اجلمعية لولوة 
املال في تصريح ل� »األنباء« 
إن اجلمعية تستقبل سنويا 
وف����ودا طالبية من جامعات 
مختلفة من الواليات املتحدة، 
الفتة إلى أن تلك الوفود لديها 
الرغب����ة في التع����رف على 
املجتمع الكويتي من خالل 
جمعيات نفع ع����ام وأيضا 
التعرف على املرأة الكويتية 
لولوة املالوتاريخها السيما أننا جمعية 

خالل اجتماع مشترك لبرنامج بروتيجيز و»أوريدو«

الشطي: إستراتيجية وطنية لتمكني الشباب

جانب من املؤمتر الصحافي                                                                                   )محمد هاشم(

عبداهلل صاهود

قال مدير إدارة املبادرات في وزارة الدولة 
لشؤون الشباب عبداهلل الشطي: ان الوزارة 
تعمل على استراتيجية وطنية لتمكني الشباب 
وإعداد نظام وطني مبعايير عاملية ملتابعة 
وتقييم أثر متكني وتفعيل تلك االستراتيجية 
من قبل الشركاء وبرنامج بروتيجيز الذي 
يسعى جاهدا إلظهار قدرات وابداعات الشباب 

الكويتي.
وأش����ار الش����طي خالل اجتماع برنامج 
بروتيجيز وش����ركة اوريدو بوزارة الدولة 
لشؤون الشباب للتعاون لتقدمي الدعم الكامل 
لبرنامج بروتيجيز الى ان الوزارة تعمل على 
دعم كل املبادرات التي تخدم فئة الش����باب 
ألنهم الفئة الكبرى في املجتمع وهم مسؤولو 

املستقبل.
م����ن جانبه، اك����د مدي����ر أول الرعايات 
واملس����ؤولية االجتماعية في شركة أوريدو 
يوسف الش����الل أن الشركة تدعم املبادرات 
الشبابية املعنية بتطور الشباب، مشيرا إلى 
أهمية الشراكة مع مختلف القطاعات لدعم 
فئة الشباب التي تعد الشريحة الكبرى في 

املجتمع. ولفت إلى أن الش����ركة تولي فئة 
الشباب اهتماما كبيرا نابعا من املسؤولية 
االجتماعية املبنية على االهتمام والتواصل 
من خالل دعم جميع املبادرات الشبابية التي 
تخدم الش����باب، مش����يرا إلى أن بروتيجيز 
حقق جناح����ا كبيرا في االعوام املاضية من 
املسؤولية االجتماعية حتتم علينا دعمهم. 
وقالت املدير التنفي����ذ لبرنامج بروتيجيز 
اميان الرش����يد إن نشاطات البرنامج تهدف 
إلى تعزي����ز املهارات االجتماعية واحلياتية 
وتطوير الوعي الذاتي للشباب باالضافة إلى 
التركيز على حتسني التفكير النقدي واالبداعي 
من خالل العديد من ورش العمل واملشاريع 
واملناظرات. ولفتت الى أن برنامج بروتيجيز 
مزيج مكثف ومثير من الدورات واحملاضرات 
واألنشطة املمنهجة والتي تدار داخل الكويت 
وخارجها إلمناء جميع مهاراتهم الشخصية، 
واإلدارية، والتحليلية، واملهنية واجلماعية، 
بهدف خدمة بناء املجتمع والعمل على تقدمه. 
بدوره، قال املدير العام لبرنامج بروتيجيز 
شمالن البحر: ان البرنامج يختار 25 طالبا 
فقط حيث يتحمل البرنامج 80% من تكلفة 

الدورة، والطالب يشارك ب� %20.

الشيخ سلمان احلمود متوسطا املكرمني خالل احلفل                                                                                       )ريليش كومار(

عبداهلل العدواني وعلي دشتي يتوسطان الطلبة املشاركني في البرنامج                                          )ريليش كومار(

احلمود مكرما إحدى املشاركات 

تكرمي إحدى املشاركات 

للتدريب نسعى من خالله الى 
اس���تثمار خبراتنا األكادميية 
واملتخصصة في جميع مجاالت 
الثقافة والفنون، لصقل كفاءتنا 
البشرية حتى نتمكن من حتقيق 

األهداف املنشودة. 
ال���ى أن املجلس  ولف���ت 
الوطن���ي يهدف إلى الوصول 
الى مركز وطني متميز للتدريب 
الثقافي، مشيرا إلى أن الثقافة 
في الكويت ليست بجديدة إمنا 
هي إرث وتاريخ عريق وعلينا 
أن تع���اون لتطوير املش���هد 
الثقافي بعدما أطلق صاحب 
السمو نهضة ثقافية جديدة.

من جانبه���ا، أكدت األمني 
العام املساعد للشؤون اإلدارية 
واملالي���ة في املجلس الوطني 
للثقاف���ة والفن���ون واآلداب 
العدواني ان تنظيم  د.تهاني 

واتخاذ القرارات املناسبة في 
ظل متغيرات العصر من تعدد 
الوظائف واجلامعات وكثرة 
التخصص����ات ومس����اعدته 
الختيار التخصص األنسب 
ل����ه وإم����داده باملعلوم����ات 
الت����ي متكنه من  واملهارات 
العلمي  حتس����ني حتصيله 
ومتنحه القدرة على التقدم 

املهني مستقبال.
التحدي  أن  إلى  وأش����ار 
احلقيقي هو محاربة سلوك 
الفشل والعمل على محاربة 
التعثر، موجها رس����الة إلى 
أبنائهم  أولياء األمور لدعم 
الس����لوك السلبي  وجتنب 
جتاههم ومس����اعدتهم على 
حتقيق النجاح والتغلب على 
املصاعب الدراس����ية بكسب 
املهارات التعليمية والتدريبية 

لتحقيق النجاح.
م����ن جانبه، ق����ال مدير 
إدارة األنش����طة الترويحية 
الدولة لش����ؤون  في وزارة 
الشباب عبداهلل العدواني في 
كلم����ة خالل حفل اخلتام إن 
الوزارة تسعى إلى خلق جيل 
من الشباب املبدع والشريك 
في التنمية واملتمسك بالقيم 

الوطنية.
وأض����اف العدوان����ي أن 
الوزارة تعم����ل على وضع 
سياسات واس����تراتيجيات 
لضمان دعم وتنمية مهارات 
الش����باب لتحقيق أهدافهم 
ومتكينهم ومش����اركتهم في 
مختل����ف الفعالي����ات لرفع 
راي����ة الوطن ف����ي مختلف 
الثروة  املجاالت باعتبارهم 
احلقيقية للوطن في احلاضر 

واملستقبل.
بدوره، قال ممثل الشريك 
االس����تراتيجي للمش����روع 
الدولية  العملي����ات  ومدير 
في كلية لندن الفريد ارشيد 
في كلمة مماثل����ة إن الكلية 
أكادميية  تعتبر مؤسس����ة 
دولية تسعى إلى نشر املعرفة 
بأعل����ى املعايي����ر من خالل 
خدماتها وأنشطتها احمللية 

والدولية.
وأكد ارشيد سعي الكلية 
إل����ى لع����ب دور رئيس����ي 
للمساهمة الفعالة في خدمة 
املجتمع وارتقاء أفراده مشيرا 
إلى أهمية التعاون مع االحتاد 
الكويتي التنموي الذي ميتلك 

التدريب���ي األول  البرنام���ج 
ملوظفي املجلس شكل حتديا 
كبي���را أمام قطاع الش���ؤون 
املالية واإلدارية بش���كل عام، 
ك���ون املجل���س اعتمد خالل 
السنوات السابقة على الدورات 
التدريبية التي تقدم من قبل 

ديوان اخلدمة املدنية.
وأضافت ان���ه انطالقا من 
أهمي���ة التدريب الذي أصبح 
إحدى ركائز التنمية البشرية، 
ف���إن قطاع الش���ؤون املالية 
واإلدارية يع���د بدعم وتنفيذ 
اخلطة االستراتيجية للمجلس، 
التدريب  واالهتمام بسياسة 
والتأهيل لكل املوظفني، مشيرة 
إلى أن البرنامج استمر على مدار 
6 أسابيع حاضرت خالله نخبة 
من احملاضرين املتخصصني 
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عدة برامج ممي����زة في هذا 
املجال.

ومت خ����الل احلفل عرض 
فيل����م وثائقي ع����ن بدايات 
املش����روع وكيفية مساعدة 
الطلبة واكتس����ابهم مهارات 
حتقيق النجاح والتغلب على 
إلى جانب  الدراسي  التعثر 
تكرمي 18 جه����ة من وزارات 
حكومية وش����ركات أهلية 
ومؤسسات تعليمية دعمت 

املشروع.
يذكر أن مشروع )نويت 
أبني الكويت( مت اإلعالن عنه 
في يونيو 2015 ويعد األول 
من  نوعه في الشرق األوسط 
واخلليج وانطلقت فعالياته 

اجلماهيرية أبريل املاضي.

ملوظفي املجلس الوطني للثقافة 
والفنون واآلداب، وذلك على 
مسرح مكتبة الكويت الوطنية 
وبحضور األمني العام للمجلس 
الوطن���ي للثقاف���ة والفنون 
واآلداب م.علي اليوحة واألمناء 

املساعدين له.
وشدد الوزير احلمود على 
أهمية قضية التأهيل والتدريب 
والتنمية البشرية كتحد أساسي 
لتطوير املشهد الثقافي وحتقيق 
التطلعات املنشودة، مبينا أن 
املجلس الوطني قام مشكورا 
بإطالق استراتيجيته الثقافية 
وحدد فيها تطلعاته وأهدافه، 
التي ال ميك���ن أن يحققها إال 
بتضافر اجلهود اخلاصة بتأهيل 
العنصر البشري في املجلس، 
مضيف���ا ان هذا البرنامج يعد 
انطالقه ملرك���ز وطني ثقافي 

خلق جيل ناجح قادر على 
بناء الكويت ودعم تنميتها 
مشيرا إلى أنه سيستمر خالل 

السنوات املقبلة.
وذكر أن املش����روع الذي 
انطلق حت����ت رعاية وزير 
التربية ووزير التعليم العالي 
العيس����ى يعد بوابة  د.بدر 
لتمي����ز الطالب في كل أمور 
التعليمية واملهنية  حياتهم 

واملهارية والنفسية.
وبني أن املشروع يساهم 
ف����ي بلورة أه����داف الطالب 

كريم طارق 

أكد وزي���ر اإلعالم ووزير 
الدولة لشؤون الشباب ورئيس 
املجلس الوطني للثقافة والفنون 
واآلداب الشيخ سلمان احلمود، 
أنه في القريب العاجل ستشهد 
الكويت إنشاء صرحني ثقافيني 
تبناهما صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد، هما املركز 
الثقافي للشيخ جابر األحمد 
واملركز الثقافي للشيخ عبداهلل 
السالم، مشيرا إلى أنهما ميثالن 
نقلة ثقافية كبيرة وحتديا أكبر 
للقائمني عل���ى العمل الثقافي 

في الكويت.
جاء ذلك في كلمة له مساء 
أم���س األول على هامش حفل 
تكرمي متدربي »البرنامج األول 
للتدري���ب والتأهيل الثقافي« 

أكد مؤس����س املش����روع 
الوطني »نويت أبني الكويت« 
الطالبي  للتوجيه واإلرشاد 
علي دش����تي مس����اء أمس 
األول أن املشروع ساهم في 
توجيه وإرشاد عدد من طلبة 
وطالبات الكويت في التغلب 

على التعثر الدراسي.
ف����ي تصريح  وأوض����ح 
للصحافيني على هامش ختام 
فعاليات املشروع أن »نويت 

أبني الكويت«
يس����عى للمس����اهمة في 

خالل حفل تكرمي متدربي »البرنامج األول للتدريب والتأهيل الثقافي« ملوظفي املجلس الوطني للثقافة

دشتي: نسعى إلى مساعدة الطلبة على اتخاذ القرارات املناسبة في ظل متغيرات العصر

ً احلمود: افتتاح صرحني ثقافيني تبناهما صاحب السمو قريبا

ختام ناجح ملشروع »نويت أبني الكويت« للتوجيه الطالبي

التأهيل والتدريب 
والتنمية البشرية 

ضرورة لتطوير 
املشهد الثقافي 

وحتقيق التطلعات 
املنشودة

العدواني: البرنامج 
استمر ملدة 6 أسابيع 
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العدواني: نسعى 
إلى خلق جيل من 

الشباب املبدع 
والشريك في التنمية 

واملتمسك بالقيم 
الوطنية


