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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.

4- اخلشوع المس شغاف قلوبهم فأسلموا
  لقــد أســلم بعــض املهتديــن عندمــا شــاهد نظــام الصــاة فــي اإلســام، قائــد وجماعــة ال تخالــف فيــه، 
احلــركات واحــدة، واألوقــات واحــدة، ثــم يُســتمع للقــرآن ولــو لــم يفهــم معنــاه، لكــن الســكينة واخلشــوع 
مــن اإلمــام متــس شــغاف قلوبهــم فأســلموا، وجلنــة التعريــف باإلســام تقــوم بتعريــف غيــر املســلمني 

بفريضــة الصــاة كركــن هــام مــن أركان اإلســام، لــكل مــن كان قــدوة: 

س4: ما االسم الذي أطلق على الذين آمنوا بعيسى عليه السالم؟
أ- املؤمنون    

ب- االنصار     
ج- احلواريون

الدعوة رسالة .. بلغها معانا 

   

�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 الرابع

�أول معركة بحرية �إ�سالمية هي ...

1- معركة �لنهرو�ن
2- ذ�ت �ل�سو�ري

3- معركة ديو �لبحرية

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 الرابع
فقد  املناعة  بجهاز  الصيام  عالقة  إلى  باألبحاث  الدارسون  توصل 
عن  املسؤولة  اخلاليا  أنواع  من  لنوع  الوظيفي  املؤشر  حتسن  وجدوا 
املناعة في اجلسم ، وهذا التحسن بلغ  عشرة أضعاف عند الصائمني، 
الدقيقة  الكائنات  ضد  اجلسم  عن  تدافع  التي  هي  اخلاليا  وهذه 
واألجسام الغريبة التي تهاجمه، كما ازدادت نسبة اخلاليا املسؤولة عن 
ارتفعت  كما  نوع خاص من اخلاليا  وهي  كبيرة  زيادة  النوعية  املناعة 
الكائنات  التي تقوم بتدمير  بعض األنواع من األجسام املضادة، وهي 
الغازية للجسم....ما اسم هذا النوع من اخلاليا املسؤولة عن الدفاع 

عن اجلسم وإحداث املناعة؟
أ - اخلاليا الليمفاوية

ب - خاليا الدم احلمراء

جانب من الطالبات املكرمات  )محمد هاشم(

تكرمي ١٤٥ طالبة متفوقة بثانوية حواء بنت يزيد

رهف عامر: أمتنى دراسة الطب بجامعة الكويت

عايشة احملبوب: 
أهدي جناحي 

ألسرتي

ويعت���ز بتك���رمي كوكبة من 
الطالبات املتفوقات، مشيرا الى 
ان املتفوق يحتاج ملن يعينه 
ويوجهه ويدفع���ه ملواصلة 
مس���يرته املوفقة حتى يبلغ 
مراده ويحق���ق آماله ليكون 
بتوفيق اهلل عمادا من أعمدة 
هذا الوطن. من جانبها، ألقت 
كلمة اخلريجات الطالبة شموخ 
عبداهلل السعيد، حيث أكدت 
خاللها ان هذا احلفل اجلميل ما 
هو اال نتاج عمل وتعب لسنوات 
مرت سريعة جدا لنودع فيها 
مقاعد الدراسة التي عشنا عليها 
اجمل الس���نوات، مشيرة الى 
أن التنمية على مس���توياتها 
ومجاالتها املختلفة هي أساس 

تطوير الشباب لنفسه.

للعام الدراس���ي ٢٠١٥/ ٢٠١٦ 
والالتي يبلغ عددهن ١٤٥ طالبة، 
وذلك بحضور حشد من أهالي 

الطالبات وأولياء أمورهن.
احلف���ل  راع���ي  وق���ال 
عبدالوهاب الرشود انه يتشرف 

عبدالعزيز الفضلي 

أقيم مس���اء ام���س االول 
بفندق الريجنسي حفل تخريج 
طالبات ثانوية حواء بنت يزيد 

أك���دت الطالب���ة املتفوقة 
واحلاصلة على 93.٦% بالقسم 
العلم���ي من ثانوي���ة الرتقة 
عايشة حس���ن احملبوب، ان 
النج���اح يتطل���ب املزيد من 
املثابرة واالجتهاد ومراجعة 

الدروس اوال بأول.
وأهدت عايش���ة احملبوب 
جناحها لوالديها واس���رتها 
ومدرس���اتها، مثمنة دورهم 
الكبير فيما حققته من تفوق، 
ومتقدمة بالشكر الى كل من 
ساندها وشد من أزرها خالل 

مشوارها الدراسي.

تكرمي إحدى املتفوقات 

الطالبة املتفوقة عايشة احملبوب 

رهف عامر حسني

)فريال حماد( منى عبد املعز مع والدتها   

)ريليش كومار( د.عادل مال اهلل متحدثا خالل املؤمتر الصحافي بحضور هند السالم  

موضح����ا ان مجلس اجلامعة 
قرر قب����ول الطلبة الكويتين 
وأبناء الكويتيات املس����توفن 
لشروط القبول للعام اجلامعي 
٢٠١7/٢٠١٦ موزعن على الفصلن 
األول والثان����ي وفقا لترتيب 
رغباتهم على اال يقل احلد األدني 
للمقبولن منهم للفصل األول 
عن 7٥% للقسم العلمي، و%8٠ 
للقسم األدبي والبقية بالفصل 
الثاني مع حتديد التخصصات 
املقبولن فيها خالل أس����بوع 
من إعالن نتائج قبول الفصل 
األول، متابعا ان الذين يرغبون 
في التق����دم الى اجلامعة يجب 
عليهم ان يكونوا مس����توفن 
لهذه النسب الدنيا وكل شروط 

القبول األخرى.

عدم استكمال رغبات 
المرفوضين

أوض���ح م���ال اهلل انه مع 
تطبيق آلية القبول املباش���ر 
التخصص���ات أصب���ح  ف���ي 
إجمالي عدد الرغبات 78 رغبة 
العلمي و3٦  القسم  خلريجي 
رغبة خلريجي القسم األدبي، 

وللطالب حرية حتديد ما يرغب 
فيه من تخصصات، موضحا 
انه وفقا لقرار مجلس اجلامعة 
تلتزم اجلامعة بقبول الطالب 
الذي يختار جميع التخصصات 
التي يستوفي شروط القبول 
فيها أم���ا الطالب الذي يكتفي 
بعدد مع���ن من التخصصات 
البد ان ي���درك وجود احتمال 
لعدم قبوله ف���ي ضوء أعداد 
املقاعد املعتمدة للمستجدين 
وهذا االحتم���ال يقل كلما زاد 
عدد رغبات الطالب ولن تسمح 
اجلامع���ة للطالب بإضافة أي 
رغبات بعد إعالن نتائج القبول 
مما ينتج عن���ه تقدم الطالب 
الدراس���ي  املرفوض للفصل 

املقبل.

ذوو االحتياجات الخاصة

أشار مال اهلل إلى ان هناك 
نس���ب دنيا مح���ددة للطلبة 
ذوي االحتياجات اخلاصة من 
الكويتيات  الكويتين وأبناء 
املستوفن للشروط املنصوص 
عليها عل���ى ان يقدم الطالب 
إثبات  ضمن أوراقه ش���هادة 
إعاقة حديثة من الهيئة العامة 
لشؤون ذوي اإلعاقة وهؤالء 
الطلبة عليهم مراجعة صالة 
القبول والتسجيل في مواعيد 
العمل الرسمية لتقدمي طلبات 
التحاقه���م باجلامعة للفصل 

األول املقبل.
وأف���اد م���ال اهلل بأن على 
الثانوي���ة  طلب���ة م���دارس 
االجنليزية املتوقع تخرجهم 
للفصل الصيفي تقدمي طلبات 
االلتحاق باجلامعة إلكترونيا 
خالل املواعيد احملددة ومن ثم 
تقدمي نتائجهم النهائية خالل 
يومي عمل بعد تاريخ تخرجهم 
حتى ميكن حتديد تخصصاتهم 
باجلامعة واستكمال إجراءات 
تس���جيلهم، مؤكدا ان فرصة 
ه���ؤالء الطلب���ة ف���ي القبول 
باجلامعة متساوية مع زمالئهم 
الذين تقدموا بأوراقهم خالل 
فترة تسلم طلبات االلتحاق.

ذكر م���ال اهلل ان العمادة 
مس���تمرة في استخدام الرقم 
١8٦٦٠٠٠ الستقبال اتصاالت 
الطلبة املس���تجدين في حال 
وجود أي استفسار لديهم خالل 
الفترة من اخلميس ١٦ اجلاري 
إلى اخلميس 3٠ منه، علما ان 
هذه اخلدمة متوافرة على مدى 
٢٤ ساعة يوميا. وحول رفع 
نسب القبول بجامعة الكويت 
أوض���ح د.مال اهلل ان مجلس 
اجلامعة أصدر قراره بتاريخ ٢ 
اجلاري بأن تكون النسب الدنيا 
للقبول بجامعة الكويت اعتبارا 
من العام اجلامعي ٢٠١7/٢٠١8 
هي 7٥% للقسم العلمي و%8٠ 

للقسم األدبي.

واملستندات املطلوبة معلنة على 
إلى  شبكة اإلنترنت باإلضافة 
دليل القب����ول ودليل الكليات 
ودليل الطالب واملعدة من قبل 
العمادة للتوزيع على الطلبة.

وق����ال مال اهلل ان����ه نظرا 
لعقد اختب����ارات الدور الثاني 
قبل انتهاء فترة اعتماد القبول 
وحرصا عل����ى مصلحة هؤالء 
الطلبة وع����دم تأخر التحاقهم 
باجلامعة إل����ى الفصل الثاني 
القادم سيس����مح للمستوفن 
منهم لنسب القبول باجلامعة 
بتقدمي طلب����ات االلتحاق مع 
صورة من شهاداتهم الثانوية 
املؤقتة مباشرة في صالة القبول 
ان  والتسجيل بالشويخ على 
يسلموا الشهادة النهائية قبل 

دوام يوم ٢١/7/٢٠١٦.

توزيع المقبولين

وأكد مال اهلل ان النس����ب 
الدنيا للتقدم للجامعة بالنسبة 
للطلب����ة الكويتي����ن وابن����اء 
الكويتيات ه����ي 7٠% او ٢.٥٠ 
العلمي، و%78  نقطة للقس����م 
او ٢.9٠ نقطة للقس����م األدبي، 

آالء خليفة

أعلن عميد القبول والتسجيل 
بجامعة الكوي����ت د.عادل مال 
اهلل ان تقدمي طلبات االلتحاق 
باجلامعة للعام اجلامعي ٢٠١٦-
٢٠١7 سيبدأ إلكترونيا للطلبة 
الكويتين وأبن����اء الكويتيات 
ومواطني دول مجلس التعاون 
والطلب����ة م����ن فئ����ة املقيمن 
بصورة غير قانونية املستوفن 
لش����روط القبول من خريجي 
الديني  النظام املوحد واملعهد 
والثانويات األميركية وخريجي 
املدارس االجنليزية واملتوقع 
تخرجهم فيها )بالنسبة لطلبة 
مدارس الكويت فقط(، اعتبارا 
من ي����وم اجلمع����ة ١7 يونيو 
اجلاري ويستمر حتى السبت 

٢٥ منه.
جاء ذل����ك خ����الل املؤمتر 
الصحاف����ي الذي عقدته عمادة 
القبول والتس����جيل بجامعة 
الكويت صباح امس، حيث أعلن 
الكويتين  الطلبة  مال اهلل ان 
وأبن����اء الكويتيات احلاصلن 
على الشهادة الثانوية من خارج 
الكويت وكذلك بقية فئات الطلبة 
غير الكويتين املس����موح لهم 
بالتقدم الى اجلامعة سيقومون 
بتقدمي طلبات االلتحاق في صالة 
القبول والتسجيل بالشويخ في 
املواعي����د احملددة وفقا للخطة 

الزمنية.
ان����ه س����يتم تقدمي  وذكر 
طلبات االلتحاق باس����تخدام 
شبكة اإلنترنت من خالل نظام 
القبول اإللكتروني على العنوان 

التالي:
http://portal.ku.edu.kw/

admission
انه س����يتم رصد  موضحا 
نتائ����ج اختب����ارات الق����درات 
األكادميية الت����ي عقدت في ٤ 
يونيو قبل بدء فترة التقدمي حتى 
يتسنى للطالب معرفة معدله 
التخصصات  املكافئ جلمي����ع 

املتقدم إليها.
وأضاف م����ال اهلل انه بناء 
على قرار مجلس اجلامعة في 
٢ يونيو فقد مت إقرار سياسة 
القبول بجامعة الكويت، حيث 
سيتم قبول ٥٦٦7 مقعدا للتقدمي 
للفصل الدراس����ي األول للعام 

اجلامعي ٢٠١٦-٢٠١7.

المحولون من خارج الجامعة

وأوضح مال اهلل ان هناك 
فترة خصصت للطلبة احملولن 
من جامعات أخ����رى وكليات 
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب الى جامعة الكويت 
بدأت اعتبارا من ٢9-٥ وتستمر 
حتى ٤ أغسطس املقبل، مؤكدا 
ان كل اإلرش����ادات اخلاص����ة 
بالقبول والدراسة في اجلامعة 

78 رغبة خلريجي القسم العلمي و36 خلريجي »األدبي«

التقدمي باجلامعة إلكترونياً ١7 اجلاري حتى 2٥

أندرو سليمان: أمتنى االلتحاق بكلية الطب

أكد الطالب املتفوق أندرو سليمان فرج 
من مدرسة اإلخالص األهلية، الذي حصل 
على نس���بة 98.٦٢ في القسم العلمي، أن 
االلتزام باجلانب الديني نحو اهلل وجتاه 
األهل، إلى جانب الدراسة منذ اليوم األول 
مع وضع الهدف الرئيس���ي من الدراس���ة 
نصب أعن الطالب هي املقومات الرئيسية 

للنجاح والتفوق.
وأهدى أندرو جناحه وتفوقه إلى روح 
والده الراحل سليمان فرج، مشيرا إلى سعيه 
منذ اليوم األول للدراسة إلى حتقيق رغبة 
والده في التفوق والتميز وااللتحاق بكلية 
الطب، متوجها بالشكر إلى والدته وأفراد 

أسرته على دعمهم الدائم له.

)فريال حماد(أندرو سليمان أندرو سليمان مع والدته وشقيقته  

تفوق بنسبة 98.62٪ في القسم العلمي

حصلت على 98.8٪ علمي

حصلت على 99.2٤٪ في القسم العلمي

احلد األدنى للقبول 
باجلامعة 70٪ للعلمي 

و78٪ لألدبي

رفع نسب القبول 
باجلامعة بدءاً من 

العام اجلامعي 2017-
2018

معرض الفرص الوظيفية

منى محمد: أمتنى أن أصبح أستاذة جامعية
ثمنت الطالبة منى محمد عبداملعز 
مبدرسة النجاة الثانوية األهلية بنات، 
والتي حصلت على 98.8% في القسم 
العلمي، جهود معلميها الذين كانوا خير 
معن لها على تفوقها، مؤكدة ان مدرسة 
النجاة بإدارتها ومعلميها لم تدخر أي جهد 
في سبيل تفوق طالبها. ولم تنس منى 
فضل والدتها »أم مصطفى« التي سهرت 
على راحته����ا ووفرت لها كل الظروف 

لتحقيق النجاح والتفوق العلمي. وأكدت 
أن والدتها قدمت لها وألشقائها الكثير 
منذ وفاة والدها م.محمد عبداملعز الذي 
كان عضوا مبجلس اجلالية املصرية 
وكان يحظى بحب الكثير من أبناء وطنه 
املقيمن عل����ى أرض الكويت.  ومتنت 
منى في ختام حديثها ان حتقق حلمها 
بأن تكمل دراستها ما بعد اجلامعية وأن 

تصبح أستاذة جامعية.

حتدثت خالل املؤمت����ر الصحافي مديرة 
إدارة القبول بجامعة الكويت هند الس����الم 
مشيرة الى أن الطلبة الذين يدرسون خارج 
الكويت ميكنهم التقدمي على جامعة الكويت 
عن طريق صالة القبول والتسجيل يوم ٢٠ 
يونيو، وبالنس����بة للطلبة احلاصلن على 
الشهادة الثانوية من السعودية عليهم إحضار 
نتيجة اختبار القدرات الذي خضعوا له في 
اململكة العربية السعودية، باإلضافة الى نتيجة 
االختبار التحصيلي، حيث يتم احتس����اب 
املعدل املكافئ لهم. وبالنسبة للطلبة الذين 
تقدموا للبعثات الداخلية أو اخلارجية فإن 
إع����الن نتائج البعثات س����يكون قبل إعالن 

نتائج جامعة الكويت العام احلالي وبالتالي 
ميكنهم التق����دم قبل إغالق باب القبول يوم 
٢٥ يونيو، مش����ددة على ان الطالب الراغب 
في التقدم جلامعة الكويت عليه االنسحاب 
م����ن البعثة، أما طلبة املنافس����ة املتقدمون 
للدراسة في الفصل الدراسي الثاني فعليهم 
مراجعة صالة القبول والتسجيل الستكمال 
إجراءات قبولهم. وأعلنت السالم عن تنظيم 
معرض الفرص الدراسية في الفترة من ١٢-
١٤ يونيو في فندق الش���يراتون خلريجي 
الثانوية العامة وسيتواجد موظفو عمادة 
القبول والتس���جيل بجامعة الكويت للرد 

على كل استفساراتهم.

 منى محمد عبد املعز

قالت الطالبة املتفوقة رهف عامر حسن من »األكادميية 
العربية احلديثة« والتي حصلت على نس���بة )٢٤.%99 
في القسم العلمي( انها تتمنى دراسة الطب في جامعة 
الكويت البلد الذي تعتبره وطنها الثاني وتهدي جناحها 

وتفوقها له والى والدتها ووالدها ومعلماتها.
ولفتت إلى ان س���ر التفوق يكمن ف���ي التوكل على 
اهلل ودعاء الوالدين وفي املثابرة على املذاكرة وتقسيم 
الوقت وعدم مراكمة املواد بل الدراس���ة أوال بأول دون 
إهمال. مؤكدة أنها لم تس���تعن بالدروس اخلصوصية 
وإمنا اعتمدت على نفسها وجهدها وقدراتها في دراسة 

جميع املواد.


