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»اإلعالم الديني« تصدر كليب »وداعاً رمضان«
أعلنت إدارة اإلعالم الديني أنها أهدت التلفزيون الكويتي والفضائيات العربية إنتاجها املرئي 
اجلديد »وداعا رمضان« والذي يجسد عبر مشاهده أهمية االجتهاد في العشر األواخر واملداومة 
على قراءة القرآن واستقبال العيد مبا يرضي اهلل وذلك بأسلوب يبعث على الراحة ويتسم 
باملهنية واجلاذبية. من جانبه، قال مدير اإلدارة واملشرف العام على املشروع القيمي لتعزيز 
العبادات )نفائس( صالح أبا اخليل إن الكليب يتوافق مع استراتيجية األوقاف الرامية إلى تعزيز 
اإلعالم القيمي التنموي الهادف ودعم كل ما من شأنه تقوية اجلانب الديني بني أفراد مجتمعنا 
الكويتي والعربي، السيما الشباب باعتباره أكثر الفئات جتاوبا مع العوملة وسلبياتها.

آلخر األخبار احمللية زوروا موقعنا على
www.alanba.com.kw/Local

محليات
الصبيح: حّل مبرة بيتك اخليرية 

وتشكيل جلنة لتصفية أموالها
بشرى شعبان

أصدرت وزيرة الش����ؤون االجتماعية ووزيرة الدولة 
لش����ؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح قرارا وزاريا 
يقضي بحل مبرة بيتك اخليرية وتش����كيل جلنة برئاسة 

رئيس����ة قسم شؤون 
اجلمعيات  ومشاريع 
اخليرية واملبرات حنان 
الغريب لتصفية اموالها 
وعضوية كل من رئيس 
قسم احلسابات في ادارة 
اجلمعي����ات اخليرية 
واملبرات منيرة الكندري، 
والباحث القانوني في 
االدارة احم����د مجدي 
واختصاصي قانوني 
من ادارة الدراس����ات 
القانوني����ة فؤاد دياب 
واحملاسبني في ادارة 

اجلمعيات اخليرية واملبرات جنالء فتحي وفهد احلربي.
كما اصدرت الصبيح قرارات وزارية بإش����هار عدد من 
جمعيات النفع العام وهي اجلمعية الكويتية حلماية امللكية 
الصناعية وجمعية الرسالة االنسانية الوطنية واجلمعية 

الكويتية للعمل الوطني.

هند الصبيح

أسماء 160 ضابطاً متت ترقيتهم بـ»الدفاع« إلى رتبة نقيب
اعتمد مجلس الوزراء ترقية 160 ضابطا 
بوزراة الدفاع إل���ى رتبة نقيب وفيما 

يلي األسماء:
 ٭ابراهيم عبدالوهاب ابراهيم التركيت

 ٭احمد حمد محمد راشد الصالح
 ٭احمد عبدالرحمن شريد زيد
 ٭احمد عبداهلل راشد رويشد
 ٭احمد محمد مطلق العتيبي

 ٭احمد مد اهلل عايض العنزي
 ٭انس علي محمد الدمخي

 ٭أحمد حيدر جاسم احلداد
 ٭أحمد سالم صعفك محمد

 ٭أحمد صالح عبداهلل اخلزى
 ٭أحمد عزام عبدالرحمن الغربللي

 ٭بدر عواد بجران العواد
 ٭بدر فقعان راشد العازمي

 ٭بدر فالح عبدالكرمي عبدالرضا
 ٭بدر ناصر نداء املطيري

 ٭براك سعود سفر جاسم البراك
 ٭بندر فرحان سيف النامي

 ٭ثامر بدر عواض نهار
 ٭جزاع خالد مبارك املياس

 ٭حسني ابراهيم محمد الشيخ
 ٭حسني علي اسماعيل العبدالرزاق

 ٭حسني فاضل عباس احملميد
 ٭حمد بدر محمد فهيد

 ٭حمد توفيق عبدالواحد الكلبي
 ٭حمد علي عيد البداح

 ٭حمد فيصل حمد الناصر
 ٭حمد نهار زيد حمود

 ٭حمود محمد حمود الزهمول
 ٭خالد احمد يوسف الفندي

 ٭خالد حامد ابراهيم الهنيدي
 ٭خالد رياض عبداللطيف محمد

 ٭خالد علي عبداهلل حسني
 ٭خالد فراس علي سبتي
 ٭خالد مجري رباح مفرج

 ٭خالد محمود عبداهلل محمد
 ٭خالد ميزد رحيل العنزي

 ٭راشد مشاري حمود العميري
 ٭راشد مشعان بدر املطيري

 ٭زيد خالد محمد العثمان
 ٭سالم سامي سالم احلريص

 ٭سالم هادي محمد هادي
 ٭سامي غازي عارف العنزي

 ٭سعد سعود فنيطل حبي
 ٭سعد عبداهلل سعد العطروزي

 ٭سعد ناصر حشر البرغش
 ٭سعود سلمان غامن احلمدان

 ٭سعود شجعان سعود هريسان
 ٭سلطان شجاع فراج سمران

 ٭صالح عبداحلميد سليمان الصالح
 ٭صالح علي صالح الهويدي
 ٭صالح وليد صالح السني

 ٭صالح احمد سعود احلسن
 ٭ضاحي شريان ضاحي اللوغاني

 ٭ضاري بدر صالح الشويع
 ٭ضاري خالد زيد خلف

 ٭طالل مشعل عبدالكرمي االصقه
 ٭عبدالرحمن راشد سعد اخلرافي

 ٭عبدالرحمن سعد مبارك احلميدي
 ٭عبدالرحمن محمد عبداهلل راشد

 ٭عبدالعزيز خالد سليمان السعيد
 ٭عبدالعزيز عدنان خليفة البحوه

 ٭عبدالعزيز محمد علي الكندري
 ٭عبدالعزيز محمد غلوم قاسم

 ٭عبدالعزيز مساعد مدلج املدلج
 ٭عبداهلل احمد صباح السالم الصباح

 ٭عبداهلل خالد احمد الشرف
 ٭عبداهلل شايع محمد شايع

 ٭عبداهلل عادل محمود املغربي
 ٭عبداهلل عارف ثنيان الشمري
 ٭عبداهلل عارف علي املصيريع

 ٭عبداهلل عبدالوهاب محمد الغنام
 ٭عبداهلل عدنان خالد الزويد

 ٭عبداهلل عيد عبيد مفلح
 ٭عبداهلل فيصل سعود الفريج
 ٭عبداهلل فيصل صياح فيصل

 ٭عبداهلل مبارك حمد العسعوسي
 ٭عبداهلل محسن محمد كميخ

 ٭عبداهلل منصور ابراهيم اللهو
 ٭عبداهلل هادي عبداهلل مسلم

 ٭عبداهلل يوسف ابراهيم اجلناحي
 ٭عبداحملسن ابراهيم حسني احمليمد

 ٭عبدالهادي جاسم محمد العبدالهادي
 ٭عبدالوهاب علي حسني الشطي

 ٭علي خالد حمد الرشود
 ٭علي طليان علي بن حديد

 ٭علي عبدالرحمن ياسني العلي
 ٭علي عبداهلل عويد قنيفذ

 ٭عمار مصطفى عبداحلميد حسني
 ٭عمر احمد عبداهلل النصيب
 ٭عمر أحمد صبري البلوشي

 ٭عمر خالد عبداهلل القطان
 ٭عمر عادل شايع محمد اجليماز
 ٭عمر عبداللطيف محمد بوحمد

 ٭عمر محمد علي الرميحي
 ٭عيد محمد قويعان الشريف

 ٭عيسى يعقوب يوسف بن عون
 ٭فراس محمد عبداللطيف اخلالدي
 ٭فهد جاسم منصور عيسى الدالل

 ٭فهد حمودجلوي الشمري
 ٭فهد صالح فهد علي العون

 ٭فهد عبدالرحمن جليدان عبيد
 ٭فهد عبدالعزيز دريس مبروك

 ٭فهد فالح فهد العجمي
 ٭فهد فهيد ناصر ثوان

 ٭فواز حمد ناصر السواجي
 ٭فواز شايع ياسر الفضلي
 ٭فواز عيسى خليف عتيق

 ٭فيصل جمال فيصل العطير
 ٭فيصل عبداهلل عبدالعزيز مطلق

 ٭فيصل فالح محمد املطيري
 ٭ماجد مبارك مفرج صياح

 ٭مبارك أحمد زيد الصرعاوي
 ٭مبارك حامد عبداهلل املسلم

 ٭مبارك علي مبارك علي
 ٭محسن حمود مطلق محمد

 ٭محمد ابراهيم مصطفى الزهير
 ٭محمد احمد عبداهلل مندني
 ٭محمد أنور محمد الغريب

 ٭محمد جمال علي عطااهلل مبارك
 ٭محمد جمال محمد بن ضيف

 ٭محمد حامد مال حسني التركيت
 ٭محمد راشد شبيب جابر

 ٭محمد سعود محمد حسن
 ٭محمد عادل محمدالهاجري

 ٭محمد عبدالعزيز سليمان الفريح
 ٭محم���د عبدالعزي���ز عبداللطي���ف 

الصفار
 ٭محمد علوش ناصر علوش

 ٭محمد علي محمد طامي
 ٭محمد عماد علي خزام اخلزام

 ٭محمد فهد محمد الصميط
 ٭محمد فوزي مسعود عبداهلل
 ٭محمد مروان عبدالرزاق احمد

 ٭محمد مزيد شريدة املزيد
 ٭محمد مكي محمد عبداهلل

 ٭محمد يعقوب محمد العوضي
 ٭محمود شاكر محمود عوض
 ٭محميد حسني عباس احملميد
 ٭مرزوق مجدي مرزوق محمد

 ٭مشاري شاكر محمود املغربي
 ٭مشاري عبدالرحمن علي مبارك

 ٭مشاري فالح مسفر فالح
 ٭مشعل رياض عبداهلل الفرحان

 ٭مشعل علي صغير العنزي
 ٭مشعل عوض محمد رجاء

 ٭مشعل محمد عبدالرحمن النوري
 ٭مطلق مجبل عبداهلل املطيري

 ٭معاذ محمد سليمان الفهيد
 ٭منذر معال علي ناجي

 ٭منيف معزي ماجد املتلع
 ٭ناصر سعد فهد البارود

 ٭ناصر عبداهلل ناصر سالم
 ٭ناصر فواز سعود الصباح

 ٭هاشم احمد جمعة هاشم
 ٭هزاع مرزوق هزاع سرور

 ٭يوسف احمد جاسم املسباح
 ٭يوسف راشد عوض الشبلي
 ٭يوسف صالح أحمد بوناشي

 ٭يوسف عبداهلل سلطان السنان
 ٭يوسف الفي عبداهلل الفي
 ٭يوسف هادي عبدالرحمن

اخلالدي: »ماي سبورت« يحصد كأس 
بطولة تعاونية سعد العبداهلل

»الصحبة الصاحلة« تكّرم الفائزين 
في مسابقتها الرمضانية

 حلفظ القرآن الكرمي وجتويده

محمد راتب

أعلن رئيس مجلس إدارة جمعية سعد العبد اهلل 
التعاونية م.صالح اخلالدي فوز فريق »ماي سبورت« 
ببطولة الدورة الرمضاني���ة لكرة القدم التي نظمتها 
اجلمعية على ملعب مدرس���ة زيد بن علي املتوسطة 
للبنني، موضحا أنه مت توزيع جوائز قيمة على الفائزين 
باملركزين األول والثاني وأخرى للجماهير عبر توزيع 
أرقام للسحوبات. وبدوره قال أمني الصندوق ورئيس 
اللجن���ة املنظمة للدورة خالد الديحاني إن التصفيات 
أسفرت عن فوز فريق ماي سبورت على فريق األوقاف 
مؤكدا أن الدورة تعتبر ضمن اخلطة االس���تراتيجية 
املوضوعة من قبل مجلس اإلدارة والبرنامج املتكامل 

لتقدمي اخلدمات الترفيهية ألهالي املنطقة.

اختتمت جلان الصحبة الصاحلة التابعة جلمعية 
اإلصالح االجتماعي فرع محافظة األحمدي »مس���ابقة 
الصحبة الصاحلة حلفظ الق���رآن الكرمي وجتويده«، 
والتي تقيمها س���نويا في ش���هر رمضان املبارك على 
مستوى الكويت بتبرع س���خي من فاعلي خير، وقد 
أقيمت املس���ابقة هذا العام أي���ام 8 و9 و10 من يوليو 
بعد صالة التراويح في مسجد جمعية ضاحية جابر 
العلي، مبش���اركة أكثر من 200 متنافس، وش���ملت 4 
فئات مبكافآت إجمالي���ة بلغت 3250 دينارا، لكل فئة 
خمس جوائز، باإلضافة إلى تكرمي اخلامس مكرر في 

النشء والبراعم.
م���ن جانبه، قال عمر الكندري مدير اللجنة: إن من 
اهداف املس���ابقة تعزيز املعاني اإلميانية والتربوية 
لدى الشباب، وتعزيز اجلهود التي تستهدف ترسيخ 
القيم اإلسالمية في املجتمع وحتفظ أبناءه من األفكار 
الهدامة، ونشر ثقافة االهتمام بالقرآن الكرمي وحفظه 

في املجتمع. 
وقد أقيم احلفل مبسجد جمعية ضاحية جابر العلي 
بحضور غفير ألقى فيه مدير املسابقة عبداهلل الكندري 
كلمة عن القرآن وفضله، ثم قام بتوزيع جوائز املسابقة 
والتي حاز جوائزها من الفئة العامة كل من: عثمان يوسف 
الشعالن، وعمر يوسف الشعالن، وأحمد عبداحلميد 
العوضي، وسالم فهد الشويع، وعثمان جاسم الفهد. 
ومن فئة الش���باب فاز كل من: عب���داهلل محمد املري، 
وفهد ناصر العجمي، ومحمد ناصر العجمي، وناصر 
فالح العجمي، وناشي فهد العجمي. ومن فئة النشء 
فاز كل من: خالد نوار العتيبي، ومحمد هاني املزيدي، 
وأحمد بركة املطيري، ويوسف عبداهلل سالم، ومنصور 
هاني املزيدي، وخالد وليد املجيبل. ومن فئة البراعم 
فاز كل من: حمدي مطلق املطيري، وبدر سعد العنزي، 
وراش���د مشعل املطيري، وسالم عمر عبداهلل، وأحمد 

نادر إسماعيل، وطالل مشعل الدوسري.

جانب من التكرمي

جانب من التكرمي


