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العبداهلل: »ذخيرة الدنيا« رسالة كويتية
ومنارة ثقافية تضيء العالمين العربي والدولي

»الثقافة اإلسالمية« تعلن الفائزين في مسابقة اإلسراء والمعراج اإللكترونية
إبراهيم مصطفى محمد مصطفى  ٭

أبو الكالم تونو مياه  ٭
احمد تركي الرزج  ٭

احمد سالم نعمة الهاجري  ٭
احمد عبدالعزيز السيد عبدالعزيز  ٭

احمد محمد عوض عبد السالم  ٭
أحمد مصطفى نصر محمد  ٭

أحمد ناصر سليمان  ٭
إسراء علي غبدالرشا القطان  ٭

اسكندر عبد الواسع عبد الهادي  ٭
أسماء أحمد محمد عياد  ٭

أسماء محمد احمد عبدالرحمن  ٭
أسماء محمد مروان جنيد  ٭

أسماء يوسف محمد أبودية  ٭
أميرة نزار فائق كنعان  ٭

أمينة حسن املال اجلفيري  ٭
أنور السيد باز عبدربة  ٭

إميان ساكت الشمري  ٭
إإميان عبدالعزيز شريدة جلوي  ٭

بدر حسني عبيد العتيبي  ٭
بزيع عكلة صالح العلي  ٭
بليغ سعيد علي علوان  ٭
تهاني عبد القادر محمد  ٭

جمال ثجيل دغيم خشوم  ٭
جميل محمد قاسم محمد  ٭
جهيدة احمد حسن كنو  ٭

حامد عبد السالم حامد سالم  ٭
حبيب الرحمن التاب مونشي  ٭

حسام رأفت محمد  ٭
حسام عبد احملسن أبو األنوار  ٭

حليمة محمد عبدالرحمن الكندري  ٭
حلينا باشو مياه  ٭

حميدة عمر دعماش  ٭
حميدة احمد علي الكازيز  ٭

دعاء أنور سعيد عسكر  ٭
رشاد مخيمر عوض  ٭

رضا عزب عباس عبد العال  ٭
رهام أحمد محمود حموي  ٭

ريهام عبد اللطيف السيد زوين  ٭
زابيها بامو محمد يوسف  ٭

زاهر احمد احلرب  ٭
سعد اهلل محمد الئق  ٭

سعيد هجيج علي  ٭
السيد زين العابدين شريف  ٭

سيراج أيوب علي  ٭
شريف ناجي سيد رمضان  ٭

شمس احمد يوسف داود  ٭
شيخة عبدالعزيز محمد  ٭

طالل فرحان خلف الشمري  ٭
عائشة أحمد سفينة محمد  ٭

عائشة يوسف رمضان  ٭

عادل على عبد احلي علي  ٭
عادل كريدي صياح العنزي  ٭

عبد احلليم ناجي محمد  ٭
عبد الكرمي راشد سعد العنزي  ٭

عبداهلل راشد فياض حمود  ٭
عبداهلل عبيد فرحان سالم  ٭

عبده عبد الرب محمد حسن  ٭
عبده عبد احلق محمد سعيد  ٭

عدنان حميد عطية حسني  ٭
عالء عبد الفتاح محمد فياض  ٭

علي اصغر الرك  ٭
علي علي شمسان سيف  ٭

علي���اء محس���ن عب���د احلبي���ب   ٭
الشودري

فاطمة الزه���راء عبداحلميد محمد   ٭
زيتون

فاطمة عبد املنعم سالم  ٭

فهد محمد عاصم انورمناع  ٭
فواز ناصر بدر  ٭

محسن محمد علي  ٭
محمد سالم محمد  ٭

محمد سعيد محمد منير  ٭
محمد صابر علي محمد  ٭

محمد عبد الشكور خالد محمد  ٭
محمد عزت رجب عبد اللطيف  ٭
محمد عمران سو محمد كاميل  ٭

محمد منير حسني مونشي  ٭
محمد محمود حسن أحمد السقا  ٭

محمود السيد املرسي مريوط  ٭
محمود بيومي محمود محمد  ٭

محمود عبد الباسط على هيكل  ٭
مختار احمد تاج محمد  ٭

مرزاق ثامر  ٭
مشاري زبن موسى رملي  ٭

معصومة عبداهلل شريجي باوي  ٭
موضي جبير حسان الظفيري  ٭
نادية راضي عبدالرحمن احمد  ٭

ناصر عبداهلل هزاع العنزي  ٭
نايف العنزي  ٭

نداء راضي عبدالرحمن عطياني  ٭
نورة زبن عبداهلل العنزي  ٭

هازول حق عبد الرحيم  ٭
هاني فتحي إبراهيم محمد خضير  ٭

هبة عبد اللطيف علي العنزي  ٭
هيثم محمد غيالن  ٭

هيزل سوريز البوت  ٭
وحيد أبو العينني محمد  ٭

ورقاء مجدي محمد فتحي  ٭
وليد صالح ناصر السلمي  ٭

ياسر عبده عبد الرب الكوري  ٭
يامن كامل مقلد  ٭

أكدت إدارة الثقافة اإلسللالمية في وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية 
سللعيها احلثيث في سللبيل إجناز خططها الثقافيللة والفكرية والطموحة 
التي تعزز من القيم واملثل والفضائل وتغرس بؤرا وحلقات من الشللراكة 
املجتمعيللة الواعية والواعللدة عبر ما تبثه من فكللر ومنهج يدعم احلس 
ويخاطب الذوق والوجدان، سللعيا منهللا لتحقيق غايتها في صناعة املناخ 
الثقافي اإلسللالمي القادر على استحداث كل ما هو جديد ومتميز وشيق 
عبر مواكبة املواسللم الدينية ومبا يتناسب معها من أنشطة وبرامج ثقافية 
وتوعوية موجهللة للجمهور الكللرمي وعلى اختالف الشللرائح واألعمار، 
جاء ذلك عقب إعالن اإلدارة عن ختام سللابقة اإلسللراء واملعراج الثقافية 
اإللكترونية الدولية للعام الهجري 1431هل التي تأتي ضمن أنشطة اإلدارة 
خالل موسم اإلسراء واملعراج وخطوة فاعلة في شراكة هادفة. وأوضحت 
اإلدارة أن اإلحصائيات النهائية لعدد املشللاركني في املسللابقة قد بلغت 11 
ألف مشللارك ومشللاركة من داخل وخارج الكويت، وأن عملية السللحب 
اإللكتروني لألسللماء الل 100 الفائزة بجوائز املسللابقة والتي قدرت بل 10 
آالف دينار متت وسلليمنح كل فائز 100 دينللار. وبينت اإلدارة أن عملية 

الفرز اإللكتروني للمسابقة أعلنت فوز التالية أسماؤهم:

بوترا جاي����ا )ماليزيا( � كونا: 
بحث وزير النفط ووزير االعالم 
الش����يخ أحمد العبداهلل أمس مع 
الوزي����ر بديوان رئي����س الوزراء 
املاليزي لوحدة التنمية االقتصادية 
نور محمد يعقوب اخلطط التنموية 
التعاون  البلدين وأوج����ه  ل����دى 

االقتصادي والنفطي.
وحضر اللقاء املشرف العام على 
دار اآلثار اإلسالمية الشيخة حصة 
الصباح وسفيرنا لدى ماليزيا منذر 

العيسى.
وقال الش����يخ احمد العبداهلل 
عق����ب اللقاء ان الش����يخة حصة 
الصب����اح قدمت خ����الل االجتماع 
عرضا كامال لفكرة ومحتوى معرض 
»ذخيرة الدنيا« وكيفية احملافظة 
على هذه املقتنيات القيمة وكيفية 
انتقالها ح����ول دول العالم واآلن 

الى ماليزيا.
وذكر ان الكويت من خالل إقامتها 
الى  لهذا املعرض توجه رس����الة 
العالم بأنها ال تشتهر فقط بتصدير 
النفط، وإمنا لديها أنشطة ثقافية 
بارزة انطلقت شعلتها منذ عشرات 
السنني، فهي منارة ثقافية تضيء 

القائمة على  الكويتية  للسلطات 
املعرض والشيخة حصة حتديدا 
إلتاحة الفرصة لبالده الستضافة 
املع����رض، متمنيا ان يكون نقطة 
انطالق لتعاون ثقافي وتراثي بني 

البلدين الصديقني.
ووصف العالق����ات املاليزية � 
الكويتية باملمتازة، اذ يظهر ذلك 
جليا بالرؤى املتقاربة لدى البلدين 
والعالقة االخوية التي جتمع القيادة 

السياسية.

العاملني العرب����ي والدولي ولديها 
اهتمامات ثقافية وتراثية كبيرة 

على الرغم من صغر حجمها.
من جانبه، أعرب الوزير برئاسة 
الوزراء عن إعجابه الشديد بإقامة 
هذا املعرض الذي يضم مقتنيات 
تراثية إسالمية نادرة في ماليزيا، 
مؤكدا انه سيعج بالزائرين الذين 
سيتوافدون لالطالع على املقتنيات 

القيمة.
وأع����رب يعقوب عن ش����كره 

وفي اإلطار ذاته، بحث العبداهلل 
مع وزير اخلارجية املاليزي حنيفة 
امان سبل تعزيز العالقات الثنائية 
بني البلدين في مختلف املجاالت.

وقال عقب االجتماع ان وزير 
أبدى ترحيبا  املاليزي  اخلارجية 
كبيرا باس����تضافة بالده ملعرض 
»ذخيرة الدنيا« الذي سيتم افتتاحه 
اليوم بحضور ملك ماليزيا ميزان 
زين العابدين بن السلطان محمود 
املكتفي باهلل وامللكة برميسوري 

توانكو نور زاهيرة وكبار املسؤولني 
املاليزيني.

وأضاف الشيخ أحمد العبداهلل 
ان أمان نقل تطلع بالده ألن يكون لها 
دور في املشاريع التنموية الضخمة 
التي تعتزم الكويت تنفيذها، مؤكدا 
ان الشركات املاليزية لديها خبرة 
كبيرة في مشاريع تطوير البنى 

التحتية.
وقال ان االجتماع تناول اخلطط 
التنموية في البلدين التي تشهد 
تقاربا في الكثي����ر من النقاط، اذ 
يتطلع الطرفان الى تبادل اخلبرات 
والتجارب لضم����ان حتقيق اكبر 
قدر من النجاح لها باالضافة الى 
بحث آفاق جديدة للتعاون، السيما 
في املجاالت الثقافية واالقتصادية 

والنفطية.
من جهته قال وزير اخلارجية 
املاليزي ل� »كون����ا« ان العالقات 
الكويتية � املاليزية تشهد تطورا 
ومتيزا في مختلف امليادين، السيما 
التع����اون في املجال الثقافي الذي 
توج باستضافة ماليزيا ألحد أهم 
التراث االس����المي وهو  معارض 

معرض »ذخيرة الدنيا«.

بحث التعاون الثنائي مع وزير الخارجية ووزير ديوان رئيس الوزراء الماليزيين

الشيخ مشعل األحمد خالل استقبال وفد »القوى البشرية«

الشيخ أحمد العبداهلل والشيخة حصة الصباح خالل لقاء وزير اخلارجية املاليزي

مشعل األحمد كّرم »القوى البشرية«على إصدار 
دليل »اإلجراءات« و »االسترشادي« لـ»الحرس«

استقبل نائب رئيس احلرس الوطني الشيخ مشعل 
األحمد في مكتبه بالرئاسة العامة للحرس الوطني، 
مدير مديرية القوى البشرية بالوكالة املقدم الركن 
فيصل مطلق وركن أول سجالت واحتياط بالوكالة 
النقيب فيصل صالح واملالزم أول خالد رفاعي، حيث 
قدموا نسخة من كتاب »دليل إجراءات نظام اخلدمة 
في احلرس الوطني«، و»الدليل االسترشادي خلدمة 
ضباط الصف واألفراد«، وذلك مبناسبة صدورهما 
أخيرا. وهنأهم الشيخ مشعل األحمد على هذا العمل 

املتميز، مش����يدا باجلهود املبذولة من فريق العمل 
مبديرية القوى البش����رية في إعداد دليل إجراءات 
اخلدمة والدليل االسترشادي، وما احتواه اإلصداران 
من توصيف دقيق ومنظم جلميع الشؤون املتصلة 
بخدم����ة الضباط وضباط الص����ف واألفراد وكذلك 
العاملون املدنيون، ودعاهم معاليه ملواصلة العمل 
لالرتقاء مبنظوم����ة اإلدارة والتوظيف في احلرس 
الوطني ومتابعة أحداث النظم املعمول بها في مجال 

اخلدمة باملؤسسات العسكرية املتقدمة.


