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الشعيب: »األوقاف« حريصة على زرع الثوابت والقيم الدينية

أكدت أن ما دعا إليه ال يوافق مبادئ اإلسالم السامية

السدحان يحاضر عن الشمائل المحمدية 
في مساجد العاصمة على مدى 3 أيام

»السادة األشراف« في مصر تشيد
بقرار سحب جنسية ياسر الحبيب

القاهرة � أ.ش.أ: اس���تنكرت نقابة السادة األشراف في مصر قيام املدعو الهارب ياسر 
احلبيب بس���ب السيدة عائش���ة أم املؤمنني رضي اهلل عنها في لندن واإلساءة الى بعض 

الصحابة الكرام رضوان اهلل عليهم، وازدراء األديان وانتقاصه من عقيدة الغير.
وأكد نقيب السادة األشراف سماحة السيد محمود الشريف في بيان له امس ان الدين 
اإلسالمي يحترم حرية الرأي والتعبير وحرية العقيدة، مشيرا الى ان ما قاله ياسر احلبيب 

ال يخضع لهذه املبادئ السامية التي دعا اليها اإلسالم.
وأوضح نقيب األش���راف ان اإلس���الم ال يحتاج الى مؤسسة للدفاع عنه ألن كل مسلم 

مسؤول عن الدفاع عنه.
كما أشاد الشريف مبوقف احلكومة الكويتية وقرارها سحب اجلنسية عن ياسر احلبيب 

لسبه السيدة عائشة رضي اهلل عنها وإساءته للصحابة الكرام.
يذكر ان نقابة األش���راف مؤسس���ة دينية غير حكومية وتضم األشراف الذين ينتمي 

نسبهم الى الرسول ژ وآل البيت رضي اهلل عنهم.

وزعتها »األوقاف« على جميع المساجد

خطبة الجمعة تدعو للوحدة والتماسك
أسامة أبوالسعود

أعلن وكيل وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية 
املساعد لشؤون املساجد وليد الشعيب انه قد 
متت مخاطبة إدارات املساجد في احملافظات ال� 
6 ب���أن تكون خطبة اجلمعة املقبلة بتاريخ 16 
شوال 1431 املوافق 2010/9/24 بعنوان »الوحدة 
والتماسك« وتخصيصها للحديث عن الوحدة 
الوطنية ومتاسك املجتمع الذي هو اآلن أحوج 
ما يكون الى االعتصام بحبل اهلل املتني وجتنب 
الفرقة واالختالف ونبذ أسباب الشقاق والنزاع 

التي تنال من عزميته وتوهن قوته.
وأشار الشعيب الى ان اخلطبة التي أعدها 
مكتب الشؤون الفنية بقطاع املساجد مت تعميمها 
على جميع مساجد الكويت وستذاع عبر إذاعة 
وتلفزيون الكويت من مسجد مبارك العبداهلل 
اجلابر بضاحية مبارك العبداهلل، وس���يلقيها 
الشيخ خالد قزار اجلاس���م، وفيما يلي أجزاء 

من هذه اخلطبة:
إن التآزر والتناصر من أقوى ثمار الوحدة 
اإلسالمية واألخوة اإلميانية بني املؤمنني، إذ بها 
احل���ب واإليثار والتراحم والتعاطف بني أفراد 
الشعب الواحد، وتأملوا ما كان بني املهاجرين 
واألنصار من محب���ة وإيثار، حيث يقول ربنا 
ع���ز وجل في ذلك: )للفق���راء املهاجرين الذين 
أخرج����وا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضال 
من اهلل ورضوانا وينصرون اهلل ورسوله أولئك 
هم الصادقون والذين تبوأوا  الدار واإلميان من 
قبله���م يحبون من هاجر إليهم وال يجدون في 
صدورهم حاجة مما ُأوت���وا وي����ؤثرون على 
أنف�����س���هم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق 
ش��������ح نفسه فأولئك هم املفلحون – احلشر: 

8 و9(.
فاملسلم أخو املسلم، واملؤمن يشد أزر أخيه 
املؤمن كالبنيان املرصوص، فعن أبي موس���ى 
األش���عري قال: قال رس���ول اهلل ژ: »املؤمن 
للمؤمن كالبنيان يش���د بعضه بعضا« وشبك 

بني أصابعه، رواه البخاري ومسلم.
ولك���ي تبقى ظالل الوحدة وارفة فعلينا ان 
نترفع عن النزاعات واخلصومات، ونتعالى على 
اخلالفات، فوحدة األصول اإلسالمية واألخوة 
اإلميانية ف���وق كل مصلحة دنيوية أو منفعة 
ش���خصية، وقد حذرنا ربنا سبحانه وتعالى 
م���ن اخلالف، ألنه يوهن ع���زم األمة وال يأتي 
بخير، قال سبحانه: )وال تكونوا كالذين تفرقوا 
واختلفوا من بعد م���ا جاءهم البينات وأولئك 
لهم عظام عظي���م - آل عمران: 105(، وبني لنا 
ان التنازع يذهب القوة، ويفتت الوحدة، فقال 

سبحانه وتعالى: )وأطيعوا اهلل ورسوله وال 
تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن 
اهلل مع الصابري���ن – األنفال: 46( ورحم اهلل 
من وصف حال قوم تفرقوا بعد وحدة، وذلوا 

بعد عزة قائال:
تفرقكم  من  جنيتم  م��اذا  قوم  يا 

ال��ذل واخل��ور إال  وه��ل ده��اك��م 
دعائمها أرس��ى  وح��دة  إلى  فيئوا 

ب��ه األج��ي��ال تفتخر اإلل���ه  دي��ن 
بارك اهلل لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني 
وإياكم مبا فيه من اآليات والذكر احلكيم، أقول 
ما تس���معون وأستغفر اهلل العظيم لي ولكم، 

فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
وجاء في اخلطبة الثانية:

أيها املسلمون: اعلموا ان وحدة األمة أمانة في 
أعناقنا، ونحن مسؤولون عنها أمام اهلل: أحفظنا 
أم ضيعنا؟ فعلينا أن نعمل بجد وصدق، وإخالص 
ومثابرة، لنعيش اإلميان الذي ال يعرف التردد، 
والوحدة التي ال تعرف التفرق، والشورى التي 
ال يخالطها استبداد، والتضامن الذي ال تالمسه 
أثرة، لنتعاون على البر والتقوى، ونتناه عن 
اإلثم واملنكر والعدوان، ولنكن يدا على من سوانا: 
ديننا اإلسالم، ومنهجنا القرآن، وقدوتنا رسول 
اهلل ژ، ولتكن آمالنا مشتركة، وآالمنا مقتسمة، 
ليعطف فينا الغني على الفقير، ولينصر القوي 
منا الضعيف، وليرحم كبيرنا صغيرنا، وليوقر 
صغيرنا كبيرنا، ولنجتمع على كلمة احلق وننبذ 
ما دونها من الباطل، لتجمعنا أخوة اإلس���الم، 
وتربطنا رابطة الرحم والقرابة، وتقودنا األخالق 
الكرمي���ة، )إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم 
فاعبدون – األنبياء: 92( وقال الرسول ژ: »إن 
اهلل يرضى لكم ثالثا ويس���خط لكم ثالثا: أن 
تعبدوه وال تش���ركوا به شيئا، وأن تعتصموا 
بحبل اهلل جميع���ا وال تفرقوا، وأن تناصحوا 
من واله اهلل أمركم، ويس���خط لكم: قيل وقال، 
وإضاعة املال، وكثرة السؤال« رواه مسلم وأحمد 

واللفظ له من حديث أبي هريرة.
أيها االخوة: يجب عل���ى اجلميع ان يوطد 
ويعمق معاني الوحدة والتماسك، كل يحرس هذه 
النعمة بحسب موقعه ومركزه، وعلى اجلميع 
ان يستش���عر نعمة األمن واألم���ان، والوحدة 
والتماسك، واعلموا ان من يسعى لنشر الفرقة 
بني األمة فإنه يس���عى إلضعاف العوامل التي 
ينبني عليها أس���اس األمن واألمان، والوحدة 
والتماس���ك، واعلموا ان في االجتماع البركة، 
وفي التفرق الضع���ف واخلذالن، ويد اهلل مع 

اجلماعة، ومن شذ شذ في النار.

انطالق����ا من حرص وزارة األوقاف والش����ؤون 
االس����المية على اثراء الوازع الديني لدى املجتمع 
الكويتي بجميع شرائحه، استقبل الوكيل املساعد 
لش����ؤون قطاع املس����اجد وليد الش����عيب في قاعة 
التشريفات مبطار الكويت احملاضر بالكلية التقنية 
بالرياض د.عبدالعزيز السدحان، من اململكة العربية 
السعودية، والذي يحل ضيفا على مساجد العاصمة 
بناء على دعوة موجهة من وزارة األوقاف والشؤون 
االس����المية ملدة ثالثة أيام يقوم خاللها الس����دحان 
بشرح مختصر لدرس بعنوان »الشمائل احملمدية« 
في مسجد العجيري في منطقة قرطبة بعد صالتي 
العصر واملغرب يتخللها لق����اءات مع طالب العلم 

وإلقاء احملاضرات التوعوية.
وأكد الشعيب حرص وزارة األوقاف على تبني 
العديد من املشاريع واألنش����طة املهمة التي تخدم 

االسالم دينا واملسلمني أمة والكويت شعبا.
وضمن حرص قطاع املس����اجد على زرع القيم 
والثوابت الدينية املتأصلة في أبناء املجتمع الكويتي 
مت دعوة د.عبدالعزيز السدحان ملا حباه اهلل من علم 

شرعي ومعرفة دينية.
وأضاف الشعيب ان الرؤية الواضحة للملتقيات 
التربوية تساهم في رعاية ابناء الوطن وتأهيلهم بكل 
الوسائل املمكنة ثقافيا وشرعيا وتربويا وحتصينهم 
فكريا، وهذا ما يحقق رؤيتنا وفق املفاهيم االسالمية 

التي تدرك الواقع وتستشرق املستقبل.
ومن جانبه، أبدى د.عبدالعزيز السدحان سروره 
بتلبية الدعوة املوجهة من وزارة األوقاف والشؤون 
االس����المية مثمنا دور قطاع املساجد ملا يبذله من 
جهد ملموس وتواصل دائم لنش����ر القيم االسالمية 

لديننا احلنيف.

وليد الشعيب مستقبال د.عبدالعزيز السدحان في املطار

تستهدف تقليل نسبة الطالق وتحقيق االستقرار للمجتمع

انطالق وقفية »أهل الطيب« الخيرية
تحت شعار  »نحو أسرة هانئة آمنة مستقرة«

بني افراد االسرة جميع افرادها من 
زوج وزوجة، ابن وابنة، عم وعمة، 
خال وخالة كل هذه االطراف ممكن 
ان تكون وسيلة لنجاح االسرة 

او فشلها.
فوجدنا ان مشروع مودة يخدم 
االسرة ويحميها وكان من شعارها 
»نحو اسرة آمنة هادئة مستقرة« 
كما ان هذه الرس���ائل القصيرة 
تعزز مفهوم االسرة والنهوض 

باملجتمع.
الدعوة  الى ان هذه  واش���ار 
ليست لالسرة الكويتية فقط بل 
للمقيمني الذين يعيش���ون على 
هذه االرض الكرمية ألن استقرار 
هذه االسرة سيؤدي الى استقرار 

املجتمع الكويتي.
من جهته، ق���ال االمني العام 
للجنة االستشارية د.ايوب االيوب 
التي تتبنى  الش���ركات  ان هذه 
مثل هذه الوقفي���ات اقول عنها 
انها شركات لها قلوب وليس لها 
جيوب، واننا لو تعاملنا مع االسرة 
تعامال صحيا فس���تقل املشاكل 
فالبيئة التي يتربى فيها االبناء 
هي االساس، وبالتالي نعيش في 

وطن مستقر.
واكد ان مشروع مودة والذي 
يكون بالتعاون مع جميع اجلهات 
االخرى سيس���اهم في ان تكون 
الكويت افضل وس���يكون هناك 
مدخل رئيس���ي من االسرة الى 

حتقيق الوحدة الوطنية.
وزاد: فاخلطاب���ات االميرية 
دائما تركز عل���ى اهمية حماية 
االسرة، فاالس���رة هي املجتمع 
الصغير م���ن تكوينها التربوي 
واالخالق���ي والبعد االمني الذي 

يحترم النظام.

ودورات حلل مش���اكل االس���رة 
وتأصيل مفاهيم االمان واالستقرار 
االسري لكي تسود روح املودة 
واالحترام واحل���ب املتبادل بني 
طرف���ي العالقة الزوجية وحتى 
ينش���أ االبناء في صحة نفسية 

واجتماعية متوازنة.
وتناول عضو الوقفية واملمثل 
االعالمي لشركة الرأي قيس العلي 
اله���دف الذي من اجله انش���ئت 
الوقفية وهو توعية افراد االسرة 
خللق املودة وااللفة واحملبة ونحن 
نستخدم احدى الوسائل التقنية 
القصيرة  الرس���ائل  عن طريق 
لتصل الى كل اسرة في مكانها، 
فهو مشروع اسري اعالمي القصد 
منه حل املش���اكل االسرية بعد 
االطالع على احصاءات املشاكل 
االسرية والطالق وعدم التناغم 

التي دعوتهم  وعن االسباب 
الوقفية، قال: بعد  لتكوين هذه 
االطالع على حاالت الطالق وعدم 
االس���تقرار االسري في املجتمع 
الكويت���ي م���ن خ���الل مراجعة 
التقارير واالحصاءات الصادرة عن 
وزارة العدل وبعض املؤسسات 

االجتماعية االهلية. 
»خيركم خير الهله«

واشار الى توجيهات صاحب 
السمو االمير حفظه اهلل في التأكيد 
على االس���رة ومواد الدس���تور 

املتعلقة بشؤون االسرة.
النفسي  وتناول املستش���ار 
العويد اس���اس  محمد رش���يد 
جناح كل اسرة وحاجة املجتمع 
لالس���تقرار ال تتحق���ق اال بهذا 
النجاح، وق���ال ان هناك دورات 
الزواج  املقب���الت على  لتدريب 

احمد االحمد، ود.خالد الشطي، 
وهن���اك اعض���اء منه���م قيس 
العلي واملستش���ار محمد رشيد 

العويد.
وعن اهداف مشروع »مودة« 
اكد انه مش���روع تربوي اسري 
اعالمي الفرصة منه ارشاد املجتمع 
الى اسلم الطرق للمحافظة على 
الفرد واالسرة واملجتمع وتشجيع 
اعمال الب���ر واخلير في الكويت 
وايضا بث روح املواطنة وحب 
الوطن في املجتمع وتش���جيع 
وتنمية االبداع عند االفراد ودعم 

املشاريع اخليرية.
وأكد الفرهود ان هذه الوقفية 
تهتم باالس���رة الت���ي هي نواة 
املجتمع وسيكون شعار احلملة 
االعالمية للمشروع »نحو اسرة 

آمنة هانئة مستقرة«.

ليلى الشافعي
اكد رئيس اللجنة االستشارية 
العليا للعمل على تطبيق احكام 
الشريعة االسالمية د.خالد املذكور 
انه يستجيب لكل من اراد عمل خير 
في سبيل متاسك واستقرار أمن 
املجتمع، اسرا وعائالت وروابط 

وهذا من أهم اعمال اخلير.
وقال د.املذكور خالل املؤمتر 
الصحاف���ي الذي عقدت���ه مبرة 
امل���ودة اخليرية في مقر اللجنة 
االستش���ارية اننا هنا مبناسبة 
الطيب  انط���الق وقفية »أه���ل 
اخليرية« والتي شعارها »نحو 
آمنة هانئة مس���تقرة«  اس���رة 
مأخوذة م���ن قوله تعالى )ومن 
آياته ان خلق لكم من انفس���كم 
ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم 
مودة ورحم���ة ان في ذلك آيات 
لقوم يتفكرون( وعندما جاءني 
رئي���س مجل���س ادارة الوقفية 
واخبرني بأهدافها ووسائلها في 
املجتمع طلب مني ان اكون ضمن 

مستشاري هذه الوقفية.
وانا بطبعي استجيب لدعوة 
من يعمل خيرا في سبيل استقرار 
االسرة، كما اخبرني الفرهود بان 
الوقفية  من ضمن مستش���اري 
االستشاري االسري محمد رشيد 
العويد واالعالم���ي القدير رضا 
الفيل���ي ود.أي���وب األيوب امني 
عام اللجنة االستشارية العليا، 
وباعتبارن���ا مستش���ارين لهذه 
الوقفية كان هذا اللقاء الصحافي 
للتعريف بالوقفية وقد طلب منا 
ان يكون اللقاء في مقر اللجنة الى 
ان يكون ان شاء اهلل لهذه الوقفية 
جهازها املال���ي واالداري ونحن 
نرحب بهذا وعقدن���ا هذا اللقاء 
حيث من مهام اللجنة االستشارية 
القيام بعمل اللجنة االجتماعية 
التي تهتم بأمر االسرة وبأركان 
االسرة من زوج وزوجة واوالد 
ومبشاكل هذه االسرة وانعكاس 
هذا االمر على املجتمع كله، فنحن 
ان شاء اهلل نتعاون كلجنة مع 

وقفية اهل الطيب اخليرية.
من جهته حتدث رئيس مجلس 
ادارة وقفية »اهل الطيب اخليرية« 
هشام الفرهود عن الوقفية قائال: 
مت ترخيصه���ا من قب���ل وزارة 
العدل حتت رقم 2010/8 ويقوم 
على ادارتها مجلس ادارة مكون 
الفرهود، عبدالعزيز  من: هشام 
الكن���دري، منص���ور اللوغاني، 

المذكور لـ »األنباء«: مقر واحد لبعثة الحج 
وتقليص أعداد المبعوثين من 300 إلى 150

ليلى الشافعي
صرح رئيس بعثة احلج الكويتية د.خالد املذكور 
في تصريح ل� »األنباء« بأنه مت جتهيز مقر واحد 
لبعثة احلج بدال من مقرين في االراضي املقدسة، 
كما مت تقليص عدد املبعوثني الى النصف من 300 
ال��ى 150 مبعوثا، وذكر ان املقر الذي خصص هو 
مقر »النسيم«، كما اعلن د.املذكور ان املوسم املقبل 
للحج سيتم فيه دمج احلمالت الكويتية وذلك حتت 
رعاية ش��ركات ذات سمعة طيبة وجيدة بالكويت 

للحج والعمرة.
واكد د.املذكور ان ذلك افضل حيث يتواجد اآلن 

نحو 80 حملة للحج وفي حال ذلك الدمج سيكون 
في املقابل من 4 � 10 شركات تتنافس على حتسني 
مس��توى اخلدمة للحجاج باالضافة ان اجور نقل 
احلجاج س��تكون منخفضة االجر، وذكر انه في 
املوسم املاضي قد مت دمج بعض احلمالت لقلة عدد 
احلجاج بس��بب التخوف من انفلونزا اخلنازير، 
واكد د.املذكور ان هذه جتربة جيدة حتى ان هناك 
بعض احلمالت الكويتية يأتي اليها رعايا من دول 

اخلليج للذهاب معها الداء الفريضة.
وزاد: ارى انه بذلك سيكون تنافس على تقدمي 

احسن اخلدمات للحج والعمرة.

شارك فيها أكثر من 18 ألف مشارك ومشاركة من مختلف األعمار

»الثقافة اإلسالمية«: 150 فائزًا في مسابقة رمضان اإللكترونية
ليلى الشافعي

أكدت إدارة الثقافة االسالمية في 
وزارة االوقاف والشؤون االسالمية 
حرصها على املشاركة والتفاعل 
الدينية واالستعداد  واملناسبات 
لها مبا يتناسب معها من انشطة 
وبرامج ثقافية وتوعوية هادفة 
وذات مضام���ني توجيهية رائدة 
الى حتقيق  تس���عى من خاللها 
غايتها في صناعة املناخ الثقافي 
االسالمي القادر على رسم خطوط 
ثقافية واضحة، جاء ذلك بعد اعالن 
االدارة عن ختام مسابقة رمضان 
الثقافية االلكترونية الدولية والتي 
جاءت ضمن باقة انش���طة ادارة 
الثقافة االسالمية لشهر رمضان 

املبارك للعام الهجري 1431ه�.
وبين���ت االدارة ان املس���ابقة 
اقباال كبيرا ومتواصال  ش���هدت 
منقطع النظير من قبل اجلمهور 
الكرمي من داخل الكويت وخارجها 
حيث بلغت اعداد املش���اركني في 
املسابقة 18200 مشارك ومشاركة 
من مختلف االعمار، واضافت االدارة 
انها وفي اطار الشفافية واملصداقية 
املعهودة وجماهيريا قامت باجراء 
عملية السحب االلكتروني للفائزين 
ال� 150 باملسابقة والتي بلغت قيمة 
جوائزها التشجيعية 15000 دينار 

كويتي.
واوضح���ت االدارة ان عملية 
الس���حب االلكتروني لالس���ماء 
الفائزة اس���فرت عن فوز التالية 

اسماؤهم:
ابرار خضر جابر  ٭

اب���رار س���ليمان عبداللطيف   ٭
العبداهلل

ابرار علي سعود الرشيدي  ٭
ابراهي���م  ابراهي���م توفي���ق   ٭

الدغيثر
احسان محمد مبيض  ٭

احمد سمحان خلف العنزي  ٭
احمد فرحان هويدي العنزي  ٭

احمد محمد هالل العتيبي  ٭
احمد مسيند فياض العنزي  ٭

احمد مطلق سعد الوطري  ٭
اسامة عبدالعزيز اخلضر  ٭

افنان خالد عبداهلل الكندري  ٭

آمنة احمد محمد الكندري  ٭
امينة احمد عبداهلل محمد  ٭

اياد س���ميح  ان���س محم���د   ٭
سعيدان

انف���ال جاب���ر ع���واد س���بع   ٭
عبداهلل

انوار احلمدي جاسم فياض  ٭
انوار عبد ياسني اسود  ٭

اميان خضر جابر  ٭
ب���در ناص���ر تركي حس���ن   ٭

العتيبي
بدري���ة صب���ر محم���د علي   ٭

الشمري
بشاير بندر ضاحي مرزوق  ٭

بندر فالح نعمة  ٭
جاسم عدنان ماجد بورسلي  ٭

جاسم محمد نوفل دريب  ٭
جالل زاي���د مطل���ق عطوان   ٭

العنزي
جمال حسن محمد االنصاري  ٭
جمايل عويد عجيل الظفيري  ٭
جمعان فهد جمعان السبيعي  ٭

حاجة حمدان الفي  ٭
حامد سعد عوض حبيب  ٭
حسن فهد محمد العجمي  ٭
حسن محمد علي األسود  ٭

حسني نعمة صاحي جيدع  ٭
حصة خليل ابراهيم الفودري  ٭

حصة محمد علي  ٭
حفصة وليد جميل الوحيدي  ٭

حكمت علي احمد الشامي  ٭
حمد خالد حمد الرغيب  ٭
حمد عبدالناصر حسني  ٭

خالد ابراهيم اخليال  ٭
خالد النوري معطش فارس  ٭
خالد حمود ماضي العنزي  ٭

خالد سعود مخلف اجلمهور  ٭
خالد فيصل مسفر عبيد  ٭
خالد محمد الهيلم غازي  ٭

خالد هالل راشد آل بن علي  ٭
دالل حمود اجلاسم اجلناعي  ٭

راشد احمد راشد الرشيد  ٭
رانية هالل اسماعيل العنزي  ٭
رشدة حميد اباهيم العنزي  ٭

رمية ياسني اسود سالمة  ٭
سارة سالم غزاي املطيري  ٭

س���الم ط���الل زاي���د مطلق   ٭
العنزي

سعد ضاحي ناصر  ٭
سعد محمد خالد العنزي  ٭

سعدون محمد مياح العنزي  ٭
س���عود عبداله���ادي عل���ي   ٭

البصيري
سلمان محمد علي ملك  ٭

سمر سمير ماضي  ٭
سنابل عبدالرحمن  ٭

شهناز عبداهلل محمد حسني  ٭
شيخة تركي بليق العازمي  ٭

ابراهيم  ش���يخة عبدالعزيز   ٭
املسيطير

شيخة احمد جاسم ظاهر  ٭
عب���داهلل  احم���د  ش���يماء   ٭

الكندري
صادق جاسم مطر غليص  ٭

صف���وح غ���زوان مصطف���ى   ٭
حلبية

صالح عبدالواس���ع س���عيد   ٭
عبدالرقيب البركاني

عائش���ة جم���ال عبدالرحمن   ٭
املهنا

عائشة محمد حسني املكيمي  ٭
محم���ود  رج���ب  عاص���م   ٭

عبدالرحمن
عالية منيف عمر العتيبي  ٭

عاي���دة احم���د عبداحملس���ن   ٭
احلبيشي

عبدالرحمن جاسم عويد  ٭
عبدالرحمن مطيران عشوان   ٭

العنزي
عبدالرزاق محم���د رضيمان   ٭

العنزي
عبدالعزيز خضر جابر  ٭

العرب���ي مبارك  عبدالفت���اح   ٭
كوالن

عبدالكرمي سطم العطية  ٭
عبداهلل فريد العوضي  ٭

عبداهلل فهد جبار  ٭
محمدي���ن  احم���د  عب���ده   ٭

عبداحلميد
عذاري حمود مطلق املطيري  ٭

علي حسن صالح يوسف  ٭
علي عبدالتواب حسن  ٭

علي عبداهلل ضاوي سالم  ٭
علي مساعد صالح الهران  ٭

علي نعمة صاحي الهاجري  ٭
عمر فهد  ٭

عب���داهلل  ف���راج  ف���ارس   ٭
السبيعي

فاطمة حليحل وائل ضاهر  ٭
فاطم���ة عبدالرحم���ن صالح   ٭

الفرحان
فالح نغماش عادن حمد  ٭

فتيحة عمر دعماش  ٭
فهد جابر مشعل سالمة  ٭

فهد مطلق سعد الوطري  ٭
فهد يوسف حسني العطية  ٭
في خالد عيسى الشعيب  ٭

فيصل خضر جابر محيبس  ٭
فيصل داود بالل الفيلكاوي  ٭
فيصل عبداهلل سالم جابر  ٭

فيصل محمد احمد الكندري  ٭
كاملة ابراهيم محمد الربيعة  ٭

كمال بن احلبي���ب بن يحيى   ٭
بوعجاجة

مالك حباب سندي الرشيدي  ٭
مجدي رفعت عبدالعزيز  ٭

محمد احمد ابراهيم املسعود  ٭
محمد حسن املال اجلفيري  ٭
محمد داود علي االنصاري  ٭

محمد دخيل عايد عيد  ٭
محمد عبداهلل العسيري  ٭
محمد عبده علي ابراهيم  ٭
محمد علي حمد عبداهلل  ٭

محمد علي محمد احلمدان  ٭
محمد عواد علي العنزي  ٭
محمد فايز عيد التركمان  ٭

مرمي احمد احمد عبدالرحمن  ٭
مشاري سيار عيد الشمري  ٭

مشاعل مقطوف دحام   ٭
مشعل حمد عوض املطيري  ٭

مشعل ذباح مرفوع الشمري  ٭
مشعل زعيزع سليم العنزي  ٭

مشعل نهار عجيل كريدي  ٭
مكية سيد هاش���م سيد علي   ٭

سيد هاشم
منار علي احمد  ٭

منى فرج سعدون عثمان  ٭
منيرة عبداهلل الدوسري  ٭

منيفة مران رجيبان احلربي  ٭
مها سعود عبداهلل العنزي  ٭

موض���ي يعق���وب يوس���ف   ٭
احلنيان

ناصر محارب سعد العتيبي  ٭
جناة عوض مضحي  ٭

نفود محمد عبداهلل العنزي  ٭
منار مصطفى علي شحاتة  ٭

نواف صيوان العنزي  ٭
نواف عايد جويعد عجيل  ٭
نواف محمد شكر الشمري  ٭

نوال احمد ابراهيم املسعود  ٭
نوال محمد الهيلم غازي  ٭
نوال محمد علي الشهاب  ٭

ن���وف عبداللطي���ف عبداهلل   ٭
عبداللطيف

هنادي محمد احمد محمد  ٭
هيام مبارك سعيد  ٭

راض���ي  فيص���ل  وحي���دة   ٭
الفضلي

وضح���ة شيش���ان فاض���ل   ٭
العدواني

ياسمني عزت ابراهيم شداد  ٭
يعق���وب يوس���ف يعق���وب   ٭

احلنيان
ابراهي���م  احم���د  يوس���ف   ٭

العروس
يوسف مطلق سعد الوطري  ٭

وانتهزت االدارة هذه الفرصة 
من خالل بيانها الصحافي لتهنئة 
الفائزين  االخ����وة واالخ����وات 
باملس����ابقة مع متنياتها ملن لم 
يحالف����ه الف����وز في املس����ابقة 
بالتوفيق والنجاح في املسابقات 
املقبلة، ودعت االدارة الفائزين 
باملسابقة من داخل الكويت الى 
ضرورة مراجعة ادارة الشؤون 
املالية بالوزارة لتسلم جوائزهم 
املالي����ة وذلك ابت����داء من االحد 
املوافق 10 أكتوبر 2010، منوهة 
على الفائزين من خارج الكويت 
الى اهمية مراس����لة االدارة عبر 
البريد االلكتروني بكامل بياناتهم 
البنكية والش����خصية وباللغة 
االجنليزية في موعد اقصاه يوم 

الثالثاء 1 نوفمبر 2010.
بيان����ه  االدارة  وختم����ت 
الصحافي بدعوة اجلمهور الكرمي 
الى التفاع����ل والتواصل مع كل 
الثقافية والتي ميكن  انشطتها 
االط����الع عليها من خالل زيارة 
املوقع الرسمي لالدارة على شبكة 

اإلنترنت:
www.islam.gov.kw/thaqafa

)كرم ذياب(د.خالد املذكور يتوسط د.أيوب األيوب وهشام الفرهود ومحمد العويد ورضا الفيلي خالل املؤمتر الصحافي


