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فهاد نهار: المساهمون شركاؤنا في النجاح والرقي بمستوى الجمعية إلى األفضل

أكد أنه أرسل شكوى التحاد الجمعيات بالشركات المتقاعسة

تعاونية الرقة تستعد لنهضة حقيقية على جميع 
األصعدة بعد التشكيل الجديد لمجلس اإلدارة

األنبعي: المواطنون يطالبون بتعويض 
مستحقاتهم السابقة من دجاج التموين

520 أسرة استفادت من مساعدات 
لجنة العمرية والرابية في 2010

 محمد راتب
صرح رئيس جلنة العمرية والرابية للصدقات واخليرات عبداهلل 
النيب���اري بأن اللجنة تقوم بخدمة كثي���ر من الناس من احملتاجني 
واملتعففني وذوي االحتياجات اخلاصة وتعمل على كفالة ومساعدة 
ضعفاء الدخل، كما ان لها دورا كبيرا في مجال الدعوة الى اهلل ونشر 

مفاهيم ومبادئ اإلسالم.
وأكد النيباري أنه متت مساعدة أكثر من 520 أسرة لهذا العام من 
سكان منطقة العمرية والرابية واملناطق احمليطة بها ومت توزيع زكاة 
الفطر على 40 أس���رة حتى تستفيد األسرة من املساعدات النقدية، 
وقامت اللجنة بتوزيع الكوبونات الرمضانية على 150 أسرة اعانتهم 
على تخفيف غالء األسعار، كما صرح رئيس اللجنة بتوزيع الكفارات 

على األسر احملتاجة واملتعففة.
وش���كر النيباري جميع التجار واملتبرعني الذين ساهموا بدعم 

مشاريع اللجنة سائال اهلل ان يأجرهم على تبرعاتهم.

 محمد راتب
اس���تنكر رئي���س مجلس 
ادارة جمعية الروضة وحولي 
التعاوني���ة، عل���ي االنبعي، 
الش���ركات  اس���تمرار معظم 
الموردة للدجاج في التقاعس 
ع���ن س���د النقص ف���ي فروع 
الجملة والتموين بالجمعيات 
التعاونية، الفتا الى ان الجمعية 
ملتزمة بالتعميم الذي أرسل من 
قبل اتحاد الجمعيات التعاونية 
والذي يطالب باالبالغ عن أي 
شركة تتأخر في توريد سلعها 
من الدجاج المجمد بالكميات أو 
األوزان المطلوبة، وبالتالي قامت 
بإرسال شكاوى عن الشركات 
التي لم تستجب لها الى اتحاد 

الجمعيات التعاونية.
وق���ال االنبعي في تصريح 
ل���� »األنباء«: ان هن���اك حالة 
من االس���تياء الشديد من قبل 
المساهمين، والذين ترددوا كثيرا 
الجملة والتموين  على فرعي 
دون ج���دوى، وم���ن ثم كانوا 
يؤخرون شراء مستحقاتهم من 
فرع التموين الى آخر الشهر، 
امال في وصول االنواع المطلوبة 
لديهم من الدجاج المجمد، الى ان 

مضى الشهر وفاتهم الحصول 
الى  على مستحقاتهم، مشيرا 
الكثير من ه���ؤالء تقدموا  ان 
الى الجمعية بإجراءات تضمن 
لهم تعويض تلك المستحقات 

السابقة.
وأوضح االنبعي ان الجمعيات 
ال تملك أي اج���راء لتعويض 
المواطنين مستحقاتهم في فروع 
التموين، حيث ان قانون وزارة 
التجارة ال يسمح بتعويضهم 
حتى في ظل ظروف كهذه، وهو 
ما يعتبره المس���اهمون ظلما 

لهم.

 محمد راتب
وعد رئيس مجلس إدارة جمعية الرقة التعاونية 
فهاد نهار العجمي، المساهمين وأهالي المنطقة، بأن 
المجلس الجديد سيعمل بروح الفريق الواحد للرقي 
المساهمين  الجمعية، وتحقيق طموحات  بمستوى 
وأهالي المنطقة على جمي���ع األصعدة، موضحا ان 
هناك خططا محكمة يستعد لها مجلس اإلدارة الذي 
شكل مؤخرا للنهوض بالجمعية، ولتفعيل المزيد من 
المهرجانات التسويقية على مدار العام، ومواءمتها 
المواس���م وحاجة المس���تهلك، مثل مهرجانات البر 
والقرطاس���ية ولوازم العائلة، إضافة الى تحس���ين 
مستوى مهرجان الخضار والفواكه الذي يقام بصورة 

أسبوعية.
وطالب العجمي مساهمي الجمعية بالمساهمة في 

رفع مستوى جمعيتهم من خالل تقديم االقتراحات 
والرؤى الكفيلة بالنهوض بالجمعية، قائال: ان النجاح 
لن يتحقق دون المشاركة في األفكار البناءة من قبل 
المس���اهمين الكرام، وإننا لن نقصر في السماع الى 
شكواهم وتلبية متطلباتهم، وهو الهدف الذي ننشده 

من خالل عملنا التعاوني.
وق���ال العجمي: ان الفترة المقبلة ستش���هد نقلة 
نوعية على صعيد اإلنش���اءات وعلى رأسها توسعة 
السوق المركزي بعد االنتهاء من اإلجراءات الرسمية 
وبصورة ترضي جميع األذواق، واألنشطة االجتماعية 
والرياضية والثقافي���ة والترفيهية وان يضعوا في 
اعتبارهم حل القضايا األساسية للمستهلكين وهي 
محاربة ارتفاع األسعار بصورة منظمة، وتخفيف العبء 
عن المس���تهلكين، والتعاون الجاد للرقي بمستوى 

الجمعية الى مصاف الجمعيات األولى على مستوى 
الكويت.

وأضاف العجمي بالقول: ان هناك أفكارا خالقة كثيرة 
سنسعى الى ترجمتها على ارض الواقع، وذلك لتطوير 
مرافق المنطقة واالهتمام بصورة اكبر بالمس���اجد 
والمدارس وتكريم الطلبة المتفوقين وحفظة القرآن 
الكريم وخلق أجواء تشجع على العلم واالبتكار في 
نفوس الناشئة والتركيز على العنصر الشبابي ودعم 
األنش���طة الرياضية بصورة أكبر، وذلك لملء وقت 
الفراغ لدى الش���باب وتوجيههم بالشكل الصحيح، 
فضال عن األنشطة واألهداف التي يمكن االستفادة منها 
من خالل استفتاء أهالي المنطقة ومعرفة متطلباتهم 
ومالمسة همومهم ومن ثم تطبيق الحلول على أرض 

فهاد نهارالواقع.

علي األنبعي

األنصاري: معالجة »البدون« ال تكون بالتجنيس 
واإلقامة الدائمة ليست حاًل بل تأجيل للمشكلة

»بشائر الخير« تكرم 22 تائبًا شاركوا في رحلة الحج الـ 17

الباللي: رحالت الحج  تشجيع التائبين على هزيمة 
اإلدمان والتخلص من السموم القاتلة

 ليلى الشافعي
أعرب رئيس جمعية بشائر الخير عبدالحميد 
الباللي عن سعادته وسروره خالل تكريم التائبين 
عن المخدرات والمشاركين في رحلة الحج السابعة 
عشرة التي نظمتها الجمعية بمشاركة 22 تائبا 
وإداري���ا، وذلك في حفل أقيم أول من أمس ضم 

المشاركين والعاملين بالجمعية.
وقال الباللي: الحمد والشكر هلل عز وجل ان 
تفضل علينا بهذه النعم وهذه األنشطة الطيبة 
المباركة وإخوة أجالء يبنون معنا لبنات طيبة 

في مجتمعنا المبارك الكويت.
واضاف الباللي، ان جمعية بشائر الخير دأبت 
على تنظيم وتسيير رحالت الحج كإحدى ركائز 
النظرية اإليمانية في تهذيب النفوس وتزكيتها 

وغرس القيم واألخالق اإلسالمية لدى التائبين وتشجيع المدمنين 
على التخلص من إدمان السموم القاتلة.

وشكر الباللي رئيس لجنة رعاية التائبين على جهوده وصبره 
على التائبين خالل الرحلة والتي تعد ثمرة من ثمرات القبول إن 

شاء اهلل.
من جانبه تحدث رئيس لجن���ة رعاية التائبين الداعية أحمد 
البسام عن أجواء الرحلة اإليمانية خالل أداء مناسك الحج ومدى 
السعادة الغامرة التي عاشها التائبون خالل هذه الرحلة، خاصة 

قطار المشاعر الذي يعد جديد رحلة الحج هذا 
العام وك���م كان آثار الرحل���ة جيدة في نفوس 
التائبين مما قربهم الى المولى س���بحانه أكثر 

وزادهم إيمانا.
وفي كلمته قال اإلمام والخطيب بوزارة األوقاف 
والشؤون اإلسالمية أحمد السعيد ان التائبين 
يبذلون ما في وسعهم من أجل ان يكونوا حصونا 
قوية ضد ش���ياطين اإلنس والج���ن وإن الذين 
ش���رفهم اهلل بزيارة البيت الحرام والطواف به 
وتقبيل الحجر األسود والوقوف بعرفات أولئك 
تمحى عنهم الذنوب كما تتساقط أوراق الشجر 
في الخريف، يقول النبي ژ »من حج فلم يرفث 
ولم يفسق رجع من حجه كيوم ولدته أمه«، وكما 
قال الحكيم: ليس المهم االرتقاء على القمة ولكن 

المهم هو الثبات فوقها«.
وزاد: ومن هنا نقول للتائبين العائدين من رحلة الحج ان الثبات 
عل���ى التوبة هو القيمة الحقيقية وثم���رة هذه الرحلة المباركة ، 
ودعا الس���عيد الى التمسك بهذه الجمعية الرائدة في مجال عملها 
مع المدمنين كما دعا الجميع للمشاركة في أنشطتها والمساهمة 
في أعمالها ذلك ألن وجود هذه الجمعية الرائدة في هذا البلد أمر 
البد منه وانشاء فروع لها في كل البلدان أمر مهم حتى تعم الفائدة  

ويزيد األجر ويتضاعف الثواب.

رف���ض د.ب���در االنص���اري 
الب���دون عبر  معاجل���ة قضية 
التجنيس، مشددا على أن »حال 
كهذا يدمر الكويت، ويهدد بنيانها 
أمنها  الى  االجتماعي«، ويسيء 

على املدى القريب.
وأشار الى ان املعاجلة العلمية 
له���ذا املوض���وع ال تكون حتت 
الى االنتهاء من  ضغط احلاجة 
هذا امللف، وإال دفعنا الثمن غاليا. 
مبينا ان النظر بروية ومنطقية 
الى القضية هو ما تريده الكويت، 
ولذا يجب على متخذي القرار في 
املوضوع بحثه من وجوه عدة، 
ليس من بينه���ا التجنيس كما 

يطالب به البعض.
وأش���ار د.االنصاري الى ان 
للكويت نسيجا اجتماعيا تضرر 
كثيرا في الفترات االخيرة عندما 
منحت اجلنسية ملن ال يستحقها، 
الوطنية  اللحم���ة  فتض���ررت 
واخلدمات العامة، ألن هؤالء ال 
ينظرون للكويت كبلد، بل كمنبع 
معيشي وهو ما أثبتته االيام وها 

نحن ندفع ثمنه غاليا.

وتابع: هؤالء املتجنس���ون 
رغم حملهم اجلنسية الكويتية 
الكوي���ت، ظلت  وعيش���هم في 
عقليته���م يغلب عليه���ا االخذ 
وليس العطاء، وها نحن نراهم 
يتعصبون ملصاحلهم الشخصية 
البحتة والكس���ب للفئات التي 
ينتمون اليها على حساب املصالح 
العامة، وهو ما لم تعرفه الكويت 
على م���ر تاريخه���ا عندما كان 
نسيجها خالصا نقيا من الشوائب 

بدقة لتبني أحقيتها، السيما ان 
لها ملفات قدمية ومعروفة، لكن 
ال يجوز أن مننح اجلنسية لكل 
من لديه احص���اء 1965 ولو لم 
تكن عليه قيود أمنية أو جنائية، 
مبينا ان هذا االحصاء أصبح عند 
البعض اسطوانة تستخدم لتبرير 
التجنيس واالقدمية، وهذا غير 
صحيح، فهناك من الوافدين من 
لديهم هذا االحصاء، فهل معنى 
ذل���ك ان لهم احل���ق في منحهم 

اجلنسية الكويتية؟
ولفت د.االنص���اري الى انه 
»من املهم مواجهة املشكلة بقوة 
أكبر وحزم واضح مع من اخفوا 
التي تثبت  الرس���مية  أوراقهم 
حملهم جنسيات دول أخرى«، 
مشيرا الى ان احلديث عن اقامات 
دائمة لهؤالء ال يعتبر حال مثاليا 
بل هي تأجيل للمش���كلة، ألننا 
س���نصطدم في املستقبل بأبناء 
البدون وتثار قضية جتنيسهم، 
واذا كان عددهم حاليا مائة ألف، 
فبعد س���نوات س���يبلغ عددهم 

مليونا، فماذا نفعل حينها؟

التي دخلت اليه.
ب���أن  وأف���اد د.االنص���اري 
التجنيس ش���أن متعارف عليه 
عاملي���ا، لك���ن هذا يك���ون وفق 
املصلحة الوطنية العليا، ووفق 
مقدرات البلد وأمنه العام، ولذا 
فإن التحدث عن التجنيس بطريقة 
مثل تل���ك املطروح���ة في دول 
غربي���ة أو حتى عربية مجاورة 
مرفوض جمل���ة وتفصيال، ألن 
للكويت طبيعة خاصة ال تقبل 
هذه العش���وائية في التجنيس 

وتكرار أخطاء املاضي.
وذكر أن هن���اك 100 ألف من 
البدون في الكويت تثبت االوراق 
الرسمية ان السواد االعظم منهم 
ال يستحقون اجلنسية الكويتية 
إطالقا ال من قريب وال من بعيد، 
فكيف نكافئ هؤالء على مخالفتهم 
القانون؟ موضحا ان من التف على 
القانون ال يؤمتن وال يستحق ان 

مننحه جنسية وطننا.
وقال ان من يستحق اجلنسية 
فئة قليلة جدا ال تتجاوز بضع 
مئات وليس ألوفا ميكن بحثها 

د.بدر األنصاري

مختار مشرف ينعى المستشار الرفاعي

»العدل« كان اسمها »المحاكم 
الشرعية« وكنا ننظر ما يقارب

 80 قضية في اليوم الواحد
نعى مختار مشرف 
محم��د س��الم س��عد 
الرئيس االسبق  املنير 
للمجلس االعلى للقضاء 
املستشار محمد السيد 
يوسف الرفاعي، رحمه 
اهلل، الذي افنى عمره في 
خدمة القضاء الكويتي 
وحتم��ل مس��ؤوليات 
بنائ��ه وتطويره وكان 
علما من أعالم القضاء 
ورم��وزه ورائ��دا من 

رواده االوائل.
املنير بأن  وصرح 

املستش��ار الرفاعي كان احد اعم��دة القضاء طوال مدة خدمته 
وخالل رئاس��ته للمجلس االعل��ى للقضاء الذي قدم من خالله 
اسهاما بارزا في اعمال التش��ريع من شتى النواحي القانونية 

ليضع ذلك النهج نبراسا ملن اتى بعده.
وكان، رحمه اهلل، زاخرا بالعطاء والوالء والوفاء لهذا الوطن 
ومثاال للخلق الرفيع املتواضع والقدوة احلسنة وهو ليس بغريب 
على بوحامد النه فعال من جيل العمالقة الذي ال ميكن ان يعوض 
في دعمه للقضاء والقانون الكويتي كما انه من اس��رة مباركة 

ملتزمة من سادة قريه.
واتذكر تلك السنوات التي قضيناها معا في احملكمة واعمال 
القضاء كما يحضرني اول رئيس قضاء محمد كامل الشمسي 
»ازهري« من جمهورية مصر العربية وذلك في اخلمس��ينيات 
وكان مدير احملاكم السمحان ونائب املدير عبدالعزيز عبدالرازق 
املطوع ورئيس احملكمة الكلية عبداملنعم القاضي ووكيل احملكمة 
مصطف��ى محمد الفقي اما رئيس احملاكم انذاك فكان الش��يخ 

عبداهلل اجلابر الصباح.
ويقول املنير: التحاقي باحملكمة كان في 1959/3/1 وواصلت 
دراستي ليال حتى اكملتها وعينت سكرتير جلسة حملمد السيد 
يوس��ف الرفاعي وكنا ننظر ما يق��ارب 80 الى 90 قضية في 
اليوم الواحد )قضايا متنوعة من جميع النواحي مدني وجنائي 
وعقاري وغيرها(.وكنا نقوم باحلضور مساء إلعالن اخلصوم 
وكانت تنعقد هذه اجللسة في حجرة كبيرة ويوجد بها مكيفات 
من نوع »عنتر« املشهورة بصوتها العالي وكان صوت املرحوم 
املستش��ار محمد يوسف الرفاعي هادئا جدا وكان يكرر وكنت 
اكرر عليه بأني ال اسمع الصوت، وكان ينظر الي نظرة خاصة 
بابتسامته وهدوئه مقدرا ذلك الوضع من الناحيتني، صوت املكيف 
العالي وكثرة القضايا وصوته املنخفض، وكانت االبتس��امة ال 
تفارق وجهه، رحمه اهلل، وكان رجال عادال وشخصية قوية وكان 
يتميز، رحمه اهلل، بارتداء البدلة االفرجنية في ذلك الوقت وتسلم 
املستشار الرفاعي، رحمه اهلل، عدة مناصب وعمل قاضيا ووكيال 
ثم مستش��ارا ثم رئيس محكمة التمييز ورئيس القضاء وفي 
الستينيات مت تشكيل وزارة العدل ومت تنظيم القضاء وعني اول 
وكيل لوزارة العدل السيد جاسم مشاري احلسن البدر واتذكر 
اول رئيس للمحكمة الكلية كان غازي السمار وكان عدد كتاب 
اجللس��ات يقارب 7 أش��خاص، واذكر منهم سلطان السبيعي 
وعبداهلل اخلضير وعلي الزبن وعبداحملسن احلمود واملرحوم 
غامن الصالح والعبداجلليل والطباعني 2 كويتيني و3 عرب وكان 
جملة املوظفني بشكل عام خمسة عشر موظفا، وعدد القضاة ال 
يزيد على عشرة قضاة وال يوجد وكالء نيابة بل ترسل القضايا 

من األمن العام من قصر نايف.
وكان موقع احملكمة في ش��ارع فهد السالم مقابل جوهرة 
اخلليج وحديقة البلدية مع مبنى مالصق له ويضم مبنى محاكم 
االس��تئناف ووزارة الداخلية، وبعد االستقالل خصص مبنى 
في شارع فهد الس��الم لالدارة كلها وسميت وزارة العدل بدال 
من اسمها القدمي »احملاكم الشرعية« وبعد ذلك انتقلت احملكمة 
الى مبنى مالصق لوزارة الشؤون مقابل املتحف الوطني سابقا 
وتوس��عت االدارات وفتحت ادارات التوثيق وادارة التنفيذ في 
الشرق خلف مخفر الشرق ومحكمة حولي اجلزئية في محافظة 
حولي ومحكمة اجلهراء في الصليبخات ومحكمة االحمدي في 
الفحيحي��ل ومحكمة الزور في الزور ومحكمة فيلكا في فيلكا 
وبعد ذلك انتقلت احملكمة الكلية واالستئناف والنيابة الى قصر 
العدل في الثمانينيات.واوضح املنير انه في اخلمسينيات لم تكن 
هناك محكمة متييز بل تعرض جميع القضايا على الشيخ يوسف 
القناعي، رحمه اهلل، في منزله في منطقة الس��املية وكان عملنا 
مرتبطا بحضور وخروج الشيخ عبداهلل اجلابر الصباح، رحمه 
اهلل، وكنا اذا خرج الشيخ اعتبرنا الدوام منتهيا وال يسعني في 
تلك االسطر املتواضعة في حق املستشار محمد السيد يوسف 
الرفاعي، رحمه اهلل، الذي قضى حياته في محراب العدالة وخدمة 
وطنه وس��ماحة اخللق والتواضع واملثابرة وااللتزام في العمل 
وجهوده وعلمه اال ان نقول )انا هلل وإنا اليه راجعون( داعيا اهلل 
عز وجل ان يتغمد الفقيد الغالي بواس��ع رحمته ورضوانه وان 
يجزيه عما قدم لوطنه من جليل االعمال خير اجلزاء وان يلهم 

اسرته الكرمية الصبر والسلوان.

محمد سالم املنير

على هامش تكريم الجمعية لألئمة والمؤذنين ومحفظي القرآن برعاية الوكيل البراك

العتيبي: دعم تعاونية صباح السالم لألئمة والمؤذنين 
والمحفظين ينطلق من واجبنا نحو اإلسالم والقرآن

 محمد راتب
أكد رئيس مجلس ادارة جمعية صباح السالم 
التعاونية، عبدالرحمن ش���جاع العتيبي، ان 
دعم جمعية صباح السالم التعاونية لألنشطة 
الدينية ومحفظي القرآن الكرمي والقائمني على 
املس���اجد من أئمة ومؤذنني يأتي انطالقا من 
واجب اجلمعية جتاه كتاب اهلل العظيم، وخدمة 
اإلسالم والدعوة الى الفضيلة والتحلي بأخالق 
القرآن العظي���م وخدمة أهالي وأبناء املنطقة 
الكرام، الفتا الى ان هذا الدعم من قبل جمعية 
صباح السالم التعاونية ال تألو جهدا في دعم 
جميع األنشطة الدينية والثقافية التي تخدم 
اإلسالم وتدعو الى الفضيلة والتحلي بأخالق 

القرآن الكرمي.
وقال العتيبي عقب االنتهاء من حفل تكرمي 
األئمة واملؤذن���ني ومحفظي القرآن الكرمي في 
منطقة صباح السالم، والذي نظمته اجلمعية 

برعاية الوكيل املساعد لشؤون القرآن الكرمي والدراسات اإلسالمية 
بوزارة األوقاف والش���ؤون اإلسالمية عبداهلل مهدي براك، إن 
اهلل رفع أهل العلم ملا لهم من فضل كبير على س���ائر الناس، 
فهم ورثة األنبياء، واألنبياء عليهم السالم لم يورثوا دينارا وال 

درهما، وامنا ورثوا العلم، فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر.
واض���اف : »لقد كان حقا علينا تك���رمي األئمة واملؤذنني من 
أهال���ي املنطقة، وذلك ألنهم من أهل العلم، والنبي ژ قد حثنا 
على تعلم العلم وتعليمه للناس، مستش���هدا بقول النبي ژ 

»من يرد اهلل به خيرا يفقهه في الدين«.
وتابع العتيبي »من هذا املنطلق فإن جمعية ضاحية صباح 

السالم التعاونية ال تألو جهدا في دعم حلقات 
القرآن الكرمي والدروس العلمية التي تخرج جيال 
عاملا بكتاب اهلل وسنة نبيه ژ، مثمنا الدور 
الكبير لألئمة واملؤذنني في مساجد املنطقة في 

خدمة كتاب اهلل وبيوته الكرمية املطهرة.
واش���ار الى ان أئمة املساجد واملؤذنني هم 
صمام األم���ان لهذا الوطن، كما انهم هم حماة 
الفضيلة ودعاة احلق والعدل، فببركة دورهم 
وحسن عطائهم تتحقق الهداية والرشاد ألبناء 

وطننا وأمتنا اإلسالمية.
وشكر العتيبي الوكيل املساعد لشؤون القرآن 
الكرمي والدراسات اإلسالمية في وزارة األوقاف 
والشؤون اإلسالمية على تكرمه ورعايته لهذا 
احلفل الكبير، مؤكدا انه ليس بغريب على وزارة 
األوقاف املشاركة في هذه االحتفاالت واملناسبات 
ودعمها باستمرار، ومتنى للمشايخ من األئمة 
واملؤذنني في املنطقة التوفيق والسداد، وفق 

ما يرضي كتاب اهلل وسنة نبيه الكرمي ژ.
وفي نهاية االحتفال قام الوكيل املساعد لشؤون القرآن الكرمي 
والدراس���ات اإلسالمية في وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية 
عب���داهلل الب���راك يرافقه رئيس مجل���س ادارة جمعية صباح 
الس���الم بتكرمي األئمة واملؤذنني في املساجد وتوزيع الدروع 

التذكارية.
وفي ختام احلفل قام رئيس مجلس االدارة عبدالرحمن العتيبي 
بتقدمي درع تذكارية الى الوكيل املساعد لشؤون القرآن الكرمي 
والدراس���ات اإلسالمية في وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية 

عبداهلل البراك.

)قاسم باشا( عبدالرحمن العتيبي يقلد عبداهلل مهدي براك درعا تكرميية   

عبداحلميد الباللي

عبدالرحمن العتيبي


