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صالح عبدالرحمن الرباح

صرح مدير إدارة الموارد البشرية والعالقات العامة 
بشركة النقل العام الكويتية صالح عبدالرحمن 

الرباح بأنه تم بحمد اهلل تعالى وصول الحافالت 
التابعة للشركة والمؤجرة لعدد من حمالت الحج 

الكويتية من األراضي المقدسة بمكة المكرمة الى 
أرض الكويت بكل سالم ومن دون أي معوقات.

لذا تتقدم شركة النقل العام الكويتية بأحر التهاني 

والتبريكات الى حجيج بيت اهلل الحرام بمناسبة 
عودتهم بسالمة اهلل تعالى الى أرض الوطن سالمين 

غانمين، وتقبل اهلل طاعتكم، ونسأل اهلل ان يكون 
حجكم مبرورا، وذنبكم مغفورا، وسعيكم مشكورا.

وأفاد الرباح بأنه قد رافق حمالت الحج الكويتية 
فريق عمل من الشركة )إداري وفني( متخصص 

يضم أمهر وأفضل الفنيين مصطحبين معهم 

جميع المعدات وقطع الغيار الالزمة لمواجهة أي 
أعطال طارئة وذلك من خالل تقديم كل المساعدة 
والمساندة والدعم الفني واإلداري لجميع حمالت 
الحج الكويتية المؤجرة لحافالت الشركة برئاسة 

م.عايد السعيدي مدير إدارة النقل الخاص 
واإلقليمي بالشركة. كما تتقدم شركة النقل العام 
الكويتية بجزيل الشكر والتقدير لجميع العاملين 

بوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية وعلى رأسهم 
د.عادل الفالح وكيل وزارة األوقاف والشؤون 

اإلسالمية ورومي الرومي مدير ادارة الحج على 
الجهود المقدمة من قبل الوزارة من خالل تسهيل 
مهام جميع حمالت الحج الكويتية وتيسير مرور 

الحافالت بأراضي المملكة العربية السعودية 
والكويت.

الرباح: وصول حافالت شركة النقل العام الكويتية املؤجرة حلمالت احلج

أعلن رئيس جلنة زكاة الفردوس 
التابع����ة جلمعية إحي����اء التراث 
اإلسالمي سعود بن حشف املطيري 
عن قيام اللجنة بتنفيذ مشروع ذبح 
وتوزيع حلوم األضاحي مبناسبة 
عيد األضحى املبارك، وذلك في إطار 
أنشطة اللجنة املوسمية التي تقيمها 
في الكويت. وبني املطيري ان هذا 
املشروع يهدف الى حتقيق التآلف 
والتواصل والتكافل االجتماعي بني 
أفراد املجتمع املس����لم ويسهم في 
إدخال الفرح والسرور على قلوب 
املسلمني في عيد األضحى املبارك، 

ومشاركتهم فرحة العيد.
وق����ال املطيري: ان مش����روع 
األضاحي في هذا العام، قد حظي 
بتفاع����ل مميز من قبل أهل اخلير 
واملتبرع����ني، حيث مت بفضل اهلل 
ومنته توزيع حلوم األضاحي على 
111 أسرة محتاجة داخل الكويت.

ليلى الشافعي  ٭

أعلنت قناة املعالي الفضائية 
عن منع ع���رض اي برنامج او 
تصريح او محاض���رة للداعية 
محمد العريفي وذلك على ضوء 
التصريحات السافرة والتغريدات 
املثيرة للفتنة على »تويتر« والتي 
تعرض من خاللها ملقام صاحب 
الس���مو األمير الش���يخ صباح 

االحمد.
وأكد مدير عام القناة الداعية 
د.خالد سلطان السلطان ان املعالي 
الفتنة ولم  حريصة على قم���ع 
الشمل، وأن املعالي ستبقى نافذة 
اعالمية للدعاة الصاحلني املخلصني 
اما  ومنبرا للمشايخ املصلحني، 
دعاة الفتنة ومثيرو القالقل فليس 
لهم مكان في هذه القناة املباركة، 
ومؤك���دا على ان هذه سياس���ة 
القناة مع العريفي وغيره. ودعا 
د.السلطان الشعب الكويتي الى 
االلتفاف حول الشرعية الكويتية 
اسرة آل الصباح امتثاال المر اهلل 
ورسوله وحرصا على مصلحة 
الشعب الكويتي ومستقبل االجيال 

املقبلة.

املطيري: 111 
أسرة محتاجة داخل 

الكويت استفادت من 
حلوم األضاحي

قناة املعالي متنع 
ظهور العريفي 

على شاشتها

»الرحمة العاملية«: 
100 طن متور 

من العبدلي والوفرة
إلى الشعب السوري

العنجري عن  صرح د.وليد 
تصدير الشحنة االولى من متور 
البرح���ي الكويت���ي التي تبرع 
بها أصحاب امل���زارع الكرام من 
إنتاج منطقتي العبدلي والوفرة 
الى الش���عب السوري املنكوب، 
وأش���ار العنجري املسؤول في 
الرحمة العاملية بجمعية االصالح 
االجتماعي الى أن هذه الشحنة 
التي تزن 35 طنا قد غادرت بحرا 
الى مدينة انطاكيا التركية، حيث 
سيتم إدخالها الى داخل سورية 
لتستفيد منها األسر املنكوبة التي 
فقدت املسكن واألكل واملشرب.

وأوضح العنجري أن إجمالي 
ما مت التبرع به 100 طن وأن باب 
املساهمة اليزال مفتوحا معلنا عن 
أن قيمة الطن 400 دينار ش����املة 
التعبئة والشحن، وميكن املساهمة 
بنصف أو ربع طن عن طريق اخلط 

الساخن 1822855.

سعود املطيري

د.خالد سلطان السلطان


