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السهالوي: تطبيق 
مقترح تخصيص الفترة 

الصباحية للكويتيني 
في العيادات العامة 
كالباطنية واجلراحة 

قريبًا

ادارة  منوذجا« ورئيس مجلس 
مب���رة اآلل واالصح���اب خليل 
العام  امللتقى هذا  الش���طي بأن 
يقام حتت رعاية شرفية من وزير 
العدل ووزير االوقاف والشؤون 
االسالمية ش���ريدة املعوشرجي 
وبرعاية كرمية من وقف السعيد 
وتنظمه مب���رة اآلل واالصحاب 
خالل الفترة م���ن 1 الى 2 ابريل 
املقبل بفندق حياة ريجنس���ي 
وبحضور نخبة كبيرة من العلماء 
والشيوخ من مختلف دول العالم 

االسالمي.
امللتقى جاء  واضاف ان هذا 
بعد جناح ملتقى اعالم االسالم 
االول االمام البخاري منوذجا في 
العام املاضي، ليسلط الضوء على 
اهمية دور الصحابة وآل البيت 
واالئمة االعالم في حفظ السنة 
النبوية الشريفة ونشرها ولبناء 

اللجن���ة  رئي���س  ص���رح 
التحضيري���ة مللتق���ى »اع���الم 
اإلسالم.. اإلمام احمد بن حنبل 

بدأت مطلع فبراير مبناسبة األعياد الوطنية بجوائز 6 آالف دينار

ملتقى »أعالم اإلسالم.. اإلمام أحمد بن حنبل 
منوذجاً« استكماالً للتعريف بأئمة اإلسالم

»األوقاف«: تعلن أسماء الفائزين بـ »نفائس الوطنية«
أعلن���ت إدارة اإلعالم الديني ب���وزارة األوقاف 
والشؤون اإلسالمية عن انتهائها من فرز املتسابقني 
في مسابقة »نفائس الوطنية« والتي أطلقتها عبر 
موقعه اإللكتروني www.nafaess.com منذ فبراير 
املاضي مواكبة لألعياد الوطنية وتعزيزا للجوانب 
املعرفية والثقافية، الفتة الى أن اإلدارة قد رصدت 
للفائزين 6 آالف دين���ار على أن مينح الفائز األول 
والثان���ي 250 دينارا والثال���ث والرابع 200 دينار، 
واخلامس والسادس 150  دينارا، والسابع والثامن 

100 دينار و50 دينارا لبقية الفائزين.
صرح بذلك مدير إدارة اإلعالم الديني واملشرف 
العام على املشروع القيمي لتعزيز العبادات )نفائس( 
صالح أبا اخليل، حيث أوض���ح في بيان صحافي 
أن ذلك يتسق مع استراتيجية الوزارة الرامية إلى 
تعزيز اجلوانب الوطنية والثقافية بني جميع طبقات 
املجتمع واستثمار جميع األدوات اإلعالمية املتاحة 

لنشر القيم اإلسالمية والوطنية الهادفة.
وتطرق أبا اخليل إلى أهمي���ة اإلنترنت ومدى 
انتشار التواصل اإللكتروني في هذه الساعة مشيرا 
إلى أن برامج اإلدارة موجودة عبر مواقع التواصل 
االجتماعي »الفيسبوك � التويتر � اليوتيوب � غوغل 
بلس« وذلك مواكبة للعصر واعترافا منها بأنها لغة 
احلاضر واملستقبل، مثمنا دورها في تعزيز الثقافات 
وإزالة احلواجز واملسافات، مشيرا من خاللها إلى أهمية 
املسابقات الهادفة ودورها في حتفيز الشباب على 
القراءة والثقافة بشكل عام. ودعا أبا اخليل املهتمني 
باجلوانب الدينية والوطنية والتربوية واالجتماعية 
الى أن يدعموا هذا النوع من املسابقات السيما بعدما 
ازدحم الفضاء والفضائيات بالبرامج غير الهادفة، 
داعيا الفائزين إلى التوجه ملبنى مجمع الوزارات � 
بلوك 16 � الدور األول، إدارة اإلعالم الديني لتس���لم 
جوائزهم أثناء فترة الدوام الرسمي والفائزون هم 
األول: سعيد سالم دواس، الثاني لطيفة عادل حسني 
الوهيب، الثالث حاميدة عبداحملسن حسن، الرابع 
حمد عبدالعزيز سعيد، اخلامس نورهايدا سيرفاتي 
ماديدس، الس���ادس عبداهلل ماهر عبداهلل، السابع 
أحمد شوقي محمد صديق، الثامن اسماعيل صالح 
الدرديري، ابراهيم رفاعي عبداللطيف مبروك، أبو 
الع���ز صالح أبو العز صالح، احم���د ابراهيم احمد 
محمود، احمد س���عود خالد الفضلي، احمد عثمان 
محمد صادق، احمد وليد فهد الرش���يدي، إخالص 
يوسف علي يوسف، اس���امة سمير محمد طحان، 
افراح منصور راضي الش���مري، اماني عبداملجيد 

العلي، أمل عبدالوهاب محمد سنجر، أمينة حسن 
املال اجلفيري، اياد محمد س���الم العش، امين نزيه 
جاد اسماعيل، بتول حسام عز العرب محمد خالد، 
بدريه حمود ذايب، بالل محمد السليمان املنصور، 
جراح راضي س���ليم العنزي، جنايد مشعان حمد 
عبداهلل، جورية حمود ابراهيم، خلود احمد راضي 
محمد احمد، حجية بستان خلف، حربي صالل حربي، 
حماده احمد محمد ابراهيم، خالد حمود العبد، خالد 
السيد باز عبدربه، خالد راشد سليمان املبارك، خالد 
عبداللطيف فرج، زينب فاضل عبد اجلليل معتوق 
احمد، راغب راضي احمليمد، رامي وهيب عبده الشعار، 
رقية ايهاب لطفي عطية، رهف كمال علي، سناء حمود 
أحمد، سامي عبداللطيف عبدالسالم، سعد صباح 
عبداهلل، سلمان عبداهلل راجي، شهاب محمد العبداهلل، 
سلمى يوسف عبداهلل املكيمي، سميح حسني محمد 
حسني، س���يد محمود ميزار محمود سالم، شفقت 
علي نور محمد، عادل عبدالعزيز باقر، عبدالرحمن 
احلميدي ضيف اهلل القحص، عبدالرحمن محمود 
العيد، عبدالعزيز احمد عبيد العبدون، عبدالتواب 
فتحي نعمان، عبداللطيف محمد حسني علي، فايزة 
محسن محمد حسن محمد، عبيد علي الفي مضحي، 
عذاري سالم طاهر س���لمان، عذاري عبداهلل هادي 
البدري، عالء ابو بكر ابو هنتش خليل، علي رشود 
حزمي، عمر شاكر اخللف، عنود حسني سلمان خلف، 
عواطف ياسني عبدالرزاق، عيده عبداهلل العفني، فداء 
أحمد عبدالغني حسن، فهد احمد خليف العنزي، فهد 
مجاهد خضير زبن، محمد فاروق عبداحلميد محمد، 
فهد مرزوق سلطان جمعان، فيصل شمخي عذافة 
عبيد، كوثر صالح رجب حسن، جلني احمد موسى 
الش���حي، ماطر رعد منصور، متولي محمد متولي 
مدكور، محمد س���رور محمود علي، محمد س���عيد 
محمد حجازي، محمد سيد عبداملجيد نصير، محمد 
عبداملنعم حسني أحمد، محمد هريدي عبداحلافظ، 
محمود احمد عبداحلميد علي، محمود احمد يعقوب، 
مروان سيد علي جاد، مرمي إسماعيل محمد يوسف، 
مسلم فرج فراج حماد، مشاري محمد العنزي، منال 
مطر حسني العنزي، موسى محمد محمود عبد احملسن 
سلمان، منى حسن محمد الدوسري، مي حماد فرحان 
زيد، نبهان محمد قائد املسعودي، مها جمعان صقر، 
نسيمة مهدي ابراهيم اسود، هدية عجيل الشمري، 
هيا رمضان يوس���ف، والء أحمد أبو العينني، وليد 
عصام عبداملعطي محمد، يوسف صالح راضي محمد 

احمد، يوسف عبداملعطي سليمان.

جيل يعرف آخره فضل اوله وان 
االسالم كالشمس ان غربت من 
جهة طلعت من اخرى، وكما قال 
النبي ژ »مثل امتي مثل املطر 
ال يدرى اوله خير ام آخره«، فكما 
ان اوله ضروري لتبليغه فآخره 
ضروري لنصرته والدفاع عنه.

واكد الش���طي ان مبرة اآلل 
واالصح���اب ستس���تكمل باذن 
اهلل هذه السلسلة من املؤمترات 
العلمية التي تخدم ائمة االسالم 
وتقوم بالتعريف بهم وبتراثهم 
الزاخ���ر، وان اجله���ود العلمية 
املتميزة لالم���ام احمد وعقليته 
الفذة جعلت الكثير من الباحثني 
واملتخصص���ني يقومون بتلبية 
امللتقى  الدعوات حلضور ه���ذا 
لتوحي���د اجلهود لنش���ر تراث 
هذا االمام وتعري���ف الناس به 

وبجهوده العلمية. خليل الشطي

الهيفي لرؤساء مجالس األقسام الطبية: دققوا في اللجان 
التخصصية.. وأعطوا كل ذي حق حقه

العريان: فحصنا 800 شخص  من رواد »الكوت« خالل 6 ساعات
نظ���م معهد دس���مان 
للس���كري حملة توعوية 
تثقيفية عن النشاط البدني 
وتأثيره على اجلسم، وقد 
جاءت احلملة حتت شعار 
»في احلركة بركة« وأقيمت 
ف���ي مجمع  أم���س األول 

الكوت.
أكد مدير  من جانب���ه، 
العامة واالعالم  العالقات 

مبعهد دس���مان للسكري 
ط���ارق العري���ان أن هذه 
ف���ي إطار  احلمل���ة تأتي 
رسالة املعهد اخلاصة بنشر 
وتعزي���ز الوعي الصحي، 
الس���كري  والوقاي���ة من 
واألمراض املزمنة، وأوضح 
ان احلملة التي امتدت من 
الواح���دة ظهرا  الس���اعة 
السابعة  الس���اعة  وحتى 

مساء، قد القت إقباال واسعا 
من مرتادي املجمع، حيث 
بلغ عدد الذين زاروا ركن 
املعهد لالستفادة من فحص 
س���كر ال���دم واملعلومات 
والكتيبات واالستشارات 
التي قدمها املعهد أكثر من 

800 شخص.
العريان أن  وأوض���ح 
التي نظمها معهد  احلملة 

دس���مان للس���كر جاءت 
بالتعاون مع قسم اللياقة 
وإع���ادة التأهيل وقس���م 
اخلدمات الطبية في معهد 
دسمان للسكري، ورعاية 
الكوي���ت  مرك���ز س���كر 
للمعلومات، مشيرا الى أن 
الهدف الرئيسي للحملة هو 
زيادة الوعي لدى اجلمهور 
بأهمية زيادة النشاط البدني 

وممارسة الرياضة، وذلك 
ملا له من دور في حتسني 
الصح���ة العامة والوقاية 
من بعض األمراض ومنها 
مرض السكري من النوع 
الثان���ي. يذك���ر أن معهد 
دسمان للس���كري أنشئ 
الكويت  من قبل مؤسسة 

للتقدم العلمي.
 ٭حنان عبد المعبود

منظومة املواعيد فيما يتعلق 
والعملي���ات  بالعي���ادات 
واستعجالها، بحيث تقدم 
اخلدمة الصحية بشكل سهل 
وتذليل جميع العقبات امام 
املرضى وتس���خير جميع 

االمكانيات لذلك.
من جهة اخرى وتأكيدا 
ملا نشرته »األنباء« في عدد 
السبت املاضي بشأن موافقة 
مجلس املناطق الصحية على 
تطبيق مقترح تخصيص 
الفت���رة  ف���ي  العي���ادات 
الصباحية للكويتيني على 
ان تكون الفترة املس���ائية 
لغي���ر الكويتيني مع حرية 
االختيار للكويتيني للعالج 
في الفترتني، كش���ف وكيل 
د.خال���د  الصح���ة  وزارة 
السهالوي عن تنفيذ الوزارة 
ملقترح تخصيص العيادات 
الصباحية للكويتيني فقط 
العامة  العيادات  في بعض 
قريبا وم���ن بينها عيادات 

الباطنية واجلراحة.
وقال د.الس���هالوي، في 

تصريح صحافي، إن وزير 
الصح���ة د.محم���د الهيفي 
اجتم���ع صب���اح أمس مع 
رؤس���اء املجال���س الطبية 
الس���تطالع رأيهم في هذا 
إلى أن  املقت���رح، مش���يرا 
تطبيق املقترح سيكون على 
العيادات العامة فقط وليس 
التخصصية، مذكرا أن وزارة 
الصحة أجرت جتربة مماثلة 
العيادات  السابق وهي  في 
املسائية والتي مت تخصيصها 
للمواطنني وذلك منذ نحو 

سنتني ونصف السنة.
وأض���اف أن العي���ادات 
املدرس���ية مزودة بجميع 
الطبية، كما  املس���تلزمات 
أن إدارة العيادات املدرسية 
عملت على تدريب وتأهيل 
أكثر من 700 ممرضة ممن 
تعاقدت معهم وزارة التربية 
وأن ه���ذه العيادات مزودة 
بأجهزة اإلسعافات األولية.

حنان عبدالمعبود   ٭
عبدالكريم العبداهلل

طلب منه ايضا التنسيق بني 
االقسام والتعاون فيما بينهم 
لتحقي���ق مصلحة املرضى 

وخدمتهم.
د.الهيف���ي  وش���دد 
عل���ى توزي���ع االطباء في 
املستش���فيات كل حس���ب 
تخصص���ه الفني، ومراعاة 
املستش���فيات  احتياجات 
في االطباء حس���ب الكثافة 
الس���كانية للمحافظة التي 

تقع فيها املستشفى.
وأكد على ضرورة تطوير 

طل���ب وزي���ر الصحة 
د.محمد الهيفي من رؤساء 
مجال���س األقس���ام الطبية 
التدقيق في  التخصصي���ة 
اللجان التخصصية الطبية 
املتعلقة بالعالج باخلارج، 
وأهمي���ة إعط���اء كل ذي 
حق حق���ه، كما طلب منهم 
التنس���يق مع إدارة العالج 
باخلارج ملناقش���ة تطوير 
آليات العمل في تلك اللجان 

في املستشفيات.
وأكد د.الهيفي � في تصريح 
صحافي عقب االجتماع مع 
رؤساء املجالس الطبية في 
املستشفيات امس � على ان 
وجودنا في وزارة الصحة 
هو خلدمة املرضى من اجل 
صحتهم وسالمتهم، مطالبا 
اياهم مبناقشة جميع املشاكل 
املتعلقة باللجان التخصصية 
للع���الج باخل���ارج داخل 
األقسام، ومعاجلة السلبيات 
وتطوير آلية العمل في تلك 
اللجان مل���ا يحقق مصلحة 
انه  الى  املرضى، باالضافة 

د.خالد السهالويد.محمد الهيفي

»الصحة« تعقد االجتماع األول 
للجنة اخلليجية للصحة اإللكترونية

مبشاركة 23 ألف مشارك من داخل الكويت وخارجها

السنني: ختام مسابقة فضائل أمهات املؤمنني

تش���هد وزارة الصحة 
عددا من االنشطة العلمية 
التي تقام خالل االسبوع 
اجلاري تبدؤها في الساعة 
الثامن���ة من صباح اليوم 
بافتتاح »املؤمتر اخلليجي 
اخلام���س ومؤمتر رابطة 
الطب الن���ووي الكويتية 
الثال���ث« بقاعة س���لوى 
بفندق املارينا والذي يحمل 
ش���عار »آخر املستجدات 
الن���ووي«،  الط���ب  ف���ي 
ويقام حتت رعاية الوزير 
د.محمد الهيفي، وحضور 
نخبة م���ن املتخصصني 
العامليني ونخبة من أطباء 

الكويت.
اليوم أيضا  كما يشهد 
انعق���اد االجتم���اع األول 

للجنة اخلليجية للصحة 
التاسعة  االلكترونية في 
صباحا بفندق كراون بالزا 
ويقام حتت رعاية الوزير 
د.محمد الهيفي وبحضور 
وكيل وزارة الصحة املساعد 
العامة  لش���ؤون الصحة 
التنفيذية  الهيئ���ة  عضو 
ملجل���س وزراء الصح���ة 
لدول مجلس التعاون قيس 
العام  الدوي���ري، واملدير 
للمكتب التنفيذي ملجلس 
وزراء الصحة لدول مجلس 
التعاون د.توفيق خوجة، 
باإلضاف���ة الى ع���دد من 
ممثلي إدارة نظم املعلومات 
بالتقني���ات  اخلاص���ة 
وإدارة  والتكنولوجي���ا، 
العام���ة اخلاص  الصحة 

بالعمال���ة الواف���دة بدول 
مجلس التعاون. واجلدير 
بالذكر ان اللجنة اخلليجية 
للصح���ة االلكترونية مت 
انشاؤها بناء على التوصية 
الهيئة  رقم 14 الجتم���اع 
التنفيذية السابع والسبعني 
والذي عقد بالرياض خالل 
الفترة من 17 الى 19 نوفمبر 
املاضي، حيث سيتم خالل 
هذا االجتماع عرض موجز 
عن جتربة املكتب التنفيذي 
في مجال الربط االلكتروني 
ببرام���ج العمالة الوافدة، 
ووضع آلية عمل مناسبة 
لتطبيق العمل مبش���روع 
الربط االلكتروني املتكامل 
بني دول املجلس. كما يأتي 
ه���ذا االجتم���اع لتطوير 

النظ���ام اآللي للمعلومات 
الصحية وتطبيق أحدث 
النظم واإلمكانيات في مجال 
الصح���ة االلكترونية من 
النواحي الفنية، ويتم أيضا 
عن طريق املشروع الربط 
ب���ني املرافق  االلكتروني 
البيانات  الصحية وحفظ 
والسجالت الطبية وأرشفة 
صور األش���عة والتراسل 
الطبي عن بعد مع مراكز 
العمالة الوافدة، باالضافة 
الى هذا مت تكليف أعضاء 
اللجنة باستعراض جتارب 
التعاون في  دول مجلس 
مجال الصحة االلكترونية، 
واتخاذ القرار النهائي حول 
املعلومات التي ستدرج في 

البطاقة الذكية.

من جان���ب آخر، تقيم 
جمعي���ة أطباء األس���نان 
الكويتية مؤمترا صحافيا 
الساعة السابعة من مساء 
اليوم مبقر اجلمعية بدار 
الطبية لالعالن عن  املهن 
التي  اخلدم���ة اجلدي���دة 
تطلقه���ا اجلمعية ضمن 
أنظم���ة الهوات���ف الذكية 
احلديثة، كما يقيم قس���م 
العالج الطبيعي مبستشفى 
الطبيعي والتأهيل  الطب 
الصحي صب���اح غد يوما 
توعويا ملرضى كبار السن 
حتت شعار »اكتشف عمرك 
الذهبي« بهدف زيادة الوعي 
العام حول النمط املعيشي 

لكبار السن.
 ٭حنان عبدالمعبود

أكد مدير إدارة الثقافة 
اإلسالمية بوزارة األوقاف 
والشؤون اإلسالمية بدر 
السنني مضي اإلدارة نحو 
حتقيق رؤيتها في الريادة 
عامليا بالعمل اإلسالمي من 
خالل ما تقدمه من برامج 
وأنش����طة ثقافية تخدم 
اجلمه����ور الك����رمي داخل 
الكويت وخارجها، ومواكبة 
املواس����م اإلس����المية مبا 
يتناسب معها من انشطة 

توعوية.
الس����نني في  وأعل����ن 
بي����ان صحافي عن ختام 
اإلدارة ملسابقتها الثقافية 
اإللكترونية الدولية والتي 
جاءت حتت شعار »فضائل 
أمهات املؤمنني« رضي اهلل 
عنهن، وذلك عبر موقعها 
الرس����مي عل����ى ش����بكة 
.islam.www االنترن����ت
thaqafa\kw.gov، والت����ي 
فت����ح باب املش����اركة بها 
للجميع من داخل الكويت 

وخارجها.
وبني السنني أن الهدف 
من تنظيم هذه املسابقة 
كان التعري����ف املختصر 
واملوجز واملدعم باملعلومة 
الصحيح����ة واملفيدة عن 
كل امهات املؤمنني رضي 
اهلل عنهن، فقد تضمنت 
املسابقة كمية من األسئلة 
متثل سيرة مختصرة لكل 
النبي  زوجة من زوجات 

ژ، والالتي وردت اآليات 
ف����ي مدحهن  واألحاديث 
والثن����اء عليهن وس����مو 
منزلتهن، وكذلك تضمنت 
املسابقة توضيح فضائلهن 
عامة ضمن آل البيت رضي 
اهلل عنهم. وأوضح السنني 
النهائية  ان اإلحصائيات 
للمسابقة أظهرت مشاركة 
23 ألف مشارك من داخل 
الكويت وخارجها، مضيفا 
أن من بينه����م 200 فائز 
ستم اختيارهم بواسطة 
القرعة اإللكترونية سينال 
كل منه����م جائ����زة مالية 
بقيم����ة 100 دينار، حيث 
ان املبلغ اإلجمالي لقيمة 
جوائز املسابقة يبلغ 20 

ألف دينار.
وأعلن السنني أن نتيجة 
القرعة اإللكترونية أظهرت 
التالية أس����ماؤهم:  فوز 
أبرار عبدالوهاب عبداهلل، 
ابراهيم  ابراهيم عبداهلل 
عبدالس����الم، احمد ثامر 
غالي، احم����د خلف فراج 
العنزي، احم����د عبداهلل 
محم����د احم����د، احم����د 
عبداهلل منذر، احمد غامن 
بتيك، أحمد محمد محمد 
السيد، اريج كامل راضي 
محمد، اسامة عبدالباري 
عبداخلير، اس����راء حماد 
س����عني العنزي، اس����راء 
مشعل ضايف، إسماعيل 
مصطفى خليفة، اشرف 

عبدالفتاح احمد، أشواق 
السيد، اظهر علي  السيد 
امانى رجب  خان مظفر، 
هيبة، امج����د اكرم محمد 
عبداهلل، امير احمد مظهر، 
أمير محم����د كمال، أميرة 
خيري محمد، أمني صادق 
انانغ اغو نغ بور  احمد، 
انيس����ة ناجي  س����يتوا، 
ايات شالل لطيف،  قائد، 
الش����ايب،  امي����ان محمد 
ابراهي����م رزق،  اين����اس 
باسمة خلف اخلتالن، بدر 
عب����داهلل الكندري، بدور 
عطية جبر، بهاء حس����ن 
فرج، تيليني اونو روديكا، 
ثامر عبدالكرمي الشبلي، 
جاسم خضر جاسم، جديع 
نعمة صاحي، جراح ماجد 
ناهي، جالل زايد العنزي، 
جمال فحمان عبدالعزيز، 
جهاد احمد العنزي، جوزاء 
ه����ادي املطي����ري، حامد 
هاشم مطر، حسام محمد 
السيد، حسن عبداحلميد 
حسن، حسن ياسني محمد 
احمد، احلسني رجب امني، 
حسني علي حسني، حسني 
محمود غلوم، حماد جنم 
عبداهلل، حمادة عبدالفتاح 
علي، حمد خلف العنزي، 
حمد عل����ي زوبع، حمود 
سالمة دغش، حنان عدالن 
الش����مراني، خالد حمدي 
حس����ني، خديجة سلطان 
غلوم، خليل عبود العكلة، 

دعاء رياض صاحي، دالل 
فرحان نافع، ذيور رحمن 
محمد رسول، رائد صبحي 
محمد علي، رحيمة علي 
صال����ح مبارك، رس����مية 
مطرور ظاهر، رنا محمد 
عطية محمد نور، ريحان 
الديب ريحان عبدالسالم، 
رمي حيدر باقر الشخص، 
زبن محل اجلاموس، زهراء 
علي مطش����ر جبر، ساره 
اسماعيل حسني العنزي، 
سالم جاسر حمود طريف، 
سالم عبداهلل راجي، سالم 
كاظ����م زمير، س����رحان 
ع����وض ضاحي، س����عاد 
محمد عبداهلل، س����كينة 
محمد احمد، سلوى علي 
علي احمد، سليمان علي 
احمد علي، شاكر عبداهلل 
مصطف����ى، ش����وق عيد 
الفضلي، شيخ محي دين 
باشا، شيماء جدعان منخي، 
صابرين صالح عبداهلل، 
الرفاعي،  ابراهيم  صالح 
صفاء سالم محمد حزام، 
ضاري غامن جابر، طارق 
محمود محمد، ظاهر جاسم 
اخلالدي، عادل براك سناد، 
ع����ادل عبدالعزيز محمد، 
عادل عل����ي العبداالحمد، 
عادل موسى احمد الراشد، 
عامر تركي املضحي، عائشة 
حمود ذايب، عائشة محمد 
الشاعر، عبدالرحمن جمال 
املذكور، عبدالرحمن دخيل 

هادي، عبدالرحمن فالح 
عبداهلل، عبدالرحمن فهد 
عويد، عبدالرزاق حسن 
العلي، عبدالعزيز سعود 
رخيص، عبدالعزيز محسن 
راكان، عبدالعزيز محمد 
باقر، عبدالقادر عبداحلميد 
ابراهي����م، عبداللطي����ف 
ضاحي مزعل، عبداللطيف 
فالح محمد، عبداهلل ثامر 
العجمي، عب����داهلل جابر 
الهاجري، عبداهلل حميد 
ذاي����ب، عبداهلل س����عود 
ناصر، عبداملجيد حسن 
العساف، عبداملقتدر محمد 
أحم����د، عبدالهادي محمد 
س����ومرو، عبدربه عطية 
علي، عذاري صباح فرج، 
عذبيه محمد الديحاني، علي 
حسني مقبول، علي محمد 
صالح احمد، عوض نبيل 
عوض، غالي ثامر شريدة، 
غدير عبدالرضا عبدالقادر، 
فاطمة أحمد شري يوسف، 
فاطمة حس����ني رمضان، 
فاطمة حميد رضا حسن، 
فاطمة خالد طه ياس����ني، 
فاطمة سعود جودة، فاطمة 
عم����اش محس����ن، فايزة 
سند ضويحي السعيدي، 
ف����ردوس حس����ني احمد 
اهلل، فريدة س����الم علي 
بابطني، فهد زوبع لواخ، 
فهيمة اسماعيل يونس، 
فيصل س����الم نعمة، كاال 
محمد برهان، كفاية منحر 

سليمان، الفي راشد خالد 
دهي����م، لطيف����ة عبداهلل 
العن����زي، لطيفة فرحان 
نصار، لواء اإلسالم طلعت 
حسني، لولوة عبداهلل بحر 
البحر، لولوة هالل شبيب، 
ليلة علي بن علي محمد، 
ماهر نايف الشمري، مبارك 
راشد العنزي، مبارك رشيد 
السعيدي، متولي محمود 
محم����د، محس����ن محمد 
صبري، محمد ظيف اهلل 
علي، محمد إبراهيم بدوي، 
محمد أحم����د احلريري، 
محمد اسحاق احمد علي، 
محمد جاسم الشويعي، 
البصري،  محمد حس����ن 
محمد حسني حامت، محمد 
خال����د محمد عب����داهلل، 
محمد س����ائد أبو دامس، 
محمد سليم محمد رفيق، 
محمد صايل الوكاع، محمد 
عبدالس����الم عبدالسالم، 
محمد عبدالفتاح محمد، 
محم����د عبدالقوي هيثم، 
محمد علي حسن خباز، 
محمد علي حسني احلسني، 
محمد قاسم راءيس، محمد 
متعب العلي، محمد محمد 
ابراهيم سليمان، محمود 
صفوت محمود، محمود 
محمد ثامر الشمري، مرمي 
جابر أحمد عبداهلل، مرمي 
حسني احلس����ني، مشعل 
شبيب صيفي، معاذ حسني 
أحمد عرفات، معتز باهلل 

ابراهي����م، ممدوح  محمد 
محمد احمد، منذر محمد 
عز الدين ناجي، منصور 
محمد الرميي، نادية محمد 
الثويني، نادية عبيد سعد، 
ناص����ر صق����ر املطيري، 
ناصر ناجي مناور، نافذ 
أبو اسعيد، جنالء  ناجي 
فؤاد عبدال����رازق، نعمة 
إبراهيم أحمد، نعيم فكري 
جبرائيل، نوره س����وادي 
الفي، نوير خليفة رشيد، 
هاجر اس����ماعيل محمد، 
هاني ابو القاس����م احمد، 
هاني ص����الح خلف اهلل، 
هبة فوزي رمضان، هدى 
احمد سمحان، هديل محمد 
مصب����اح، هناء محمد بو 
مجداد، هيام عبدالعزيز 
بدري، وفاء مشجر رافع، 
وفيقة محمد حسن، ياسر 
صبحي محمد، ياسر محمد 
عبدالرحمن، ياسمني عيسى 
محمد، ياسمني الفي خفيف، 
يوسف حمد طاهر، يوسف 

محمود الفهمي.
الس����نني هذه  وانتهز 
الفرص����ة من خالل بيانه 
الصحافي لتهنئة اإلخوة 
الفائزي����ن  واألخ����وات 
باملس����ابقة م����ع متنياته 
ملن ل����م يحالفه الفوز في 
املسابقة بالتوفيق والنجاح 
في املسابقات املقبلة، ودعا 
الفائزين باملس����ابقة من 
داخل الكويت إلى ضرورة 

مراجعة صندوق الوزارة 
املالية،  لتسلم جوائزهم 
على العنوان التالي: منطقة 
املرقاب � مجمع الوزارات 
� بلوك 16 - الدور األول 
� إدارة الش����ؤون املالية � 

صندوق الوزارة.
واشار الس����نني على 
الفائزين من خارج الكويت 
إلى أهمية مراسلة اإلدارة 
البري����د اإللكتروني  عبر 
بكام����ل بياناتهم البنكية 
)االس����م  والش����خصية 
الرباع����ي � البلد � املدينة 
� البن����ك � الف����رع � رقم 
التي  العملة   � احلس����اب 
يقبل احلساب التحويل لها 
� البريد اإللكتروني الذي 
متت املشاركة به باملسابقة 
وباللغة اإلجنليزية( في 
موعد أقصاه يوم االثنني 

املوافق 1 ابريل املقبل.
ودعا الس����نني جمهور 
إدارة الثقافة اإلسالمية من 
الكويت وخارجها  داخل 
إلى التفاعل والتواصل مع 
جميع أنشطتها وبرامجها 
وفعالياتها الثقافية، وذلك 
عب����ر املش����اركة الفعالة 
بالفعالي����ات والتي ميكن 
متابعة آخر مستجداتها 
من خالل زيارة احلساب 
الرسمي لإلدارة على شبكة 
التواص����ل االجتماعي����ة 
التويت����ر: @ العاملي����ة 

.thaqafa


