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ديوانياتكم في «األنباء» خالل رمضان املبارك
تقديرًا من «األنباء» لدور الديوانيات االجتماعي في الكويت وجتسيدا ملكانتها وأثرها اإليجابي بني املواطنني من خالل تبادل 

الزيارات، فإننا نحرص على نشر أسماء أصحاب الديوانيات وعناوين ومواعيد ديوانياتهم خالل شهر رمضان املبارك.
وعلى الراغبني من أصحاب الدواوين في نشر بيانات ديوانياتهم إرسال اسم الديوانية والعنوان واملوعد على فاكس رقم: 

٢٢٢٧٢٨٣٠ أو إمييل editorial@alanba.com.kw.. عساكم من عواده.. وكل عام واجلميع بألف خير.

مالحظاتاملنطقة والعنواناليومالديوان

بعد صالة العشاءالشاميةأول يوم وكل ثالثاءالشيخ حمد جابر العلي
بعد صالة العشاءضاحية عبداهللا السالماالثننيبوخمسني

بعد صالة العشاء حتى ١١ مساءضاحية عبداهللا السالم ـ ق١ ـ شارع صنعاء ـ مقابل محطة البنزيناالثننيالغنام
النوخذة حسني

بعد صالة التراويحالعديلية ـ ق٣ ـ ش٣٣ ـ الديوانية ٢٣الثالثاء واألربعاءعبدالرحمن العسعوسي

بعد صالة التراويحالشامية ـ ق٦ ـ شارع جاسم إبراهيم الغامنالثالثاءالرفاعي
بعد صالة التراويحإشبيلية ـ ق٤ ـ ش٤٤٠ ـ م١١٣االثننيسعود القفيدي

بعد صالة التراويحاجلهراء ـ شارع عبداهللا بن جدعانيوميًااملصيريع
بعد صالة التراويحالرقة ـ ق١ ـ الشارع العام ـ م١٣٠٦ و٢ و٣ رمضاناملرحوم ناصر تركي أبورقبة

بعد صالة العشاءالسالم ـ ق٧ ـ ش٧٠٩ ـ م٤٦٨ ـ مقابل شارع دمشقاالثننيالنهام
بعد صالة التراويحسعد العبداهللا ـ ق٨ ـ ش٨٠٣ ـ م١١٩٩الثالثاء«الزعبوط» فواز متعب الزعبوط
بعد صالة العشاءسعد العبداهللا ـ ق١ ـ ش١١١ ـ قسيمة ٢٠٢الثالثاءصالح مصلح عماش احلربي
بعد صالة العشاءصباح السالميوميًا«آل حميدان» د.جابر املري

بعد صالة التراويحصباح الناصر - ق ٣ على الدائري السادس بعد دخلة صالة السهواالثنني العدوان
بعد صالة التراويحالفنطاس ـ ق٢ ـ ش١ ـ مقابل اجلمعيةاألربعاء من ٥ رمضانالبدّيح

بعد صالة التراويحاستراحات الهجن ـ ق٢ ـ قسيمة ٩١ ـ مقابل صناعية اجلهراءيوميًاسعود النومس العنزي
بعد صالة التراويحالصليبخات ـ ق٣ ـ ش١١٤ ـ ج٣ ـ م٢االثننيمحمد بن خشمان

بعد صالة العشاءالعمرية ـ ق٥ ـ ش٤ ـ م٦األربعاءجابر املناع
بعد صالة التراويحعلي صباح السالم ـ ق٤ ـ ش١٢ ـ م٥٢الثالثاءابن دقلة

من ٩ مساءالعقيلة ـ ق٤ ـ ش٤١٠ ـ م٥٨األحدماجد مساعد املطيري

أول ٥ أيام من رمضان الدبوس
بعد صالة التراويحالفحيحيل ـ الطريق الساحليوكل اثنني

بعد صالة التراويحالفحيحيل ـ ق٩ ـ شارع املستوصف القدمياالثننيخالد سريع الهاجري
بعد صالة التراويحمبارك الكبير ـ ق٢ ـ خلف التعليم اخلاصاالثننيد.محمد املهان
بعد صالة التراويحكيفان ـ ق٣ ـ ش٣٦ ـ م٥األحددار الزنكي
آل موطان

بعد صالة التراويحهدية ـ ق١ ـ ش٤ ـ م١٥األربعاءم.مساعد شوميي السبيعي

بعد صالة التراويحهدية - شارع عبدالهادي الهمالن مقابل روضة هديةيومياالعواش
بعد صالة التراويحاليرموك - ق٢ - ش ٢ - م٤االثننيالسريع

«التميز اإلنساني» تهنئ بحلول شهر رمضان املبارك
تتقدم جمعية التميز اإلنساني بأصدق 
آيــات التهاني والتبريــكات إلى صاحب 
السمو األمير الشيخ نواف األحمد، وسمو 
ولي عهده األمني الشــيخ مشعل األحمد 
وإلى الشــعب الكويتــي، واملقيمني على 
أرض الكويــت، مبناســبة حلول شــهر 
رمضان املبارك أعــاده اهللا علينا وعلى 
األمتني العربية واإلسالمية باخلير واليمن 
والبــركات. وقــال رئيس مجلــس إدارة 
جمعية التميز اإلنساني خالد الصبيحي: 

إن شهر رمضان من األيام املباركة، التي 
تعج بالدروس والعبر واملواعظ، وعلينا 
أن نســتغلها في العمــل والعبادة، فهي 
أيام خير وإجناز وفرصة ملضاعفة األجر 
بالصدقات الزكوات وجميع أعمال البر.

كما ذكــر الصبيحــي أن رمضان هو 
موســم للســباق من األفراد واجلمعيات 
اخليريــة نحو أعمال اخليــر التي تربى 
عليهــا املجتمع الكويتــي، فقد جبل أهل 
الكويت على حب اخلير والعطاء بالحدود.

وإن مجلــس إدارة جمعيــة التميــز 
اإلنساني وجميع العاملني باجلمعية على 
ثقــة كبيرة بدعمكم الكبيــر للمحتاجني 

داخل الكويت وخارجها.
ومتنــى الصبيحــي أن مين اهللا على 
الكويت قيادة وحكومة وشعبا باالستقرار 
والرفعــة والتطور، داعيــا اهللا أن يدمي 
النعم على أرض اخلير ويحفظها من كل 
مكروه ويعم في أرجاء الكويت الســالم 

خالد الصبيحيواألمن واألمان.

توزيع سالل  رمضانية على عمالة «اإلعاقة»
بشرى شعبان

في مبادرة إنسانية من موظفي الهيئة 
العامة لشؤون ذوي اإلعاقة وإميانا منهم 
بــدور العمالــة في الهيئة مع بداية شــهر 
رمضان املبــارك، قام املوظفــون بتجهيز 
وتوزيع ٣٠ ســلة رمضانيــة على العمالة 

اخلاصــة بالهيئة كمبادرة طيبة مع بداية 
شهر اخلير.

وجاءت تلك البادرة اإلنســانية كشكر 
للعمالة على جهودكم في العمل طوال العام.
جتدر اإلشارة إلى أن السالل مبساهمة 
خاصــة وشــخصية من املوظفــني من كل 

قطاعات الهيئة.


