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 بنك الكويت والشرق األوسط شارك في تكريم
أوائل الثانوية من الكويتيين والمصريين

 أقام بنك «الكويت والشرق االوسط» بالمشاركة مع المكتب 
الثقافـــي ومجلس الجالية المصرية حفل تكريم اوائل الثانوية 
من الكويتييـــن والمصريين الذي نظمته الســـفارة المصرية 
ممثلة في المكتب الثقافي ومجلس الجالية المصرية في البالد 
بفندق كراون بالزا بتاريخ ١٠ يوليو برعاية وحضور الســـفير 
المصري طاهر فرحات والقنصل العام الســـفير أحمد عبدالاله 
وأمين عام مجلس الجالية م.علي العلمي وعدد كبير من سفراء 
الدول ووكيـــل وزارة التربية والتعليم الخـــاص فهد الغيص 
ومدير ادارة التعليم الخاص محمد الداحس. حضر التكريم من 
بنك الكويت والشرق االوسط نائب الرئيس التنفيذي للخدمات 
المصرفية الشـــخصية بالوكالة شريف الخولي، ورئيس ادارة 

البريميوم تامر زهران.

  وقدم الســـفير المصري طاهر فرحات درع شكر وتقدير من 
السفارة المصرية لألوسط. وبهذه المناسبة، قال الخولي: يسعدنا 
ويشرفنا ان نكون من المشاركين في مثل هذه المناسبات المهمة 
والتي نعتز بها ونفخر بتفوق ابنائنا من الكويتيين والمصريين 
الذين اجتهدوا وثابروا من اجل تحقيق طموحاتهم، واضاف ان 
بنك الكويت والشرق االوسط ال يدخر وسعا في دعم التعليم، 
باالخص هذه الفئة من الشباب والذين يمثلون النواة الرئيسية 

لمستقبل البالد.
  من جانبه، قــال زهران ان «بنــك الكويت والشرق االوسط» 
يحرص دائما على دعم التعليم من خالل تشجــيع المتفــوقين 
على بذل جهودهـــم من اجل تحقيق نتائج ايجابيـة مشــــرفة 

لبلدهم.

 شريف اخلولي وتامر زهران مع السفير املصري طاهر فرحات والقنصل العام أحمد عبدالاله حلظة تسلم الدرع

 لقاء جماهيري للجبير في مسرح الهيئة الخيرية
 أكدت إدارة الثقافة اإلســـالمية بوزارة األوقاف 
والشؤون اإلسالمية عزمها املضي قدما في تدعيم 
أسس وقواعد شراكتها املجتمعية الهادفة بجوانبها 
املتعددة ثقافيا وتوعويا وتربويا، التي تعزز من 
فرص التواصل والتفاعل اجلاد واملنهج القادر على 

غرس القيم والفضائل في املجتمع.
  جاء ذلك عقب إعالن اإلدارة عن قيامها وبالتعاون 
مع الهيئة اخليرية اإلسالمية العاملية بلقاء جماهيري 
ثقافي «قلوب صائمة» لفضيلة د.خالد اجلبير من 

اململكة العربية السعودية.
  وبينت اإلدارة ان اللقاء اجلماهيري جاء ضمن 
أنشطة ثقافية أعدتها اإلدارة مبناسبة استضافة 
د.خالد اجلبير. وأوضحت اإلدارة ان اللقاء سيقام 
اليوم على مســـرح الهيئة فـــي مقرها الكائن في 
منطقة الشهداء بالقرب من مبنى هيئة املعلومات 
املدنية وذلك عقب صالة العشاء مباشرة. وأشارت 
اإلدارة الـــى انها قامت بتخصيص مكان لالخوات 

ملتابعة اللقاء اجلماهيري.  د.خالد اجلبير 

 ناظم املسباح يكرم صغرى املشاركات حنني خالد

 المسباح للفتيات: عليكن بعمل الخير وإغاثة الملهوف
 نادي الريان بـ«إحياء التراث» احتفل باختتام أنشطته الصيفية

المسرودة  من خالل القصص 
أهمية معاملة الزوج بالحسنى 
لزوجتـــه وبالمقابـــل معاملة 
الزوجـــة لزوجــها بالمعروف 
الســـعادة  تتحقـــق  حتـــى 

الزوجية.
  ثم انتقل الى عرض نتيجة 
عمل اإلنسان الخيري في الدنيا 
بأن يســـخر له اهللا تعالى من 
يخفف عنه آالمه، وطالب النساء 
بعمل الخير في جميع جوانب 

الحياة.
  بعدها أدت الفــتيات مشهدا 
تمثيليا يحمل معنى القصص 
التي تحــدث عنها الداعية، ثم 
قام المســــباح ومدير اللجنة 
الهدايا  سعــود بداح بتـوزيع 
المشاركات وتم  الفتيات  على 
تكريـــم المحفـظـــات الالتـــي 
شاركن في هذا النادي الصيفي 

الممتع. 

 ليلى الشافعي
  أكد رئيـــس جمعية إحياء 
التراث اإلســـالمي فـــرع بيان 
الداعيـــة نـاظـــم  ومـشـــرف 
المســـــباح ان عمـــل الخيـــر 
والسعي فيه من أعظم األعمال 
العمل،  الجزاء من جنس  وان 
وذكر في حفل اختتام األنشطة 
الصيفية لنادي الريان للفتيات 
التابع للجنة والذي اســـتمر 
لمدة ٥ أســـابيع في الفترتين 
الصباحية والمسائية وشاركت 
فيه ٧٠ طالبة تم تكريمهن من 
بيــنهـــن ٢١ طالــبـــة حفــظن 
القرآن الكريم كامال و٥ طالبـات 
ارتديـــن الحجـــاب ألول مرة 
وتحدث عن قصتين واقعيتين 
فيهما العبرة والعظة تحمالن 
انه كما تدين تدان وان الجزاء 
من جنس العمل وان من يعمل 
خيرا يجده ولو بعد حين وذكر 

وعدم  الظلـــم في جميع أمور 
الحياة.

  واستعرض الداعية المسباح 

قصصا من التراث اإلســـالمي 
وقصصا قابلته في الواقع تؤكد 
أهمية السعي للمحتاج والفقير 
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