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 «بنك الكويت الدولي» ينّظم مسابقة للمهتدين الجدد
 ضمن اســـتراتيجيته اخليرية خالل شهر رمضان 
الفضيل، قام بنك الكويت الدولي مببادرة خيرية من 
خالل تنظيم مســـابقة دينية للمهتدين اجلدد وذلك 
بالتعاون مع جلنة التعريف باالسالم في اطار االعمال 
اخليرية االجتماعية السنوية التي اعتاد البنك على 

تنظيمها.
  وصرحت مسؤولة العالقات العامة في البنك هدى 
الشايع بأن هذا يأتي ضمن منظومة من االعمال اخليرية 
االجتماعية واالنسانية التي يساهم فيها البنك انطالقا 
مـــن اهتمام القائمني عليه مبا يتعلق بخدمة املجتمع 

وتأكيد ثوابته االنسانية.
  واشارت الشايع الى ان اميان القائمني على البنك 
باملسؤولية االجتماعية جتاه املجتمع وافراده وجريا 
على عادة «الدولي» السنوية، يقوم البنك في كل سنة 
بتنظيم مجموعة من الزيارات ملؤسسات الدولة املدنية 
وجمعيات النفع العام اخليرية، خاصة في شهر اخلير 

شهر رمضان الفضيل. 

 بالتعاون مع لجنة التعريف باإلسالم

 جانب من املهتدين اجلدد يتابعون إحدى املسابقات الدينية 

 هدايا وجوائز بانتظار املهتدين اجلدد

 محاضرة دينية في مسجد املشاري

 آالف المصلين يحيون صالة القيام في مسجد المشاري
 أحيا آالف املصلني صالة 
القيام في مسجد املشاري 
باليرموك وفي هذا الصدد 
صرح املراقب الثقافي في 
ادارة مســـاجد محافظـــة 
عبدالعزيـــز  العاصمـــة 
املراقبة قد  بـــأن  الدويلة 
وضعت برنامجا للعشر 
األواخـــر خاصـــا باملركز 
الرمضانـــي في مســـجد 

املشاري باليرموك.
الدويلـــة ان    وأعلـــن 
التجهيزات على مشروع 
املركز الرمضاني كانت على 

قدم وساق، مشيرا الى ان جميع األماكن التي 
مت تخصيصها قد امتألت وان جميع اللجان 
املنظمة حرصت على التنســـيق فيما بينها 

إلظهار العمل في افضل صورة.
  واضاف ان االدارة توفر ٥٠ وجبة فطور 

و٥٠ وجبة سحور للمعتكفني.

  وقال الدويلة ان املراقبة 
الثقافية تســـتضيف في 
صـــالة القيـــام الداعيـــة 
أبوبكر الشاطري من اململكة 
العربية السعودية وسيؤم 
املصلني ليلة ٢٩ رمضان.

ادارة مساجد  ان    يذكر 
محافظة العاصمة حددت ٦ 
مساجد في مناطق العاصمة 
إلحياء شعيرة االعتكاف 
وهي على النحو التالي: أوال: 
مسجد املشاري ـ اليرموك 
«املركز الرمضاني». ثانيا: 
مسجد العثمانـ  اخلالدية. 
ثالثا: مسجد أحمد بن حنبلـ  الفيحاء. رابعا: 
مســـجد أبوالدحداح ـ الصليبخات. خامسا: 
مســـجد فاطمة ـ الضاحية. سادسا: مسجد 

الراشد ـ العديلية.
  مع توفيـــر وجبات الفطور والســـحور 

للمعتكفني. 
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