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أحمد السعدون يبارك ألعمام املعرس ذعار وجزا وعبداهلل الشيخ خالد محمد السلمان يبارك للمعرس ووالده الشيخ سلمان احلمود متوسطا املعرس ووالده

حسني احلريتي ود.تركي العتيبي يباركان

املستشار عزت عبدالعاطي وقرينته وجنله مع العروسني رامي حكم وأسيل

صورة تذكارية لعدد من املهتدين اجلدد واملشاركني في الرحلة

سعدون حماد مباركا للمعرس وعمه

د.خالد شجاع العتيبي مهنئا العميد متقاعد مناحي الدواس وعبدالرحمن احمليميد يباركان

إبراهيم األنصاري

د.عيسى الغزالي ود.عايد العنزي ومحمد الشمري يباركون د.ناجي املطيري وعياد العفاسي يهنئان

م.محمد غريب حامت والفريق متقاعد محمد القبندي يباركان

جاسم العثمان وحمد العثمان وعلي البديوي يباركون

املعرس شجاع العتيبي وابن عمه بدر ذعار د.خالد املذكور مباركا املعرس عادل املطيري

رامي وأسيل احتفال بزفافهما رحلة دعوية للمهتدين الجدد إلى جواخير كبد

في حف���ل به���يج جمع األه���ل واألصدقاء، 
اح���تفل املست���ش���ار ع���زت ع����بدال���عاطي 
بزفاف كرميته أس���يل على رام���ي حكم وبعد 

احلفل توجه العروس���ان ملنتجع شرم الشيخ 
لقضاء شهر العسل.

ألف مبروك وبالرفاء والبنني.

ليلى الشافعي
أكد نائب املدير العام للشؤون الدعوية في جلنة التعريف 
باإلسالم جمال الشطي حرص التعريف باإلسالم على إشراك 
املهتدين اجلدد في احتفاالت األمة اإلسالمية باملولد النبوي 
الشريف، والذي تزامن مع االحتفال باملناسبات الوطنية 
التي تعيشها البالد هذه األيام، وذلك لغرس حب املصطفى 

ژ في قلوبهم وتعريفهم بسيرته العطرة.
وأوضح الش���طي في تصريح صحافي له ان اللجنة 

نظمت رحلة برية للمهتدين اجلدد احتفاال بهذه املناسبات 
الى جواخير كبد، حيث شارك في أنشطتها ما يزيد على 
175 مهتديا من مختلف اجلنسيات منها اجلالية التلغوية 
والهندية والس���ريالنكية وكذل���ك كان للجالية الصينية 

نصيب بارز من هذه الرحلة.
وحول برنامج الرحلة بني الداعية التاميلي عبداملصور 
احد الدعاة العاملني باملقر الرئيس���ي واملنس���ق ألنشطة 
الرحلة ان أنش���طة الرحلة تعددت حيث أقيمت مسابقة 

للعبة »الكريكت« ومت توزيع اجلوائز على الفائزين وكذلك 
أقيمت مسابقات للكرة الطائرة، واستمتع املهتدون بركوب 
»الباجيات« والتلذذ باألجواء الربيعية اجلميلة التي تغمر 

البالد هذه األيام.
وتأتي هذه األنشطة تطبيقا إلستراتيجية اللجنة التي 
حترص عل���ى رعاية املهتدين اجلدد واحتضانهم ليغدوا 
أفرادا صاحلني ألنفس���هم وملجتمعاته���م وتنمية الوازع 

الديني والثقافي لديهم.

أفراح 
الصفايين

أبن���اء  احتف���ل 
غازي ش���جاع بن 
العتيبي  صفي���ان 
بزفاف أخيهم شجاع 
على كرمية إحدى 

األسر الكويتية.

احتفل راشد 
املطيري بزفاف 
جن���ل���ه ع����ادل 
بحضور جمع من 
الشيوخ والنواب 
ت  لشخصيا ا و
واألهل واألصدقاء 
ال��ذي��ن ق��دم��وا 
املباركة والتهاني 
ب���امل���ن���اس���ب���ة 
ألف  السعيدة. 
مبروك وبالرفاء 

والبنني.

أفراح المطيري


