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15 احتفلت جمعية اليرموك التعاونية 
مبهرجان القرقيعان مع أطفال منطقة 
اليرموك، والذين بلغ عددهم حوالي 
800 طفل وطفلة من أبناء املنطقة. 
وأكد أمني س���ر جمعي���ة اليرموك 
التعاونية أنس اخلليفة ان مهرجان 
القرقيعان الذي نظمته اجلمعية في 

صالة تنمية املجتمع مبنطقة اليرموك 
قد احتوى على العديد من األنشطة 
واملس���ابقات الترفيهية والعروض 
الترويحية، كما شهد املهرجان توزيع 
الهدايا والقرقيعان على جميع األطفال 
واألهالي الذين سعدوا بهذا االحتفال 

وتفاعلوا معه.

أكثر من 800 طفل أحيوا قرقيعان »تعاونية اليرموك«

صالح القطيفي ود.صالح الشيخ وأمني عابدين وخالد اجلري

عبدالغفور مصطفى وجمال الرويح وخالد اجلري وفوزي الرويح وصالح احلداد خالد اجلري وياسر السعدي

محمد العتيبي وعبداهلل الهاجري وإبراهيم الربيعان خالد اجلري وصالح الطويل وعبداحملسن اجلعيدي

الجري أقام 
غبقته السنوية

أق���ام خالد اجل���ري غبقة 
رمضانية في دي���وان اجلري 
في منطقة أبوحليفة، حضرها 
ع���دد كبي���ر من املس���ؤولني 
ورج���ال الصحاف���ة ولفي���ف 
م���ن األهل واألصدق���اء الذين 
تبادلوا األحاديث الودية بهذه 

املناسبة.

»بيتك« كّرم أئمة وخطباء المسجد الكبير 
لجهودهم خالل العشر األواخر من رمضان

كرم بيت التمويل الكويتي »بيتك« أئمة وخطباء 
املسجد الكبير على جهودهم خالل العشر األواخر 
من رمضان في ختام برنامج حافل من األنشطة 
نظمها البنك خالل شهر رمضان املبارك استهدفت 
شرائح متعددة من عمالئه وموظفيه واجلمهور 
بشكل عام بحيث اتسمت بالتنوع ومالءمة أجواء 
الشهر الكرمي وجرى خاللها تقدمي اجلوائز وتنظيم 
املسابقات واألنشطة التثقيفية والترفيهية والدينية 
مثل اإلفطار اجلماعي والغبقات ومسابقات حتفيظ 
القران الكرمي ورحالت العمرة، باإلضافة الى تطوع 
عدد من موظفي »بيتك« وموظفاته للمس����اعدة 
في تنظيم وتس����هيل أداء صالة القيام باملسجد 
الكبي����ر.  ويعتبر تكرمي ائمة وخطباء املس����جد 

الكبير تقديرا جلهودهم املش����كورة خالل شهر 
رمضان املبارك، خطوة تؤكد اهتمام البنك باجلانب 
الديني واملساهمة في إجناح األنشطة اإلميانية 
حيث ان صالة القيام في املسجد الكبير تستقطب 
عددا كبيرا من املواطنني واملقيمني ويعتبر املسجد 
الكبير الوجهة الرئيسية لهم ألداء صالة القيام، 
وقد كان����ت جهود جميع القائم����ني على ترتيب 
احلدث محط تقدير وإشادة ونسأل اهلل ان تكون 
في ميزان حسناتهم. وقد أبدى األئمة واخلطباء 
شكرهم اجلزيل ل� »بيتك« على هذه اخلطوة التي 
تؤكد تواصله مع مختلف شرائح املجتمع، وحرصه 
على مشاركة اجلمهور جميع املناسبات واملساهمة 

بدور فعال في إجناحها وتكرمي القائمني عليها.

في ختام برنامج رمضاني حافل لموظفيه وللجمهور

عبداهلل السيف ويوسف الرويح يسلمان مشاري العفاسي درعا تكرميية من »بيتك«


