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إحدى املهتديات تتسلم مساعدتها من جلنة التعريف باإلسالم

جانب من ملتقى العيد لـ » املنابر القرآنية« في مسجد حزام األذينة بالساملية

جانب من توزيع املواد التموينية

العرض سيقام بفندق ومنتجع موڤنبيك البدع

عرض اوبرالي امتع احلضور العام املاضي

جانب من العرض االوبرالي

الشيخ فيصل املالك يسلم عباس البلوشي درعا تذكارية

.. وعباس البلوشي يقدم درعا تكرميية للشيخ فيصل املالك

»األوبرا العالمية« تعود لفندق ومنتجع موڤنبيك البدع 
بعرض أوبرا رائع »مدام بترفالي«

تعاون مثمر بين »المصارف« و»اإلعالم«

بعد ان اس���تضاف فن���دق ومنتجع موڤنبيك 
البدع كويت فرقة األوبرا العاملية في عرضي أوبرا 
مميزين العام املاضي، ونظرا للنجاح الذي القته 
هذه املبادرة واحلضور املكثف الذي ميز احلفلني 
حيث شمل شخصيات بارزة حضرت احلفل من 
بينها: س���فراء، رجال أعمال، إعالميون، والعديد 
غيرهم، قرر فندق ومنتجع موڤنبيك البدع كويت 
اقامة حفل أوبرا للم���رة الثالثة »مدام بترفالي« 
وعرض األوبرا القادم بفندق ومنتجع موڤنبيك 

البدع كويت سيكون يومي 13 و14 من أكتوبر املقبل 
بقاعة حفالت البدع بالفندق، حيث تباع التذاكر 
بقسم االستقبال بالفندق سعر التذكرة الواحدة 

20 دينارا شاملة عصائر ومأكوالت خفيفة.
وقال ج���اري موران مدير عام فندق ومنتجع 
موڤنبيك البدع »نس���عى نح���ن فندق ومنتجع 
موڤنبي���ك البدع جاهدين دائم���ا لتقدمي األفضل 
لزبائننا الك���رام والظهور بصورة مختلفة متاما 

عن باقي الفنادق بالكويت«.

في اطار التعاون املستمر بني نادي مصارف 
الكويت ووزارة االع���الم، تقدم نادي مصارف 
الكوي��ت بدرع تذكارية للش���يخ فيصل مالك 

الصباح وكيل وزارة االعالم تكرميا لدور الوزارة 
الفع�����ال ف��ي إجن���اح دوري وكأس املصارف 

لكرة القدم.

»راديسون بلو« يعني متعة الضيافة واالطباق الشهية

المذاق الفريد بمطعم البوم 
االستثنائي في »راديسون بلو«

يدعوكم فندق راديسون بلو الكويت الى تذوق شريحة حلم 
بالك ريب آي ستيك )حلم الضلع من دون عظم( التي تقدم الى 
جان���ب مجموعة من األطباق والصلص���ات وبوفيه مفتوح من 
الس���لطة، باالضافة الى أطباق التحلية اخلاصة التي تقدم بعد 
االنتهاء من الطبق السابق، السيما القهوة والتمر في الديوانية 

على السطح العلوي ملطعم البوم.
يتميز مطعم البوم بكونه عبارة عن دهو حقيقي كويتي يرسو 
في حوض جاف، كما يش���تهر بجوه البحري وتقدمي بوفيه من 

سلطة البار الشاملة مع أشهى شرائح اللحم وثمار البحر.
وقد مت بناء مركب البوم، محمدي II في كاليكوت، الهند سنة 
1979 حيث مت االستناد الى رسومات محمدي I الذي مت تشييده 
س���نة 1915 وهو أكبر مركب دهو مت بناؤه في ذلك الوقت. وقد 
تطلبت عملية بنائه اس���تخدام اكثر من 17.500 قدم مكعب، من 
أفضل أنواع خش���ب الس���اج، اضافة الى 2.5 طن من النحاس. 
هذا ويتميز كل قسم من محمدي II بأنه يدوي الصنع وينطبق 
األمر عينه أيضا على املس���امير احلديدية التي يبلغ وزنها 8.8 
أطنان. جتدر اإلش���ارة الى ان إجناز املش���روع بكامله استغرق 

35.000 يوم عمل.
انضموا إلينا مع عائلتكم أو أصدقائكم أو شركائكم في العمل 
لتمتعوا ناظركم بروعة اإلرث البحري في الكويت وتستمتعوا 

بتذوق أشهى شرائح اللحم.

»التعريف باإلسالم« و»أمانة األوقاف« تقدمان المساعدات للمهتدين الجدد

»المنابر القرآنية« في جمعية النجاة أقامت ملتقى العيد السابع

ليلى الشافعي
بعد اجل���د واالجتهاد والنش���اط االمياني املميز في 
رمضان اقام���ت املنابر القرآنية لتعلي���م القرآن الكرمي 
وعلوم���ه التابعة جلمعية النجاة اخليرية ملتقى العيد 

السابع في مسجد حزام األذينة بالساملية.
افتتح احلفل بت���الوة عطرة آليات من الذكر احلكيم 

تالها القارئ حامت محفوظ احد مشايخ املنابر املميزين ثم 
ألقى أحد ابناء املنابر القارئ انس سعيدان كلمة ترحيبية 
شاكرا املولى عز وجل على عظيم مّنه وفضله، ومذكرا 
بحق اهلل على عباده في ايام العيد الفضيلة وما بعدها، 
داعيا اهلل تعالى بدوام األمن واألمان واالميان على بالد 

املسلمني عامة وبلدنا الكويت خاصة.

تبع ذلك انطالق فقرات احلف���ل التي قدمها العريف 
محمود كتانة حيث ألقى اش���بال املنابر انشودة عذبة، 
ومس���رحية فكاهية تربوية، ومجموعة فقرات ترفيهية 
وثقافية، فجرت طاقات الصغار وجددت نش���اط الكبار 
ورسمت البسمة على وجوه جميع احلاضرين في يوم 

العيد.

ليلى الشافعي
اعل���ن نائ���ب املدير الع���ام بلجنة 
التعريف باالس���الم جمال الشطي عن 
قيام اللجنة بتوزيع قرابة 7000 كيس 
من املواد الغذائية والتي حتتوي على 
مختلف الس���لع التموينية الضرورية 
ومت توزيع هذه املساعدات على املهتدين 
اجلدد واجلاليات، مشيرا الى ان اللجنة 

قامت بتنفيذ هذا املش���روع بالتعاون 
مع االمانة العامة لالوقاف، موضحا ان 
التوزيع شمل العديد من مناطق سكن 

العمالة الوافدة والفقيرة.
واوضح الشطي في تصريح صحافي 
له ان اللجنة حترص دائما على تعزيز 
اواصر الش���راكة املجتمعي���ة الواعية 
والواعدة والتي تتجسد في ابهى صورة 

مع االمانة العامة لالوقاف والتي حترص 
على مش���اركة اللجنة في مش���اريعها 
الهادف���ة والتي حققت وجنت من وراء 

تلك املشاريع العديد من االجنازات.
وتابع: لقد قمنا بالتوزيع في اماكن 
س���كن العمالة الفقيرة وعمال النظافة 
وفي اماكن التجمع ع���الوة على افرع 
اللجنة ونهدف من وراء هذا املش���روع 

الى نش���ر روح التكافل االجتماعي بني 
املسلمني واشعارهم باحملبة التي حث 

عليها الشرع احلكيم.
واختتم الش���طي تصريحه بش���كر 
االمان���ة العامة لالوق���اف على دعمها 
املس���تمر والذي يقف بجانب دعم اهل 
اخلير في تفعيل دور اللجنة واستكمال 

مسيرتها الدعوية.

جانب من تسليم السيارة ملركز السالم الصحي من جمعية السالم والصديق

سيارة هدية من جمعية 
السالم والصديق التعاونية 

لمركز السالم الصحي
أهدت جمعية السالم والصديق التعاونية 
مرك��ز الس�����الم الصح��ي سي��ارة حديثة 
خلدم��ة اهال��ي منطقة الس��الم م��ن كب��ار 
الس��ن ل��ذوي االحتياج��ات اخلاص��ة الذين 
ه�����م ف��ي حاجة للمس���اع��دة لنقله��م إلى 
املس���توص��ف وال��ى منازله��م والعك��س 
وكذل��ك نقل الفريق الطبي وتس���هيل مهام 

عملهم.
وقد قام بتسليم الس���يارة كل من أنور 
جاسم بورحمة � رئيس مجلس اإلدارة وعدنان 
بورحمة � أمني السر وس���عود العصفور � 
أمني صن���دوق مجلس االدارة لرئيس مركز 
السالم الصحي، وأكد أنور بورحمة أن مجلس 
اإلدارة احلالي لم يأُل جهدا في خدمة أهالي 

املنطقة.


