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فعاليات مميزة نظمتها »التعريف باإلسالم« 
للمسلمني اجلدد في عيد األضحى

الصويان لـ »األنباء«: 775 سلة روبيان و150 ميد 
دخلت السوق في ثالث أيام العيد

ألهدافهـــــــــا  تطبيقــا 
اإلستراتيجية وأهمية رعاية 
املهتدين اجلدد، نظمت جلنة 
التعريف باإلســام أنشــطة 
عديدة خال أيام عيد األضحى 
املبارك على مستوى كل األفرع 
بهدف تأليف قلوبهم وإدخال 

السرور على نفوسهم.
وهنــأ مدير عــام اللجنة 
فريد العوضي الكويت أميرا 
وحكومة وشعبا وأهل اخلير 
احملسنني الكرام بعيد األضحى 
املبارك، داعيا اهلل تعالى أن 
يحفظ الكويت من كل مكروه 

وسوء.
وأوضح العوضي أنه في 
يــوم عرفة وضعــت اللجنة 
برنامجــا متكاما لهذا اليوم 
للمهتدين اجلــدد لتعريفهم 
بفضائل هذا اليوم في اإلسام 
وأهميته كركن من أركان احلج، 
وذلك بعقد احملاضرات في كل 
األفرع، وعقب احملاضرات أقيم 
إفطار الصائم لهذا اليوم، حيث 
فضــل املهتــدون الصائمون 

تناول اإلفطار باللجنة.
اللجنــة  ان  وأضــاف 
نظمت برنامجا لصاة العيد 
للمهتدين اجلدد برفقة دعاتهم 
املتحدثني بلغاتهم، حيث بني 
خالها الدعاة فضائل العيد في 
اإلسام من خال احملاضرات 

محمد راتب 

أكد رئيس احتاد الصيادين 
ظاهر الصويان أن األســماك 
متوافرة في السوق بكميات 
كبيرة وعلى رأسها الروبيان 
وامليــد فــي ثالث أيــام عيد 
املبــارك. وأضاف  األضحــى 
تصريــح  فــي  الصويــان 
لـ»األنباء« أن هناك اقباال من 
قبل املستهلكني على الشراء 
من ساحة املزاد مباشرة، حيث 
بلغ عدد سات امليد ١5٠ سلة 
تقريبا، وتراوح سعر السلة 
ما بــني ١8 و3٢ دينارا بوزن 
٢5 كلغ تقريبا، اما في  املزاد 
فقد وصل سعر السلة الى ٢7 
دينارا، في حني بلغ عدد سات 
الروبيان 775 سلة ما بني ام 
نعيرة والشحامية، بلغ سعر 
سلة ام نعيرة ما بني 5٠ و55 
دينارا، والشحامية ما بني ٢5 

و3٠ دينارا.

املسلمني واجلاليات املسلمة 
بهــدف حتبيــب اجلميع في 
تنوعــت  حيــث  اإلســام، 
فعاليات عيد األضحى املبارك 
التي أقامتها اللجنة بأفرعها 
املختلفة بجميــع محافظات 
الكويــت للكبار والصغار ما 
بــني الــدروس واحملاضرات 
واملســابقات وتوزيع الهدايا 
الرحات  والتعــارف وإقامة 
لألماكن السياحية واحلدائق 

واألماكن الترفيهية.
والتي كان لها األثر البالغ 

بنفوس جميع املشاركني في 
هــذه البرامج رجاال ونســاء 
والتــي مــن خالهــا قــدم 
املشاركون من أبناء اجلاليات 
املقيمــة علــى أرض الكويت 
الشــكر للحكومــة الكويتية 
والى الشعب الكويتي الكرمي 
على حســن التعامــل وكرم 
الضيافة، وأتت هذه اإلشادات 
من خال الكلمات التي ألقاها 
عدد من املشاركني في البرامج 
واألنشطة التي أقامتها أفرع 

اللجنة املختلفة.

بهدف تعريفهم بفضائل العيد وإدخال السرور على قلوبهم

إقبال كبير من املستهلكني على الشراء في املزاد واألسعار للنوعني بني 1٨ و55 دينارا

فريد العوضي

ظاهر الصويان 

توزيع هدايا وجوائز

إقبال كبير في السوق على شراء الروبيان

رحلة ترفيهية للجاليات املختلفة

والبرامج الدعوية الهادفة التي 
قدمت لهم قبل العيد املبارك.
وبني العوضي ان اللجنة 
أقامت عدة أنشطة للمهتدين 
اجلدد ملختلف اجلاليات وذلك 
في أماكــن متفرقة بالكويت، 
بهدف إدخال الفرح والسرور 
علــى قلوبهــم ودمجهــم مع 
إخوانهــم املســلمني وإظهار 
صور اإلسام الطيبة للمهتدين 
اجلــدد، وحثهــم وترغيبهم 
في األعمــال الصاحلــة، كما 
شــارك فيها البعض من غير 

.. وامليد بني ١٨ و٣٢ دينارا للسلة أسعار الروبيان تراوحت بني ٢٥ و٥٥ دينارا للسلة
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