
االحد 21 مارس 2010   31مجتمع

صورة للذكرى مع أبناء روضة اإلخالص

هدايا من معجزة الشفاء جمعية الدسمة وبنيد القار زارت مدرسة آمنة

هدايا من »الدسمة وبنيد القار«الطالبات يرفعن أعالم الكويت عاليا

.. وفرحة األبناء بهدايا جمعية الدسمة وبنيد القار

)أحمد باكير(خبرة متميزة لـ »رتاج دشتي«

إحدى العارضاتفن املكياج وإبداع اجلمال عند رتاج دشتي

رتاج دشتي مع إحدى العارضات 

صالون »رتاج« يقدم مفاجآت خاصة لكل أم في عيدها

حنان عبدالمعبود
»رتاج دشتي« خبيرة جتميل كويتية مييزها انها أول فتاة من عائلة دشتي 
تفتح صالونا للنس����اء، حيث افتتحت أول صالون منذ أكثر من 10 سنوات 
باجلابرية، وتتخذ »رتاج« التي أطلقت اس����مها عل����ى صالونها اجلديد من 
اخلط الكالسيكي احلالم بألوانه املختلفة أساسا ملكياجها واللوك الذي حتب 
ان متيز به كل امرأة تخضع ألناملها، فرتاج تعش����ق األلوان الهادئة، حينما 
ترى ان ش����خصية املرأة ال يناسبها إال املكياج الهادئ، أما األلوان الصاخبة 
والفانت����ازي، فهي أيضا مجال تتقنه ولكن ال تضعه لكل الوجوه وامنا فقط 

ملن تسمح مالمحها بتقبل هذا النوع من املكياج.
وعن بدايتها مع فن التجميل قالت »منذ الصغر وأنا أحب التجميل وعشقت 
وضع املساحيق حينما رأيت الوالدة تتجمل، وكانت جميلة، وكنت أحب ان 
أراها تتزين، ولهذا حاولت تقليدها وبالطبع خرجت بنتائج طيبة نوعا ما اال 
انني كررت محاوالتي حتى أصبحت النتائج أفضل في املرات التالية، حتى 
تطور األمر وبدأت أضع اللمس����ات التجميلية ألخواتي وصديقاتي، الالتي 
شجعنني كثيرا على العمل في هذا املجال، وبالفعل بدأت أجته الى الطريق 
العمل����ي حيث أخذت عدة دورات تدريبية، وس����افرت لاللتحاق بدورات في 
فرنسا، واسبانيا، ولندن، كما حصلت على دورات من اختصاصيي التجميل 
اللبنانيني فادي قطايا وأحمد قبيسي، وهذا األخير الذي أصبح مبثابة صديق 
يش����جعني كثيرا على العمل. ومبناسبة عيد األم قدمت رتاج عرضا خاصا 

لألمهات يسري حتى آخر الشهر يتضمن العديد من املفاجآت لكل أم.

»معجزة الشفاء« شاركت روضة »اإلخالص« فرحة األعياد

الوطني والتحرير  مبناس����بة االحتفال بعيدي 
اختارت روضة مدرس����ة االخالص األهلية ش����ركة 
عسل معجزة الشفاء لرعاية احلفل الذي أقامته بهذه 
املناس����بة، وبدورها لبت »معجزة الشفاء« الدعوة 
وقدمت هدايا لطالب روضة مدرسة اإلخالص األهلية، 
وذلك إسهاما منها في مشاركة شعب الكويت املعطاء 
االحتفاالت الوطنية، والتي هي مناسبة سعيدة على 

قلوب اجلميع.
وقد صرح املدير اإلقليمي لشركة عسل معجزة 
الشفاء محمد قاسم املجددي بان االحتفاالت بالعيد 
الوطني وذكرى يوم التحري����ر تعد تعبيرا صادقا 
وجياشا لفرحة املواطنني، عن مشاعر احلب واالعتزاز 
بالوطن، مشيرا الى ان األعياد الوطنية فرصة مناسبة 
الستذكار أمجاد وعطاءات اآلباء واألجداد لتحقيق 
التنمية والتطور والوصول الى املس����توى املشرف 

ال����ذي وصلت اليه الكويت ومن هذا املنطلق جاءت 
مشاركة شركة عسل معجزة الشفاء في هذه االحتفاالت 
لغرس هذه الروح في نفوس النشء الصغير وتقوية 
حب الوطن والعطاء في نفوس����هم مما دفع روضة 
مدرسة اإلخالص األهلية الى اختيار »معجزة الشفاء« 

لرعاية هذا احلفل.
من جانبها أشادت مديرة روضة مدرسة اإلخالص 
األهلية عواطف الش����مري بتلبية »معجزة الشفاء« 
الدعوة واملش����اركة في االحتفال مبناس����بة األعياد 
الوطنية، مؤكدة ان هذا األمر ليس بجديد على »معجزة 
الشفاء« فهي مثال للشركات التي تضطلع بدور كبير 
في املسؤولية االجتماعية مؤكدة ان مشاركة الشركة 
في هذا االحتف����ال أضفت جوا من البهجة على هذه 
املناسبة الوطنية العظيمة، خصوصا مع الهدايا التي 

قامت الشركة بتوزيعها على الطالب.

تعاونية »الدسمة وبنيد القار« زيّنت الشوارع ووزّعت الهدايا في األعياد

محمد راتب
قامت جمعية الدسمة وبنيد القار التعاونية 
ومبناسبة احتفاالت البالد باألعياد الوطنية 
وذكرى التحرير بعمل جوالت على مدارس 
املنطقة وتوزيع هدايا متنوعة على الطلبة 
من صور لصاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد 

الى جانب توزيعها للكابات واالعالم.
كما قام فريق اجلمعية بتزيني املنطقة 
وشوارعها ومداخلها احتفاء وابتهاجا بهاتني 
املناسبتني اضافة الى وضع البانرات وصور 

صاحب السمو األمير وسمو ولي عهده.
وأكد رئيس مجلس إدارة جمعية الدسمة 
وبنيد القار التعاونية أحمد املعراج ان قيام 
اجلمعي����ة بجوالت على امل����دارس وتزيني 
الش����وارع يأتي انطالقا م����ن اميان مجلس 
اإلدارة بضرورة التواجد في جميع املناسبات 
الى جانب أبناء املنطقة واالحتفاء معهم بكل 

املناس����ب��ات الت��ي مير بها بلدنا احلبيب 
الكويت. وزاد ان لهاتني املناسبتني ذكريات 
ال متحى من ذاكرة من عايشهما وهما جتربة 
فريدة بحاجة الى االذكاء في عقول وضمائر 
األبناء وتوعية األجي����ال احلالية واملقبلة 
بحتمي����ة الوالء واالمي����ان بالقيادة وقدرة 
الشعوب على االستمرار رغم جميع الصعاب 

التي متر بها.
وأوض����ح ان ما قمنا ب����ه ليس اال جزءا 
بسيطا من عربون الوفاء ورد اجلميل للكويت 
وقيادتها التي واجهت احملن واستردت الكرامة 
وأعادت الكرامة للشعب الكويتي من براثن 
االحتالل الغاش����م الذي ضرب كل األعراف 

والتقاليد واستباح األرض واالنسان.
وأعرب املعراج عن شكره وأعضاء مجلس 
اإلدارة جلميع مس����اهمي جمعية الدس����مة 
وبني����د القار التعاونية واعدا اياهم باملزيد 

من املفاجآت خالل األيام القليلة املقبلة.


