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اللواء محمد ادريس الدوسري مباركا اللواء عبدالفتاح العلي وعبدالكرمي أبوطالب والداعية محمد العوضي يباركون

د.عبدالرحيم الكندري مهنئا

املعرس مع والده إبراهيم أبوطالب وخاله هاشم السيد

مبارك الناهض وعبداهلل الكندري يباركان لوالد املعرس

 املعرس متوسطا بدر أبوطالب وموسى أبوطالب ومحمد أبوطالب ومحمد الكندري

اللواء عبدالفتاح العلي مباركا

خالد ذياب وناصر كمال وعلي احلمادي يهنئون

»املجموعة« تركيبة فريدة من العطور الشرقية

محافظ العاصمة الشيخ علي اجلابر والسفير العماني سالم املعشني خالل اللقاء

الداعية مدعث العجمي متحدثا الى احلضور

محمد فراس إميان فراس

عطر شذى يتناغم مع محبيه

أفراح 
أبوطالب

احتف���ل إبراهيم 
أبوطال���ب بزف���اف 
ابنه عب���داهلل على 
كرمي����ة عص�����ام 
الكندري  إبراهي���م 
وحضر احلفل جمع 
م���ن الش���خصيات 
وذلك  واألصدق���اء 
في صالة ش���يخان 
الفارسي. ألف مبروك 

وبالرفاء والبنني.

»المجموعة« و»شذى« درة الشرق من »أمل الكويت«

محافظ العاصمة استقبل السفير الُعماني

»نعمة الهداية« للعجمي في المعهد اإلنشائي

إيمان ومحمد احتفال بميالديهما
احتفل الشقيقان 
إميان فراس ومحمد 
فراس بعيد ميالديهما 
وس���ط فرحة االهل 
الذين  واالصدق���اء 
شاركوهما فرحتهما 
الهدايا  وقدموا لهما 
اجلميلة  التذكارية 
متمن���ني لهما حياة 
س���عيدة ف���ي كنف 
ال���ف  والديهم���ا. 
مب������روك وعقب�ال 

ال� 100 سنة.

أقام الداعية مدعث العجمي 
محاضرة في املعهد اإلنشائي 
التطبيقي بعنوان نعمة الهداية 
حيث كان في اس���تقباله حمد 
العجمي رئيس قسم التوعية 
اإلس���المية باملعهد اإلنشائي 
وتطرق الداعية الى العديد من 
املوضوعات التي تشغل الشباب 
لكيفية الوصول الى حل هذه 
التي تواجه الشباب  العقبات 
وقد طرح سؤاال أمام احلضور 
كلنا نبحث عن السعادة والراحة 
والطمأنينة ولكن كيف نحقق 
ذلك؟ وأجاب ان احلل هو البعد 
عن الظلم فالظلم ظلمات يوم 
الظلم  أن���واع  القيامة، مبينا 
قائال هناك ظلم اإلنس���ان في 
حق ربه وذلك باملعصية فقد 
وهبك اهلل السمع والبصر وكل 
النعم فم���ن الواجب عليك ان 
تستغلها في طاعة اهلل ولكن 
يتوجه اإلنسان باستخدامها 
في معصية اهلل، وهناك ظلم 
اإلنسان ألخيه اإلنسان وذلك 
هو سبب فس���اد املجتمعات 
وانتشار احلس���د والبغضاء 

»املجموعة« تركيبة فريدة من العطور الشرقية 
تأخذك الى قلب الطبيع����ة، بتركيبتها املتميزة التي 
تشعرك بأنك أحد النجوم التي تضيء كل ما حولها، 
بتركيبتها السحرية في عبوات ثالث تراثية شرقية 
مذهلة. »املجموعة« قصيدة حب مستمدة من أعماق 
التاريخ الشرقي ومن أنقى األنواع النادرة، أبدعتها 
أيدي خبراء »أمل الكويت للعطور« بأس����لوب فريد 
يسبق العصر، لتكون أحد اختيارات النخبة من محبي 
العطور الشرقية النادرة. أما عطر »شذى« فهو أيضا 
درة عطور الشرق من شركة أمل الكويت حيث يتناغم 

مع محبيه وينس����اب بعذوبة ورقة ليضفي جوا من 
الرومانسية واحلميمية، ويحرك الوجدان واملشاعر 
واألحاسيس لتنسج أس����طورة من أساطير الشرق 
الساحر. »شذى« عطر أبدعته أيادي خبيرة من أمل 
الكويت، مزجت فيه أطايب الشرق املميزة واحملضرة 
خصيصا حملبي العطور الشرقية النادرة، في زجاجة 
تتألأل فيها حبات العطر الذهبية لتكون حوارا فريدا 
يهمس حملبي العطر أعذب األحلان الدافئة. »شذى« 
عطر فري����د بتركيبته تهديه أمل الكويت لكل محبي 

العطور الكويتية بلمساتها الشرقية النادرة.

استقبل محافظ العاصمة الشيخ علي اجلابر في 
مكتبه سفير سلطنة عمان الشقيقة لدى الكويت 
الس���فير سالم املعش���ني، وفي بداية اللقاء رحب 
احملافظ بالسفير وتبادل معه االحاديث الودية التي 
تناولت العالقات الثنائية بني البلدين الش���قيقني 

وسبل تعزيزها في جميع املجاالت.
الى ذلك، قام السفير املعشني بتسليم اجلابر 

رسالة تتضمن موافقة وزير الدولة ومحافظ محافظة 
ظفار محمد بن مرهون املعمري على الدعوة املوجهة 
اليه من محافظ العاصمة الشيخ علي اجلابر لزيارة 

الكويت.
يذكر ان محافظ العاصمة الشيخ علي اجلابر قام 
بزيارة سلطنة عمان الشقيقة الشهر املاضي تلبية 

لدعوة من وزير الدولة ومحافظ محافظة ظفار.

بني األفراد فالظلم هو س���بب 
كل بلية وأس���اس كل مصيبة 
وعاقبته وخيمة على الفرد في 
الدنيا قبل اآلخرة، ظالم اإلنسان 
لنفسه وذلك باقتراف الذنوب 
واملعاصي واإلسراف على نفسه 
في الوقوع ف���ي الرذائل فهذا 
ظالم لنفس���ه ي���ؤدي بها الى 
التهلكة، ودعا الشباب الى فتح 

صفحة بيضاء وذلك بالتوبة 
واإلنابة م���ن جمي��ع الذنوب 

واملعاصي.
ووجه العجمي رسالة الى 
الش���باب بأن يتعاملوا فيما 
بينهم بالنفس الطيبة املطمئنة 
حتى يع���م اخلير وتنتش���ر 
الس��الم في  الفائدة ويس��ود 

املجتمع.


