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توزيع الهدايا على احلضور

د.يوسف الزلزلة

زيبا رفيق

درع تكرميية ألحد املشاركني

جانب من املشاركني في الرحلة

موظفات »شبكة اخلليج لالتصاالت« مع األطفال

هدية الحدى األمهات

.. ومعايدة من »شبكة اخلليج لالتصاالت«

جانب من اإلفطار

تكرمي رئيس جلنة القرين للزكاة واخليرات حبيب الفرج

رئيس حترير مجلة »ميسم« عيسى الفيلكاوي يتسلم درعا تكرميية

تكرمي إحدى املهتدياتلقطة تذكارية بعد التكرمي

إفطار جماعي من مركز الرحمة لـ 100 طفل يتيم

رحلة ترفيهية لـ»العمل االجتماعي« إلى لؤلؤة القرين

»التعريف باإلسالم« احتفت بتخريج 80 مهتدية بفرع األحمدي

ليلى الشافعي
أقامت جلنة التعريف باإلسالم فرع األحمدي حفال 
مبناس���بة تخريج كوكبة م���ن املهتديات اجلدد، زاد 
عددهن على 80 مهتدية، وأقيم احلفل في مبرة الرحمة 

اخليرية بالصباحية.
وأوضحت مديرة الفرع النسائي باملنقف عائشة 
جمعة ان املركز يحرص على توجيه ورعاية املهتديات 
اجلدد وإقامة الفصول الدراسية والدورات الشرعية 
التي ته���دف الى تنمية الوازع الديني لديهن وزيادة 

ثقافتهن بالدين احلنيف، وذلك لتأهيلهن ليصبحن 
أمهات نافعات ألنفسهن وملجتمعاتهن.

وعددت جمع���ة أوجه الرعاية الت������ي تقدمه�����ا 
اللجنة للمهتديات فقالت: اللجنة ترعى املهتدي������ن 
علميا عن طري���ق الفصول الدراس���ية التي تدرس 
ف�����ي جميع أفرع اللجنة واملنتشرة في جميع أرجاء 
املعم����ورة، معللة ذلك ب���أن نقطة االنطالق للجنة 
ليس في إشهار اإلسالم وإمنا تظهر جلية عقب إشهار 

اإلسالم.

وأضافت: وترعى اللجنة املهتدين ثقافيا عن طريق 
احملاضرات الدعوية والندوات اجلماهيرية التي حترص 
على إقامتها بني احلني واآلخر، وكذلك للمس���ابقات 
دور بارز ف���ي جانب الرعاية الثقافية، وكذلك ترعى 
اللجنة املهتدين اجتماعيا عن طريق محاولة اللجنة 
تذليل الصعاب التي تواجه املهتدين عقب إس���المهم 
واختتمت جمعة حديثها قائلة: نحن نهدف الى تخرج 
مس���لمات يصبحن مدارس تعم���ل على تأهيل جيل 

محمدي جديد.

بحضور الداعية نبيل العوضي وعدد من مسؤولي 
جلنة اجله���راء للزكاة واخلي���رات بجمعية االصالح 
االجتماعي اقام مركز الرحمة حفل افطار جماعي ملجموعة 

من االطفال االيتام وصل عددهم الى 100 يتيم.
وقال رئيس جلنة اجلهراء للزكاة واخليرات عبداهلل 
العجمي ان اقامة حفل افطار لاليتام بادرة طيبة دأبت جلنة 
اجلهراء على اقامتها سنويا انطالقا من حرص اللجنة 

واهتمامها بهذه الفئة التي تعتبر من ابرز األولويات في 
هذا الشهر الفضيل مقدما الشكر للداعية نبيل العوضي 

وجميع احلضور على تلبية هذه الدعوة.
من جانبه اعرب العوضي عن سعادته بهذا احلفل 
الذي ادخل الفرحة والسرور على قلوب االيتام وحث 
الداعي���ة نبيل العوضي االطفال عل���ى احملافظة على 
الصالة، مشيرا الى ان الصالة عماد الدين وتشكل جزءا 

مهما في حياة كل مس���لم، كما حثهم على حفظ القرآن 
الكرمي النه هو الذي س���ينير طريقهم ويرشدهم الى 
طريق الصواب وسيكون لهم عونا في احلياة ومالذا 

في اآلخرة.
وفي ختام احلفل الذي متيز بالبهجة واجلو املمتع 
العفوي وحظي باعجاب ورضا كامل من جميع احلضور 

مت توزيع جوائز نقدية وهدايا عينية على االيتام.

نظمت جلنة العمل االجتماعي مبحافظة 
مبارك الكبير رحلة ترفيهية الى ش����اليه 
لؤلؤة القرين ألهالي محافظة مبارك الكبير 
وأعضاء اللجنة حتت عنوان »االحترام«، 
وصرح فهد العنزي مدير العالقات العامة 
باللجن����ة بأن هذه الرحلة هدفت الى إبراز 
ما لالحترام من أهمية، س����واء في حياتنا 

الدينية او الدنيوية، فأولى الناس باالحترام 
والتوقير من كان حظه من الش����رع أوفر، 
ونصيبه من العمل الصالح أكبر، قال رسول 
اهلل ژ: »إن اهلل تعالى يرفع بهذا الكتاب 
أقواما، ويضع به آخرين«، وذلكم هو ميزان 
التقدم والتكرمي، لذلك كانت هذه الرحلة حتت 
شعار »االحترام«، وكان هذا اخللق عنوانا 

للدرس اإلمياني للدكتور يوسف السند الذي 
أسهب في توضيح كيف حث اإلسالم على 
االحت����رام في جميع جوانب احلياة ملا لها 
من فضائل كثيرة ال حتصى، وكانت هناك 

ايضا خاطرة لراشد العروج.
وقد تخلل هذه الرحلة مجموعة اخرى من 
األنشطة الرياضية، ومت تكرمي العاملني في 

جلنة العمل االجتماعي للجهود التي بذلوها 
في تنظيم وإعداد برامج اللجنة واحلرص 
على إجناحها وحتقيق الغرض منها، وفي 
اخلتام شكر الكندري جلنة القرين للزكاة 
واخليرات على دعمها املتواصل ألنش����طة 
اللجن����ة وجميع احلاضرين على تفاعلهم 

مع أنشطة اللجنة وبرامجها.

الزلزلة يستقبل 
رواد ديوانه

يستقبل النائب د.يوسف الزلزلة 
رواد ديوانه اليوم االحد بعد الساعة 
الس���ابعة والنصف مس���اء على ان 
يستقبلهم مساء كل احد في التوقيت 

ذاته.

»Zeeba« مستحضرات فريدة للعناية بالبشرة 
الخليجية وإضفاء النضارة عليها بصورة مذهلة

»شبكة الخليج لالتصاالت«
 تشارك األطفال والمسنين فرحة العيد

انطالق���ا م���ن اميانه���ا باهمية 
التفاعل مع جميع فئات املجتمع في 
املناسبات واالعياد السنوية نظمت 
اللجنة االجتماعية في شركة »شبكة 
اخلليج لالتصاالت« جولة من الزيارات 
امليدانية لدور االيت���ام ودار رعاية 
املسنني وقدمت لهم الهدايا مبناسية 
عيد الفطر املبارك لتخلق بذلك جوا 
من االبتهاج واضافة االحساس بالروح 

العائلية لنزالء هذه الدور.
وتأتي هذه املشاركة ضمن االنشطة 
التي حترص الش���ركة عليها دائما 
والتي تدخل ضمن اطار املسؤولية 
االجتماعي���ة التي تؤم���ن بها ادارة 
»شبكة اخلليج لالتصاالت« وتأخذ 
على عاتقها تطبيقها بافضل املقاييس 

كونها جزءا ال يتجزأ من املجتمع.
اللجن���ة االجتماعية في  وتولي 
الش���ركة االهتمام االكبر لالنشطة 
االجتماعية وتنظيم االنشطة االنسانية 
التي تهدف الى التواصل مع كل شرائح 
املجتمع، السيما تلك التي قد ال تتمكن 
من املشاركة في اماكن التجمعات وذلك 
لظروف صحية او اجتماعية، وبذلك 
تكون شركة شبكة اخلليج لالتصاالت 
قد رسخت مفهوم العطاء املؤسسي 
في املناسبات واالحداث املهمة داخل 

املجتمع الكويتي.
وقد اش���ادت اللجنة بادارتي دار 
احلضانة العائلية ودار رعاية املسنني، 
مثمنة املجهود الكبير الذي تبذالنه 
ف���ي االهتمام بفئت���ي االيتام وكبار 
الس���ن، واخلدمة املميزة واملستوى 
الراقي لهذه الدور، باالضافة الشادة 
اللجنة مبس���توى الدعم املقدم من 
وزارات الدولة املعنية بشؤون هذه 
الدور والتي تعد بحق مثار فخر لكل 

كويتي.

اخلليجية، س���تعمل على إع���ادة الروح خلاليا 
البشرة ونبض احلياة فيها من جديد، وبصورة 
مضمونة، وستكون حال أكيدا وباهرا للكثير من 

مشاكل البشرة.

كشفت خبيرة التجميل العاملية زيبا رفيق، انها 
بصدد طرح مستحضرات فريدة للعناية بالبشرة 
هي األولى من نوعها في أسواق الكويت، وذلك 

.»Zeeba« حتت ماركة جديدة حتمل اسمها
وأوضحت زيبا في تصريح صحافي ادلت به، ان 
طرح هذه  املستحضرات جاء بعد دراسات مكثفة 
على العناصر الطبيعية التي عرفتها البشرية 
واستخدمها الناس منذ تاريخ العناية بالبشرة 
وحتى اليوم، وبالتالي، فإن منتجات »Zeeba« ال 
حتتوي على مواد جديدة، إال ان اجلانب اإلبداعي 
فيها هو تركيز هذه العناصر الطبيعية التي مت 
اس���تخدامها في عالم التجميل، مبا يتواءم مع 
طبيعة البشرة ونوعية الطقس واملاء في منطقة 

اخلليج العربي، وخصوصا الكويت.
وقالت إن العناصر التي تعالج البشرة وتضفي 
عليها ملسات النضارة واجلمال وتقيها من العوامل 
البيئية وبعض اآلفات اجللدية، باتت معروفة لدى 
اجلميع، ومع ذلك فإننا نرى بني الفترة واألخرى 
شركات جتميل تدعي أنها اكتشفت شيئا جديدا 
في عالم التجميل، وتطرح منتجات غالية الثمن، 
وهذا ما مييز منتجات »zeeba« حيث إنها ال تدعي 
اختراع مواد جديدة، ولكنها تعتبر ابتكارا إبداعيا 
من خالل اخلبرة في دراس���ة نوعيات البشرة 
اخلليجية وما يناسبها في ظل املتغيرات اجلوية 
وطبيعة الطقس، ومن ثم وضع تركيبات خاصة 
وبص���ورة مركزة من تلك املواد الطبيعية التي 

تبث الروح واحليوية في البشرة.
وأكدت على أن مستحضرات »zeeba« اجلديدة، 
ستقدم نتائج مذهلة في عالم العناية بالبشرة، 
دون أي إضرار بالبشرة، حيث إنها حتتوي على 
مواد طبيعية ومضادات األكسدة و»هيلورونيك 
أسيد« إال أن تركيبتها وتركيزها اخلاص بالبشرة 


