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أنور بن سالمة نائب العضو املنتدب للتخطيط ونائب الرئيس وأحمد حبيب نائب العضو املنتدب للعطريات ورئيس فريق التصدير مساعد النبهان

جيرمي جنستون وعبداهلل املطيري يفتتحان الفرع الرابع لـ »زهور الريف« في »الكوت«

من منتجات »زهور الريف« للعناية بالبشرة

احلضور يطلعون على آخر صيحات العناية بالبشرة

عبدالهادي الهاجري

أحمد حبيب يكرم عبداهلل علي اخلواري

أحمد حبيب وسالي اخلضرا يكرمان سارة فهد مراد

مساعد النبهان يكرم حمد جاسم اخلضر

أنور بن سالمة يكرم جنى جالل الشويش

..وتكرمي حلصة علي سكني

أحمد حبيب يكرم كرمية وليد القبندي

لقطة تذكارية للمشاركني في املعسكر الشبابي التطوعي

جانب من أنشطة املعسكر

»زهور الريف« افتتحت فرعها الرابع في مجمع الكوت»الكيماويات البترولية« تكّرم أبناء عامليها المتفوقين دراسيًا

حنان عبدالمعبود
افتتحت شركة زهور الريفـ  الكويت احدى الشركات الرائدة في مجال 
مســــتحضرات التجميل والعناية بالبشرة واجلسم، الفرع الرابع لها في 
الكويت مبجمع الكوت الكائن في منطقة الفحيحيل، وذلك بحضور رئيس 
مجلس ادارة شركة دلقان القابضة صاحبة امتياز زهور الريف ـ الكويت 
عبداهلل املطيري والرئيس التنفيذي في شــــركة زهور الريف السعودية 
جيرمي جنســــتون، ومدير الفروع في شركة زهور الريف وعدد كبير من 
ممثلي وســــائل االعالم احمللية الكويتية املرئية واملقروءة الذين اطلعوا 
على املنتجات الفريدة واملميزة للشركة وأبدوا إعجابهم بها. واستعرض 
 Le Verger احلضور املستحضرات التي تضم تشكيلة مميزة من منتجات
Shop الفرنســــية التي يتم إنتاجها حصريا لزهور الريف، وتتوافر في 12 
رائحة من روائح الفواكه والزهور الزكية. كما تضم هذه التشكيلة كرميات 
ذات وصفات خاصة ومنتجات عناية اجلســــم، ومنتجات الشــــامبو ذات 
اللمعان العالي واملرطبات، فضال عن مزيالت الرائحة املعطرة املنعشــــة 
وبخاخات اجلســــم الراقية. كما تقدم املتاجر تشكيلة واسعة من العطور 
الزيتية الفاخرة والشــــموع واملشاعل واالكسســــوارات الكمالية مبا فيها 

تشكيلة خاصة من شموع يانكي كاندل.

معسكر شبابي لمركز شباب الدعية لتوعية رواد البر

نظم مركز شباب الدعية التابع للهيئة العامة للشباب 
والرياضة معسكرا شبابيا ألعضائه املنتسبني اشتمل 
على تنفيذ برنامج العمل التطوعي لتوعية رواد البر 
بأهميـــة احملافظة على نظافة البر ملـــا له من أهمية 
كبرى في احملافظة على البيئة، وذلك ضمن البرامج 
التي يقدمهـــا املركز ألعضائه وقد شـــارك 21 عضو 
مـــن أعضاء املركز في تنفيذ برنامج العمل التطوعي 
والذي يتضمن العديـــد من الفقرات التي قامت إدارة 
املركز باإلعداد لتنفيذها خالل املعسكر، حيث تضمن 
البرنامج العديد من الفقـــرات الرياضية والترفيهية 
واالجتماعية للمشاركني في مباريات في كرة الطائرة 
وكرة القدم وركوب »البقيات« متتع خاللها األعضاء 
املشـــاركون بأجواء البر اجلميلـــة، حيث أعربوا عن 
سعادتهم باملشـــاركة مبثل هذه النوعية من البرامج 
الترفيهية واالجتماعية التي يقدمها املركز ألعضائه 
من خالل الدعـــم من قطاع الشـــباب بالهيئة العامة 

للشباب والرياضة.

ضمن رســــالتها ومسؤوليتها 
االجتماعية، أقامت شركة »صناعة 
الكيماويــــات البتروليــــة« حفلها 
الســــنوي لتكرمي أبنــــاء عامليها 
املتفوقــــني فــــي العام الدراســــي 
2010/2009 من الصف األول حتى 
الـ 12، وذلك تقديرا للنجاحات التي 
حققوها، وتشجيعا لهم على متابعة 

مسيرة التفوق والتميز.
وقد أقيم احلفل في نادي بوبيان 
التابع للشركة بحضور كل من نائب 
العضو املنتــــدب للتخطيط أنور 
بن سالمة ونائب العضو املنتدب 

للعطريات احمد حبيب وعدد كبير 
من املديرين والعاملني في الشركة 

مع أسرهم وأبنائهم املتفوقني.
وقد عبر اجلميع عن سعادتهم 
وامتنانهم لتنظيم مثل هذه املناسبة 
ســــنويا، وهو ما يعكس اهتمام 
الشركة بالعاملني وأسرهم ومينح 
الطالب احلافــــز والدعم ملزيد من 
التفوق والنجاح. وأوضح رئيس 
مجموعــــة االتصــــال واخلدمات 
الهاجري ان  بالشركة عبدالهادي 
هذا التكــــرمي يأتي ضمن برنامج 
الشــــركة لتحقيق  كامل تنتهجه 

مســــؤوليتها جتاه املجتمع، وان 
املتفوقني هم فئة متميزة غالية على 
اجلميع حتتاج الى الدعم والتعزيز 
املستمر، فهم صفوة شباب هذا البلد 
الذين يعتمــــد عليهم وتنتظرهم 
اجلهات كافة ملتابعة مسيرة التنمية 

والتطوير.
أكثر  وشــــمل احلفل تكــــرمي 
من 400 طالــــب متفوق من أبناء 
العاملني، حيث مت تسليمهم اجلوائز 
وشهادات التفوق، وفي اخلتام أقيم 
حفل عشاء على شرف املتفوقني 

وأسرهم.


