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دگتورة 
 نـــرجـــس يوســـف ذيـــاب

عرض خاص 
على سن زركون 

فقط بـ 75د.ك

تبييض قوالب 
المنزلية

فقط بـ 45 د.ك

خصم 30% على باقي العالجات 

ابتسامة مؤقتة 
بــ 220 د.ك فقط

»زكاة الرميثية« ساعدت  180 أسرة في اليمن
تقدم مسؤول املشاريع بلجنة زكاة الرميثية 
التابع����ة جلمعي����ة النج����اة اخليرية محمد 
القحطاني بأسمى آيات التهاني والتبريكات 
لألمة اإلسالمية والعربية والعالم أجمع بقدوم 
شهر رمضان املبارك، داعيا اهلل أن يتقبل فيه 
صالح األعمال، وأن يدمي على الكويت نعمة 
األمن واألمان وس����ائر بالد املسلمني. وأعلن 
القحطاني عن قيام اللجنة بجهود خيرية رائدة 
حيال أهلنا في اليمن منها توزيع املياه العذبة 
على 5000 أسرة، حيث يعاني أهل اليمن شحا 
شديدا في املاء العذب وصعوبة احلصول عليه 
ويكلف ذلك السير ملسافات طويلة وسط طرق 
وعرة، فقامت اللجنة بالتعاون مع اجلمعيات 
الرسمية املشهرة باليمن بتوفير املياه العذبة 

وتوزيعها على احملتاجني وال شك أن مشروع 
»سقيا املاء« من املشاريع املباركة التي حثنا 
عليها رس����ولنا الكرمي، فعن سعد بن عبادة 
ÿ قال للنبي ژ: يا رس����ول اهلل إن أمي 
ماتت أفأتصدق عنها ق����ال: »نعم« قال: فأي 
الصدقة أفضل؟ قال: »س����قي املاء«. وتابع: 
كما قمنا بتوزيع مشروع السالت الرمضانية 
الغذائية لعدد 180 أسرة وتشمل السلة مواد 
غذائية تكفي أسرة كاملة طوال الشهر متوسط 
األسرة 5 أفراد، وتضم السالت الغذائية األرز 
واملعكرونة ومعجون الطماطم والدقيق والسكر 
والزيت والتمر والطحني والفيمتو وغيرها من 
املستلزمات الضرورية، ونحرص أن تكون 

السالت الغذائية مميزة.  د.منيف الهاجري خالل زيارته احد املراكز الرمضانية في االحمدي

الهاجري: مراكز األحمدي الرمضانية مثال يحتذى بني احملافظات
قال مدير إدارة االسناد في وزارة األوقاف والشؤون 
االسالمية د.منيف الهاجري إن الترتيبات والنظام خالل 
استقبال املصلني في املراكز الرمضانية التابعة إلدارة 
مساجد محافظة األحمدي تثلج الصدر وتبعث األمل في 
حسن اإلدارة التي يقدمها املسؤولون في هذه اإلدارة.

وأضاف الهاجري في تصريح صحافي عقب زيارة 
قام بها الى املراكز الرمضانية في ادارة مساجد محافظة 
األحمدي إن االدارة جنحت في تطبيق اس����تراتيجية 
وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية الرامية الى إبراز 
قيمة الشراكة مع اآلخر وهو ما جتسد فعليا على أرض 
الواقع حني رأينا عددا من العاملني في وزارات الداخلية 
والصحة والبلدي����ة واإلدارة العامة لإلطفاء جنبا الى 
جنب خلدمة ضي����وف الرحمن في املراكز الرمضانية 

في مساجد األحمدي. 

وأوضح إن إدارة مساجد األحمدي استطاعت تنظيم 
جدول متكامل وشامل حللقات حتفيظ القرآن ودروس 
التوعية واحملاضرات الدينية واملنافسات الثقافية بشكل 
منقطع النظير ألنها استطاعت رسم خطة مناسبة احتوت 
كل الفئات العمرية، الفتا الى ان ادارة اإلسناد تقف جنبا 
الى جنب مع إدارة مساجد األحمدي وحترص على تذليل 
كل الصعاب التي قد تعترض استمرار حتقيق النجاح 

الذي اعتلت قمته خالل السنوات األخيرة.
ومن جانبه قال مشرف عام مراكز محافظة االحمدي 
الرمضانية د.احمد العتيبي إن زيارة قيادات ومسؤولي 
وزارة األوقاف والش����ؤون اإلسالمية خير دليل على 
السمعة واملكانة التي احتلتها ادارة مساجد األحمدي 
والريادة التي تبوأتها في حس����ن تنظيم هذه الليالي 

املباركة.


