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»شؤون القرآن« تختبر المنتسبين لمراكز اإلمام الشاطبي

نقابة »الدفاع« افتتحت
 مخيمها الربيعي الثاني

في إطار التواصل االجتماعي مع منتسبي النقابة 
وموظفـــي وزارة الدفاع عن افتتاح املخيم الربـــيعي 
الثاني حتت رعاية وكيــــل وزارة الــــدفاع جســـار 
اجلسار وبحــــضور كــــل من وكــــيل الوزارة املساعد 
للشـــؤون القانونية د.محمد بوزبر الوكيل املساعد 
للشـــؤون املالية عبدالوهاب اخلليفة وعدد كبير من 
منتسبي النقابة وموظفي الوزارة، وذلك على طريق 
امللك فهد بن عبدالعزيز ـ جســـر )مينـــاء عبداهلل ـ 
الوفرة( بجانب نادي فروسية األحمدي، وقد تضمن 
احلفل العديد من الفقرات الترفيهية ومسابقات األطفال 
وتوزيع الهدايا فـــي جو عائلي بعيدا عن ضغوطات 

العمل.

روضة السالم استقبلت
براعمها بالورود

بالورود والياسمني استقبلت روضة السالم براعمها 
الصغار وقد استعدت الروضة بعمل برنامج الستقبال 
االطفال وقامت بتوزيع الهدايا على األطفال باإلضافة 
إلى توزيع احلقائب الوقائية ملرض انفلونزا اخلنازير 

H1N1 من قبل مكتب اخلدمة االجتماعية.
هذا واستقبلت مديرج الروضة فاطمة حيدر واملديرة 
املساعدة طماشة بشـــير مدير عام منطقة الفروانية 
التعليمية يسرى العمر ومراقبة رياض االطفال والتعليم 
االبتدائي زكية ابل ومختار منطقة العارضية عبداهلل 
الهيفي في اليوم األول من دوام االطفال وذلك باملرور 
على الفصول واالطمئنان على االطفال وحسن سير 

العمل في الروضة.

المكيمي تتابع برامج وأنشطة روضة الورود
هدايا من مبرة البر الخيرية للمحتاجين

بشرى شعبان
اكدت املنسق العام ملبرة البر اخليرية صفية الشمري 
حرص املبرة على دعم االســـر احملتاجة واملتعففة عبر 

تقدمي ما يلزم لهذه االسر من مالبس ومواد غذائية.
وقالت في تصريح صحافي مبناسبة افتتاح املعرض 

الثالث للمالبس اجلديدة، ان املبرة تنظم سلســـلة من 
املعارض ســـنويا توزع خاللها ما حتتاجه االســـر من 
مالبـــس الى جانب توفير وجبات مـــن الطعام وكل ما 
حتتاجه االسر املتعففة، وان الهدف من تنظيم مثل هذه 
املعارض هو دعم هذه االســـر ومساندتها في مواجهة 

ظروف احلياة الصعبة.
وأكدت الشمري ان املبرة ال تفرق بني جنسية او معتقد 
بل تساعد كل احملتاجني بغض النظر عن جنسياتهم او 
دينهم او وظائفهم. وتقدمت الشـــمري بالشكر لكل من 

ساند املبرة في هذا املعرض من اهل اخلير.

الـــورود في  أعدت روضة 
التعليمية  الفروانيـــة  منطقة 
برنامجـــا مميزا خـــالل زيارة 
املوجهة الفنية االولى لرياض 
االطفال في املنطقة وداد املكيمي. 
اســـتهل البرنامج بعرض هو 
االول من نوعـــه وفكرته على 
مستوى مدارس رياض االطفال 
حيث تضمن مشاهد عن السيرة 
النبوية، كمامت تقدمي مشـــاهد 
توعوية اخرى، فيما اشتملت 
الزيـــارة على جولة في مرافق 
الروضة وفصولها ولقاء مفتوح 
الفنية االولى  جمع املوجهـــة 
باملعلمات ومت من خالله عرض 
مالحظات املعلمات حول اخلطط 
واملناهج التعليمية، كما مت تقدمي 
عرض من قبل مديرة الروضة 
طيبة التورة خلطة عمل الروضة 
فـــي التصدي لظاهـــرة غياب 
التي تسبق  االيام  االطفال في 
العطل الرسمية ويوم اخلميس، 

وداد املكيمـــي بجهود الروضة 
وانشـــطتها احلافلـــة مؤكدة 
التي  اهتمامها بكل املالحظات 

وردت في اللقاء املفتوح.

ومـــا مت حتقيقه من جناح في 
تشجيع االطفال واولياء االمور 

على االنتظام في الدراسة.
واشـــادت املوجهـــة العامة 

أقامت إدارة شؤون القرآن الكرمي بوزارة األوقاف 
والشؤون االسالمية اختبارات لقبول الطلبة في 

مراكز االمام الشاطبي للدورة الشتوية وذلك في 
مركز الغامن في منطقة الصليبخات.

جانب من االختبارات مبركز الغامن في الصليبخات

الشخصيات الكارتونية امتعت احلضور

يسرى العمر أثناء زيارتها لروضة السالم

املوجهة وداد املكيمي واملديرة التورة ومجموعة من املعلمات خالل اللقاء املفتوح

صفية الشمري ومشاركان من مبرة البر اخليرية

اطفال الورود شاركوا في تقدمي مشاهد متعددة

م.أحمد العنزي يتوسط عددا من املشاركني باملخيم الربيعي الثاني لنقابة الدفاع

طيبة التورة تتوسط وداد املكيمي وشيخة املطيري

»شباب الجهراء« كّرم المشاركين في األلعاب الجماعية

صورة تذكارية مع املكرمني من شباب اجلهراء

اقـــام مركز شـــباب 
التابع الدارة  اجلهـــراء 
مراكز الشباب بالهيئة 
العامة للشباب والرياضة 
بطولة االلعاب اجلماعية 
)السلة – الطائرة – اليد 
– القدم( وفاز في بطولة 
كرة السلة باملركز االول 
مركز شـــباب اجلهراء 
الثاني مركز  وباملركـــز 
شـــباب الصباحية، اما 
الطائرة  بطولـــة كـــرة 
فـــاز باملركز االول  فقد 
مركز شـــباب اجلهراء 
والثاني مركز شـــباب 
القصور، وفي كرة اليد 
فاز باملركز االول مركز 
شباب القصور والثاني 
مركز شـــباب اجلهراء 
واخيرا في كرة القدم فاز 
باملركز االول مركز شباب 
اجلهـــراء والثاني مركز 
شـــباب القصور، وفي 
اخلتام قـــام مدير ادارة 
الشـــباب مشعل  مراكز 
الهدبة بتوزيع الكؤوس 
الفرق  وامليداليات على 

الفائزة.

)أسامة البطراوي(هدايا من مبرة البر اخليرية لألسر املتعففة

قهوة إيكيا بمواصفات عالمية
نود ان يعلـــم جميع زبائن 
القهوة  ان  ايكيا والعاملني فيها 
التي يشربونها هي قهوة محضرة 
بطريقة مميزة وبحرص كبير، 
ولذلك فإن القهوة التي يتم بيعها 
في ايكيا هي قهوة ذات مواصفات 
معتمـــدة ابتـــداء مـــن زراعتها 

ومحاصيلها وصوال الينا.
 UTZ ان عالمـــة االعتمـــاد
تعني ان عائـــالت العاملني في 
زراعتها وقطافهـــا لديهم احلق 
في احلصول على ســـكن جيد 
ورعاية صحية وخدمات تعليمية 
مدرسية البنائهم. ويتوجب على 
زراعة وانتاج النب ان تقصد في 
استعمال املياه وتقلل من استخدام 
السماد الصناعي وأدوية مكافحة 
املزارعون  احلشـــرات، ويتلقى 
تدريبـــا ودعمـــا بهـــدف زيادة 
انتاجيتهم والتقليص من التكاليف 
والنفقات عنهم مع احملافظة على 
االرتقاء الدائم بجودة محاصيل 

النب التي ينتجونها.
ان ماليني الناس حول العالم 
يتناولون الطعام ويشـــربون 
القهـــوة فـــي مطاعـــم ومقاهي 

ايكيا، ولكي يكون الطعام جيدا 
ويستحق ما يدفعه الزبائن ثمنا 
له، فيجب ان يكون شهيا ومحضرا 
بطريقة تعكس التزامنا بالبيئة، 
ولذلك فإن جميع املوردين اليكيا 

ايكيا اخلاص  يلتزمون مبيثاق 
بطريقة شراء الطعام لكي تقدم 
لزبائنها طعاما يعزز رؤية ايكيا 
في ان ســـالمة الناس تأتي في 

املقام االول.

يعقد الوكيل املساعد لشؤون القرآن الكرمي والدراسات 
االســـالمية عبداهلل براك مؤمتـــرا صحافيا العالن نتائج 
املتسابقني الذين فازوا في تصفيات دخول املسابقة العاملية 
حلفظ القرآن الكرمي والتي ستقام برعاية صاحب السمو 
االمير الشيخ صباح االحمد، وسيعقد املؤمتر يوم االثنني 

25 اجلاري.

إعالن الفائزين بدخول املسابقة العاملية
 حلفظ القرآن الكرمي االثنني


