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م.نعيمة احلاي ومدام جواهر والشيخ دعيج اخلليفة يفتتحون املعهد

تكرمي احملامية جنالء النقي.. وصورة تذكارية مع القائدات واملرشدات

الشيخ دعيج اخلليفة يتسلم درعا تكرميية بحضور م.نعيمة احلاي

تكرمي إحدى املشاركات باملعسكر

..وهدايا أسرية

الطالبات يتسلمن الهدايا

موجهو التربية املوسيقية يتابعون احدى الفقرات

طالبات مدرسة الصابرية يقدمن فقرة موسيقية

تكريم الخليفة والحاي بافتتاح »الزمردة«

نجالء النقي تحاضر في ثانوية الروضة للبنات

حتت رعاية وحضور الشيخ دعيج 
اخلليفة مت افتتاح معهد وصالون الزمردة 
للنس���اء في اجلهراء بتكرمي الناشطة 
السياس���ية نعيمة احلاي، حيث قامت 

صاحبة املعهد م���دام جواهر بتوزيع 
اجلوائز على احلضور، خصوص���ا ان 
االفتت���اح اكتظ باجلمهور الذي حضر 

االفتتاح.

الش���يخ دعي��ج اخلليفة  وأش���اد 
باالفتتاح مؤك���دا حرص���ه على دعم 
امل���رأة ملا حتتاج����ه في أي مش���روع 
وعم���ل أو مب��ادرة، وشك���ر القائمني 

الناش���ط���ة  على املهرجان في دع���م 
السياس���ي���ة نعيم����ة احلاي والتي 
جتمع بني العم���ل اإلذاعي والهندسي 

والنشاط السياسي.

بدعوة من مها العيبان مديرة ثانوية 
الروضة للبنات وبإشراف رئيسة قسم 
التربية البدنية راوية هاشم، ألقت محامية 
الدولة بالفتوى والتشريع جنالء النقي 

محاضرة حتت مس���مى »مع���ا تتحقق 
طموحات���ك وهوايات���ك«، حيث حتدثت 
النقي عن كيفية تنمية الهواية وقيمتها 
في احلي���اة وكيفية املوازنة بني الهواية 

والطموح، وحتدثت عن بعض جتاربها 
وكيفية وصولها إلى هدفها، وشارك في 
احلوار كل من ا.هند ود.ساجدة الهولي 

ومها السعودي.

وفي ختام الندوة قامت كل من مديرة 
املدرس���ة واملوجهة األولى بتقدمي درع 
تكرميية للنقي بحضور وكيلة املدرسة 

فاطمة املسلم.

»شباب السالمية« نظّم معسكر العمل التطوعي للكشافة
نظم مركز ش���باب الساملية 
العامة للش���باب  التابع للهيئة 
والرياضة معسكر العمل التطوعي 
للكشافة وذلك مبنطقة اجلليعة، 
مبشاركة أعضاء النشاط الكشفي 

بإدارة مراكز الشباب.
وتضمن املعس���كر أنش���طة 
كشفية متنوعة كما قام األعضاء 
التطوعية  مبمارسة األنش���طة 
املختلفة وذلك بإشراف موجهي 
النشاط الكش���في بإدارة مراكز 

الشباب.
واستمتع املشاركون مبمارسة 
كافة األنشطة املتوافرة باملعسكر 
حي���ث قضوا أوقاته���م في جو 
تس���وده احملبة واإلخاء وسط 
تردي���د الصيح���ات الكش���فية 
احلماسية، وطالبوا بإقامة املزيد 
من مثل هذه األنشطة والبرامج 

الشبابية املمتعة.

التجمعات الموسيقية 
في »الصابرية االبتدائية«

»دايت سنتر« يطلق 
حملة »صحة ورشاقة« 

في 2010

استضافت مدرسة الصابرية 
االبتدائية بنات حفل مس����ابقة 
التجمع����ات املوس����يقية للعام 
الدراس����ي 2010/2009 بحضور 
التوجيه الفني للتربية املوسيقية 
ملنطق����ة الفرواني����ة التعليمية 
واش����تمل احلفل عل����ى العديد 
من الفقرات الفنية التي ابدعت 
الطالبات بإش����راف مديرة  بها 
املدرسة مرمي الشليمي واملعلمة 
هدى العازمي ومعلمات التربية 
املوس����يقية في املنطقة الالئي 

اشدن مبا قدمته الطالبات.

اراد دايت سنتر ان يستقبل 
عام 2010 بصحة ورش���اقة، 
لذك نظم فريق دايت سنتر، 
س���باق مش���ي على شارع 
اخلليج العربي. وشارك في 
السباق خالد املشعان وفيصل 
املشعان وعائلتاهما باالضافة 
الى العديد من موظفي شركة 
الرياضة  االرجان وعش���اق 
التق���وا بفريق دايت  الذين 

سنتر على اخلليج العربي.
ان اجلسم السليم يكون 
ليس فقط ب���األكل الصحي، 
بل ايض���ا باملواظب���ة على 
الرياضة، لذلك يدعوكم دايت 
سنتر للمشاركة في حمالته 
التوعوية للرشاقة على مدار 

السنة.


