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إحدى اإلناث أحد ذكور البطريق

م. مجبل املطوع

المركز العلمي يطرح مسابقة تسمية البطاريق ابتداء من الغد وحتى 31 مارس
تخصيص جوائز جهاز البتوب لـ  8 فائزين وبطاقات شـراء بـ 300 دوالر

أعلن رئيس مجلس اإلدارة والعضــو 
املنتدب للمركـــز العلمي م.مجبل املطوع 
امـــس ان املركز ســـيحتفل بذكرى املولد 
النبوي الشـــريف والعيد الوطني الـ 49 
والذكرى الـ 19 للتحرير بتقدمي خصومات 

خاصة للزوار.
وقال املطوع ان املركز ســـيحتفل ملدة 
5 أيـــام من 25 اجلـــاري وحتى األول من 
مارس املقبل، موضحا ان املركز ســـيقدم 
خصما يصل الى 50% على اسعار دخول 

)االكواريوم( وقاعة االستكشاف.

واضاف ان املركز سيســـتقبل زواره 
في تلك األيام من الساعة 9 صباحا حتى 
11 مســـاء، مبينا انه بإمـــكان زوار املركز 
حجز تذاكرهم عبر موقع املركز على شبكة 

االنترنت.
وقـــال ان املركز ســـيطرح مســـابقة 
تسمية البطاريق ابتداء من الغد حتى 31 
مارس املقبل داعيا الزوار الى املشـــاركة 
في تســـميتها، حيث سيتاح لكل مشارك 
تسمية البطاريق الـ 8 )4 ذكور و4 إناث( 
من خالل شاشة تفاعلية بالقرب من حوض 

البطاريق داخل االكواريوم.
وأفاد بأن اجلوائز مخصصة لـ 8 فائزين 
باملســـابقة حيث سيحصل كل فائز على 
جهاز )البتوب(، إضافة الى بطاقات بقيمة 

300 دوالر للشراء عبر االنترنت.
وذكر رئيس مجلس اإلدارة والعضــو 
املنتدب للمركـــز العلمي م.مجبل املطوع 
انه ســـيتم اإلعالن عن الفائزين في هذه 
املسابقة في الـ 16 من أبريل املقبل حيث 
يتزامن مع احتفاالت املركز العلمي بالذكرى 

العاشرة على افتتاحه.

يحتفل لمدة 5 أيام بخصومات تصل إلى 50% بمناسبة األعياد الوطنية والمولد النبوي الشريف

وزير الدفاع يصدر توجيهات باإلفراج عن العسكريين
 الموقوفين بعقوبات انضباطية

أصدر رئيس األركان العامة للجيش 
الفريق الركن احمد اخلالد قرارا امر 
فيه باالفراج عن العسكريني املوقوفني 
بعقوبات انضباطية مبناسبة العيد 
الوطني ويــــوم التحرير وذلك بناء 
على توجيهات النائب األول لرئيس 

مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ 
جابر املبارك. وذكــــر بيان صحافي 
لوزارة الدفاع ان هذه اللفتة الكرمية 
املعنوية تأتي من وزير الدفاع ليحتفل 
العســــكريون بالعيد الوطني ويوم 

التحرير بني أهاليهم.
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