
الخميسمجتمع
17  يونيو 2010

25

أحمد املعراج وأحمد رمضان وإداريي املدرسة في مقدمة احلضور

تعاونية الدسمة وبنيد القار ترعى تكريم متفوقات ثانوية بيبي السالم

إدارة جمعية الدس���مة وبنيد 
القار التعاونية أحمد املعراج 
نظير جهوده الواضحة في دعم 
التربوية والتشجيع  العملية 
على العلم في املنطقة من خالل 

رعايته ملثل هذه املناسبات.

املدرسة ما يربو على 100 طالبة 
من املتفوق���ات، ومت منحنهن 
شهادات التقدير ودروع التكرمي 
القيم���ة، وفي ختام  والهدايا 
احلفل، قدمت ادارة املدرس���ة 
درعا تكرميية لرئيس مجلس 

الطلبة  معهن وم���ع جمي���ع 
م���ن أبناء املس���اهمني بكل ما 
منلك حتى إمتام مش���وارهم 
الدراسي، وسنقدم لهم كل ما 

يحتاجونه.
وقد تأل���ق على مس���رح 

كّرمت ثانوية بيبي السالم 
املتفوقات من حملة الشهادة 
العلمي  الثانوي���ة بفرعيه���ا 
واألدبي، وبرعاية من جمعية 
الدسمة وبنيد القار التعاونية 
ف�ي إطار مس���اعيها لتشجيع 
ط�����الب وطالب���ات املنطقة 
على حتقيق النجاح والتفوق 
امل�زيد  ب��ذل  والتحفي�ز عل�ى 
من التحصيل الدراس���ي ف��ي 
جمي�����ع امل��راحل التعليمية، 
وذل�ك بحض��ور رئيس مجلس 
إدارة اجلمعي���ة أحمد املعراج 
وممثل اجلمعية لدى االحتاد 

يوسف رمضان.
وفي تعليقه على املناسبة، 
ق���ال املع���راج: ان اجلمعي���ة 
اهتمت خ���الل الفترة األخيرة 
مبثل هذه األنشطة اميانا منها 
بأن املب�دعني واملب��دعات ه��م 
النب�ت�ة الصاحلة لغ��د متط�ور، 
ألنه�����م يش���كلون القاع���دة 
األساسي�ة لبناء مجتمع صالح 
ف�ي احلاض��ر واملستقبل، مشيرا 
ال�ى ان اخلريج��ات س����وف 
الثان�وي��ة  املدرس���ة  يغادرن 
ال�ى مقاع���د اجلامع��ة ونحن 

إحدى الطالبات املتفوقات مع والديهاأحمد املعراج مكرما إحدى الطالبات املتفوقات 

مجمع أحواض السباحة ملتقى العائالت في فصل الصيف

)كرم دياب( درع تكرميية من إدارة ثانوية بيبي السالم ألحمد املعراج نظير جهوده

جانب من فرحة الطالبات املتفوقات

خلود حسني أبوطفرة املطيري

.. وعلي أطفأخلود تفوقت دراسيًا
 شمعته األولى

احتفلت الطالبة خلود حسني 
أبوطفرة املطيري بتخرجها من 
الثالث بتف���وق وأقام  الصف 
املناس���بة حفال  والداها بهذه 
حضرته صديقاتها. ألف مبروك 

يا خلود وعقبال اجلامعة.

أطفأ الطف���ل اجلميل علي 
ابراهيم شمعته األولى وسط 
فرحة األهل واألصدقاء حيث أقام 
له والده حفال ابتهاجا باملناسبة 

السعيدة. ألف مبروك.

احتفل الطفالن ش���ه���د جم�ال وسلطان جم����ال بعي�دي 
ميالديهما حيث مت إطفاء ش���معتيهما وس���ط فرحة األه��ل 
واألص�دقاء الذين قدم�وا لهما الهدايا ومتنوا لهما عمرا مدي���دا 

في كنف والديهما.
ألف مبروك وعقبال ال� 100 سنة.

شهد وسلطان احتفال بميالديهما

يعتذر النائب صالح 
عاشور عن عدم استقبال 
رواد ديوانيت���ه خالل 

العطلة الصيفية.

يعت���ذر عض���و املجلس 
البلدي مهلهل ناصر اخلالد عن 
عدم استقبال رواد ديوانيته 
وذلك من اليوم االربعاء إلى 

انتهاء العطلة الصيفية.

عاشور يعتذر
لرواد ديوانيته

اخلالد يعتذر
في الصيف

أنشطة صيفية متنوعة في »أحواض السباحة«
في إطار األنشطة الصيفية التي أعدتها شركة 
املشروعات السياحية وتنظمها في مرافقها املختلفة 
خالل موسم الصيف، يس���تعد مجمع أحواض 
السباحة التابع لش���ركة املشروعات السياحية 
لبرامج وأنشطة املوسم الصيفي لهذا العام، وفي 
هذا السياق أكد مؤيد السليم مشرف مجمع أحواض 
السباحة حرص ش���ركة املشروعات السياحية 
على التواصل مع زوار ورواد مرافقها، وانطالقا 
من هذا املبدأ فإن مجمع أحواض السباحة يقوم 
بإعداد برامج وأنشطة ترفيهية مميزة تتناسب 
مع جميع الفئات العمرية طوال أيام األس���بوع، 
باإلضافة الى أنشطة خاصة يوم السبت من كل 
أسبوع، وقال السليم إن مجمع أحواض السباحة 
أطلق برنامجه وأنشطته الصيفية ويحتوي على 
العديد من أحواض السباحة والغطس التي تناسب 
الكبار والصغار من أجل االس���تمتاع برياضات 
األلعاب املائية، ويستقبل مجمع أحواض السباحة 

املغطى املخصص للش���باب رواده يوميا من الصباح وحتى املساء 
على 5 فترات يوميا ما عدا الفترة املسائية ليومي االثنني واألربعاء 
فهي مخصصة لتدريب الشباب فقط وذلك من الساعة 8 مساء حتى 
الساعة 9 مساء، ويستقبل حوض العائالت املكشوف رواده يوميا 

من الس���اعة 9 صباحا وحتى 9 مس���اء، أما عن 
مواعيد تدريب األطفال والنس���اء فقد مت حتديد 
يومي اجلمعة والسبت من كل أسبوع حيث يتم 
تدريب األطفال من الواحدة ظهرا وحتى الساعة 
الثانية ظهرا وتدريب النس���اء من الساعة 7.30 
صباحا حتى الس���اعة 8.30 صباحا ويوم األحد 
العطلة األسبوعية للمجمع، وستكون قيمة تذكرة 
الدخول عن الفت���رة الواحدة دينار واحد فقط، 
باإلضافة الى ربع دينار قيمة تأجير اخلزانة حلفظ 
األغراض الشخصية، وأشار السليم الى ان هناك 
اشتراكات شهرية وربع سنوية للعائالت ملجمع 
أحواض السباحة وأيضا مدرسة لتدريب السباحة 
للكبار والصغار وذلك بعمل اشتراكات شهرية 
وربع ونصف س���نوية وايضا سنوية، وتقوم 
إدارة املجمع بتنظيم برامج ترفيهية وترويحية 
في عطلة نهاية األسبوع ويرصد اجلوائز والهدايا 
القيمة للزوار، وأضاف السليم ان هناك العديد 
من األنشطة األخرى والتي تتناسب مع شهر رمضان الكرمي سيتم 
اإلع���الن عنها الحقا داعيا زوار ورواد مرافق ش���ركة املش���روعات 
السياحية إلى االستمتاع ببرامج وأنشطة مجمع أحواض السباحة 

خالل فترة الصيف.

مؤيد السليم


