
الخميس  12  اغسطس 2010   15محليات

)قاسم باشا(م.مجبل املطوع ومتاضر السديراوي يتوسطان املكرمني

انضموا للعمل في إداراته منذ نهاية يونيو الماضي

المركز العلمي كّرم 89 متطوعًا 
شاركوا في »رحلة صيفية«

دانيا شومان
كّرم املرك���ز العلمي املتطوعني 
املش���اركني في البرنامج التطوعي 
الصيفي 2010 »رحلة صيفية« الذي 
يقام للسنة العاشرة على التوالي، 
وذلك برعاية وحضور وكيل وزارة 
التربية متاضر السديراوي، وبلغ عدد 
املتطوعني لهذا الصيف 89 متطوعا 
انتظموا في العمل في ادارات املركز 
العلمي املختلفة منذ نهاية ش���هر 

يونيو املاضي.
ألق���ى رئيس  املناس���بة،  وفي 
املنتدب  االدارة والعضو  مجل���س 
للمركز العلمي م.مجبل املطوع كلمة 

أش���ار فيها الى النجاح الذي حققه 
املركز العلمي هذا الصيف من خالل 
نشاطات مكثفة وبرامج عديدة مثل 
معرض الديناصور »سو« وتدشني 
فيلم »اجلزيرة العربية 3D«، حيث 
فاق عدد زوار املرك���ز 5.5 ماليني 

زائر.
وقال املط���وع: عمل املتطوعون 
خالل هذا الصيف على إثبات جدارتهم 
وجديتهم وقدراتهم في التعامل مع 
تدريب من نوع خاص. وكانوا مثاال 
لإلخالص وااللتزام والوالء، فشكرا 
لهم جميعا، وشكرا ألولياء أمورهم 
الذين كانوا داعمني لهم ولنا بتحقيق 

البرنام���ج على أكم��ل وج��ه.
أنه سيستقبل  العلمي  املركز  أعلن 
زواره يوميا خالل شهر رمضان املبارك 
في الفترة املسائية من الساعة التاسعة 
مساء وحتى منتصف الليل، باالضافة 
الى الفترة الصباحية من يوم السبت من 
الساعة العاشرة صباحا وحتى الواحدة 
بعد الظهر. وتتواص����ل عروض أفالم 
العربية«  آي ماكس: »ش����به اجلزيرة 
إلى مكة«  البحار« و»الرحلة  و»أسرار 
و»ت����ي – ركس« و»عالم احلش����رات«. 
وتبارك إدارة املرك����ز العلمي للجميع 
بحلول هذا الش����هر الفضيل أعاده اهلل 

علينا باليمن والبركات.

»تعاونية الرقة« تنظم مسابقة القرآن 
الكريم تحت شعار »شافع مشفع«

الوردان: علينا استثمار المناسبات 
للتقارب بين أطياف المجتمع

أعلن عضو مجلس ادارة جمعية الرقة التعاونية واملش����رف العام 
ملسابقة حفظ القرآن الكرمي بريكان العجمي ان جمعية الرقة التعاونية 
ستنظم مسابقة حفظ القرآن الكرمي حتت شعار »شافع مشفع« خالل 

شهر رمضان املبارك بالتعاون مع جمعية احياء التراث االسالمي.
وقال العجمي ان ادارة اجلمعية حريصة على ان تكون املس����ابقة 
متعددة الفئات حتى تستوعب أكبر شريحة ممكنة من املتسابقني، ولهذا 
قمنا بتقسيمها الى ثالثة مستويات االول ميتد من سن السابعة حتى 
احلادية عش����رة، في حني حدد املستوى الثاني من سن الثانية عشرة 
حتى السابعة عش����رة، أما املستوى الثالث فتم حتديده بداية ملن هم 
فوق سن الثامنة عشرة. وأضاف العجمي: ان فئة املستوى االول سيتم 
تنافسهم في حفظ النبأ وعبس، في حني سيتم تنافس املستوى الثاني 
في سورتي التحرمي وامللك، بينما املستوى الثالث فتم حتديد سورتي 
الكهف ولقمان للتنافس في حفظهما، باالضافة الى حتديد جوائز مالية 
قيمة للفائزين باملراكز الثالثة االولى في كل مس����توى من املستويات 
الثالثة. وحدد ش����روط التسجيل في املسابقة للذكور واملساهمني في 
اجلمعية باإلضافة الى ضرورة إحضار البطاقة املدنية ورقم الصندوق 
في مقر جلنة احياء التراث االسالمي في قطعة 1 والذي سيبدأ اعتبارا 

من أول ايام شهر رمضان املبارك حتى العاشر منه.

تقدم رئيس مجل����س إدارة نقابة القانونيني حمد الوردان بخالص 
التهنئة الى صاحب الس����مو األمير الشيخ صباح األحمد وسمو ولي 
العهد الشيخ نواف األحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر 
احملمد وشعب الكويت واألمة العربية واإلسالمية مبناسبة حلول شهر 
رمضان املبارك، سائال املولى عز وجل أن يعيد هذا الشهر الكرمي على 

اجلميع باخلير والبركة واحملبة.
وقال نيابة عن مجلس ادارة نقابة القانونيني بهذه املناسبة: »نبارك 
للحكومة الرشيدة ممثلة بصاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
وسمو ولي عهده وجميع الشعب الكويتي بهذه املناسبة التي البد ان 
نستغلها ونستثمرها بالعمل الصالح والتقارب بني جميع أطياف املجتمع 
الكويتي«. وأضاف الوردان قائال: »ان شهر رمضان الكرمي يحل علينا كل 
عام مبعانيه الكرمية والروحانية، ومع طلعة غرة هذا الشهر الفضيل 
جند حالة خاصة من املشاعر الطيبة والفرحة والسعادة الغامرة، طالت 
اجلميع مواطنني ومقيمني على ارض الكويت، ويعم خير هذا الش����هر 

الكرمي على اجلميع بال أي تفرقة في املشاعر والفرح بني هذا وذاك«.


