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»أخالق المسلم« للشريكة في »التضامن«

اللجن���ة  أقام���ت 
الثقافية بنادي التضامن 
الرياض���ي محاض���رة 
د.عب���داهلل  للش���يخ 
الشريكة بعنوان »أخالق 
املس���لم« وذلك حرصا 
من مجلس إدارة نادي 
التضامن الرياضي على 
تنمية ال���وازع الديني 
جلميع منتسبي النادي، 
وقام رئي���س مجلس 
االدارة خال���د راب���ح 
اخلميل���ي بتقدمي درع 
تذكارية لفضيلة الشيخ 
د.عبداهلل الشريكة كما 
ش���كر عري���ف الندوة 
الشيخ د.عبداهلل الشريكة متحدثا للحضورعبدالرحمن العرميان.

درع تذكارية من نادي التضامن للشريكة

لقطة تذكارية الطالبات في مسابقة حول فوائد وأهمية الفواكه

.. ودرع تكرميية لعبداهلل األصبحي

درع تكرميية لصباح العنزي تقديرا للجهود

تكرمي عبدالواسع سعيد

»أهمية الفاكهة« في »سراج« السالم

»أجيال القرآن« يكّرم المتميزين
 في مبارك الكبير

تتواصل انشطة مراكز السراج املنير 
الهادفة الى اجلمع ب���ن املتعة والفائدة، 
وفي هذا االطار أقام مركز السراج املنير � 
السالم � التابع لوزارة األوقاف والشؤون 
االسالمية، نشاطا داخليا بعنوان »توتي 

فروتي« لطالبات املركز.
وقد احتوى النشاط على شرح مبسط 
وحوار مع الطالب���ات عن أهمية الفاكهة 
جلسم االنس���ان وصحته، وما حتتويه 
الفاكهة من عناصر غذائية أساسية جلسم 
اإلنسان، وكان لهذا النشاط أهداف واضحة 

مت ايصالها للفتي���ات مثل غرس مفهوم 
العناية واالهتمام بالتغذية وربطها بالنمو 

والصحة والوقاية.
وتضم���ن النش������اط ال��ع�دي���د من 
املسابقات مثل مسابقة التذوق ومسابقة 
عصر البرتقال ومس���ابقة أحلى كوكتيل 
ومس���ابقات أخرى جمعت بن الطالبات 
واملعلم���ات، وقد اس���تمتع اجلميع بهذا 
النش���اط ضمن أجواء املتعة واملرح ومت 
توزي���ع مختلف األنواع من الفواكه على 

الطالبات.

اقام املركز الوقفي الجيال القرآن الكرمي 
التابع للجن����ة العمل االجتماعي مبحافظة 
مبارك الكبير حفل تكرمي العضائها املتميزين 
مبناسبة اختتام انشطة اللجنة لعام 2010 
حتت رعاي����ة امن ع����ام جمعية االصالح 
العتيقي ومبشاركة  االجتماعي د.عبداهلل 
القائم����ن والعاملن في اللجنة ولفيف من 
اهالي محافظة مبارك الكبير وبحضور عضو 
البرملان اليمن����ي ورئيس جمعية مكافحة 
الس����رطان عبدالواسع سعيد، وعبر مدير 
اللجنة علي الكندري في كلمة له عن سعادته 
وتقديره ملا مت حتقيقه من اجنازات خالل عام 
2010 الذي كان متميزا على صعيد مسيرة 
اللجنة، خاصة فيما يتعلق ببناء قاعدة ثابتة 
وراسخة في اوساط اهالي احملافظة، حيث 

سعت اللجنة بكل تبصر واقتدار الى عمل 
واجناز مجموعة من البرامج املتميزة على 
جميع االصعدة االميانية او االجتماعية او 
الترفيهية. وعبر الكندري عن تقديره وشكره 
لالعضاء الذين بذلوا من اجلهد ما جعلهم على 
منصة التكرمي بفضل اخالصهم وتفانيهم 
وحبهم لعملهم، كما شكر الكندري رئيس 
واعضاء جلنة القرين للزكاة واخليرات على 
دعمهم املتواصل ومساهماتهم املتميزة لهذه 
االنش����طة، وفي هذا السياق مت استعراض 
فيل����م وثائقي البرز انش����طة اللجنة لعام 
2010، وفي اخلت����ام مت تكرمي راعي احلفل 
د.عبداهلل العتيق����ي وتقدمي درع تذكارية 
للضيف عبدالواسع سعيد وتوزيع الدروع 

والهدايا على االعضاء املتميزين.


