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سحوبات وجوائز في مقهى 
الصليبخات الشعبي احتفاالً بالعيد

تتواصل احتفاالت املقاهي الشعبية في أيام عيد الفطر السعيد 
من خالل مجموعة من البرامج واألنشطة والفعاليات التي اعتمدتها 
لهذه املناسبة. وأعلن مشرف مقهى الصليبخات الشعبي عبدالعزيز 
مقدس ان املقاهي الشعبية مستمرة في تنفيذ البرامج والفعاليات 
املتنوع����ة التي مت اعتمادها خالل اج����ازة العيد خللق أجواء من 

الس����عادة والسرور على رواد 
املقاهي. 

واك����د مق����دس ان مقه����ى 
الصليبخات الشعبي سيشهد 
خالل يومي اخلميس واجلمعة 
العديد من الفعاليات واألنشطة 
واجلوائز والسحوبات احتفاال 

في ايام عيد الفطر السعيد.
واش����ار الى ان رواد وزوار 
مقه����ى الصليبخ����ات يوم����ي 
اخلميس واجلمعة سيتمتعون 
في األجواء االحتفالية اخلاصة 
التي مت إعدادها في هذين اليومني 
اضافة الى اجلوائز والسحوبات 

على األرقام حيث ستقدم الهدايا للفائزين من احلضور والزوار.
ودعا املواطنني واملقيمني الى زيارة مقهى الصليبخات الكائن في 
منطقة الصليبخات على البحر واملشاركة في السحوبات والهدايا 
وقضاء اوقات جميل����ة مبا يتوافر في املقهى من خدمات ومرافق 

ومأكوالت متنوعة وألعاب أطفال كثيرة. 

عبدالعزيز مقدس

وصول وفد »رحلة األمل« إلى واشنطن 
ضمن جولته اإلنسانية

وصل فريق رحلة األمل الس���اعة العاش���رة مساء بتوقيت 
الكويت يوم األربعاء 29 يوليو إلى واشنطن لاللتقاء مبسؤولي 
األوملبي���اد اخلاص الدولي املعني باألنش���طة الرياضية لذوي 
اإلعاقات الذهنية في العالم، وسيتم تكرمي املنظمة وتقدمي رسالة 
الرحلة خالل حفل غداء س���يقيمه سفيرنا في واشنطن الشيخ 
سالم العبداهلل يوم االثنني املوافق 4 أغسطس على شرف وفد 
رحلة األمل الذي س���ينضم اليه من الكويت أمني س���ر مجلس 
األمناء واملدير التنفيذي يوسف اجلاسم وعضو مجلس األمناء 
رحاب بورسلي.  ثم يتوجه الوفد إلى نيويورك للقاء املسؤولني 
في منظمة األمم املتحدة لتقدمي رس���الة الكويت اإلنسانية من 

خالل رحلة األمل.

مقهى الصليبخات الشعبي

توقع أن يشهد املركز أعداداً تتراوح بني 3 و4 آالف يومياً خالل نهاية األسبوع

املطوع: 25 ألف زائر للمركز العلمي خالل عطلة عيد الفطر
نتوقع ان عدد الزوار خالل 
فترة عطلة نهاية األسبوع 
سيكون مقاربا لعدد الزوار 
خ���الل أيام عطل���ة نهاية 
األسبوع املرتبطة بعطلة 

العيد.
واختتم قائال: »البد ان 
أشيد بنشاط منتسبي املركز 
والعاملني فيه كونهم كان��وا 
شعل��ة ن�ش��اط خالل فترة 
ف���ي تعاملهم مع  العي���د 
الهائل���ة املتوقعة  األعداد 

من الزوار«.

من التاسعة صباحا وحتى 
العاش���رة مس���اء وميكن 
للجمه���ور حجز تذاكرهم 
عن طريق موق���ع املرك�ز 
www.tsck.org.kw أو ع��ن 
طريق تطبيق املركز العلمي 

.tsck
وتابع: وم���ن املتوقع 
ان يش���هد املركز حضورا 
جماهيريا كثيفا خالل عطلة 
نهاية األسبوع خاصة ان 
نهاية االس���بوع مرتبطة 
بعطلة العي���د ما يجعلنا 

»الرياضي���ات  اجلدي���د 
حياتن���ا«، باإلضاف���ة الى 
تهاف���ت اجلمه���ور عل���ى 
أكواري���وم الكويت، مبينا 
املركز خالل  ان عدد زوار 
فترة عطل���ة عي��د الفطر 
بل��غ نح���و 25 أل��ف زائ��ر 
باإلضاف��ة الى آالف ال�زوار 
عل���ى الواجه���ة البحرية 
التابعة للمركز«. وأضاف: 
»س���يواصل املركز فت��ح 
أبوابه للجمه�����ور بع��د 
إج�ازة العيد بشكل يومي 

خاص ل� »األنباء«: استقبل 
املرك���ز العلم���ي التاب���ع 
ملؤسس���ة الكويت للتقدم 
العلمي جمهوره طيلة أيام 
عيد الفطر الس���عيد حتى 
نهاية يوم اخلميس، حيث 
الزوار مبشاهدة  استمتع 
فيل���م آي ماك���س اجلديد 
»مدغش���قر، جزيرة قردة 
الليم���ور« وال���ذي أطلق 
العيد، وكذلك  مبناس���بة 
متتع����وا بزي�ارة معرض 
قاعة االستكشاف التفاعلي 

دانيا شومان

كش���ف رئيس مجلس 
إدارة املركز العلمي العضو 
املنتدب م.مجبل املطوع عن 
ان املركز العلمي الكويتي 
استقبل نحو 25 ألف زائر 
حت���ى نهاية ي���وم امس، 
املركز  متوقعا ان يش���هد 
أعدادا تقدر مبا بني 3 آالف 
و4 آالف يوميا خالل عطلة 

نهاية االسبوع.
وقال املطوع في تصريح 

جموع من الزائرين داخل أروقة املركز العلمي خالل عطلة العيد

مجموعة من األطفال لدى زيارتهم للمركز

موظفو ومتطوعو املركز العلمي شعلة نشاط خلدمة الزوار 

م.مجبل املطوع

8 ماليني زائر للمركز منذ افتتاحه 
دانيا شومان 

احتفل املركز العلمي التابع ملؤسسة 
الكويت للتقدم العلمي صباح أمس 

 بوصول عدد زائريه منذ االفتتاح في
17 أبريل 2000 إلى ثمانية ماليني زائر، 

حيث أوقف رئيس مجلس اإلدارة والعضو 
املنتدب م. مجبل املطوع هديل الرهيف 
وهنأها وقدم لها الهدايا التي خصصها 

املركز العلمي لهذه املناسبة، وهي اشتراك 
عائلي مجاني ملدة سنة في برنامج 

العضوية السنوية في املركز العلمي والذي 

يسمح لها وألسرتها بدخول مجاني ملرافق 
املركز العلمي طوال العام وإقامة ملدة يومني 

في فندق ومنتجع رمال، باإلضافة إلى 
جولة خاصة في مرافق املركز العلمي.

وأعربت الرهيف عن سعادتها بهذه املفاجأة 
السارة شاكرة املركز العلمي على هذه 
البادرة واهتمامهم بزائريهم وتقديرهم 

لهم.
وتقدم املطوع بالشكر اجلزيل »لفندق 

ومنتجع رمال« على دعمهم ألنشطة املركز 
العلمي وتقدميهم اجلوائز لهذا احلدث الذي 

تفتخر به أسرة املركز العلمي.


