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المطيري: نثمن جهود أسرة عبداهلل المبارك 
في التبرع بإنشاء »إحياء التراث« في صباح الناصر

450 ألف متر من المسطحات الخضراء تعطيه السمة الفريدة على مستوى المنطقة

بايرلي: منتجع صحارى المكان المفضل لهواة الخصوصية

واحلياة املدنية.
واوضح بايرلي ان ادارة املنتجع تقدم عرضا خاصا 
خالل شهر رمضان الكرمي يتمثل في ان نزالء الڤيالت 
والشاليهات سيكون بإمكانهم تناول وجبتي السحور 
واالفط����ار اللتني اعدتا على ايدي امه����ر الطهاة على 
مستوى العالم، موضحا ان ذلك سيكون متضمنا في 

تعرفة الشاليه او الڤيال.
واختتم بايرل����ي بالتعبير عن س����عادته لوجود 
الصحافيني، داعيا املجتمع الكويتي الختيار املنتجع 
مكانا لالستجمام، بدال من عناء السفير الى دول اخرى 
مث����ل دبي او البحرين، حي����ث ان املنتجع يعد املكان 
املفضل للباحثني عن الهدوء وعن املرافق السياحية 
املصممة على ارقى الطرازات، اضافة لقربه من مطار 
الكويت ومن مركز املدينة وجواره من نادي الفروسية، 
فضال عما يتضمن من خدمات ترفيهية على مستوى 
عال من اجلودة مث����ل النادي الصحي ومركز اللياقة 
البدنية، مبينا ان املنتجع يوفر خصوصية للعائالت 
احملافظة، حيث جهزت كل ڤيال بحمام سباحة خاص 
بها، كما ان لدى املنتجع عدة حمامات س����باحة ومنها 
ما هو خاص للس����يدات ايضا، كما ان بامكان االطفال 
ان ميارسوا العديد من الرياضات في املالعب املجهزة 

خصوصا لذلك.

انعكس على املدعوين بالسعادة«، الفتا الى ان الغبقة 
تقام بش����كل يومي خالل شهر رمضان الكرمي وتشهد 
اقباال شديدا من قبل الناس، خصوصا ان املطعم يطل 
من جميع اطرافه على مس����طحات الغولف اخلضراء 
الشاس����عة، كما ان شرفة املطعم تتميز بإطاللتها على 
مضمار اخليل التابع لنادي الصيد والفروسية، وعلى 
مرشات املياه اجلميلة، وذلك بعيدا عن ضوضاء السكن 

محمد راتب
اقام »منتجع صحارى الكويت« امس االول غبقة 
رمضانية في قاعة صحارى دعا اليها لفيفا من رجال 

االعالم والصحافة املرئية واملكتوبة في الكويت.
وافاد حس����ان بايرلي مدير عام املنتجع »اململوك 
بالكامل لشركة اجلزيرة للتنمية العقارية« ان االدارة 
ارتأت دعوة الصحافة للغبقة احتفاال بشهر رمضان، 
وللتعرف على خدم����ات املنتجع ومرافقه الترفيهية، 
حيث انه يعتبر االول من نوعه على مستوى الكويت، 
والذي ميكن للقاطنني في الكويت والسياح االستفادة 
م����ن خدماته الراقية، الفتا الى ان امتداد املنتجع على 
مساحة قدرها 450 الف متر مربع من املسطحات العشبية 

اخلضراء، يجعله اعجوبة في دولة مثل الكويت.
وقد شهدت الغبقة وجود فرقة غنائية للموشحات 
التراثية االصيلة بقيادة عبداحلليم احلريري من مدينة 
حلب الس����ورية، وكذلك املطرب عبود بشير، وهو ما 
انعكس بالتفاعل القوي بني املدعوين والفرقة، اضافة الى 
ان االمسية الرمضانية شهدت عرض الرقصات امليلوية 

من احد املختصني فيها، مما اذهل احلاضرين.
واضاف بايرلي بالقول: »ان السعادة غمرتني لوجود 
النخب����ة وخصوصا عندما رأي����ت تفاعلهم مع اجلو 
الذي اعددناه لهم، والذي تضمن املائدة املفتوحة، مما 

ضاري المطيري
اقامت اللجنة الدائمة لتحفيظ 
القرآن الكرمي التابعة جلميعة 
احياء التراث االسالمي - فرع 
صب���اح الناصر حف���ل تكرمي 
للط���الب املجتازي���ن للدورة 
الصيفية لعام 2009 في حفظ 
الق���رآن الكرمي، حت���ت رعاية 
وحضور الشيخ مبارك العبداهلل 
وذلك في مجمع الشيخ عبداهلل 
املبارك، رحمه اهلل، فرع صباح 

الناصر.
وتخللت احلفل قراءة عطرة 
من املصحف الشريف من احد 
براعم حلق���ات القرآن الكرمي، 
ومن جهت���ه اوض���ح رئيس 
اللجنة الدائمة لتحفيظ القرآن 
بندر املطيري ان اللجنة تقوم 
بدور كبير في خدمة كتاب اهلل 
تعالى حتفيظا وتعليما، وذلك 
من خالل اقامة احللقات الدائمة 
الكرمي للبنني  القرآن  لتحفيظ 
والبنات طوال السنة، وتكثف 

الشيخ مبارك العبداهلل للحفل 
السنوي لطالب حلقات القرآن 
الكرمي، شاكرا في الوقت نفسه 
جهود اسرة املغفور له باذن اهلل 
الش���يخ عبداهلل املبارك حيث 
قامت بالتبرع بانش���اء مبنى 
جلنة احياء التراث االس���المي 

– فرع صباح الناصر.

جهودها خالل فترة الصيف، 
مش���يرا الى ان عدد املشاركني 
في حلقات القرآن التي تشرف 
عليها اللجنة بلغ خالل الدورة 
الصيفية املاضية الى 638 طالبا 

وطالبة.
كما اعرب املطيري في ختام 
احلفل عن بالغ سروره لرعاية 

الشيخ مبارك العبداهلل يكرم أحد احلفظة

الفرقة احللبية مع مدير عام املنتجع

درع تذكارية للشيخ مبارك العبداهلل حسان بايرلي يتحدث للزميل محمد راتب

)أسامة البطراوي(جانب من استعراض أحد أفراد الفرقة

»الزراعة« ترفع الحظر عن استيراد بعض أنواع الطيور من ألمانيا
اعلنت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية امس 
انها رفعت احلظر عن اس���تيراد بعض انواع الطيور والدجاج 
من املانيا. وقالت الهيئة ف���ي بيان صحافي امس انها اصدرت 
قرارا برفع احلظر عن استيراد الصقور وطيور الزينة واحلمام 
وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد والدجاج البياض 

والالحم من املانيا.
واضاف���ت ان القرار يأتي على خلفي���ة صدور تعليمات من 

املنظمة العاملية للصحة احليوانية )او.آي.اي( تفيد بخلو املانيا 
من مرض انفلونزا الطيور.

واوضحت الهيئة ان القرار يشدد على اخضاع جميع االرساليات 
الجراءات الصحة البيطرية التي تصدرها ادارة الصحة احليوانية 
التابعة لها وفقا الشتراطات املنظمة العاملية للصحة احليوانية 
ووفقا الش���تراطات اتفاقية س���ايتس اخلاصة بتنظيم االجتار 

بالكائنات البرية احليوانية والنباتية املهددة باالنقراض.


