
محلياتالجمعة  19  فبراير  2010   12

في إطار اس����تعدادات شركة املشروعات السياحية 
لالحتف����ال باألعياد الوطنية في مرافقها املختلفة أعلن 
مدير إدارة العمليات واألنشطة باملدينة الترفيهية أنور 
النصف عن تنظيم برامج وأنش����طة متميزة باملدينة 
الترفيهية احتفاال باألعياد الوطنية، وقال النصف ان 
املدينة الترفيهية تستعد لالحتفال بالعيد الوطني وعيد 
التحرير ببرامج مميزة ملدة 5 ايام تبدأ من اخلميس 25 
اجلاري وتس����تمر حتى االثنني 1 مارس املقبل، وأشار 
النصف الى ان البرنامج الذي أعدته ادارة املدينة الترفيهية 
يتضمن فقرات فنية شعبية وتراثية كويتية، باالضافة 
ال����ى فرق لألطفال تصاحبها الش����خصيات الكرتونية 
املميزة وفقرة الساحر وستستمر األنشطة حتى 1 مارس، 
وأضاف النصف ان إدارة املدينة الترفيهية مستمرة في 
تقدمي عرضها ال����ذي بدأ مع بداية العام احلالي وحتى 
نهاية فبراير اجلاري وهو خصم 50% على قيمة تذاكر 

بعض األلعاب ذات الرسوم داخل املدينة، باالضافة الى 
حصول الزائر على 3 ألعاب مجانية وهي »قطار التنني، 
والزحالقي�ة العمالق��ة وقوارب التص��ادم« ومبناسب��ة 
األعي��اد الوطني��ة ايضا تق��دم املدين��ة الترفيهية عرضا 
جديدا عب����ارة عن حصول الزائر عل����ى تذكرة دخول 
مجانية عند شرائه تذكرتني، هذا ويصاحب تلك العروض 
إط����الق األلعاب النارية يوم����ي اخلميس واجلمعة 25 
و26 اجلاري، وبرنامج فني مميز ومسابقات ترفيهية 
وترويحية للكبار والصغار، وبالنسبة ملواعيد التشغيل 
تستقبل املدينة الترفيهية زوارها طوال فترة االحتفاالت 
من الساعة ال� 11 صباحا وحتى ال� 11 مساء، مضيفا ان 
األنشطة مستمرة يومي األحد واالثنني جلمي��ع الزوار 
خالل فترة االحتفاالت فقط، ومتنى النصف ان يقضي 
رواد املدينة الترفيهية وزوارها أسعد وأطيب األوقات 

مع احتفاالت وعروض املدينة الترفيهية املميزة.

تتضمن تذاكر وألعابًا مجانية وخصومات %50

النصف: 5 أيام ذهبية احتفااًل باألعياد الوطنية
في »الترفيهية« من الـ 11 صباحاً حتى الـ 11 مساءً

الزحالقية العمالقةأنور النصفلعبة البرق املمتعة

�شركة م�شعل للرعاية الطبية املنزلية

پ عالج جميع اأنواع ال�شلــــل )كال�شلــل الن�شفــي ـــ الرعــا�ش ــ الوجــه ـــ �شلــل الأطفال( 

پ الإ�شابات الريا�شية   پ الإ�شابات الع�شلية والعظمية   پ رعاية كبار ال�شن وذوي 

الحتيــــاجات اخلا�شة   پ عناية خــا�شـــــة لطريــحـي الفــرا�ش واجللـطــات الدماغية  

پ رعاية �شاملة ملر�شى ال�شكر واإعطاء حقن الن�شولني پ رعاية الأمهات وحديثي الولدة

لدينا فريق طبي متخ�ش�ش

ومرخ�ش من وزارة ال�شحة

نقدم اأف�صل اخلدمات العالجية للعناية ب�صحتك يف منزلك

التمري�صية الرع��اي�����ة  خ��دمات 

24588217 - 24588216 -99588320 - 99188330

امل��ص�اج الط�ب�ي )التدليك(

الطبي��ع��ي ال�����ع����الج  خ��دم���ات 

الدكتور اأحمد الرويح
ا�شت�شاري جراحة العظام واملفا�شل

البورد ال�شويدي يف جراحة العظام واملفا�شل

املفا�شل يف  اخل�شونة  وعــالج  ت�شخي�ش   -

الــــ�ــــشــــنــــاعــــيــــة املــــــفــــــا�ــــــشــــــل  تــــــركــــــيــــــب   -

- ت�شخي�ش وعالج اأمرا�ش ه�شا�شة العظام

الك�شور حـــالت  جميع  وعـــالج  ت�شخي�ش   -

- ت�شخي�ش وعالج حالت اأمرا�ش العظام لالأطفال

- ت�شخي�ش وعالج حالت اإ�شابة املالعب وحوادث الطرق

ميدان حويل على الدائري الرابع 25628517 - 97506000  فاك�ش 25663896

8.30 �شباحًا - 12.30 ظهرًا

4.30 م�شــــاًء - 8.30 م�شاًء

1.30  -  8.30 اخلمي�ش 
مواعيداملركز اال�صت�صاري الطبي

العيادة:

لالإع������الن

يف �صفحة دلي�ل االأطباء

الت�شــــــــــــــــال:

24834356 - 24831168

الفروانيـة – مقابـل املطافـئ – متفرع من طريق املطار

مواعيد العمل: من 9 �شباحا – 1 ظهرا ومن 5 م�شاًء – 9:30 م�شاًء

 للإ�شتف�شار: 24754355 – 24754366 – 24754377

عـرو�ض خـا�صـة
مبن��ا�صب���ة �ص�ه���ر فب��راي���ر

عيادة اجللدية والليزر
د/ حممد عمران - اأخ�شائي جلدية وتنا�شلية

د/ دمـيـانـــة �شـمــيـــر
ماج�شتري ن�شاء وتوليد – جامعة عني �شم�س

عـيــادة الأ�شـنـــان
تركيبات ثابتة ومتحركة وتبيي�س الأ�شنان

الفنية/ �شـــويـــان وانـــج
فنية العناية بالب�شرة


