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27 عب���داهلل  يع���اود 
املعيوف استقبال رواد 
ديوانه الكائن في كيفان 
ق 3 ش���ارع اخلليل بن 
أحمد الي���وم االحد بعد 

صالة العشاء.

يحتفل مبارك براك اخلرينج 
بتخرج جنله مش���اري مالزما، 
ويقي���م به���ذه املناس���بة حفال 
في صالة أفراح الرقعي مس���اء 
اليوم األحد. ألف مبروك ومنها 

لألعلى.

 ديوان املعيوف
األحد بعد العشاء

اخلرينج يحتفل بتخرج 
مشاري مالزمًا

»األكوابارك« افتتحت موسمها بعروض ترفيهية وسباقات مائية

محمد عبدالرضا خورشيد وعبداللطيف الشمري

الفرقة االستعراضية شاركت رواد األكوابارك

ألعاب بهلوانية أمتعت احلضور اليسار وأسيل وشام وسارة ويوسف وزكي وحسام

مرافق رائعة في »األكوابارك«

متابعة من احلضور

)محمد ماهر(رواد األكوابارك استمتعوا باأللعاب املائية

حبيبة أطفأت شمعتها الثانيةعيد ميالد سعيد لمحمد وزياد

احتفل عم���اد عبدالرؤوف وحرمه أميمة عبداللطيف بعيد ميالد 
جنليهم���ا محمد وزياد وبنجاحهما وتفوقهما في املدرس���ة الهندية 

القومية ونتمنى مزيدا من التفوق لهما.

أطفأت حبيبة عماد شمعتها الثانية وسط فرحة األهل واألصدقاء 
الذين شاركوا حبيبة فرحتها وقدموا لها الهدايا باملناسبة، ومتنوا لها 

حياة سعيدة، كما تلقت حبيبة التهنئة من عمها ابوزياد.
مبروك وعقبال ال� 100 سنة.

في مايو املقبل اضافة الى اليوم 
النسائي املخصص للسيدات 
فقط والذي حدد كل ثالثاء من 
كل اس����بوع اعتبارا من بداية 
يونيو املقب����ل ويوم اجلمعة 

اخلاص بالعائالت.
كذلك خصصت ايام مفتوحة 
للعديد من الشركات والهيئات 
واجلهات املعنية بالدولة وهناك 
العدي����د والكثير من مفاجآت 
موس����م صيف 2010 »حصن 
االكوابارك« برنامج املسابقات 
القيمة  واالث����ارة واجلوائ����ز 

للمشاركني فيه.
واكد ان ادارة شركة اجلزيرة 
للمشروعات الترفيهية مدينة 
األلعاب املائية اكوابارك ال تألو 
جهدا ممثلة في رئيس مجلس 
ادارتها ابراهيم الهارون وجميع 
اعضاء مجلس االدارة واملدير 
العام محمد عبدالرضا خورشيد 
متمنني لروادها قضاء صيف 
جميل وممتع مليء بكل الترفيه 

خالل هذا املوسم لعام 2010.

األلعاب املائية والتي تناسب 
اعمارهم املختلفة باالضافة الى 
ملعب كرة الصابون وملعب كرة 
القدم الشاطئية وكرة الطائرة 
الشاطئية، وكرة السلة وهناك 
منطقة الواحة مبكانها الواسع 

واملطلة على البحر لتحتضن 
العائالت.

الش����مري ان موسم  وقال 
االكواب����ارك ه����ذا العام حافل 
باالنش����طة املختلف����ة ومنها 
س����باق الطوافات والذي يقام 

 لميس بالل
افتتح����ت مدين����ة األلعاب 
املائية اكوابارك موسمها لصيف 
2010 حيث اس����تقبلت املدينة 
روادها من الس����اعة العاشرة 
صباحا حتى العاش����رة مساء 
وتخلل االفتتاح عدة عروض 
ومسابقات ترفيهية لروادها 

الكرام.
كام����ل  فري����ق  ويق����وم 
ومتخصص بصيانة وجتهيز 
احواض الس����باحة واقس����ام 
األلعاب املائية املختلفة لتكون 
جاهزة وعلى أتظم االستعداد 

الستقبال روادها الكرام.
واف����اد مدي����ر التس����ويق 
والعالقات العامة عبداللطيف 
الش����مري بان هن����اك العديد 
م����ن االنش����طة واملس����ابقات 
والفق����رات املس����لية لالطفال 
والعائ����الت مبختلف االعمار، 
فهناك حوض االطفال املتكامل 
بألعابه جلميع أعمار االطفال 
وللش����باب ايضا نصيب من 


