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أنور النصف

النصف: عروض 
مميزة طوال مايو 

في »الترفيهية«

»آفاق« تستضيف 
عضو مجلس إدارة

 »الهيموفيليا« رنا العبدالرزاق

قال رئيس حترير جريدة آفاق اجلامعية د.أحمد 
الش����ريف ان ملتقى »آف����اق« الثقافي واالجتماعي 
سيس����تضيف اليوم األربعاء عضو مجلس ادارة 
اجلمعية الكويتية للهيموفيليا ومراقب اخلدمات 
الطبية في بنك الدم د.رنا العبدالرزاق بجريدة آفاق 
اجلامعية في الشويخ. واشار الشريف الى ان ملتقى 

آفاق الثقافي واالجتماعي سيناقش مجموعة املشاريع 
املهمة التي تخدم املصابني مبرض الهيموفيليا كصياغة 
بروتوكول وطني موحد لعالج املرضى في الكويت 
كما سيعرض التوصيات العاملية واعتمادها من قبل 
اختصاصيي أمراض الدم في الكويت، مشددا على 
ان الغاية املرجوة من امللتقى هي تعريف اجلاليات 

غير العربية التي تدرس بجامعة الكويت مبا تقدمه 
مؤسسات املجتمع املدني من توعية مجتمعنا احمللي 
مبرض الهيموفيليا وآثاره الس����لبية على اإلنسان 
والعمل عل����ى تثقيف حاملي املرض وأهاليهم بهذا 
املرض ألحدث طرق العالج واألبحاث العلمية، داعيا 
الطلبة املقيدين الى حضور هذا امللتقى للمشاركة 

فيه حتى يحصل على غايته املرجوة.
واجلدير بالذكر ان اجلمعية الكويتية للهيموفيليا 
مع االحتاد العاملي للهيموفيليا يعملون من أجل رفع 
مستوى الوعي بهذا املرض الوراثي، ويعد االحتاد 
شبكة غير ربحية من منظمات املرضى في 113 بلدا 

من ضمنها الكويت أسست في العام 1963 .

أعلن مدي����ر ادارة العمليات 
واالنش����طة بشركة املشروعات 
السياحية أنور النصف عن تنظيم 
برامج وأنشطة باملدينة الترفيهية 
خالل مايو اجلاري، وذلك في اطار 
التواصل الدائم واملس����تمر بني 
مدينة الكويت الترفيهية وزوارها 
على م����دار العام. وقال النصف 
ان املدين����ة الترفيهي����ة بصدد 
تنظيم انش����طة ب����دأت من اول 
مايو وتستمر حتى نهاية الشهر 
بهدف االبقاء على التواصل بني 
املدينة الترفيهية وزوارها طوال 
العام وتقدمي اخلدمات الترفيهية 
والترويحية واع����داد وتنظيم 
البرامج التنشيطية التي تبقي 
املدينة في موقع الريادة بالنسبة 
جلمهورها، وأشار النصف الى ان 
البرنامج الذي أعدته ادارة املدينة 
الترفيهية يتضمن فقرات فنية 
وترويحي����ة باالضافة الى فرق 
االطفال تصاحبها الشخصيات 
الكرتونية والساحر، مضيفا في 
الوقت نفسه ان ادارة املدينة تقدم 
عرضه����ا املميز بحصول الزائر 
على تذكرة دخول مجانية عند 

شرائه تذكرتني.
الى مواعيد  وأشار النصف 
التشغيل الصيفية، حيث تستقبل 
املدين����ة زواره����ا من الس����اعة 
اخلامسة عصرا وحتى الواحدة 
صباحا ابتداء من االثنني املوافق 
10 اجلاري والعطلة االسبوعية 
للمدين����ة هي يوم االحد من كل 
اسبوع، واالثنني من كل اسبوع 
مخصص للنساء فقط، متمنيا 
ان يقضي رواد املدينة أس����عد 
االوقات مع عروضها املستمرة 

طوال العام.


