
االثنين 19 يوليو 2010   15محليات
رحلة الصحافيين واإلعالميين إلى بندر الغوص في الخيران اليوم

يتوج���ه اليوم »االثنني« الى بندر الغوص في 
منطقة اخليران وف���د اعالمي كبير ميثل مندوبي 
الصحافة واالعالم واحملطات الفضائية، وذلك ملتابعة 
أنشطة رحلة احياء ذكرى الغوص الثانية والعشرين 
التي ينظمها الن���ادي البحري الرياضي الكويتي 
حتت رعاية صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد في الفترة من 15 حتى 24 اجلاري مبشاركة 

ما ال يقل عن 190 شابا و15 سفينة غوص مهداة من 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد ومن 
سمو األمير الراحل الشيخ جابر األحمد. وستبدأ 
رحلة االعالميني والصحافيني الس���اعة اخلامسة 
والنصف عصر اليوم، حيث جتمع جميع الصحافيني 
واالعالميني في مقر النادي بالساملية ومن ثم التوجه 
ب���را الى منطقة اخليران، وخالل تواجد الوفد في 

بندر الغ���وص وهو املوقع الذي ترس���و فيه كل 
سفن الغوص املشاركة في الرحلة سيقيم الشباب 
املشاركون في الرحلة حفال شعبيا احتفاء بالوفد 
الذي سيرافق فجرا سفن الغوص عند توجهها الى 
هيرات ومغاصات منطقة اخليران ملتابعة ممارسة 
الش���باب للغوص التقليدي عن كثب وملعايش���ة 
الظروف التي يعيشها هؤالء الشباب وهم يرسمون 

لوحة معبرة عن ماضي آبائهم وأجدادهم. ووجه 
رئيس جلنة العالقات واالعالم في النادي محمود 
أبوالقاسم الدعوة لكل وسائل الصحافة واالعالم 
ووكاالت االنباء واحملطات الفضائية لالشتراك في 
هذه الرحلة التي ستمتد فترتها حتى ما قبل ظهيرة 
يوم غد الثالثاء، مش���يرا الى ان اللجنة س���تقوم 
بتوفير وسائل النقل ووجبات التغذية والقوارب 

اخلاصة بنقل االعالميني الى جانب توفير وسائل 
املبيت. من جانبه، أش���اد أمني السر العام للنادي 
خالد الفودري باجلهود الكبيرة التي تقدمها جلنة 
التراث البحري في النادي لتأمني كل وسائل النجاح 
والتميز للرحلة وحترص اللجنة على توس���يع 
مجال املشاركة لتشهد هذا العام أكبر مشاركة على 

خالد الفودريمستوى عدد الشباب أو عدد السفن.

جميلة دهراب

»الزراعة«: دراسة 
متكاملة لتطوير الحدائق 

العامة والمنتزهات

دهراب: مشروبات 
الطاقة تسبب 

الفتور واالكتئاب 

العام  املدير  صرح نائ���ب 
لشؤون الثروة النباتية واملدير 
العام باإلناب���ة للهيئة العامة 
الزراع���ة والثروة  لش���ؤون 
الس���مكية م.فيصل الصديقي 
بأن الهيئة انته���ت من اعداد 
املتطلب���ات الفني���ة ملنت���زه 
أبوحليفة الذي تبلغ مساحته 
950 ألف مت���ر مربع على ان 
يبدأ العمل به فور االنتهاء من 
اجراءات تثبيت حدود املوقع 
جنوب الس���رة وال���ذي تبلغ 
مس���احته االجمالية 105 آالف 

متر مربع.
احلدائ���ق  ان  واض���اف 
واملنتزه���ات العام���ة القائمة 
بلغ���ت 134 حديق���ة موزعة 
على احملافظات الس���ت بواقع 
الزراعية  50 حديقة باملنطقة 
األول���ى والتي تض���م مناطق 
الدسمة وبنيد القار وعبداهلل 
السالم والدعية واملنصورية 
والشامية والشويخ، أما املنطقة 
الثانية ففيها 36 حديقة وتضم 
مناطق: السرة وقرطبة وكيفان 
واخلالدية والنزهة والفيحاء 
والروض���ة، واملنطقة الثالثة 
به���ا 4 حدائق عام���ة وتضم 
مناطق: الصليبخات والدوحة، 
واملنطقة الرابعة بها 17 حديقة 
عامة وتضم مناطق: الساملية 
والش���عب والرميثية وحولي 
واجلابرية وبيان ومش���رف 
وسلوى، واملنطقة اخلامسة بها 
3 حدائق وتضم مناطق: العدان 
والقصور وصبحان، واملنطقة 
السادسة وتضم مناطق الرقة 
وهدي���ة والصباحية والظهر 
والفنطاس وضاحية جابر العلي 
والفحيحيل واألحمدي وبها 12 
السابعة بها  حديقة واملنطقة 

6 حدائق.
واوضح الصديقي ان هناك 
دراسة متكاملة تقوم بها الهيئة 
لتطوير احلدائق العامة بإضافة 
أنش���طة ترفيهية ورياضية 
والع���اب جديدة م���ع وضع 
تصاميم جديدة تتناسب مع 

أعمال التطوير املطلوبة.

الرائجة بني  من املنتج����ات 
أوساط الشباب مشروبات الطاقة، 
أو كما يس����مونها مش����روبات 
احليوية والنشاط وتتوافر في 
شكل عبوات معدنية أو زجاجية 
وتباع جلمي����ع األعمار، وهي 
تشكل خطورة بالغة وأعراضا 
صحية سيئة لبعض املدمنني 

عليها.
التق����ت »كون����ا« باملعاجلة 
واحملاضرة بالطب البديل جميلة 
ده����راب التي حذرت من تناول 
مشروبات الطاقة التي ال تعطي 
الشباب سوى طاقة وقتية وهمية 
وبعدها يالحظ املرء الفتور ورمبا 
االكتئاب بسبب احلرق السريع 
للسكر ومن ثم هبوط اجلسم 

وحاجته للسكر مرة أخرى.
واستعرضت دهراب محتويات 
تلك املش����روبات موضحة انها 
تشمل كل أنواع السكر والكافيني 

العالي ومادة التوريني.
وأضافت ان سوء استخدام 
السكريات سواء في مشروبات 
الطاقة او املشروبات الغازية او 
االطعمة االخرى يسبب أمراض 
التي  الكلوي  السكر والفش����ل 
انتشرت بكثرة في مجتمعاتنا 
ونالت حتى االطف����ال، مؤكدة 
ضرورة االهتمام بكمية السكر 
التي ندخلها الى أجسامنا بشكل 
يومي حتى نتقي شر األمراض 

اخلطيرة.


