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أنور النصف

النصف: المدينة الترفيهية تحتفل بالمتفوقين 30 الجاري
تنظ����م املدينة الترفيهية احد اهم املرافق التابعة لش����ركة 
املشروعات السياحية حفال للمتفوقني في جميع املراحل الدراسية، 
يقام 30 اجلاري. يأتي ذلك في اطار انش����طة مهرجان صيف 
2010 الذي يتضمن العديد من االنشطة املختلفة التي حترص 
شركة املشروعات السياحية على تقدميها للمواطنني واملقيمني 
على حد سواء من خالل مرافقها املنتشرة في ارجاء الكويت، 
باالضافة الى حرصها الدائم على التواصل مع جمهورها وتقدمي 
افضل اخلدمات الترفيهية والسياحية والترويحية التي تعزز 

دورها في املجتمع الكويتي. وفي هذا السياق اعلن انور النصف 
مدير ادارة العمليات واالنشطة بشركة املشروعات السياحية 
عن استعدادات املدينة الترفيهية لتنظيم حفل للمتفوقني يوم 
اجلمعة، حي����ث اعدت ادارة املدينة برنامج����ا وفقرات مميزة 
احتف����اال بالطلبة والطالبات احلاصل����ني على درجات التفوق 
الدراسي في مختلف مراحل التعليم، وذلك مبشاركة فرقة النمر 
الوردي والتي تصاحبها الشخصيات الكرتونية احملببة، وفي 
املساء تشهد س����ماء املدينة الترفيهية اطالق األلعاب النارية 

احتفاء باملتفوقني. من ناحية اخرى اكد النصف استمرار برامج 
وانش����طة مهرجان الصيف باملدينة الترفيهية والذي تنتهي 
انشطته يوم اجلمعة املوافق السادس من اغسطس املقبل، حيث 
تتضمن فقراته العديد من العروض والفقرات الفنية املختلفة، 
منها برامج فنية عديدة يتخللها مس����ابقات للكبار والصغار 
باالضافة الى االنشطة الترفيهية والترويحية، ومشاركات لفرق 
االطفال والفرق الشعبية النسائية في ايام النساء، باالضافة 
الى الفرق الفنية والش����عبية مبصاحبة نخب����ة من الفنانني 

املعتمدين بالشركة ومشاركات متميزة لفرق االطفال مبصاحبة 
الشخصيات الكرتونية احملببة، واقامة حفالت اسبوعية يومي 
االثنني واجلمعة من كل اسبوع، موضحا ان املدينة الترفيهية 
تقدم عروض����ا متميزة خالل فترة الصيف تتمثل في العرض 
الذي بدأته منذ بداية عام 2010 ومستمر حتى اآلن وهو عبارة 
عن خصم 50% على ألعاب »البرق � الدردور � اجلائزة الكبرى 
� سينما اخليال«، باالضافة الى عدد من األلعاب املجانية وهي 

»قطار التنني � الزحالقية العمالقة � قوارب التصادم«.

الهيئة الخيرية 
اإلسالمية تنظم سوقًا 
خيريًا في قرطبة اليوم

»المهندسين« تبدأ 
التسجيل لدورة 

الغوص الثانية اليوم

حتت رعاية الش����يخة اوراد 
اجلاب����ر تقيم الهيئ����ة اخليرية 
االسالمية العاملية سوقا خيريا 
في صالة الشيخ سالم العلي في 
منطقة قرطبة وذلك خالل الفترة 

من اليوم وحتى 30 اجلاري.
وقالت مدير ادارة النش����اط 
النسائي في الهيئة شريفة محمد 
العميري ان الهيئة ستخصص 
ريع السوق لدعم االسر املتعففة 
داخل الكويت، مش����يرة الى ان 
املع����رض مخصص للنس����اء 

فقط.
ودعت العميري النساء الى 
املشاركة في املعرض وزيارته 
وخصوصا ان املعرض يش����كل 
نافذة خيرية تهتم بشريحة من 
االسر تؤثر الصبر وضيق العيش 
واملعاناة على السؤال، وهو ما 
يدفع الهيئة اخليرية االسالمية 
العاملية الى االهتمام بهذه الفئة 
من املجتم����ع حلمايتها وتقدمي 

العون الالزم لها.

أعلن رئيس جلنة ش����ؤون 
املهندس����ني بجمعية املهندسني 
م.عب����داهلل اخلال����دي عن بدء 
الغ����وص  ل����دورة  التس����جيل 
الثانية اعتبارا من اليوم وحتى 
29 اجل����اري، وقال اخلالدي في 
تصريح صحافي ان موعد بدء 
الدورة في االول من اغس����طس 
املقبل، الفتا الى ان تلك الدورة 
تقام على خمس مراحل مختلفة، 
وفي نهاية كل مرحلة يقام اختبار 
للمش����اركني واالشتراك في كل 
مرحلة بسعر مختلف عن االخرى، 
مشيرا الى ان االعداد محدودة جدا 
واالولوية ملن يسارع بالتسجيل. 
وقال اخلال����دي ان مدة املرحلة 
االولى من الدورة خمس����ة أيام 
وقيمة االشتراك فيها 50 دينارا 
وتشمل ثالث محاضرات نظرية 
الى جانب عمل ثالث غطس����ات 
في املسبح والغوص في منتزه 
اخليران ف����ي اليوم االخير، أما 
املرحلة الثانية فمدتها تسعة ايام 
وقيمة االشتراك فيها 95 دينارا. 
وأض����اف اخلال����دي ان املرحلة 
الثالثة مدتها خمسة ايام ويتم 
إجراؤها خالل اسبوع كامل وقيمة 
االشتراك بها 80 دينارا، أما الدورة 
الرابعة فمدتها خمسة أيام وقيمة 
االشتراك فيها خمسون دينارا، 
وأض����اف اخلال����دي ان املرحلة 
اخلامسة في تلك الدورة واالخيرة 
مدتها سبعة أيام وقيمة االشتراك 
فيها 90 دينارا ومن بعدها يكون 
االمتحان النهائي للمش����اركني، 
الفتا الى انه يتخلل تلك الدورة 
تدريب على االسعافات االولية 
للغواصني يتضمن ذلك التدريب 
تعليم معاجلة اجلروح والكسور 
والنزيف واخللع وتقييم املرض 
وتقيي����م االصاب����ة والتضميد، 
كما تش����مل تلك الدورة تدريبا 
على الرعاي����ة االولية ومهارات 
كيفية التعامل مع القلب والرئة 

وإنعاشهما.

الشيخة اوراد اجلابر
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