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»المركز العلمي« استضاف نادي األطفال التفاعلي

في األكواريوم جانب من الرحلة

لقطة تذكارية في املركز العلمي

في إطار أنش����طة نادي األطفال التفاعلي 
الثالث الذي تنظمه شركة املشروعات السياحية 
لألطفال من سن 5 س����نوات وحتى 12 سنة، 
قامت اللجنة املنظمة للنادي بالتنس����يق مع 
املركز العلمي بتنظي����م يوم مفتوح لألطفال 
اعضاء النادي التفاعلي والذي يضم مجموعة 
من االطفال ذوي االحتياجات اخلاصة واقرانهم 

االسوياء.
وقد اعدت اللجنة املنظمة برنامجا ترفيهيا 
وترويحيا وتثقيفيا لألطفال خالل الزيارة الى 
املركز العلمي، اش����تمل عل����ى جولة في قاعة 
االستكشاف التي تدعو بدورها زائريها لتذوق 
العلوم، والتعلم عن طريق اللعب في جو من 
املرح واملتعة يسعى الى تنمية املعرفة بتراث 
الكويت الطبيعي والثقافي، وتضم القاعة ايضا 
عروض الدمى املتحركة اليومية في س����فينة 
النج����وم التي تقام للمرة األولى في الش����رق 
األوسط بهدف نش����ر الوعي بأهمية احلفاظ 

على املياه وترشيد استهالكها.
وتعد قاعة االستكش����اف هي املكان األمثل 
للصغار والكبار معا، حيث يتالقى العلم باملرح 
والتش����ويق في رحلة تثير الفضول العلمي 
وتتيح لهم اكتشاف اسرار العلوم عن طريق 
اللعب والتفاع����ل مع املعروضات في جو من 

املرح واملتعة يسعى الى تنمية معرفتهم بتراث 
الكويت الطبيعي والثقافي، وتتيح ايضا التعرف 
عل����ى كيفية حتول النظريات العلمية اجلادة 
الى لعبة مس����لية ومشوقة جتمع حولها كل 
اف����راد الرحلة، ليخرجوا ف����ي النهاية بخبرة 

جديدة غير عادية.
ومن ثم مت االنتق����ال الى قاعة االكواريوم 
التي بدورها اتاحت فرصة التجول في ثالث 
بيئات رئيسية في اجلزيرة العربية هي البحر 
والس����احل والصحراء وجميعها تضم أنواعا 
من احليوان����ات والنباتات واألحياء البحرية 

احمللية.
واستمتع االطفال واملرافقون لهم في جولة 
من املتعة في أكبر اكواريوم بالشرق األوسط، 
حيث الترفيه بصورة مختلفة في ثالث بيئات 
حتاكي الواقع ورحلة علمية عبر ممرات وأنفاق 
تضفي عليها احليوانات والطيور الصحراوية 
واألحياء البحرية ش����يئا م����ن املصداقية في 

الرؤية.
هذا، وقام أعضاء اللجنة املنظمة فيما بعد 
باصطحاب األطفال املشاركني بالنادي الى جولة 
حرة في مرسى السفن الشراعية وهو مرفق 
يشهد على عراقة تاريخ الكويت ويحتضن بوم 
»فتح اخلير« الشامخ، وهو البوم األصلي الوحيد 

املتبقي من حقبة ما قبل اكتشاف النفط.
اجلدير بالذكر انه مت اختيار املركز العلمي 
ضمن انشطة ورحالت نادي االطفال التفاعلي 
للم����رة الثالثة على التوالي ليش����هد االطفال 
املش����اركون فيه على اجناز حضاري وصرح 
علمي تضيق اروقته وتتسع باملعلومة، ويعد 
احد ابرز الرعاة املشاركني في انشطة النادي 
التفاعلي للعام الثالث. على جانب آخر وفي نفس 
السياق، قامت اللجنة املنظمة لنادي االطفال 
التفاعلي بالتنسيق مع شركة طفل املستقبل 
لك����ي يتم تنظيم يوم مفتوح لالطفال اعضاء 
نادي االطفال التفاعلي والذي يضم مجموعة 
من االطفال ذوي االعاقة مع اقرانهم االسوياء 
في عالم كرتون نت وورك التابع لشركة طفل 

املستقبل والذي يقع في منطقة شرق.
هذا وقد مت اعداد برنامج ترفيهي وترويحي 
لالطفال، بش����كل يتماشى مع طبيعة االطفال 
اعضاء النادي، ومتيز برنامج الرحلة في عالم 
نت وورك باالثارة والتش����ويق واالستمتاع 
باأللعاب الكهربائي����ة، والعاب الڤيديو جيم، 
واأللعاب الترفيهية املختلفة، والتي تتناسب مع 
اعمارهم واخرجوا من خاللها طاقاتهم احلركية 
والعقلية وعبروا عن فرحتهم وسعادتهم التي 

متيزت بالعفوية.

ختام »ديبلوماسية الرفض« في هيئة الشباب
برعاية نائب املدير العام للشؤون 
الفنية يوسف الثاقب اختتمت الهيئة 
العامة للشباب والرياضة دورة تدريبية 
حتت عنوان »ديبلوماس���ية الرفض« 
مبشاركة 18 متدربا ومتدربة من املوظفني 

بالهيئة.
وه���دف البرنامج الذي حاضر فيه 
املدرب املتخصص بدر صادق الى اكساب 
املتدربني املهارات والسلوكيات في التعامل 
مع االمناط البشرية املختلفة وحتليل 
املشكالت واملداخل املناسبة التخاذ القرار 
ودور العاملني في حتقيق التوازن بني 

الدور الوظيفي والعالقات االنسانية. 
ومت توزيع الش���هادات التقديرية في 
البرنامج بحضور رئيس قسم  ختام 
الرندي واملش���رفة  التدريب منصور 
االدارية للبرنامج شيخة السميط. واشاد 
احملاضر بتعاون املش���اركني بإجناح 
البرنامج منوها بأهمية االستفادة من 
مثل هذه البرامج التي تعود بالفائدة 

على العمل بالهيئة.
يذكر ان الهيئة تسعى إلقامة املزيد 
من البرامج االيجابية التي تفيد املوظفني 

لقطة تذكارية للمشاركني بالدورة التدريبيةفي حياتهم العملية. تكرمي إحدى املشاركات بالدورة

الكريباني يكّرم العازمي تقديرًا لجهوده

كرم رئيس نادي الصليبخات الرياضي د.مساعد الكريباني 
احلكم الدولي احمد العازمي تقديرا جلهوده الواضحة وامللموسة 
ومقدرته على جتاوز املصاع����ب والعمل على اجناح البطولة 
والتحكيم املتميز للموسم الرياضي 2009-2010 واكد العازمي 
ان منافسات املوسم املقبل ستكون قوية مع دخول ومشاركة 

االندية اجلديدة.

د.مساعد الكريباني مكرما احلكم الدولي احمد العازمي

سندس احتفلت 
بنجاحها

احتفلت س���ندس محمد 
الروضة  علي بتخرجها في 
وانتقالها العام املقبل للمرحلة 
االبتدائية وسط فرحة األهل 
واألقرباء، ألف مبروك وعقبال 

اجلامعة.
سندس محمد علي

ادخل السحب األسبوعي لتربح
 قسائم تذاكر سفر  و iPads، iPods ، و العديد من الهدايا اأُلخرى 

واحصل ايضا على كوبون امسح واربح
 لربح  العديد من الجوائز القيمة   

السعر السرعة
49 د.ك 512 Kbps

95 د.ك 1 Mbps

99 د.ك 1.5 Mbps

149 د.ك 2 Mbps

209 د.ك 3 Mbps & 4 Mbps

300 د.ك *Max DSL (5 - 24 Mbps) 

هديتك مضمونة مع
كــواليتي نت !!

ليكن اختيارك هو كواليتي نت

فرص عديدة للفوز مع عروض كواليتي نت الصيفية
على خدمات البرودباند 
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*تطبق الشروط واألحكام

العرض متوفر لفترة محدودة فقط !


