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)محمد ماهر(محمد خورشيد متوسطا محمد العنزي وعبداللطيف الشمري خالل املؤمتر الصحافيخالد الرباب يفتتح معهد بالتينيوم الصحي في املهبولة )محمد ماهر(

مسابقات بني احلضور جولة لالطالع على مرافق »بالتينيوم«

افتتاح »بالتينيوم المهبولة الصحي« بعروض رائعة
حنان عبدالمعبود

أقامت شركة النوادي القابضة حفال مبناسبة افتتاح معهد بالتينيوم 
املهبولة الصحي، وأقيم احلفل حتت رعاية الشيخ طالل علي العبداهلل، 
وحضور مساعد العضو املنتدب ونائب رئيس مجلس اإلدارة خالد حسني 
الرباب، ومديري األفرع، بالساملية ـ ســــمير بوناشي، وكيفان ـ طوني 

خنيجر، الواجهة البحرية ـ مصطفى وحيد، املهبولة ـ باسل نصيف.
وشــــارك برعاية احلفل مجموعة من الشــــركات منها: باور هورس، 
كوزمو، ماكدونالدز، هيلث بالنت، ايت ســــمارت، ايكو واش، او اس ان 
شــــو تامي، وشركة املختبرات املتحدة. وشهد احلفل حضورا جماهيريا 

واسعا.
كمــــا ضم مجموعة من الفقرات كانت بدايتها البطولة األولى ملدربي 
معاهد بالتينيوم )بالتينيوم جالديتورز(، كما شمل البرنامج مجموعة 
من املسابقات التي شارك بها احلضور وقدمت لهم مجموعة كبيرة من 
الهدايا القيمة، وقام بتقــــدمي فقرات احلفل بطل الكويت لعام 2009 في 

وزن 70 كيلوغراما الكابنت علي بارون.

عروض مميزة من »األكوابارك« بعيدها الـ 15 وفي رمضان

محمد دشيش
احتفاال بعيدها اخلامس عشـــر وبقرب حلول 
شهر رمضان املبارك، أعلنت مدينة األلعاب املائية 
»األكوابارك« استعدادها الستقبال روادها لعيد األكوا 
ملوسم 2010 أيام اخلميس واجلمعة والسبت 5 و6 
و7 اجلاري، حيث أعدت لزوارها العديد من املفاجآت 
من مسرحيات كرتونية، اضافة الى فقرة الساحر 

وعروض السيرك الرائعة مع هدايا من ذهب.
وأكد املدير العام لـ »األكوابارك« محمد خورشيد 
تخفيض سعر التذكرة من 3.750 دنانير الى 1.750 

دينار خالل أيام املهرجان.
وبدوره قال مدير التسويق والعالقات العامة 
عبداللطيف الشمري ان مرافق األكوابارك جاهزة 
الستقبال زوارها، فهناك حوض األطفال املتكامل 
بألعابه جلميـــع األعمار، وللشـــباب نصيب من 
األلعاب التي تناســـب أعمارهم ايضا، اضافة الى 
ملعب كرة الصابون وملعب كرة القدم الشاطئية 
مع الواحة مبكانها الواســـع واملطـــل على البحر 

الحتضان العائالت.
وأضاف ان »األكوابارك« ستزهو بحلة جديدة 
خالل شهر رمضان املبارك، وستكون مواعيد املدينة 
من الســـاعة 8 مســـاء الى الثانية فجرا، علما ان 
التذكرة عليك والسحور علينا طيلة الشهر الكرمي 
وستكون التذكرة بـ 2.750 بدال من 3.750، اضافة 
الى العديد من األنشـــطة واملفاجآت واملســـابقات 
والفقرات املســـلية لألطفـــال والعائالت مبختلف 
األعمار، مبينا ان اليوم النســـائي سيستمر طوال 
الشهر الفضيل مع العديد من املفاجآت خالل ايام 

عيد الفطر السعيد.
وأكد الشمري ان شركة اجلزيرة للمشروعات 
الترفيهية )األكوابارك( ممثلة برئيس مجلس إدارتها 
إبراهيم راشـــد الهارون وجميـــع أعضاء مجلس 
اإلدارة واملدير العام محمد عبدالرضا خورشـــيد 
لن تدخـــر جهدا إلمتاع روادهـــا وتقدمي كل عمل 
رائع، متمنيا لروادهـــا قضاء صيف جميل حافل 

باملتعة والترفيه.

»إلعب حتى التعب« في الشعب
ومرح الند وقرية 99

أعلنت الشركة املتحدة للترفيه والسياحة عن إطالق 
حملة »إلعب حتى التعب« والتي تستمر حتى 2010/9/4 
وذلك في كل متنزهات: الشـــعب الترفيهي ـ مرح الند 
الكويت )الصباحية( ـ قرية 99 ســـليل اجلهراء، وذلك 

استمرارا ألنشطة وعروض مهرجان صيف 2010.
وتتضمن حملة »إلعب حتى التعب« عروضا خاصة 
منها اشـــحن بطاقـــة األلعاب بقيمـــة 5 دنانير ومتتع 
باستخدام األلعاب ملرات غير محدودة، واحصل مجانا 

على آيس كرمي + هدية أطفال.
إضافة الى العديد من العروض الشـــيقة في شـــهر 
رمضان املبارك وعيد الفطر الســـعيد، متمنني جلميع 
الزوار قضاء أمتع األوقات في منتزهات الشركة املتحدة 

للترفيه والسياحة.


