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مشاركة في قطع كيكة احلفل بعيد »األكوابارك« الـ 15

جولة في مرافق »األكوابارك«

إداريو »األكوابارك« يشاركون في أداء رقصة العرضة

مهرجان مميز في »األكوابارك« بعيدها الـ 15
لميس بالل

مبناسبة مرور 15 عاما على إنشاء املدينة املائية 
»األكوابارك« ف����ي الكويت نظمت ش����ركة اجلزيرة 
للمش����روعات الترفيهية مهرجان����ا مليئا باملفاجآت 
بحض����ور املؤس����س والش����ريك لش����ركة اجلزيرة 
للمشروعات الترفيهية عبدالرضا خورشيد ورئيس 
مجلس اإلدارة ابراهيم راش����د اله����ارون ومدير عام 

املدينة محمد عبدالرضا خورشيد.
هذا واقيم املهرجان على مدى 3 ايام وشمل انشطة 
ومسابقات وهدايا جلميع افراد االسرة منها خصم %50 
على تذاكر الدخول عبر عنها املدير العام خورش����يد 
قائال انها رمز ش����كر لرواد املدينة على ما قدموه من 
خلق روح للمهرجان، كما تضمن املهرجان قص الكيكة 
والعرضة وعروضا مختلفة منها فقرة للمطرب عادل 
الرويشد وسيرك وعرض الساحر ومسرح العرائس 
وفرقة شرقية والعاب نارية ومسابقات لالطفال وجو 

للتسلية واملرح في كل زاوية من املدينة.
وخالل االحتفال قال رئيس مجلس اإلدارة ابراهيم 
راش����د الهارون »يس����عدنا االحتفال مبرور 15 عاما 
على افتت����اح االكواربارك وهي املدينة املائية األولى 
على مس����توى الكويت واخلليج والسعادة الكبرى 
ان يكون راعي االفتتاح لهذا املرفأ احليوي والصرح 
الكبير صاحب الس����مو األمير الشيخ صباح األحمد 
والذي كان يشغل آنذاك نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزي����ر اخلارجية، وس����عادتنا تكتمل اكثر بوجود 
هذا احلشد الكبير من املواطنني واملقيمني واملتزايدة 
اعدادهم س����نة تلو السنة وهذا ما تصبو إليه مدينة 
االلعاب املائية »األكوابارك« بخدمة املجتمع وخدمة 
الدولة، حيث اصبحت االكوابارك علما من اعالم الدولة 
الترفيهية والسياحية بفضل من اهلل والقائمني على 
فكرتها وتخطيطها وتنفيذه����ا آنذاك، رجال اصروا 
على الرغم من الصعاب والتحديات املوجودة في تلك 
الفترة بعد حترير الكويت وكان على رأس����هم العم 
عبدالرضا عبداهلل خورش����يد الذي اصر على اقامة 
هذا الصرح الكبير على الرغم من انسحاب الشركاء 

الذين بدأوا معه.
من جانبه قال املؤسس والشريك لشركة اجلزيرة 
للمشروعات الترفيهية عبدالرضا خورشيد »يسعدني 
االحتف����ال مع رواد املدينة في ي����وم اجلمعة املبارك 
مبناسبة مرور 15 عاما، هذا املشروع الذي بدأنا التفكير 
فيه قبل االحتالل العراقي والذي سرقت خالله معداتنا 
االنشائية اثناء االحتالل وعدنا عام 1992 بتصميم على 
انهاء املشروع الذي اعاد لنا الثقة بأنفسنا وأقمنا هذا 
الصرح الذي نفتخر به والذي نراه اآلن على الواقع 

وهو مفخرة وصرح من صروح الكويت.
واضاف: اتوجه بالشكر الى صاحب السمو األمير 
الش����يخ صباح األحمد على الكلمة التي ألقاها خالل 
االفتتاح والتي اشاد فيها باملشروع وشكرنا الستثمار 
اموالنا داخل البلد، مستذكرا الصعاب التي واجهتهم 
من قبل البعض. كما ش����كر خورشيد رئيس مجلس 
االدارة ابراهيم راشد الهارون ورئيسة مجلس ادارة 
طفل املستقبل رشا الغنيم ومدير عام املدينة محمد 
عبدالرضا خورش����يد على جهودهم البناءة وكل من 
س����اهم في إجناح هذا املشروع. وبدوره شكر املدير 
العام محمد خورشيد وس����ائل اإلعالم على تفاعلها 

ودعمها الدائم ل� »االكوابارك«.

نادي المصارف يستعد للقرقيعان
بدأ نادي مصارف الكويت في استعداداته إلقامة 
يوم القرقيعان كما تع���ود في كل رمضان، حيث 
يتوافد موظفو القطاع املصرفي وأسرهم للمشاركة 
في يوم القرقيعان ويستمتع االطفال بترديد االهازيج 
الشعبية واملسابقات والعديد من األنشطة االخرى، 
وس���يقام االحتفال في صالة قصر حولي بحولي 

بارك يوم 23 اجلاري، ه���ذا ومت رصد العديد من 
اجلوائز القيم���ة للحضور منها »بقيات« وأجهزة 
الكمبيوتر احملمولة والهواتف املتنقلة والعديد من 
االلكترونيات والهدايا االخرى التي سيتم توزيعها 
على احلضور في املس���ابقات والس���حوبات، هذا 

باالضافة الى توزيع القرقيعان.


