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موقع الوطن العاملي قدم تقريرا حول فريق الغوص

اهتمام عالمي بأخبار فريق الغوص

تصدر فريق الغوص الكويتي )حماة البحر( عددا من الصحف 
واملواقع االلكترونية العاملية والتي أبرزت أنشطته البيئية.

 وعلق مسؤول مشروع »كويت تيوب« م.فيصل اناقه بأن فريق 
الغوص يسعى لنشر جميع أعماله وإجنازاته من احمللية للعاملية 
لتحقيق التبادل العلمي في اخلبرات، وتسليط الضوء على الدور 

البيئي الرائد واإلجنازات التي حققها الفرق خالل مسيرته.
 وذكر الناقه أن العمل يأتي ضمن استراتيجية الفريق العامة 
للمس���اهمة في صناعة الوعي البيئي وتنام���ي العمل التطوعي 

محليا ودوليا.

..وقرقيعان »المهندسين« الجمعة بقاعة اليوسفي
في إطار استمرار التواصل االجتماعي 
تقيم جمعية المهندس���ين في الس���اعة 
التاسعة مساء بعد غد الجمعة 27 الجاري 
حفل القرقيعان الس���نوي لجميع أبناء 
وبنات المهندسين والمهندسات وعوائلهم، 

وذلك ف���ي قاعة اليوس���في بالقرب من 
الجمعية ببنيد القار.

وأشادت علمدار بجهود زمالئها وفريق 
العمل الذي أكمل جميع االستعدادات إلقامة 
القرقيعان في قاعة اليوسفي للمناسبات 

مس���اء يوم الجمعة المقبل، مشيرة إلى 
وان فريق العمل ضم أعضاء لجنة شؤون 
المهندسين وهم الزمالء: آمنة العوضي 
ومش���اري الصفران، أحم���د الكندري، 
فواز الفضل���ي، عبداهلل الخالدي، أحمد 

السميري، أنس الحربي، بدور الغضبان، 
ألطاف  أميمة العصيمي،  الهاجري،  أمل 

العتيبي، شريفة العوضي. 
وس���تحيي القرقيعان فرقة السنافر 

فاطمة علمدارالكويتية.

قرقيعان المركز العلمي غدًا الخميس
يحيي املركز العلمي أمس����ية رمضانية خاص����ة بالقرقيعان غدا 

اخلميس والتي يقيمها كعادته من كل عام.
ووجه املركز العلمي بهذه املناس����بة دعوته للجمهور للمش����اركة 
واالستمتاع بالبرنامج الذي أعده خصيصا لهم بهذه املناسبة ويستقبلهم 
خالله »بوطبيلة« حيث س����يطرب اجلميع بأهازيجه احملببة. ويقام 
القرقيعان من الس����اعة 9 مساء وحتى الساعة 11.30 مساء ويتضمن 
العديد من البرامج واالنش����طة املتميزة إلحياء هذه الليلة التراثية. 
وس����يكون أبرز ما يقدمه املركز العلمي هذا الع����ام برنامج »احلرف 
اليدوية«، حيث يقوم االوالد بتزيني حصالة النقود، بينما تقوم البنات 
بتزيني لعبة العروسة بالزي الشعبي. كما يتضمن برنامج القرقيعان 
مسابقة تراثية خصص لها املركز العديد من اجلوائز. ويكتمل احلفل 
في املركز العلمي بتوزيع القرقيعان على كل طفل بعد ان ينهي االطفال 

تزيني االكياس التي يوفرها املركز لهم في قاعة االستكشاف.


