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من 8:30 صباحًا وحتى العاشرة مساًء

السامرائي: صالة التزلج الصغرى 
تستقبل زوارها غدًا الخميس

دنانير للفترتني. 
الس���امرائي ان  وأوض���ح 
هناك مدرس���ة تدريبية للكبار 
والصغار ابتداء من عمر ثالث 
سنوات برس���م اشتراك بقيمة 
عشرة دنانير للفرد بواقع اربعة 
حصص م���دة احلصة الواحدة 
الس���اعة مع  س���اعة ونصف 
مدرب متخصص، مش���يرا الى 
ان قيمة تذكرة دخول الصالة 
دينار ونصف الدينار للفرد مع 
توفير احلذاء اخلاص بالتزلج 
على اجلليد، وهناك ايضا امكانية 
االشتراك الشهري لدخول الصالة 
بقيمة اربعني دينارا للفرد، هذا 
ومتنى السامرائي لزوار الصالة 
ان يقضوا وقتا ممتعا ومفيدا في 

رياضة وهواية مميزة.

التزلج  أعلن مش����رف صالة 
وحديقة النافورة بشركة املشروعات 
السياحية عمر السامرائي انه جار 
العمل على اعادة اجلليد لصالة 
التزلج الصغ����رى واالنتهاء من 
اعمال الصيانة الشاملة لها بعد 
االنتهاء من حفالت فرقة العاشقني 
للدبك����ة الفلس����طينية والفنون 
الش����عبية والتي اس����تضافتها 
الصالة في الفترة السابقة وذلك 
العادة افتتاحها وبدء تش����غيلها 
الستقبال جمهورها اعتبارا من 
اخلميس، حيث انه قد متت اذابة 
اجلليد واعداد املسرح ومدرجات 

اجلمهور. 
وأشار السامرائي الى انه مع 
اعادة تش����غيل الصالة مت اعداد 
البرامج واألنشطة املختلفة التي 
س����تقدم للرواد على مدار العام، 
مضيفا انه لم يطرأ اي تغيير على 
نظام التشغيل للصالة او مواعيدها 
التشغيلية حيث تستقبل الصالة 
زوارها يوميا من الساعة الثامنة 
والنصف صباحا وحتى العاشرة 
مساء على مدار 7 فترات للدخول في 
اليوم الواحد باستثناء يوم الثالثاء 
من كل اسبوع ستكون الفترة من 
الساعة السادسة والنصف مساء 
وحتى العاشرة مساء مخصصة 
للنساء فقط وسيمنع دخول االوالد 
فوق سن ست سنوات مع رسم 
ب����دال من ثالثة  دخول دينارين 

عمر السامرائي

اللواء ناصر الدعي مستقبال امللحق العسكري البريطاني

وكيل »الحرس«: العالقات الكويتية ـ البريطانية عميقة
اس����تقبل وكيل احلرس الوطني اللواء ناصر الدعي في مكتبه بالرئاسة 
العامة للحرس الوطني امللحق العسكري البريطاني في سفارة اململكة املتحدة 
لدى الكويت العقيد الركن جون أنسور، وقد مت خالل اللقاء تبادل األحاديث 
املشتركة والتطرق الى أوجه التعاون بني احلرس الوطني الكويتي واجلهات 
العسكرية في اململكة املتحدة الصديقة، السيما في مجاالت التدريب املشترك 
وتبادل اخلبرات ما يسهم في توطيد وترسيخ العالقات بني اجلانبني. وأكد الدعي 
عمق العالقات التي تربط الكويت باململكة املتحدة، متمنيا تعزيز العالقات بني 
احلرس الوطني الكويتي واجلهات العسكرية في اململكة املتحدة، خصوصا 
في املجال األمني ومكافحة اإلرهاب. وأشاد امللحق العسكري البريطاني خالل 
اللقاء مبكانة قوات احلرس الوطني الكويتي وما حتظى به من سمعة طيبة 
ومكانة متميزة بني القوات املس����لحة الكويتية، مش����يرا الى استعداد بالده 

للتعاون مع احلرس الوطني في مجال التدريب وإدارة األزمات.

وفد »الخيرية« إلى باكستان لتفّقد مشاريعها اإلنسانية
ضمن حملة إغاثة متضرري الفيضانات في باكس���تان »الكويت 
معكم« توجه وفد من الهيئة اخليرية االسالمية العاملية أمس الثالثاء 
الى باكستان برئاسة أمني سر الهيئة وعضو مجلس االدارة الشيخ 
عبدالرحمن بن عقيل وعضوية مدير عام الهيئة د.س���ليمان شمس 
الدين ومراقب الشؤون الهندس���ية م.طالل العتيبي لتفقد مشاريع 

الهيئة ومتابعة برنامجها االغاثي في االقاليم املتضررة.
يذكر ان الهيئة اخليرية االس���المية العاملية تباشر تنفيذ حزمة 
من املشاريع املتنوعة التي تشتمل على اعالة وكفالة وإعاشة مخيم 
كامل للنازحني وحفر وجتهيز ثالثة آالف بئر للمياه النقية، وتوريد 
عش���رة آالف فلتر صحي معتمد من منظمة الصحة العاملية، وإقامة 
عشر عيادات متنقلة، ومساعدة املزارعني الفقراء على استعادة دورتهم 

د.سليمان شمس الدينالزراعية بزراعة القمح في مساحة مقدارها خمسمائة الف دومن. الشيخ عبدالرحمن بن عقيل


