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حتت رعاية الشيخ ضاري فهد الصباح أقام 
النادي الكويتي لهواة احلمام الزاجل حفله 

السنوي الفتتاح هذا املوسم وتوزيع جوائز 
املوسم املاضي بحضور الشيخ خالد سالم 
احملمد الصباح وبحضور عدد من أصحاب 

اندية احلمام الزاجل من اململكة العربية 
السعودية ودول اخلليج وايضا عدد غفير من 
أصحاب الهواية بالكويت، حيث رحب الشيخ 

خالد بضيوف الكويت في بلدهم الثاني، معربا 
عن سعادته بتواجده معهم في هذا املوسم 

الذي سوف يكون بإذن اهلل مميزا عن املواسم 
األخرى وقدم شكره جلميع احلضور بصفة 
عامة وبصفة خاصة لرئيس النادي السعودي 

لتواجده، وقال الشيخ خالد ان هذا املوسم 
جوائزه مميزة حيث مت تخصيص 8 جلان و16 
سباقا لكل سباق جوائز نقدية تقدر بـ 2500 

دينار كويتي، علما ان سابقا كانت اجلوائز 1500 
دينار ومت تخصيص هذا العام أيضا 3 سيارات 

نقل حديثة كل سيارة قادرة على ان حتمل 
10000 طائر تنطلق من دول خليجية للمسابقات 

كما شكر املتواجدين والداعمني الرئيسيني 
لهذه الهواية وعلى رأسهم الشيخ ضاري الفهد 

وجمعيات النسيم وسلوى وبعض الداعمني 
الذين مت تكرميهم ونقول شكرا لكم من القلوب 

وعند سؤال »األنباء«: هل صحيح توجد بالكويت 
أغلى حمامة زاجل في العالم؟

قال: لدي انا شخصيا حمامة اطلقت عليها اسم 
»استثمار« وهي فعال استثمار وال أبيعها بأغلى 

ثمن بعد ان عرضوا علي من دول العالم والبيضة 
الواحدة منها تعادل 500 دينار وهذه مشهورة عند 

أصحاب احلمام في دول اخلليج والعالم العربي.
ورغم ان نادينا غير مشهر فإن شهرتنا وصلت 
إلى العالم أجمع وشاركنا في بطوالت وحصدنا 

املراكز األولى بكفاءة.

لقطات من الحفل

٭ مت توزيع اجلوائز على الفائزين املوسم املاضي 
وكان نصيب عيسى حمود السحلول 3 كؤوس من 

املسافات املتوسطة.
٭ شارك رئيس الوفد السعودي في توزيع 

اجلوائز على الفائزين.
٭ احلضور غطى قاعة السروج بنادي الصيد 

والفروسية.
محمد الدشيش  ٭

الشيخ خالد احملمد: »استثمار« أغلى حمامة بالعالم
)أنور الكندري( الفائزون مع الشيخ خالد احملمد الصباح  

الفائز باملركز األول  الشيخ خالد احملمد الصباح مع الزميل محمد الدشيش

استعدادات استثنائية لتحقيق املتعة والفائدة ورؤية أصناف متنوعة من احليوانات

عوض: حديقة احليوان أصبحت معلمًا سياحيًا وترفيهيًا

العالقات  إدارة  قال مدير 
العام���ة في الهيئ���ة العامة 
لش���ؤون الزراع���ة والثروة 
السمكية ش���اكر عوض ان 
االقبال على حديقة احليوان 
العطالت يكون  أي���ام  خالل 
هائال وكبيرا، ومت التحضير 
الستقبالهم جميعا وتوفير 

جميع أسباب الراحة لهم.
وذكر أن الزائرين حلديقة 
احلي���وان يقض���ون أجمل 
االوق���ات بصحب���ة أهله���م 
وذويه���م، فهم يفترش���ون 
املساحات اخلضراء ويتناولون 
األطعمة واملشروبات، ويلهون 
ويلعبون طيلة ساعات النهار، 
حي���ث اس���تقبلت احلديقة 
زوارها من الساعة 8 صباحا 
وحتى 6 مساء وذلك ملشاهدة 

احليوانات، في حني مت متديد 
الوقت حتى 9 مساء للراغبني 
في اجللوس في رحاب احلديقة 

العامة.
وأوضح ان حديقة احليوان 
تعتب���ر م���ن أه���م املناطق 
السياحية في الكويت، حيث 
ينتظر الزائر أنواعا مختلفة من 
احليوانات املائية والبرمائية 
الطيور  الى جانب  والبرية، 
بأحجامها وأنواعها وألوانها 
الزاهي���ة والرائع���ة، الت���ي 
الكثيرون للتعرف  يقصدها 
عليها ورؤيتها عن قرب، فهي 
معلم سياحي وتعليمي في 

الوقت نفسه.
وش���دد عل���ى أن���ه يتم 
االستعداد لهذه األيام بالعديد 
من اإلج���راءات الضرورية، 

والت���ي تتمثل في تس���هيل 
الدخول واخلروج،  عمليتي 
والتجول بأريحية وأمان في 
أقس���ام احلديق���ة املتنوعة، 
باإلضافة إلى جتهيز استثنائي 
ألقفاص احليوانات، ومراقبة 
عملي���ات النظافة على مدار 
الساعة لضمان أفضل اخلدمات 

لرواد وزوار احلديقة. 
واختتم عوض إننا في كل 
عيد نرصد آالف الزائرين، وهذا 
األمر يحت���م علينا أن نكون 
على قدر املسؤولية وأن نحقق 
املتعة والفائدة والتجوال اآلمن 
واملعلومة الصحيحة، فهدفنا 
أوال واخيرا الوفاء مبتطلبات 
األعمال املوكلة إلينا وتوفير 

أجواء مميزة للزوار.
 ٭محمد راتب

شاكر عوض

إقبال كبير على حديقة احليوان خالل أيام العيد

إحدى األسر تعيد في حديقة احليوان

األسر تقبل على االستمتاع بركوب قطار احلديقة  )قاسم باشا(

توفير سيارات لألطفال

Fast Delivery and Carry-Out  Service*
XXX-XXXX   Open Daily: X:XX-X:XX
*Delivery within XXkm of store.

Fast Delivery and Carry-Out  Service*
XXX-XXXX   Open Daily: X:XX-X:XX
*Delivery within XXkm of store.
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DELIVERY SERVICE
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+ Pepsi 2.25 liters(Original Crusts)

+ Pepsi 2.25 liters

 6.450
K.D  

4.500
8.550

K.D  

5.750

add 0.350 for crust replacement


