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موضحا أن هناك مدرب تزلج 
للكبار والصغار ابتداء من عمر 
ثالث ســنوات برسم اشتراك 
شــهري بقيمة عشرة دنانير 
للفرد بواقع أربع حصص مدة 
احلصة الواحدة نصف ساعة 
وســاعة تزلج حر، وأن قيمة 
تذكرة دخــول الصالة دينار 
ونصف للفرد مع توفير احلذاء 
اخلاص بالتزلج على اجلليد.
الســامرائي ان  وأوضــح 
هناك أيضا إمكانية االشتراك 
الشهري لدخول الصالة بقيمة 
40 دينارا للفرد، وأضاف انه 
ســيعلن عن مواعيــد اعادة 
التشــغيل للصالــة الكبــرى 
واستقبال الزوار بعد االنتهاء 

من العرض املسرحي.
هذا ومتنى السامرائي لزوار 

السامرائي: وقف نشاط صالة التزلج الكبرى 
إلقامة مهرجان »شو بيتر بان«

الصالة أن يقضوا وقتا ممتعا 
ومفيــدا في رياضــة وهواية 

مميزة.

أعلن مشرف صالة التزلج 
وحديقــة النافــورة بشــركة 
الســياحية عمر  املشروعات 
الســامرائي عن وقف نشاط 
صالة التزلج الكبرى اعتبارا 
مــن 12 اكتوبر املقبــل، وانه 
جار العمل على إذابة اجلليد 
إلقامة مهرجان »شو بيتر بان« 
والذي تبدأ أنشــطته اعتبارا 
مــن الثالثاء 15 اكتوبر املقبل 
وحتى يوم 19 من نفس الشهر، 
حيث يجري العمل على إعداد 
املسرح ومدرجات اجلمهور.

وأشــار الســامرائي الــى 
ان صالــة التزلــج الصغرى 
تســتمر في استقبال زوارها 
يوميا حسب مواعيد التشغيل 
الرســمية على مدار 6 فترات 
الواحــد،  عمر السامرائيللدخــول باليــوم 

»الوطنية لالتصاالت« رعت حفل تكرمي 
األبطال الرياضيني متحدي اإلعاقة

مــن خالل برنامجها الريادي للمســؤولية 
االجتماعيــة الذي يهدف إلى دعم جميع فئات 
املجتمع وتأكيدا منها على الدور املهم للمعاقني 
في بناء الوطــن واالرتقاء به، قامت الوطنية 
لالتصاالت برعاية حفل ومعرض تكرمي األبطال 
الرياضيني متحدي اإلعاقة والذي نظمه كل من 
إكسبوتاج والنادي الكويتي للمعاقني يوم أمس 

مبشاركة أكثر من 15 جهة وشركة. 
ومتت مراسم احلفل في فندق الرويال سويت 
في املنطقة احلــرة برعاية وحضور الرئيس 
الفخري للنــادي الكويتي الرياضي للمعاقني 

الشيخة شيخة العبداهلل. 
ومت خــالل احلفــل تكــرمي 42 بطــال مــن 
الرياضيني متحدي اإلعاقة الذين نالوا املراكز 
اخلمسة األولى في 8 ألعاب رياضية مختلفة 
وهــي ألعاب قوى الرمي، ألعاب قوى اجلري، 
السباحة، الرماية، سالح املبارزة، كرة الطاولة، 
كرة الســلة، ولعبة البوشــيا. كمــا مت تكرمي 
الشركات الراعية من ضمنها الوطنية لالتصاالت 
والتي حضرت ممثلة عنها مسؤولة العالقات 

العامة راوية العتيقي.
وقــد أقيم على هامش هــذا احلفل برنامج 
ترفيهي ضم مواهب متعددة من قراءة القرآن 
والشعر والرسم باإلضافة إلى املعرض الذي 
اشتمل على كل ما ميكن أن يهم ذوي االحتياجات 
اخلاصة من خدمات واحتياجات قدمتها اجلهات 

والشركات املشاركة لهم. وقالت مدير العالقات 
العامة في الوطنية لالتصاالت فاطمة دشتي: 
»رعت الوطنية لالتصاالت هذا احلفل واملعرض 
املصاحــب له كراع ذهبــي بحضور اجلمعية 
الكويتية ألولياء أمور املعاقني وفريق عبير 2 
التطوعي لذوي االعاقة الذهنية ومركز اخلرافي 
ألنشــطة األطفال املعاقــني لتلبية ما يحتاجه 
ذوي االحتياجــات اخلاصة. وتؤمن الوطنية 
لالتصاالت إميانا راسخا بأن االستثمار في هذه 
الفئة مــن املجتمع ميكن له أن يثمر في إبراز 
قــدرات ومواهب عديدة قد ال يعرفها املجتمع 

مما يساهم في االرتقاء به«. 
وتأتي رعاية هذا احلفل اميانا من الوطنية 
بأهميــة الــدور الكبيــر الــذي يقوم بــه ذوو 
االحتياجات اخلاصة في بناء وطننا احلبيب 
الكويــت وحرصا منها على تقدير كل اجلهود 
التي تبذلها اجلهات املختصة من أجل حتقيق 
أهدافهم ملا لهم من أثر كبير في املستقبل املشرق 

لهذه األمة. 
جتدر االشارة الى أن الوطنية لالتصاالت 
دأبــت منذ تأسســيها علــى بــذل كل اجلهود 
املمكنة وضخ االستثمارات في تعزيز برنامجها 
للمسؤولية االجتماعية الذي يهدف الى النهوض 
باملجتمع بكل فئاته ملا للكل من دور أساســي 
في تطوير الكويت وتكريس مكانتها الريادية.

درع تكرميية تقديرا للجهود املبذولة

تعزيزاً ملسؤوليتها االجتماعية جتاه املجتمع

ً ديوان قصر املسيلة يستقبل املواطنني واملقيمني غدا
يستقبل ديوان قصر املسيلة املواطنني واملقيمني الكرام، وذلك غدا األحد من بعد صالة 

املغرب الى صالة العشاء.

»هوم سنتر« تطلق املوسم الثالث من مسابقتها الشهيرة »جتديد الغرف«

جتهيز غرف بالكامل بقيمة 250 ألف درهم ستكون
 من نصيب 25 رابحاً في دول مجلس التعاون اخلليجي

املســابقة التي متثل فرصة 
لنعبر عن امتناننا للمجتمع 
الذي نعيش ونعمل فيه«. 

وبهذا فإننا ندعو الراغبني 
في املشاركة للتسجيل عبر 
املوقع اإللكتروني لهوم سنتر 
www.homecentrestores.
com أو مــن خالل صفحتها 
الرســمية على الفيســبوك 
www. facebook.com/

.homecentrestores
وبعد تلقي كافة طلبات 
املشــاركة، ســيطلب مــن 
املرشحني النهائيني حتميل 
صور الغرف التي يعتزمون 
أكثــر  جتديدهــا لتصبــح 

جاذبية وأناقة.
وســتمر هذه املشاركات 
مبرحلــة تصويت يشــارك 
إبداعاتهم  فيها املتسابقون 

مع أصدقائهم وعائالتهم.
العــام،  هــذا  وخــالل 
سيحصل أصحاب املشاركات 
الثالث األعلى تصويتا على 

جتديد فوري لغرفهم.
وبعد ذلك، سيتم اختيار 
أفضــل 50 مشــاركا ممــن 
حصلــوا على أكبر عدد من 
األصوات ليتأهلوا للمرحلة 
النهائيــة، حيــث ســيقوم 
خبراء »هوم سنتر« بتقييم 
مشاركاتهم ليتم في النهاية 
اختيار الـ22 فائزا اآلخرين. 
وشهدت مسابقة »جتديد 
الغــرف« مــن هوم ســنتر 

اهتماما واسعا منذ إطالقها 
ســنة2011، مــا انعكس في 
النجاحــات العديــدة التــي 
حققتها الشركة حتى اآلن.

وفي عام 2012، استقطبت 
املســابقة أكثــر مــن 3500 
طلب اشــتراك من مختلف 
أنحاء دول مجلس التعاون 

اخلليجي.
وقد أبرز فريق التصميم 
في »هوم سنتر« خالل هذه 
املسابقة خبراتهم ومهاراتهم 
املميزة في تصميم الديكورات 
املنزليــة، حيث قدموا عمال 
بصريا مميزا عكس تناغما 
رائعا بني األلوان واإلضاءة 
واللوحــات واألقمشــة مبا 
يحاكي شخصية كل رابح.

وقدمــت »هوم ســنتر« 
جميــع املنتجــات الالزمــة 
إلعادة التصميم والتجهيز، 
مبا فــي ذلــك املفروشــات 
واللوحات واإلكسسوارات.

ويتم االنتهاء من جتهيز 
كل غرفة بشكل كامل خالل 
يوم واحــد فقــط، يحصل 
بعدهــا العميــل على غرفة 
رائعــة وجذابة تالئم ذوقه 
وتنسجم مع أسلوب حياته 

اخلاص.
وميكن مشاهدة املشاركات 
الســابقة عبر زيارة املوقع 
http://www. اإللكترونــي
homecentrestores.com/en/

.roommakeover

أي ما يعادل 1000 دينار في 
الكويت و1000 ريال في عمان 
و10 آالف ريال في السعودية، 

و10 آالف ريال في قطر.
وبهــذه املناســبة، قالت 
آرتــي جاغتياني، مدير عام 
»هوم سنتر«: »في كل عام 
نســعى ألن تكون مسابقة 
»جتديد الغرف« أوسع نطاقا 
وأكثــر جناحــا. وبالتالي، 
قمنا هــذا العام بزيادة عدد 
الرابحــني وإضافــة ملســة 
إبداعية شــخصية جلعلها 

أكثر إثارة وحماسا«. 
وتابعت قائلــة: »تضع 
العمالء  التجاريــة  عالمتنا 
في صلب اهتمامها، إكساب 
كل منزل خصائص متميزة 
من حيــث الديكور واألناقة 
الداخليــة. لذلــك تنطــوي 
مســابقتنا هذا العــام على 
دعــوة املشــاركني لتحــدي 
»هــوم ســنتر« مــن خالل 
جتديــد غرفهــم بأســلوب 
إبداعي يعكس شخصياتهم 
الفريدة. وسيســاعدنا هذا 
التغيير الذي مت إدخاله على 
نهج املســابقة في التعرف 
العمــالء فــي  أذواق  علــى 
مختلف أنحــاء املنطقة مبا 
يتيح لنا الوصول إلى فهم 
عميــق خلياراتهم املتنوعة 
باســتمرار.  واملتغيــرة 
ونتطلع بفــارغ الصبر إلى 
دورة جديدة ناجحة من هذه 

كشفت »هوم سنتر« عن 
النسخة الثالثة من مسابقتها 
الغرف«،  السنوية »جتديد 
وتخصــص املســابقة هذه 
العام، جوائــز بقيمة 1000 
دينار كويتي لكل تصميم، 
طلبــات  تلقــي  وســيبدأ 
املشــاركة اعتبــارا مــن 17 
ســبتمبر اجلــاري، حيــث 
ســتغطي خمســا من دول 
التعاون اخلليجي،  مجلس 
وهــي الكويــت، اإلمــارات، 
الســعودية، قطر وسلطنة 

عمان. 
وعلــى عكس الــدورات 
السابقة التي كانت تنحصر 
في عرض املشاركني لغرفهم 
التــي تفتقــر إلــى اإلبــداع 
وحتتاج إلى املزيد من اجلهد 
والعمــل، ومــن ثــم تبرير 
حاجتهم إلى املســاعدة في 
إعــادة ترتيبها لكي تصبح 
أكثر جاذبية وأناقة، سيقوم 
املشاركون هذا العام بتحدي 
»هــوم ســنتر« مــن خالل 
تغيير مالمح غرفهم اخلاصة 
بأنفسهم بحيث تعكس تفرد 
شــخصياتهم ومواهبهــم 

اإلبداعية.
ومبوجب املسابقة، سيتم 
اختيار 25 رابحا من املنطقة 
حيث سيحظى كل واحد منهم 
بفرصة جتهيز الغرفة التي 
يختارها بشكل كامل وبقيمة 
10 آالف درهم في اإلمارات، 

 املسابقة 
تشجع العمالء 

على اإلبداع في 
جتهيز غرفهم 

وفقاً ملا يناسب 
أذواقهم ويعكس 

شخصياتهم

مركز شباب الشامية نظم زيارة للنادي العلمي

»هاي كيدز« الترفيهي التعليمي ينطلق في »سنابل« شرق

نظم مركز شباب الشامية 
زيارة ألعضائه ملقر النادي 
العلمــي بهــدف تعريــف 
املشاركني باملعلومات العلمية 
وترسيخ مواهبهم واطالعهم 
على وسائل العلوم احلديثة 
وعلى مرافق وأدوات النادي 
العلمي، حيث قاموا بجولة 
تفقدية ملعرفة وسائل العلوم 
احلديثة ومــا يقدمه املركز 
من معلومات غنية لزواره.
االعضــاء  عــدد  بلــغ 
املشــاركني في الزيــارة 15 
عضــوا، وفي اخلتام شــكر 
املشرف االجتماعي للرحلة 
مسؤولي النادي العلمي على 
حسن استقبالهم ومرافقتهم 
لألعضاء خالل الزيارة لهذا 
الصرح العلمي والتعريفي 

الكبير.

متابعة من الشباب للشرح

اطالع الشباب على بعض الوسائل احلديثة

افتتــح مركز »هاي كيدز« 
التعليمي موســمه  الترفيهي 
لهذا العام باستقبال البراعم من 
األعمار التي تتراوح من عمر 
سنة إلى 8 سنوات، وذلك في 
برج سنابل في منطقة شرق. 
 »High Kids« ويضــم مركــز
التعليمي األقســام التعليمية 
والترفيهيــة لألطفــال والذي 
يقدم لهــم العلوم ضمن إطار 
محبــب مــن قبــل معلمــات 
ومعلمــني ذوي خبرة طويلة 
في مجال تعليم األطفال ما قبل 
سن املرحلة املدرسية النظامية.

وقالت دانة العميري املدير 
العام بأن مركز »High Kids« هو 
نتاج تخطيط طويل ومحترف 
مــن قبل فريق عالــي املهنية 

خللق بيئة نظيفة وتعليمية 
وترفيهية آمنة ألطفالنا الصغار 
ابتداء من سن السنة األولى، 
يعيشون فيها أجواء العائلة 
ويتعلمون فيها مبادئ العلوم 
واللغات ويطورون مهاراتهم 
واالجتماعيــة  التواصليــة 
والنفسية والتفاعلية يوما بعد 
يوم. وتضمــن حفل االفتتاح 
فقرات ترفيهية مسلية لألطفال 
وجولة في أقسام املركز، تعرف 
فيها أهالــي الصغار إلى باقة 
األنشطة التي سينخرط فيها 
أطفالهم أثناء السنة الدراسية 
وطريقة التدريس الفعالة التي 
ستقدم لهم املعلومات املتنوعة 
ضمن إطار لطيف من التواصل 

هاي كيدز.. تعليم وترفيهالتعليمي احملترف.


