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مشاري السنعوسي

فهد وغازي وفهد العرادة أبناء الكويت

عبداهلل ومحمد وفهد السعيد ضيوف من السعودية

أسرة من أعضاء نادي الشعب حتتفل بعيد ميالد أحد أبنائهاالزعبي وعائلته من اجلالية السورية

محمد ومهرة وميثا من اإلمارات الشقيقة

شاكر ومحمد وعثمان وحيدر من اجلالية الهندية

استعراض احلصانعبده محمد صالح وأسرته من اجلالية املصرية

الفنان محمد عدويةالفنانة بدورالفنان ناصر السيالوي

فقرة للكبار

علي القالف

جانب من زوار الكرة الكاشفة

جانب من البوفيه الرئيسي املنوع في األبراج

حضور كثيف في شاطئ املسيلة

فقرة فنية للصغار

السنعوسي: »األبراج«  تقدم أفضل الخدمات 
للمواطنين والمقيمين وزوار وضيوف الكويت

أكد مشاري السنعوسي مدير ابراج الكويت 
بشركة املش���روعات الس���ياحية على ان ادارة 
االبراج تتواصل دائما مع زوارها من املواطنني 
واملقيمني وضيوفهم وايض���ا ضيوف الكويت 
من ابناء منطقة اخلليج وكذلك زوار وضيوف 

الكويت الرسميون.
واضاف: انن���ا نعمل دائما على تقدمي افضل 
اخلدمات لزوار ابراج الكويت وان هناك العديد من 
االنشطة التي قدمتها ادارة ابراج الكويت للزوار 
في عيد الفطر املبارك، حيث قدمت جميع انواع 
املأكوالت الشعبية الكويتية والعربية والعاملية 
باالضافة الى املأكوالت األخرى املتنوعة، وأكد 

السنعوسي على العرض املميز الذي قدمته ادارة 
األبراج وه���و توفير وجبة مجانية خفيفة لكل 

زائر عند الدخول للكرة الكاشفة.
ايضا يذك��ر أن قس���م الطلب���ات اخلارجية 
يس���تقب��ل يومي�����ا العدي���د م���ن االتصاالت 
اخلارجي��ة حلجز الطلبات اخلارجية وس���يتم 
توفي��ر جمي���ع الطلبات حس���ب احتياج��ات 
اجلمه���ور وان قسم الطلبات اخلارجية يشهد 
اقباال كبيرا ومازال االقبال مس���تمرا، ومتن��ى 
السنعوسي ان يكون زوار وضيوف ابراج الكويت 
قد أمضوا وقتا مميزا وممتعا مع اجواء وفرحة 

العيد.

في إطار البرامج واألنشطة التي نظمتها شركة 
املشروعات السياحية لالحتفال مبظاهر عيد الفطر 
السعيد نظمت الشواطئ واألندية البحرية برامج 
ترفيهية وترويحية احتفاال بهذه املناسبة السعيدة 
وم���ا حتمل من معان، من جهته قال علي ش���هاب 
القالف مدير إدارة الشواطئ واألندية البحرية ان 
ادارة األندية والشواطئ اعدت البرامج التي شاركت 
فيها الشخصيات الكرتونية واألطفال من األوالد 
والبنات وان إدارة األندية حترص دائما على تنظيم 
البرامج واألنشطة في املناسبات املختلفة الدينية 
والوطنية والشعبية واالجتماعية ألعضاء األندية 
البحرية واسرهم وايضا لزوار الشواطئ البحرية 

والتي يقوم فريق البرامج لدينا بإعدادها وتقدميها 
لألعضاء كما حترص على توطيد اواصر العالقة بني 
اعضاء النادي وذلك مبشاركة االعضاء مع اسرهم 
وضيوفهم في مختلف االنش���طة منها الرياضية 
والثقافية والفنية طوال العام وايضا اعياد امليالد 
وغيرها من املناسبات االجتماعية املختلفة، واشار 
القالف ان من ضمن البرامج التي قدمت طوال ايام 
العيد والتي اسعدت اجلميع االستعراضات الفنية 
والشعبية التي شارك فيها العديد من الفنانني ومنها 
فرقة شرف االستعراضية والتي قدمت العديد من 
اللوحات الفنية واستعراض احلصان باالضافة الى 

مشاركة االندية البحرية في االحتفاالت.

تتضمن وجبة مجانية خفيفة لزوار الكرة الكاشفة

القالف: األندية والشواطئ البحرية 
شاركت أعضاءها وزوارها فرحة العيد

برامج وأنشطة ترفيهية وترويحية طوال أيام عيد الفطر المبارك


