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زين الدين: أفضل الخدمات والبرامج لرواد منتزه الخيران

في اطار االحتفاالت بعيد الفطر املبارك مبرافق شركة 
املشروعات الس����ياحية، نظمت ادارة منتزه اخليران 
العدي����د من الفقرات والبرامج املتنوعة التي تعبر عن 
املشاركة الفعالة مع رواد ونزالء منتزه اخليران للتعبير 
ع����ن فرحتهم بالعيد، من جهته أك����د مدير عام منتزه 
اخليران بش����ركة املشروعات الس����ياحية عدنان زين 
الدين حرص ادارة املنتزه على تقدمي افضل اخلدمات 
والبرامج واالنش����طة لرواد ونزالء منتزه اخليران في 
جميع املناسبات االجتماعية والوطنية املختلفة وخاصة 
االعياد والتي تتحلى بفرحة خاصة منها توطيد أواصر 
الترابط األسري، حيث جتمع بني العائالت من األطفال 
والشباب وكبار السن لالحتفال مبظاهر العيد، هذا وقد 
اس����تعدت ادارة اخليران الستقبال عيد الفطر بالعديد 
من الفقرات منها فرقة الفنان انور الش����امي الشعبية 
وعروضها الفنية الشيقة باالضافة الى فقرات الساحر 
واملس����ابقات الرياضية في تنس الطاولة وكرة القدم 
والبلياردو وكذلك مس����ابقات التلي ماتش في حوض 
السباحة للصغار والكبار، كما شارك األطفال في نادي 
األطفال في مسابقات الرس����م والتلوين وكذلك جولة 

القطار املميزة في انحاء املنتزه.

جولة بالقطارأطفال العيد في اخليران

مسابقة ألولياء األمور وأطفالهم عدنان زين الدين

فقرة الساحر استعراض احلصان

الشميس: برامج وأنشطة ترفيهية بالحديقة السياحية وحديقة النافورة وصالة التزلج

صالة التزلج استقبلت زوارها

حديقة النافورة

عبداهلل اجلاركي ورائف األبيض وسارة اجلمعة

كأس البطولة في تنس الطاولة

جاسم الشميس

الفنان عادل الرويشيد الفنان بهاء داالتي

ضمن سلس���لة االحتفاالت 
مبظاهر العيد مبرافق ش���ركة 
املشروعات السياحية نظمت 
الترويحي���ة  الش���ؤون  ادارة 
بالش���ركة العديد من البرامج 
واالنش���طة املميزة والشيقة 
باحلديقة السياحية وحديقة 
النافورة وصالة التزلج حيث 
س���اهم العديد م���ن زوار تلك 
املرافق من صغار وكبار ورجال 
ونساء في التعبير عن فرحة 

عيد الفطر املبارك.
من جهته، اكد جاسم الشميس 
إدارة احلدائق وصالة  مدي���ر 
التزلج بش���ركة املش���روعات 
الس���ياحية على اهتمام ادارة 
الش���ؤون الترويحية كعادتها 
بتقدمي جميع البرامج واالنشطة 
الترفيهية والترويحية، حيث 
اتيحت الفرصة للجميع لقضاء 
وقت ممتع طوال ايام العيد من 

الصباح وحتى املساء.
الفرق الشعبية  وقد قدمت 
استعراضاتها الشيقة وايضا 
الفنية حيث  الفرق  ش���اركت 

العدي���د من املس���ابقات التي 
شارك فيها اجلميع من الصغار 
والكب���ار، واضاف الش���ميس 
ان مش���اركة جميع الزوار من 
العائالت والش���باب ساعدت 
كثيرا عل���ى اضفاء روح اجلو 
العائلي والترابط االسري بني 

شارك العديد في احياء ليالي 
الفن���ان عادل  العي���د ومنهم 
الرويشيد والفنان بهاء داالتي 
وفرق���ة الس�����نافر الكويتية 
وم��قدم البرامج بسام البارود 
ونخب���ة اخرى م���ن الفنانني 
والفنان���ات، وقدم���ت ايض���ا 

اجلمي���ع وهذا م���ا نهدف اليه 
مبرافق الشركة واشار الى ان 
مرافق الشركة ترحب دائما بل 
املناس���بات  وحتتضن جميع 
االجتماعية والوطنية للكويت 
وجلميع اجلاليات املقيمة على 

ارضها.

الرومي: مجتازات التمهيدي والدور الثاني مدعوات لمراجعة »التطبيقي« الختيار تخصصاتهن
محمد هالل الخالدي

دعت مديرة ادارة قبول وتس���جيل المتدربين ومديرة ادارة تنسيق الدورات الخاصة في 
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب سعاد الرومي المتدربات المقبوالت والمجتازات 
للفص���ل التمهيدي ومن لهن دور ثان الى مراجعة مقر ال���دورات التدريبية الخاصة للبنات 
والكائن في منطقة حولي )ش���ارع شرحبيل( وذلك في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم 
الس���بت المقبل الموافق 26 الجاري، مؤكدة على اهمية حضور المتدربات لملء اس���تمارات 

اختيار التخصص.


