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عماد الراشد وم.عادل الفهد مع كبار احلضور في احلفل اخلتامي

جانب من احتفال أطفال النادي التفاعلي

صقر البدر وبراك الضبيب والزميل خالد فوزي يكرمون الطفلة سارة

خالد الفودري

صقر البدر مع براك الضبيب وشيخة العجيل وآالء أبل

محمد الرامزي متوسطا فريق العمل درع تكرميية ملمثل بنك بوبيان

»المشروعات السياحية« تختتم أنشطة نادي األطفال التفاعلي الثالث
بحضور عماد عثمان الراشد 
العضو املنتدب بالتكليف لشركة 
املشروعات السياحية وم.عادل 
املنتدب  الفهد نائب العض���و 
للش���ؤون الترويحية وملحم 
امللح���م مدير ادارة الش���ؤون 
القانوني���ة وصقر البدر مدير 
ادارة العالقات العامة بالتكليف 
وممثلي بنك بوبيان، اختتمت 
انشطة نادي االطفال التفاعلي 
أقامته ش���ركة  الذي  الثال���ث 
السياحية برعاية  املشروعات 
شركة االتصاالت املتنقلة زين، 
وقد اشتمل حفل اخلتام على 
الترفيهية  الفقرات  العديد من 
مبشاركة الشخصيات الكارتونية 
واالغاني احملببة لالطفال، هذا 
باالضافة الى بعض الفقرات التي 
قدمها االطفال والتي اكتسبوها 
اثناء فترة انضمامهم للنادي 
منها لغة االش���ارة ومسرحية 
تعليمية هادفة قدمها االطفال 
الن���ادي من  املش���اركون في 
اعداد فريق تربوي وتعليمي 

مختص.
من جهت���ه، أع���رب محمد 
الرامزي مشرف نادي االطفال 
التفاعلي عن ش���كره وتقديره 
لالدارة العليا لشركة املشروعات 
الس���ياحية لتنظيمها برنامج 
التي بذلوها  النادي وللجهود 

في سبيل إجناح النادي للعام 
التوالي، وأضاف  الثالث على 
ان ما ميي���ز الن���ادي ه������ذا 
العديد من  ال���ى  العام اضافة 
البرام�����ج واالنشطة اجلديدة 
منها لغ������ة االشارة وتعليم 
املش���غوالت اليدوية والعلوم 
املرحة، ه��������ذا باالضافة الى 
قيام الرح���������الت الترفيهية 
للعدي���د م���ن املراف�����ق مثل 
النادي العلمي وشركة طف�����ل 

املس���تقبل والشركة الكويتية 
لالغذية »أمريكانا« وفي نهاية 
احلفل قام عماد الراشد وصقر 
البدر وعبداهلل املسيليم ممثل 
بنك بوبيان بتوزيع الشهادات 
واجلوائز على االطفال املشاركني 
في النادي ثم قاموا بجولة في 
اليدوية  معرض املش���غوالت 
ألطفال النادي الذي أقيم على 
ن���ادي االطفال  هامش برامج 

التفاعلي الثالث.

باقة عروض متميزة من فنادق سفير في رمضان
مبناسبة حلول شهر رمضان 
املبارك شهر اخلير والبركة، تتوجه 
فنادق ومنتجعات س����فير البناء 
الكويت بأحر التهاني والتبريكات، 
وتدعوه����م وعائالته����م للتمتع 
بأجواء الشهر الفضيل في اي من 
الكويت،  ف����ي  املتواجدة  فنادقها 
والتي تض����م »فندق وريزيدنس 
سفير الفنطاس«، و»فندق سفير 
انترناش����يونال«، و»فندق سفير 
مارينا«، وتق����دم لنزالئها، باقات 
من العروض اخلاصة على الغرف 
طوال ش����هر رمضان واثناء فترة 
العيد املبارك، ولرواد فنادق سفير 
االختي����ار من تش����كيلة املطاعم 
الواسعة التي تضم منصات الطهي 
املباشرة، والبوفيه املفتوح، واجواء 

املوسيقى احلية.
ويدعو »فندق وريزيدنس سفير 
الفنطاس« زواره في رمضان هذا 
العام الى التمتع بأجواء االلفة من 
خالل االنشطة املصممة خصوصا 
لتثري اقامتهم واالستفادة من باقات 
الغرف اخلاصة التي تضم وجبات 
السحور املجانية. وميكن لرواده 
قضاء امس����يات ممتعة في »قاعة 
الس����يف« لتناول وجبات الغبقة 
او الس����حور عل����ى انغ����ام فرقة 
ال�  املوسيقى الشرقية، وشاشات 
LCD، والشيشة، ومنصات الطهي 
املباش����رة الت����ي تقدم الباس����تا، 
والصاج، والش����اورما، واالوزي، 
ويقدم مطعم »فاليفورز« وجبات 
االفطار والغبقة والس����حور عبر 
خمسة انواع مختلفة من البوفيه 
يوميا، ما يجعل منه خيارا مثاليا 
للتواصل العائلي ولقاء االصدقاء، 
ومن جهة اخرى يوفر مطعم ومقهى 
»تشيت ش����ات« الذي مت افتتاحه 
مؤخ����را لرواده جترب����ة متميزة 
لتناول الطعام، والتمتع بتشكيلة 
واسعة من وجبات املطبخ التقليدي 
العريق. وباالضافة الى ذلك، يوفر 
»فندق وريزيدنس سفير الفنطاس« 
فرصة الفوز بتذاكر الرحالت اجلوية 
ذهابا واياب����ا املقدمة من »طيران 

اخلليج« وبوجهات متعددة.
اما »فندق سفير انترناشيونال« 
فيدع����و زائريه لقضاء امس����يات 
رمضانية ممتعة في مطعم »سي 
بريز« الذي يقع في الطابق ال� 19 
ويطل على ابراج الكويت وشارع 
العرب����ي، ويوفر املطعم  اخلليج 
حملبي����ه فرصة التمتع بالوجبات 
التقليدية، والبوفيه  الرمضانية 
الغن����ي باالصن����اف املتنوعة في 
محيط زاخر باملوسيقى والزخارف 
املتميزة خالل االفطار والسحور، 
وبفضل اجوائه اخلالبة والضيافة 
االصيل����ة، والوجب����ات اللذي����ذة 
واالطاللة الساحرة، يعتبر الفندق 

خيارا مثاليا لقضاء االمس����يات 
الرمضانية.

اما »قاعة اللؤلؤة« فهي وجهتك 
املميزة لالستمتاع باجواء الغبقة 
الرمضاني  الرمضانية والسحور 
الهادئة  التقليدي مع املوس����يقى 
والديكورات الشرقية املبتكرة، وهي 
الوجهة املميزة النشطة املجموعات 
والشركات. وحرصا على توفير 
االجواء التقليدية التي يتميز بها 
شهر رمضان املبارك، يوفر »فندق 
س����فير مارينا الكوي����ت« لرواده 
فرصة التمتع باالجواء الرمضانية 
الشرقية الرائعة، حيث تقدم »خيمة 
قمر مارينا« التي تقع داخل مطعم 
»ال� 6 باملز« اطباق����ا متميزة من 
منصات الطهي املباشرة والبوفيه 
احملضر خصوصا للشهر الفضيل، 
كما ميكن للزائرين التمتع بالشيشة 
مع املوسيقى الشرقية احلية. ويقدم 
مطعم »االتالنتيس« وجبات خاصة 
لالفطار تضم تشكيلة واسعة من 
االطباق واحللويات واملشروبات 
الرمضاني����ة. عالوة عل����ى ذلك، 
س����يجري الفندق سحبا على 30 
تذكرة مقدمة من خطوط »اير فرانس 
وكي ال ام« اجلوية، والترويج عن 
دعمه ملجموعة »الراي االعالمية« 

طوال شهر رمضان املبارك.

وتعطى »قاعة سلوى صباح 
االحمد« اهتماما خاصا ملتطلبات 
االنش����طة اخلاصة، حيث تتسع 
ل����� 750  الفاخرة  القاع����ة  ه����ذه 
ش����خصا في وقت واحد، كما انها 
توفر تشكيلة مختارة من قوائم 
املأكوالت املتنوعة لوجبات االفطار 
والس����حور بأسعار خاصة، وهي 
بالكامل لتلبية متطلبات  مجهزة 

املجموعات واملؤسسات.
وميكن لنزالء »فندق س����فير 
مارين����ا« االس����ترخاء والتمت����ع 
باقامته����م في االجنح����ة الفاخرة 
باس����عار مخفض����ة طوال ش����هر 
رمضان، واالس����تفادة من منطقة 
السباحة ومركز  السبا، وحوض 
اللياقة البدنية املتطور. وفضال عن 
ذلك، يوفر املوقع االستراتيجي الذي 
يتميز به الفندق لزائريه، العديد 
من املزايا االضافية مثل الوصول 
املباشر الى »مارينا مول« للتمتع 

بتجربة تسوق متميزة.
فنادق س����فير توفر لزائريها 
اجواء مثالية تتيح لهم االسترخاء 
ف����ي محيط خصوص����ي ومريح، 
اضافة الى التمتع باالقامة الفاخرة، 
واالطعمة واملش����روبات اللذيذة، 
وقضاء اجمل االوقات، وفقا الرقى 

معايير اخلدمة.

»البحري« يعلن 
عن أنشطته الشعبية 
لشهر رمضان المبارك

الثقافية  اللجنة  أعلنت 
النادي  ف���ي  واالجتماعية 
الرياض���ي عن  البح���ري 
الش���عبية  أنش���طتها 
والترفيهية التي ستقيمها 
خ���الل ش���هر رمض���ان 

املبارك.
الس���ر  أم���ني  وأش���ار 
اللجنة  الع���ام ورئي���س 
خالد الف���ودري ال�����ى ان 
اللجنة ستقيم خالل شهر 
املبارك مس���ابقة  رمضان 
ديني�������ة في إطار برامجها 
الثقافي�����ة، فيما ستقي�����م 
ف���ي إط������ار األنش���طة 
والترويحية  الترفيهي���ة 
مسابقة لأللعاب الشعبية 
على مستوى األعضاء ورواد 
الديوانية وستشتمل على 
الكوت،  ألع�����اب »الهاند، 
البلي���اردو،  ب���و س���تة، 
الدومينو«، ومن األنشطة 
اللجنة  الشعبية ستحيي 
العادة الشعبية الرمضانية 

القرقيعان.
وس���تصاح���ب ليل���ة 
القرقيع���ان التي س���تقام 
في منتصف شهر رمضان 
مس���ابقة األزياء الشعبية 
على مستوى أبناء األعضاء 
الختي���ار أكثره���ا جماال 
وارتباطا بالت���راث، فيما 
س���تقام مس���ابقة األكالت 
الرمضانية على  الشعبية 
مس���توى الكبار في اليوم 

التالي مباشرة.
ووجه الفودري الدعوة 
الن���ادي  ألعض���اء ورواد 
للمش���اركة في أنش���طة 
املبارك،  شه������ر رمضان 
مش���ي�����را الى ان اللجنة 
خصص���ت جوائ���ز قيمة 

للفائزين.


