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.. ومتابعة لفقرات احلفل

.. وجولة بالقطار األطفال ميرحون في مرافق منتزه اخليران انطالق املشاركني في سباق الطوافات في »اخليران«

رسم وتلوين

جاسم يعقوب متحدثا إلى طفلة

الشخصيات الكرتونية شاركت األطفال فرحتهم بالعيد

زين الدين والضبيب والسبتي مع الفريق الفائز عدنان زين الدين يسلم كأس املركز األول لقائد الفريق الفائز

أعضاء الفريق الفائز مع أسرهم في لقطة تذكارية

حضور أسري

يوم مفتوح بمركز شباب الدعية
حتت رعاية وحضور نائب املدير العام لشؤون الشباب بالهيئة 
العامة للش���باب والرياضة وحضور مدي���ر ادارة املكتب الفني 
لقطاع الش���باب، ورؤساء مراكز الشباب وبعض املسؤولني في 
الهيئة أقام مركز شباب الدعية يوما مفتوحا لألعضاء وأسرهم 

وذلك ضمن األنشطة الصيفية إلدارة مراكز الشباب.
وتضمن اليوم املفتوح الكثير م���ن الفقرات املتنوعة والتي 
شملت أنش���طة رياضية وترفيهية ومسابقات وتقدمي اجلوائز 

والسحوبات وفقرات موسيقية وفنية.
وأشاد الكثير من أولياء األمور واألسر بأنشطة اليوم املفتوح 
ملا تضمنه من برامج أدخلت الفرحة في نفوس الكبار والصغار 
وطالب���وا بإقامة املزيد من مثل هذه األنش���طة احملببة جلميع 

األعمار.
وت����أت���ي ه�����ذه األن���ش���طة بهدف جعل مراكز الش���باب 
أماكن جاذبة ومناس���بة جلميع األعمار بحيث تتيح املش���اركة 
ل���كل أفراد األس���رة ومتكن من قضاء وقت الف���راغ في جو من 

املتعة والترفيه.

»المشروعات السياحية« تكّرم المشاركين 
في مسابقة الطوافات بمنتزه الخيران

أكد مدير عام منتزه اخليران عدنان زين الدين ان شركة املشروعات 
الس����ياحية حترص دائما على تطوير برامجها الترفيهية والترويحية 
والت����ي تقدمها لزوارها في مختلف مرافقها. وأش����ار زين الدين الى انه 
مت التنس����يق مع مصطفى الضبيب وحسن السبتي من اللجنة املنظمة 
للمس����ابقة على ان يقوم منتزه اخليران بتنظيم مسابقة للطوافات في 
احتفاالت العيد لزوار ونزالء املنتزه. وقال انه مت التجهيز للمس����ابقة 
واالستعدادات اخلاصة واالعالن عنها واشترك فيها 20 العبا ميثلون 5 
فرق. وقد انطلقت املسابقة في بحر منتزه اخليران وبحضور العائالت 
من نزالء املنتزه وفاز بكأس املركز األول فريق منتزه اخليران واملكون 
من نواف بوج����رة وعبدالعزيز الكندري وش����هاب اجلاراهلل وعجمان 
العجم����ان ومحمد اجلاراهلل فيما جاء فريق األبط����ال في املركز الثاني 
واملكون من محمد اخللف وساجني وخالد أحمد وأحمد طه. هذا، وقام زين 
الدين والضبيب والسبتي بتتويج الفائزين، وقد شاركت الشخصيات 
الكرتونية في فقرات احلفل والذي أقيم لألطفال، كما قدم أنور الشامي 

وفرقته فقرات منوعة في البرنامج الترفيهي والترويحي.


