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تستقبل روادها من الـ 11 صباحًا حتى الـ 11 مساء ويوم االثنين للنساء فقط

النصف: هدايا من »المشروعات« لزوار المدينة الترفيهية
أجهزة كهربائية منها تلفزيونات و»دي ڤي دي« وعيادي نقدية

قدمت شركة املشروعات السياحية لزوار املدينة الترفيهية خالل 
احتفاالت عيد االضحى املبارك العديد من الهدايا واجلوائز.

بدوره، صرح مدير ادارة العمليات واالنشطة في املدينة الترفيهية 
انور النصف بأن شركة املشروعات السياحية رصدت العديد من اجلوائز 
املختلفة والتي تضمنت اجهزة كهربائية منها تلفزيونات واجهزة دي 
ڤي دي وكذلك عيادي نقدية والعديد من اجلوائز االخرى لزوار املدينة 
الترفيهية وذلك من خالل البرنامج التلفزيوني املنوع نادي االبطال 
الذي يبث عبر تلفزيون الراي من الساعة الثالثة حتى الرابعة عصرا، 

كما بني النصف ان املدينة الترفيهية تستقبل زوارها خالل ايام العيد 
من الس���اعة احلادية عشرة صباحا حتى احلادية عشرة مساء، علما 

ان يوم االثنني من كل اسبوع مخصص للنساء فقط.
وقال النصف: ش���ارك في فقرات البرنامج العديد من االطفال من 
داخل قبة الفضاء وهي احد مواق���ع املدينة الترفيهية املغلقة والتي 
حتتوي على العديد من االلعاب املثيرة والش���يقة التي سيتمتع بها 
الكبار والصغار.ومتنى النصف ان يس���تمتع رواد املدينة الترفيهية 

بعيد االضحى املبارك.
أنور النصف

يعقوب الدعيج مع فريق العمل

يعقوب الدعيج مع براك الضبيب وخالد عبداحلميد

جوائز نقدية وعيادي من الترفيهية لزوارها الزميل خالد فوزي وسفير املعاقني الشاعر عبدالكرمي العنزي

هدايا من »املشروعات« .. وفرحة باجلائزة زوار »الترفيهية« ووناسة بالعيد

حديقة الحيوان استقبلت الزّوار وأمتعت األطفال
استقبلت حديقة الحيوان 
زوارها يوم العيد، حيث استمتع 
الحض���ور من مختلف االعمار 
برؤي���ة الحيوانات ومتابعتها 
في االقفاص خصوصا االطفال 
الذين استأنسوا بما شاهدوه 
الغ���زالن والطيور  انواع  من 
الزرافة والسلحفاة  وشاهدوا 
والقرود والبط واالوز، اضافة 
الى ركوبهم القطار وتجولهم في 
الحديقة، واستمتعوا  ساحات 
بالمناظ���ر الجميلة مع ترافق 
هطول االمطار عليهم مما اضفى 
طابعا خاصا للزيارة، وظهرت 
القائمين على  واضحة جهود 
الحديق���ة من حي���ث التنظيم 
والنظاف���ة ومراقبة االقفاص 

وارشاد الزوار.

جولة بالقطار في أرجاء حديقة احليوان

 متابعة من الزوار رغم األمطار  .. وطفلة أمام الغزالن
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