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أبراج الكويت أحد أهم املعالم السياحية في الديرة إقبال كبير من الزوار على الكرة الكاشفة

وجبة مجانية خفيفة لزوار الكرة الكاشفة

الشخصيات الكرتونية تشارك األطفال فرحتهم منظر عام حلديقة النافورة

فائزة تتسلم جائزتهاسارة اجلميعة وهدية لطفل مشارك 

مصطفى النجار مع أعضاء فرقة فانتسي شو للشخصيات

أسرة مشاركة الفنان اياد

جاسم الشميس

.. والفنان حسام جمال

.. وأسرة مصرية أسرة من السعودية تستمتع بخدمات األبراج

تستقبل زوارها منذ الصباح حتى المساء خالل أيام العيد

فرقة فانتسي أشاعت جوًا من الفرح بين روادها

السنعوسي: خدمات مميزة ووجبة مجانية
 لزوار الكرة الكاشفة في األبراج

الشميس: برنامج العيد مميز في حديقة النافورة
اشاعت فرقة فانتسي شو ومقدم البرامج مصطفى النجار الفرح 
والسرور في نفوس زوار حديقة النافورة احد مرافق شركة املشروعات 

السياحية.
من جانبه اكد مدير ادارة احلدائق وصالة التزلج بشركة املشروعات 
السياحية جاسم الشميس ان ادارة احلدائق اعدت برنامجا ترويحيا 
وترفيهيا ممي���زا في حديقة النافورة وقد اس���تقبلت الزوار الذين 

شاركوا في فقرات البرنامج كبارا وصغارا.
هذا وقد قام مقدم البرامج مصطفى النجار بتقدمي فقرات البرنامج 
الذي تخللته الفقرات الترفيهية للشخصيات بارني وتوي ستوري 
وسكوبي دو وتوم وجيري وفقرات الساحر كما شارك الفنان حسام 
جمال والفنان اياد في فقرات االحتفال، كما قدمت اجلوائز والهدايا 
القيمة للمشاركني في فقرات البرنامج وللحضور ولفت الشميس الى 
ان عروض فانتسي شو تشهد اقباال كبيرا من زوار حديقة النافورة 

وان قيمة الدخول دينار واحد فقط.

قال نائب العضو املنتدب 
للشؤون السياحية بشركة 
السياحية  املش���روعات 
ان  مش���اري السنعوسي 
العدي���د م���ن املواطنني 
يحرص���ون  واملقيم���ني 
على زيارة أبراج الكويت 
طوال العام وخصوصا في 
األعياد والعطالت الرسمية، 
مضيفا انها تش���هد اقباال 
كبيرا من االخوة املقيمني 
ملا لألبراج من شهرة عربية 
وعاملية، الفتا الى ان أبراج 
الكويت استقبلت زوارها 

منذ الصباح، حيث يقبل الزوار من مختلف اجلنس���يات التي 
تقيم في الكويت على زيارة الكرة الكاشفة لالستمتاع مبنظر 
مدينة الكويت من أعالي السحاب، وأشار الى ان األبراج تقدم 
اخلدمات املمي���زة لزوارها وتقدم وجبة خفيفة مجانية لزوار 
الكرة الكاش���فة كما تقدم أشهى وأطيب البوفيهات على الغداء 

والعشاء.
كما يستقبل قسم الطلبات اخلارجية العديد من االتصاالت 
ملبيا طلبات املواطنني واملقيمني في هذا اخلصوص، وأش���ار 
الى ان فرحة العيد ارتس���مت على وجوه زوار أبراج الكويت 

طوال العام.

مشاري السنعوسي


