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 حتت رعايـــة «زين» 
الكويت احتفلت شـــركة 
املشـــروعات السياحية 
بفرحـــة العيد في جميع 
مرافقهـــا، وقد أشـــاعت 
فرقة فانتسي شو ومقدم 
البرامج مصطفى النجار 
الفرح والسرور في نفوس 
النافورة  زوار حديقـــة 
احد مرافق «املشروعات 

السياحية».
أكد مدير    من جانبه، 
ادارة احلدائـــق وصالة 
التزلج بشركة املشروعات 

السياحية جاسم الشـــميس ان البرنامج 
الترفيهي والترويحي املميز والذي أعدته 
حديقة النافورة في هذا العام باملشـــاركة 
مع فرقة فانتســـي شو هو برنامج منوع 
يســـتمتع به اجلميع من مختلف االعمار 
حرصا منا على رسم البهجة والفرحة على 

وجوه اجلميع.
  وقد قام مقدم البرامج 
النجار بتقدمي  مصطفى 
الذي  البرنامج  فقـــرات 
تخللته فقرات ترفيهية 
الكارتونية  للشخصيات 
بارني وتوي ســـتوري 
وسكوبي دو وتوم وجيري 
وفقرة الساحر، كما شارك 
العديد من الفرق والفنانني 
البرنامج  فـــي فقـــرات 
املختلفة، وقدمت اجلوائز 
والهدايا للمشاركني من 

احلضور.
  هذا وتستمر فقرات وعروض فانتسي 
شو التي تشهد إقباال كبيرا من زوار حديقة 
النافورة حتى يوم اجلمعة رابع أيام العيد، 
وان رســـم الدخول دينار ونصف الدينار 
يشمل وجبة خفيفة من كافتيريا حديقة 

النافورة. 

 مسابقة ترفيهية للشباب

 سارة اجلمعة تقدم جائزة إلحدى املشاركات

 مصطفى النجار يقدم إحدى الفقرات مبشاركة الشخصيات

 النجار متوسطا فريق عمل فانتسي شو

 فرحة كبيرة عاشها األطفال املشاركون في أنشطة حديقة النافورة خالل العيد

 الزميلة رمي الوقيان وسارة اجلمعة في حديقة النافورة إحدى األسر وفرحة بجوائز احلديقة

 جاسم الشميس

 «السراج المنير» بالجهراء ـ بنين ـ نظم رحلة ترفيهية لمنتسبيه
 اقام مركز السراج املنير باجلهراءـ  بننيـ  رحلة 
ترفيهية ثقافية حلديقـــة احليوان حضرها ٤٤ 
طالبا وجاءت هذه الرحلة ضمن جدول البرامج 
واالنشـــطة املعد من قبل املركز، لتكون مبثابة 
اجلانب العملي والتثقيفي للمناهج التي تهدف 
الى التعريف مبعالم الكويت، الســـيما االماكن 
التي تضـــع اجلانب العلمي بني يـــدي الطالب، 

حيث مت شـــرح النواع احليوانات املوجودة في 
احلديقة، وكيفية معيشـــتها واملواطن االصلية 
لهذه احليوانـــات التي رمبا تكون ضمن مناهج 

وزارة التربية بصورة نظرية.
  وصرح مشـــرف مركز اجلهـــراء بنني محمد 
انغيمش الشمري بأن مثل هذه الرحالت حتقق 
عدة اهداف منها الهدف الثقافي والتعليمي لطلبة 

املرحلة االبتدائية، الفتا الى ان الرحلة متيزت بجو 
مـــن املتعة واملرح واملعرفة عن عالم احليوانات 
وتوفر فرصة املعرفة والتثقيف النواع الكائنات 
احلية التي رمبا ال يصادف وجودها في حياتنا، 
وان وجدت في البيئات املختلفة عن البيئة التي 
نعيش فيها باالضافة الى متيز ابنائنا اثناء الرحلة 

بالنظام واملظهر اجليد. 

 «فانتسي شو» أشاعت الفرحة
  في حديقة النافورة برعاية «زين» الكويت


