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أجمل الورود في »مول 360« بعيد األم

جانب من احلضور

عرض الفرقة البرازيلية امتع احلضور

مدير التسويق الزميل فريد سلوم ورميون صوما أثناء احلفل

حضور اسرى في حفل ماكدونالدز بحديقة الروضة

أمل زهرة حتتفل بعيد ميالدها مع العائلة

فقرة لألطفال تعبيرا عن فرحتهم بيوم األسرة

خالد زهير وعادل شعبان ماجد سعدو يلقي قصيدة سماح صديق وماهر العجيمي

.. ومشاركة من االبناء بفقرات احلفل

مسابقات لالبناء واالمهات

لعب وترفيه

وردة لكل أم في أمسية ماريوت الكويت

مول 360 تزّين واحتفل بعيد األم

لميبس بالل
نظم����ت فن����ادق ج����ي دبليو 
ماريوت، كورت يارد وقاعة الراية 
أمس����ية خاصة لتكرمي الشركات 
واملؤسسات وذلك في القاعة الكبرى 
في الراية. وق����ام البنك التجاري 
الكويت����ي برعاية هذه األمس����ية 
اضافة الى شركة كوندور لتنظيم 
االنشطة، وشركة طيران االحتاد، 
كما حضر احلفل ممثلون عن كبرى 
الشركات واملؤسسات احمللية اضافة 
إلى أعضاء برنامج »بريفيرانس 
بالص«. متيزت األمسية بأجواء 
الرقي والفخامة التي احاطت بجميع 
االنش����طة، اضافة لوجود احدى 
أمهر عازفات البيانو التي متيزت 
بزيها الكالسيكي الذي امتد خلفها 
ملسافة 6 أمتار حيث عزفت على 
بيانو أصلي عريق يعود إلى القرن 
الثامن عشر ليستمتع احلضور 
مبقطوعات كالس����يكية ساحرة 

بجمالها.
كما ش����هدت األمسية عروضا 
موس����يقية لفرقة جاز برازيلية 
قادها جنم املوسيقى جو موراني.. 
ومت بع����د ذلك تكرمي الش����ركات 
واملؤسسات التي متيزت بدعمها 
وتفاعلها املس����تمرين مع فنادق 
ماريوت في الكويت، حيث مت تقدمي 
هدايا لهم من دروع كرستالية الى 
تذاكر سفر وليال فندقية مقدمة من 

احتفل مول 360 أحدث وأرقى مراكز التسوق في 
الكويت مبناس����بة عيد األم، وذلك من خالل تنظيم 
جناح لتلك املناسبة يقع في البهو الرئيسي للمول، 
حيث مت عرض تش����كيلة واسعة من الهدايا وباقات 
الزهور والورود التي صمم����ت خصيصا لالحتفال 

بهذه املناسبة.
ومت تصميم اجلناح من قبل Flower Story أحد أرقى 
محالت الزهور التي متتاز بتصاميمه الفريدة والتي 
عرضت باجلناح وتشمل باقات من الورود والزهور 
النادرة باإلضافة الى أنواع مختلفة من احللوى التي 
مت اعدادها لهذه املناس����بة من قب����ل محل احللويات 

»جوجوز كب كيك«.
وقالت كالوديا لوشينس����كا مديرة التسويق في 
مول 360 يسرنا املشاركة في احتفاالت عيد األم لنعبر 
من خاللها عن ش����عورنا بالتقدير واالمتنان جلميع 

األمهات. وتأتي هذه الفعالية ضمن سلسلة أنشطة 
متعددة يقوم بها املول خالل عام 2010 يتم من خاللها 
بالتواصل وتقدمي أفضل العروض واملنتجات لزوار 

املول لهذه املناسبات اخلاصة.
ويحرص مول 360 الى جعل جتربة التسوق جتربة 
راقية وترفيهية ممتعة، حيث يحتضن مزيجا فريدا 
يجمع بني العالمات التجارية الفاخرة الرائدة عامليا 
وتشكيلة من أجود املطاعم العاملية واملقاهي الراقية 
واملرافق الترفيهية املصممة وفق أرقى املعايير العاملية 

احلديثة ملراكز التسوق.
وميتاز مول 360 للباحثني عن االستمتاع بأجواء 
خالبة وهادئة مبنطقة احلدائق الداخلية املعلقة واألول 
من نوعها على مس����توى مراكز التسوق حيث تضم 
أكثر من 20 ألف نبتة محاطة بأحواض حتتوي على 

أسماك كوي.

املتميزة لبرنامج  عن االجنازات 
)بريفيران����س ب����الص( وتوجه 
بعدها بالشكر الى جميع احملالت 
والشركات التي بنت شراكة فعالة 
مع هذه االمسية وخاصة شركة 
ايكيا، مجموع����ة ازاديا، تاناغرا، 
اليوسفي، ومركز  عيسى حسني 
سلطان. والضفاء جو من التواصل 
وااللفة إلى أجواء ليلة االحتفال مت 
تقدمي وردة لكل أم لالحتفال بعيد 
األم، وفي نهاية احلفل اس����تمتع 
احلضور بقائمة طعام شهية ضمن 
تشكيلة االطباق العاملية ليستمتع 
احلضور بالعشاء في قاعة الراية 

على موسيقى اجلاز.

فنادق ماريوت حول العالم.
كما مت اجراء سحبني على جوائز 
قيمة قدمتها العديد من الشركات 
واملتاج����ر الراقية مث����ل تاناغرا، 
الطيران  لوفتهان����زا، مؤسس����ة 
الكويتية، سامس����وجن البابطني، 
عيسى حسني اليوسفي وأوالده، 
باناسونيك، نظارات كيفان، سنتر 
بوينت، عطور أراميس، شني جون، 
أمل العاملية، مراد يوسف بهبهاني، 
سامسونايت، الوطنية لالتصاالت، 
زين لالتص����االت، كواليتي نت، 

وشركة دار الطيب للعطور.
ومن جانبه مدير ادارة التسويق 
واملبيع����ات س����يف الدين محمد 

»المشروعات السياحية« أقامت مهرجان »القلب الطيب« في »العقيلة«

نظمت شركة املشروعات السياحية مبناسبة 
يوم األسرة مهرجان »القلب الطيب« في شاطئ 

العقيلة.
وبدأ املهرجان الساعة 2.30 عصرا مع فرقة 
شرف لألطفال ومت عمل مس���ابقات متنوعة 
ش���ارك فيها األطفال والعائ���الت وقدمت من 
خاللها لوحات استعراضية فنية، وبعد ذلك 
مت عمل اوبريت القلب الطيب وهو من تأليف 
الشاعر السوري ماجد سعدو بينما قام بأداء 
األغاني الفنانة س���ماح صديق والفنان بهاء 
داالتي والفنان ماهر العجيمي، وذلك مبشاركة 
فرقة موسى االسكندراني وعازف العود صالح 
صديق وقام بأداء استعراضات األوبريت فرقة 

شرف االستعراضية.
وقد ش���ارك رواد الش���اطئ من العائالت 
كبارا وصغارا في فقرات البرنامج الترفيهي 
والترويحي الذي أعدته إدارة شاطئ العقيلة، 
وقد قام خالد زهير معد ومنفذ البرامج بتوزيع 
اجلوائز والهدايا على املش���اركني في فقرات 
البرنامج، وقد القى املهرجان استحسان جميع 

الرواد رغم سوء األحوال اجلوية.

»ماكدونالدز« تحتفل بعيد األم
 في حديقة الروضة

ندى أبو نصر
احتفلت مطاعم ماكدونال���دز الكويت بعيد األم في جتمع عائلي 

ممتع ومميز في حديقة الروضة.
تخلل احلفل العديد من الفقرات الشائقة التي شارك فيها االمهات 
واالطفال من جميع االعمار وامضوا وقتا مس���ليا مليئا بالنشاطات 

الترفيهية املختلفة.
وجتمع االطف���ال بصحبة فريق النجوم م���ن ماكدونالدز حيث 
قاموا بتصميم بطاقات معايدة خاصة لهذه املناسبة وقدموا الزهور 
جلميع االمهات اللواتي تواجدن في احلفل تكرميا جلهودهن ودورهن 
احملوري في بناء مجتمع افضل وتخلل احلفل العديد من االنش���طة 
الرياضية املمتعة وااللعاب املس���لية لالطفال باالضافة الى عرض 
مسرحي طريف الى جانب زيارة خاصة من سفير ماكدونالدز للمرح 

رونالد ماكدونالدز.
وقال مدير ادرة التس���ويق في ماكدونالدز الكويت جورج خوام 
»تفخر مطاعم ماكدونالدز بقدرتها على خلق جو عائلي مميز يجمع 
بني االطفال والعائالت ويس���عدنا ان نولي اهمية خاصة لهذا اليوم 
في س���ياق التزامنا بدعم الترابط االجتماعي وتكرمي األم التي تعد 

 )انور الكندري(ماكدونالدز شاركت األمهات واألبناء فرحتهم بعيد األمالعماد االساسي لوحدة وترابط االسرة.

)سعود سالم(جورج عون وآمال ميخائيل وسيف الدين محمد مع فريق جي دبليو ماريوت في استقبال الضيوف


