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الكات���ب الصحافي 16 يعتذر 
وأمني صندوق جمعية املعلمني 
الزميل جمال السويفان عن عدم 
استقبال رواد ديوانيته مبناسبة 
ان  بدء اإلجازة الصيفية على 
يعاود استقبالهم مطلع أكتوبر 

املقبل.

السويفان يعتذر لرواد ديوانيته
رزق الزميل س���مير 
مبول���وده  بوس���ع��د 
األول حم�����زة، وتلقى 
التهنئ���ة واملباركة من 
األه���ل واالصدقاء، ألف 
مب���روك ويتربى بعزك 

يا بوحمزة.

ألف مبروك يا بوحمزة

مهرجان صيف 2010 بـ »كويت كونتيننتال« غير

قامت ادارة فندق كويت كونتيننتال وانطالقا من 
اهتمامها بتقدمي أرقى اخلدمات لنزالئها وتشجيعا 
للس���ياحة وخاصة لرعايا دول اخلليج العربي 
الش���قيقة الس���عودية والبحرين بتقدمي عرض 
مميزلصيف هذا العام والذي يش���مل العديد من 
اخلدمات املجانية مثل افطار وغداء بوفيه مفتوح 
وهدايا تذكارية ومواصالت من وإلى املطار واألسواق 

واستخدام مجاني للتلفون النقال.
وصرح كمال الدين حسني املدير العام لشركة 
فندق كويت كونتيننتال انه بالتعاون مع مدينة 
األلعاب املائي���ة )االكوابارك( واملدينة الترفيهية 

يس���تطيع نزالء الفندق التمتع بجميع االلعاب 
مجان���ا وذلك باالضافة الى متت���ع نزالء الفندق 
باالس���تخدام املجاني حلمام الس���باحة والنادي 
الصح���ي ومركز رجال األعم���ال بالفندق كما مت 
االتفاق مع أشهر احملالت واملاركات العاملية مثل 
شركة عيسى حسني اليوسفي وقرطبة لألثاث وأوالد 
عباس الهزمي واملال لتأجير السيارات وشركة أجمل 
للعطور وصالون المود انترناشيونال للسيدات 
وصالون كونتيننتال للرجال وش���ركة االجارة 
لتأجير الس���يارات بتق���دمي خصومات وخدمات 

مجانية لنزالء الفندق الكرام.

كمال الدين حسني ومحمد خورشيد أثناء توقيع االتفاقية مع »األكوابارك«

.. ومصافحا أحمد الزامل من »اإلجارة«

»مول 360« يضيف المزيد
من األجواء الخالبة لحدائقه المعلقة

أعل���ن مول 360 عن إضافة املزيد من األج���واء اخلالبة حلدائقه 
املعلقة م���ن خالل عزف حي على آلة الساكس���وفون أيام اخلميس 
واجلمعة والسبت وذلك خالل شهري يونيو ويوليو بدءا من الساعة 

السابعة مساء.
وبهذه املناس���بة، قالت مديرة التس���ويق في مول 360 كالوديا 
لوبوشينسكا »تعد حدائق مول 360 املعلقة املكان األمثل لالسترخاء 
بعد جتربة تسوق فريدة مينحها املول لزواره، لذا فقد أضفنا نغمات 
موسيقى الساكسفون احلية لعزف أجمل أحلان اجلاز لتعزيز أجواء 

املتعة واالستجمام«.
وتوف���ر احلدائ���ق املعلقة ف���ي م���ول 360 أجواء تع���زز صلة 
اإلنس���ان بالطبيعة، صلة غالبا ما نفتقدها ف���ي حياتنا العصرية 
بنمطها الس���ريع، والث���راء تلك التجرب���ة اجلمالي���ة والطبيعية 
فبوس���ع الزائرين االس���تمتاع بتناول أطيب املأكوالت في أحضان 
احلدائ���ق املعلقة من خالل أش���هر املطاعم واملقاه���ي العاملية مثل

Lenotre, Lorenzo, Live With Cocao, The Meat Company,
Caribou Coffee, Coffee Republic, open flame kitchen B+F.

أجواء خالبة من حدائق »360« املعلقة


