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مدير عام »كويت كونتيننتال« متوسطا الفنانني الضيوف .. وطفلة تسلمت هديتها من »معجزة الشفاء« الشخصيات الكارتونية أمتعت احلضور

قطع كيكة احلفل

أطفال »إنفنتي« في مول 360 يتابعون فقرات احلفل

هدية من معجزة الشفاء ألحد املشاركني في املسابقات بسام البارود أثناء توزيع الهدايا

كمال حسني يسلم الفنان أمين بهنس درعا تذكارية

»كونتيننتال« يكّرم أبطال باب الحارة »معجزة الشفاء« شاركت أطفال »إنفنتي« فرحتهم في مول 360

ضمن اهتماماتها االجتماعية باألطفال، 
وبناء على رغبة الكثيرين شاركت شركة 
عسل معجزة الشفاء – الشركة الرائدة 
في صناعة املواد الغذائية في الكويت 
واخلليج العرب���ي – االطفال في حفل 
مميز مبركز إنفنتي مبول 360 مت خالله 
توزيع الهدايا على أطفال احلفل وتخلل 
اليوم الترفيهي حفالت منوعة للصغار 
والكبار اتسمت بالطابع املبهج الذي أدخل 
السرور على جميع احلضور، وجعلهم 
الوافر ملعجزة الشفاء  يقدمون الشكر 
على هذا النشاط املميز وان يتكرر في 

املستقبل. 
كما تضمن الي���وم الترفيهي اقامة 
العديد من املسابقات الشائقة من تقدمي 
فرقة الس���نافر بقيادة بس���ام البارود 

التي استحوذت على اهتمام احلضور 
وجذبتهم ملتابعتها بشغف، وكان باحلفل 
الكارتونية والتي سعت  الشخصيات 
الدخ���ال البهجة على قل���وب الصغار 
للترويح عنهم وإشباع رغباتهم وتنمية 
مواهبه���م الثقافية والفنية والرياضة 
من كال اجلنس���ن من خالل العديد من 

األنشطة واأللعاب واملسابقات.
وقد رحب���ت ادارة العالقات العامة 
مبركز إنفنتي بهذه املشاركة املميزة من 
قبل شركة عسل معجزة الشفاء التي 
س���اهمت في ادخال البهجة والسرور 
على قلوب جميع األطفال، معربة عن 
أملها ان ينال هذا احلفل اعجاب اجلميع 
بعد النجاح املميز الذي شهده هذا اليوم 

املفتوح.

الفندق على تلك البادرة الطيبة 
وحسن االستقبال.

نهاية احلف���ل مت تقطيع كيكة 
احلفل، كما شكر الفنانون ادارة 

إدارة فندق كويت  أقام���ت 
كونتيننتال حف���ل غداء على 
ش���رف أبطال مسلس���ل باب 
احلارة الفنانن الذين يقيمون 
بالفندق حلضور أنشطة معرض 
أقيم  الذي  املنتجات السورية 
بأرض املعارض مبشرف خالل 
الفت���رة من 26 أكتوبر حتى 6 
نوفمبر اجلاري، حيث قام كمال 
حسن مدير الفندق بتقدمي دروعا 
تذكارية لكل م���ن الفنان علي 
كرمي والفنان هيثم جبر، والفنان 
أمين بهنس والفنان عادل علي 
واحلاج محمود املصري مدير 
عام ش���ركة املص���ري لتنظم 
املعارض، تقديرا لهم ملا قدموه 
للدراما السورية والعربية، وفي 


