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األمير تجوّل في أرجاء مجمع 360 وزار معرض السيارات الملكية
محم�د الم�رزوق: الم�ول يعك�س النم�و الس�ريع ال�ذي تش�هده الكوي�ت ف�ي مج�ال التطوي�ر العقاري

حتت رعاية وحضور صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مت صباح أمس افتتاح مجمع 
360 مبنطقة الزهراء. ووصل س�موه في متام الساعة العاشرة والنصف من صباح امس، حيث 
استقبل بكل حفاوة وترحيب من قبل كل من رئيس مجلس ادارة شركة متدين العقارية محمد 
جاس�م املرزوق ونائب الرئيس التنفيذي عبدالوهاب مرزوق املرزوق وأعضاء مجلس االدارة. 
وشهد االفتتاح سمو ولي العهد الشيخ نواف االحمد ورئيس مجلس االمة جاسم اخلرافي وكبار 
الش�يوخ ونائب رئيس احلرس الوطني الشيخ مشعل االحمد وس�مو رئيس مجلس الوزراء 

الش�يخ ناصر احملمد والنائب االول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ جابر املبارك 
وكبار املس�ؤولني بالدولة. هذا وتفضل سموه بالقيام بجولة في أرجاء املجمع كما قام سموه 
بزيارة معرض السيارات امللكية والذي يقيمه متحف السيارات التاريخية والقدمية والتقليدية. 

وقد غادر سموه مكان احلفل مبثل ما استقبل به من حفاوة وترحيب.
وتعليقا على تشريف صاحب السمو األمير للمول بزيارته، صرح رئيس مجلس اإلدارة والرئيس 
التنفيذي لشركة التمدين العقارية محمد جاسم املرزوق بقوله: »يشرفنا أن يقوم صاحب السمو 

األمير الش�يخ صباح األحمد بافتتاح املول رس�ميا تزامنا مع مرور 5 سنوات على تولي سموه 
مقاليد احلكم واحتفال الكويت بالذكرى اخلمسني لالس�تقالل والذكرى العشرين للتحرير«. 
وأضاف املرزوق في تصريح صحافي قائال: »يعكس مول 360 النمو السريع الذي تشهده الكويت 
في مجال التطوير العقاري وغيرها من املجاالت متاش�يا مع رؤية صاحب السمو األمير في ان 
تصبح الكويت مركزا ماليا واقتصاديا على مستوى املنطقة وفي جذب العديد من االستثمارات 

اخلارجية«. 

بحضور ولي العهد والخرافي وكبار الشيوخ والمحمد والوزراء

صاحب السمو وسمو ولي العهد والرئيس جاسم اخلرافي والشيخ جابر العبداهلل ومحمد جاسم املرزوق في جولة داخل املجمع

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مداعبا طفلة مشاركة ويبدو سمو ولي العهد ومحمد جاسم املرزوق

صاحب السمو األمير يطلع على سجل املجمعمحمد املرزوق ومشعل املرزوق وفؤاد مشاري في استقبال صاحب السمواستقبال بالورود لصاحب السمو

جولة داخل املجمع لصاحب السمو األمير وسمو ولي العهد ومحمد جاسم املرزوق

صاحب السمو افتتح رسمياً مول 360 تزامناً مع األعياد الوطنية
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 محمد املرزوق في استقبال صاحب السمو  صاحب السمو األمير مع فهد الهاجري والعنود الصباح وأبنائهما 

 الشيخ مشعل االحمد وسمو رئيس الوزراء والشيخ جابر املبارك وعلي الغامن 

Êمعرض السيارا Éصاحب السمو األمير وسمو ولي العهد وجاسم اخلرافي والشيخ جابر العبداهلل والشيخ فيصل السعود خالل زيار 

 صاحب السمو االمير يحيي مستقبليه لدì وصوله Åلى املجمع 

 صاحب السمو افتتح رسمياً مول 360 تزامناً مع األعياد الوطنية 

 صاحب السمو مصافحا مستقبليه 

 صاحب السمو يطلع على احدì سياراÊ املرسيدÓ التاريخية في معرض السياراÊ باملجمع 



محلياتالخميس  24  فبراير2011   20

الشيخ جابر املبارك والشيخ مشعل األحمد والشيخ جابر العبداهلل وسمو ولي العهد والرئيس جاسم اخلرافي والشيخ فيصل السعود وسمو رئيس الوزراء والشيخ أحمد احلمود وعلي الغامن خالل احلفلصاحب السمو وسمو ولي العهد خالل عزف السالم الوطني ويبدو السفير احمد فهد الفهد

صاحب السمو افتتح رسمياً مول 360 تزامناً مع األعياد الوطنية

محمد جاسم املرزوق مرحبا بالرئيس جاسم اخلرافي

صاحب السمو يطلع على ألبوم خاص باملجمع

جانب من األطفال املشاركني

سمو رئيس الوزراء وعلي الغامن في جولة داخل املعرض


