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املعرس ووالده مع عدد من األهل واألصدقاء في لقطة للذكرى

.. ومباركة املعرس متوسطا األهل واألصدقاء في صورة تذكارية

صورة للذكرى باملناسبة السعيدةاملعرس د.عبدالعزيز الهاجري م.ناجي العبدالهادي يبارك

أفراح الهاجري والفايز
إبراهي���م  أق���ام عم���اد 
عبدالعزيز الهاجري احتفاال 
مبناس���بة زف���اف جنل���ه 
د.عبدالعزي���ز على كرمية 
يوس���ف الفاي���ز، وذلك في 
قاعة ابراهيم الناصر الهاجري 
لألف���راح بضاحية عبداهلل 
السالم. حضر احلفل جمع من 
الشخصيات ولفيف من األهل 
الذين  واألصدقاء واألقارب 
العائلتني  توافدوا لتهنئ���ة 
متمن���ني للعروس���ني دوام 
الس���عادة واألفراح، مبروك 

وبالرفاء والبنني.

»لذة العطاء« من »أبل بيز« لدعم بيت عبداهلل

العطاء«  حتت ش���عار »لذة 
وإميان���ا من���ا بدعم املش���اريع 
اخليرية، نظمت مجموعة مطاعم 
»أبل بيز« حملة تبرعات تهدف 
الى تقدمي املساعدة ومد يد العون 
الى »بيت عبداهلل« لرعاية األطفال 
وهو مش���روع جديد يهدف الى 
توفير عناية خاص���ة لألطفال 
املصابني باألمراض التي ال عالج 

لها.
وقد س���اعدت ه���ذه احلملة 
بجمع مبالغ شكلت دعما كبيرا 
لهذه املؤسسة اخليرية، كل ذلك 
بفضل كرم وسخاء زبائننا األعزاء 
الذين نود في هذه املناسبة التقدم 
بالشكر واالمتنان لهم للمشاركة 

في هذا العمل اإلنساني.

مارجريت الساير متحدثة إلى سلى النقيب

مجسم لبيت عبداهلل لرعاية األطفال

عطر غنامي من »املرشود«

مارجريت الساير وسلى النقيب وهشام زيدان

أطياب المسرة تشارك 
في معرض العطور بمشرف

15% خصم »أطياب المرشود« بمعرض العطور

أعرب مدير عام ش���ركة أطياب 
العام )ش���ركة  املس���رة ووكيلها 
قطوف للهداي���ا والكماليات( عن 
بالغ س���عادته بالس���معة الطيبة 
التي اكتس���بتها الشركة واإلقبال 
الشديد على منتجاتها التي تعتبر 
من أه���م وأجود أن���واع العطور 
املوجودة في س���وق الكويت، كما 
وجه الدعوة للجميع لزيارة جناح 
الشركة في ارض املعارض الدولية 
مبشرف � صالة رقم 6 لالطالع على 
اجود انواع دهن العود الكمبودي 
السوبر والسيوفي واملاليزي املتميز 
والبخور الكمبودي والبرمي وفي 
الوقت ذاته أشار مدير عام الشركة 
إلى نية الشركة افتتاح اكثر من 20 
فرعا في الكويت واململكة العربية 

السعودية.

اعلنت شركة اطياب املرشود 
للعطور عن تقدميها هدايا خاصة 
وخصومات كبرى لعمالئها خالل 
فترة مع����رض اخلريف للعطور 
واملستمر حتى 2 اجلاري واملقام 
بأرض املعارض مبشرف ومبشاركة 

اكثر من 100 شركة.
وم����ن جانبه، ق����ال مدير عام 
الشركة وليد املرشود ان الشركة 
ستقدم هدايا خاصة وخصومات 
مميزة خالل فترة املعرض تصل 
الى 15% كما ستقدم الشركة جوائز 

قيمة لعمالئها خالل املعرض.
وأوضح املرش����ود ان الشركة 
تسعى ألن تتواصل مع عمالئها في 
جميع احملافل وإلى تكوين قاعدة 
عمالء جديدة، كما انه يعد فرصة 
كبيرة للعمالء للتعرف على جميع 

املنتجات اجلديدة للشركة.


