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روال عيسى ترحب باحلضور )كرم دياب(جانب من احلضورد.كيان سعادت متحدثا للحضور

د.حسن سعادت وعائلته

صورة جماعية لفريق عمل »نظاراتي حسن« في كراون بالزا

»نظاراتي حسن« تحتفل بموظفيها
 في كراون بالزا

لميس بالل
أقامــت شــركة نـظاراتي حســن العشاء 
السنــوي ملوظــفي وعمـالء الشركة بحضور 
رئيــس مجلــس اإلدارة د.حســـــن سعادت 
وجنلـه املـدير التنفيذي د.كيــان ســـعـادت 
ومـدير التسـويق روال عيسى وذلك في فندق 
كراون بالزا بحضــور صحــافي وإعــالمي 

غفــير.
تخلل احلفل كلمة للمدير التنفيذي كيان 
حسن سعادت شكر فيها احلضور ورحب بهم 
في العشاء السنوي والذي ينقلهم من العمل 
املألوف للحياة االجتماعية وتبادل أطراف 
احلديث مؤكدا ان ما مييز هذه املناسبة وجود 

عائالت املوظفني مما يــزيـد إطــار عائلـــة 
شــركة نظاراتي حسن لتتسع اليــوم باإلضافة 
لـوجــود عمـالئـنـــا والصحافيني والــذين 
انضمــوا لعائلتنا اليوم، كما رحب بوجود 

موظفني يعتبرون من املؤسسني.
وأضـاف قائـال: »أمتنى في ختام كلمتي 
ان نخرج عن املألوف في حفلنا الســـنوي 
لنبتعد عن جو العمل وننتقل للجو العائلي 

اجلميل«.
ثم رحبت مديـرة التسويق روال عيسى 
باحلضـور والتي أكـدت انها لن تتكلم لتفسح 
املجال للموسيقى ألن تفرح املوظفني وجتعل 

سهرتهم أجمل.

نوال اخلضيري أزهار السيف فتوح احلساوي

اللوغاني والصالل واحلساوي والعويش والسيف يفتتحون املعرض الشامل

المعرض الشامل »إبداعاتنا 3«  
في مدرسة قيس ابن أبي العاص

حتت رعاية الوكيل املساعد للتعليم العام منى 
اللوغاني أقام التوجيه الفني للدراســــات العملية 
مبنطقة حولي التعليمية املعرض الشامل للدراسات 
العملية حتت عنوان »إبداعاتنا 3« مبدرســــة قيس 
ابن أبي العاص املتوســــطة بنني، حضره مدير عام 
منطقة حولي التعليمية واملوجهة العامة للدراسات 
العملية فتوح احلساوي ومديرة الشؤون التعليمية 
نوال اخلضيري والعميد إحسان العويش والعميد 
محمد الصبر والتواجيه الفنية للدراسات العملية 

باملناطق املختلفة.
وقد ذكرت املوجهة األولى للدراســــات العملية 
باملنطقة أزهار الســــيف ان املعرض ســــلط الضوء 
على جوانب اإلبداع لدى الطالب من خالل التمارين 
املنفذة وكيفية تطوير الوسائل التعليمية حيث مت 
عرض املشاريع التطويرية لوزارة التربية واخلاصة 
بخطة املناهج اجلديدة ملجاالت الديكور والكهرباء 
وااللكترونيات والتوعية املرورية ومدى االستفادة 

منها لتحقيق أهداف مواد الدراسات العملية.

منى اللوغاني تتسلم درعا تكرميية

2010 FIFA أبواب« احتفلت بعامها السادس»ماكدونالدز« تعلن الفائزين برحلة كأس العالم«

فــــي اجــــواء مميزة ووســــط 
حضور كبير من اوساط اعالمية 
ابواب  واقتصادية،احتفلت مجلة 
املجلة الشبابية االولى في الكويت 
مبرور ستة اعوام على صدورها.

وأعرب املدير العام نائب رئيس 
التحريــــر عزام بــــدر العميم عن 
ســــعادته بهذه املناسبة ودخول 
املجلــــة عامهــــا الســــابع، حيث 
حافظت املجلة على مكانتها بني 
الشــــبابية من خالل  االوســــاط 
تبنيها لقضاياهم، واطروحاتهم 

املختلفة.
وبدوره قال مدير التحرير علي 
العوضي ان احد اسرار تفوق مجلة 
ابواب هو العالقــــة املتميزة التي 
جتمع العاملني في املجلة وكذلك 
احملررون والروح الشبابية املتجددة 
واضاف ان استمرارية املجلة تأتي 
من خالل قدرتها على التفاعل مع 

القطاعات الشبابية املختلفة.
 Signature اما املدير العام لشركة

في الكويت من خالل متيزها في 
الشبابية املختلفة  القضايا  طرح 
وتنوعها في مواضيعها وفي ابوابها 
املختلفة: الطالبية والثقافية والفنية 

والرياضية.

يذكر ان مجلة ابواب قد انطلقت 
منذ ابريل من عــــام 2004 حاملة 
شعار »بأقالم شابة.. لعقول شابة«، 
واستطاعت خالل هذه السنوات 
الشبابية االولى  ان تكون املجلة 

اكدت  Media ليلى حمــــدان فقد 
بدورها علــــى دور املجلة الرائد 
في الكويت وانها اصبحت محط 
انظار الكثيرين، متمنية للمجلة 

دوام النجاح.

لميس بالل
فــــي اطــــار ســــعيها حلضور 
تصفيــــات كأس العالم FIFA مع 
عمالئها اجرت ماكدونالدز الكويت 
الســــحب على  الكورنيش  ـ فرع 
الفائزين بجائزة السفر  اســــماء 
الى جوهانسبرغ – جنوب افريقيا 
حلضور املباراة النهائية من كأس 
العالم FIFA 2010 بحضور فريق 
عمل ماكدونالدز ومندوب وزارة 
التجارة والصناعــــة عبدالعزيز 
أشــــكناني وكانــــت ماكدونالدز 
اطلقــــت حملة اعالميــــة ضخمة 
بداية ابريل شملت رحالت شاملة 
النهائية من  املبــــاراة  حلضــــور 
كأس العالــــم FIFA وتتضمن كل 
جائزة من جوائــــز احلملة تذاكر 
الكويت – جوهانسبرغ  الطيران 
– الكويت، مــــع اقامة ملدة 3 ليال 
من 9-12 يوليــــو، باالضافة الى 
تذكرة درجة اولى حلضور املباراة 
النهائية يــــوم 11 يوليو. وتعليقا 
علــــى احلملة قال مدير تســــويق 
»ماكدونالدز« جورج خوام جتسد 
من خالل هذه احلملة التي تندرج 
في اطار رعايتنا الرسمية لكأس 
العالم FIFA  التزامنا مبشــــاركة 
مــــع املجتمع  الرياضي  احلماس 
فــــي ظل هذا  الكويتي خصوصا 
احلدث العاملي الذي يجذب ماليني 
املشجعني حول العالم، وتقدم هذه 
احلملة رحالت مدفوعة التكاليف 
حلضور اكثر مباريات كأس العالم 
ترقبا. وتعتبر هذه احلملة رديفا 
آخر للنجــــاح الباهر الذي حققته 
حملة برنامج ماكدونالدز ملرافقة 
الالعبني في الكويت الشهر املاضي، 
والتي اسفرت عن فوز ستة اطفال 

مع احد اولياء امورهم برحلة ايضا 
للذهاب لكأس العالم ومرافقة احد 
ابطال كرة القدم يدا بيد الى ارض 
امللعب. وأضــــاف خوام، نحرص 
في ماكدونالدز على استغالل اهم 
االحداث الرياضية العاملية لتشجيع 
افراد املجتمــــع احمللي على اتباع 
اســــلوب حياة نشيط، ونرى في 
كأس العالم حدثا ملهما يساعدنا 
الهدف وخالل عملية  في حتقيق 
السحب التي اقيمت اعلن عن خمسة 
اسماء فازت بالرحلة وهم: حسن 
حمد عويد العنيزي، عهود جميل 
ناصر العازمي، خالد جابر محمد 
الهاجري، فــــراس العيدان واحمد 
رامي محمد فريد باالضافة لثالثة 
اســــماء احتياطية. تلت السحب 
مسابقات وجوائز مقدمة للحضور 

على انغام املوسيقى واملنافسة.

متابعة من احلضور

ليلى حمدان وعزام العميم وعلي العوضي اثناء احلفل

زياد مجذوب ووليد كنفاني ومازن

عمر احلوطياحمد العجوز ورامي

اعالن اسم الفائز

ليلى حمدان

 )سعود سالم(مندوب »التجارة« عبدالعزيز اشكناني يشرف على عملية السحب بحضور بيير شلهوب


