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فهد املسعود يسلم الفائز بدر العرادة مفتاح السيارة

لقطة تذكارية جليداء الشناوي مع أسرة كراون بالزا

جيداء الشناوي تقطع كيكة احلفل

 .. وعبدالرحمن تخرج
في األكاديمية الباكستانية

ت��خ����رج عب���دالرحم���ن 
عبدالوه���اب املعال في روضة 
االكادميية الباكستانية بتفوق، 
وتلق���ى التهاني واملباركة من 
األهل واألصدقاء الذين متنوا 
له مس���تقبال حافال بالعطاء 

والنجاج.
ألف مبروك يا حمني.

 بدر تفوق
في فجر الصباح

احتف���ل عبدالوه���اب املعال 
وعائلته بنج���اح ابنهم بدر في 
الصف الثالث االبتدائي في مدرسة 
فجر الصباح ووعد بدر والديه 
باستمرار املثابرة والتفوق ليحقق 

طموحاته وآمال والديه.
أل���ف م�ب���روك وع��ق��ب���ال 

اجلامعة.

اليسار احتفلت بتفوقها 
في الروضة

 العنود تخرجت
في األميركية الدولية

شارك األهل واألصدقاء اليسار 
محمد ماهر فرحتها بتخرجها في 
روضة االكادميية الباكس���تانية 
الى املرحلة االبتدائية  وانتقالها 
الهدايا باملناس���بة  له���ا  وقدموا 
السعيدة متمنني لها دوام النجاح 

والتفوق. ألف مبروك

العنود نواف مفرح  تخرجت 
الش����راكي في املدرسة االميركية 
املناسبة  الدولية من KG2 وبهذه 
احتفل األهل بتخرجها وبارك لها 
اخوانها )حصة وهبة ومحمد ودانة( 

ألف مبروك وعقبال اجلامعة.

العرادة فاز بسيارة »المشروعات السياحية«

أسدل الس���تار على العروض واخلصومات 
التي قدمتها شركة املشروعات السياحية جلمهور 
وزوار جناح الشركة مبعرض السفر العاملي 2010 
والذي أقيم بأرض املعارض مبشرف، واستمرت 
عروض وخصومات الش���ركة حتى 3 اجلاري 
مبركز املعلومات، وقد أجري السحب اخلميس 
املاضي على الكوبونات املمنوحة جلمهور وزوار 
الشركة والتي قدمت بناء على املبيعات من خالل 
املعرض والفترة املمتدة مبركز املعلومات، وذلك 
بحضور فهد املس���عود رئيس قسم التسويق 
بشركة املش���روعات السياحية، وجاسم صالح 
الهاجري ممثل وزارة التجارة، وفريق العمل بإدارة 
العالقات العامة والتسويق بالشركة وموظفي 
مركز املعلومات التابع للشركة ولفيف من جمهور 

ورواد مرافق الشركة.
هذا وقد رصدت ادارة ش���ركة املش���روعات 
الس���ياحية العديد من اجلوائز والهدايا والتي 
متثلت في اجلائزة األولى وهي عبارة عن سيارة 
»دودج تش���ارجر« موديل 2009، وفاز بها بدر 
ناصر العرادة، واجلائزة الثانية وهي فيال مبنتزه 
اخليران السياحي لقضاء ليلتني وفاز بها احمد 
احمد نوار، باالضافة الى اجلائزة الثالثة وهي 
أيضا قضاء ليلتني بفيال في منتزه اخليران وفاز 
بها إسالم حماد فؤاد، واجلائزة الرابعة تذكرتا 
س���فر مع قضاء ليلتني في شرم الشيخ وفازت 
بها دانة عم���اد الدين ومن اجلائزة ال� 5 وحتى 
ال� 7 وهي عبارة عن اشتراك عائلي في األندية 
البحرية وفاز بها أشرف السيد أبواملجد وياسر 
حسن محمد حسني، والشيماء محمد فؤاد محمد، 
أما اجلائزة الثامنة فكانت عبارة عن تذكرتي سفر 
)كويت – دبي – كويت( مع اقامة ليلتني وفاز بها 
عبدالعظيم العلي، ومن اجلائزة 9 حتى 12 كانت 

عبارة عن عدد 4 تلفزيونات LG 42 بوصة بالزما 
مع اس���تاند حائط وفاز بها كل من سمر عادل 
عبدالعظيم، مصباح الدين نصار، عادل عرفات 

اسماعيل، وعماد صالح عيسى العتيبي.
أما اجلائزتان ال� 13 و14 فهما عبارة عن تليفون 
)بالك بيري(، وفاز بهما منال محمد أنور علي، 

وعبدالعزيز سلمان مجبل.
واجلائزتان 15 و16 فكانتا عبارة عن جهاز »بالي 
ستيش���ن 3« وفاز بهما كل من باسم عبدالكرمي 
راش���د، ومحمد فكري عودة، أما اجلوائز من 17 
حتى 21 فكانت عبارة عن »الب توب ايس���ر«، 
وفاز بهما كل من موريس حليم تادرس مرجان، 
وعصام عزت ابراهيم، وحور هشام الشرقاوي، 

ومنال محمد سالمة مدكور، ونهاد جننكه.
وقام املسعود بتس���ليم مفتاح السيارة الى 
الفائز باجلائزة األولى لصاحب الكوبون الفائز 
والذي كان نظير حجز شاليه مبنتزه اخليران، 

في السحب الذي أقيم مبركز املعلومات.
ومن جهته قال املس���عود ان أيام املش���اركة 
باملعرض واأليام املمتدة مبركز املعلومات حتى 
الثالث من يونيو 2010 قد شهدت إقباال جماهيريا 
مميزا ساهم فيه بشكل مباشر اخلصومات املميزة 
التي قدمتها شركة املشروعات السياحية والتي 
وصلت الى 50% على اشتراكات وتذاكر دخول 
مرافق الشركة باالضافة الى تضافر جهود ادارات 

الشركة بشكل عام وتعاونها املستمر.
وأكد املس���عود على ان ش���ركة املشروعات 
الس���ياحية حت���رص دائما على اب���راز أهدافها 
السياحية والترفيهية والترويحية واالجتماعية 
من خالل التواصل والتفاعل مع جمهورها في كل 
أرجاء الكويت ورسم البسمة على وجه املواطن 

واملقيم.

»كراون بالزا« و»هوليدي إن« يوّدعان جيداء الشناوي

في حلظات اتس����مت باملشاعر الرقيقة والكلمات 
الصادق����ة، ودع أصحاب القلم الرفي����ع مديرة ادارة 
التسويق والعالقات العامة بفندق كراون بالزا الكويت 
وهوليدي إن الساملية جيداء الشناوي الى جانب توليها 

نفس املنصب للشركة العربية الوطنية للمطاعم.
اتسمت جيداء طوال عملها بالقسم بالنزاهة وحسن 
األخالق وعملت على ترسيخ وتوطيد العالقات مع أهل 
الصحافة والقلم الرفيع، الى جانب االبتكار، واالبداع 
والتطوير الذي دام فوق 5 سنوات منذ تعيينها في ادارة 
التسويق، والتي بدأتها كمديرة للتسويق والعالقات 
العامة لكل من فندق كراون بالزا وهوليدي إن الكويت 
والشركة العربية للمطاعم الى ان مت ترقيتها لتدير 

ادارة القسم في كل منهما في عام 2008.
جيداء الش����ناوي مس����يرة جناح وق����دوة للجد 
واالجتهاد، استطاعت بشخصيتها القيادية وذكائها في 
القيادة ان حتقق من اإلرادة والعمل اجلماعي املتكامل 

جناحا في عالم التسويق، حيث كان لديها من الرؤية 
الكثير لتقدمه، ومما ال شك فيه ان اخلطط التسويقية 
واحلمالت الدعائية التي أشرفت عليها بنفسها كانت 
تهدف ملواكبة احتياجات الس����وق الكويتي، لتحظى 

دائما بالتميز واالنفرادية.
حضر حفل الوداع ع����دد كبير من أصحاب القلم 
الرفي����ع من الصحافة ومديري فن����ادق كراون بالزا 
الكويت وهوليدي إن الكويت ومديري االدارات املختلفة 

داخل الفندق.
وكان حف����ل الوداع خاصا ومتمي����زا بوجود كل 
م����ن هاني كفافي مدير عام فندق كراون بالزا ورامي 
هيكل مدير عام فندق هوليدي إن الكويت كما قاموا 
بتقدمي املدير اجلديد الدارة التسويق والعالقات العامة 

د.هاني نبيل.
وفي نهاية حفل ال����وداع، متنت لها ادارة الفندق 

املزيد من النجاح واالزدهار ملستقبل المع.

جيداء الشناوي تتوسط اداريي كراون بالزا وهوليدي إن وعددا من مديري التسويق واإلعالميني في لقطة تذكارية


