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قطع كيكة احلفل

األهل واألصدقاء يشاركون املعرس فرحته

تهنئة للمعرس ووالده وجده

السفير القطري عبدالعزيز الفهيد مباركا

املعرس مع والده وجده محمد ابراهيم التويجري ووالد العروس سعود الهاجري املعرس محمد التويجري أحمد السعدون يبارك

مباركة للمعرس ووالده السفير السعودي د.عبدالعزيز الفايز مهنئا

لقطة تذكارية مع املعرس باملناسبة السعيدة

مباركون

لقطة تذكارية لفريق نادي االمتياز في قاعة االندلس بفندق كراون بالزا

تكريم موظفي نادي االمتياز في »كراون بالزا«
بحضور األهل واألصدقاء، اقام 
فندق كراون ب���ازا الكويت في 
قاعة االندلس حفل تكرمي سنوي 
ملوظفي نادي االمتياز لاحتفال 
بتحقيق مبيعات قياسية لعام 
2010، وباإلضافة ملرور 10 سنوات 
من النجاح لبرنامج العضوية، 
وحض���ر احلفل أحمد الصيرفي 
مدي���ر الفندق، هاني نبيل مدير 
العامة  التس���ويق والعاق���ات 
وتسويق االمتيازات واملديرون 
واملوظفون في إدارات أخرى من 
الفندق. وباإلضافة إلى االحتفاالت 
مت تكرمي املوظفني املتفوقني بتقدمي 
الش���هادات والهداي���ا التذكارية 
العمل  وامليداليات لتفانيهم في 
وااللتزام بتحقيق األهداف مما 
أدى إلى نتائج ممتازة وحتقيق 
املاض���ي. ومت  العام  مبيع���ات 
توزيع جوائز االوسكار الذهبي 
وامليدالي���ات الامعة وتذكارات 
رائعة على الفائزين من قبل احمد 
الصيرفي، هاني نبيل باالشتراك 

مبجموعة حصرية من القسائم 
والكوبونات التي متكن األعضاء 
من االستفادة من جميع خدمات 
الغرف واملطاعم. وتعتبر بطاقة 
االمتياز واحدة من أقوى بطاقات 
العضوية في الكويت حيث يتمتع 
أعضاؤها بخصومات ومميزات 

عديدة.

كراون بازا وهوليدي إن مينح 
بطاقة »نادي االمتياز« التي تعطي 
خصومات مذهلة تصل إلى %50 
املأكوالت واملشروبات في  على 
املطاعم 17 املشاركة فيها والتي 
النكهات من جميع  تتنوع فيها 
أنحاء العالم، هناك 4 مستويات 
للعضوي���ة كل منه���ا تتمي���ز 

مع نهال الدسوقي مدير عمليات 
تس���ويق االمتي���ازات. وتخلل 
االحتف���ال بقطع كيكة االحتفال 
واالستمتاع ببوفيه لذيذ تضمن 
تشكيلة رائعة من أشهى النكهات 
من مطاعم كراون بازا على أنغام 

املوسيقى الرائعة.
برنامج العضوية من فندق 

أفراح النجران والتويجري
احتفل عثمان محمد 
التويجري بزفاف جنله 
محم���د عل���ى كرمية 
العجمي  سعود ناصر 
بحض���ور جم���ع من 
النواب والشخصيات 
واألهل واألصدقاء الذين 
قدموا املباركة والتهاني 
باملناس���بة السعيدة، 
ألف مب���روك وبالرفاء 

والبنني.

املعرس متوسطا األهل واألصدقاء في لقطة تذكارية


