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الزميالن فيصل القناعي وسليمان اجلاراهلل والسفير البلغاري

حضور إعالمي وإعالني في غبقة »السياسة«

هدايا قيمة

)أنور الكندري(مسك املرشود تقرأ اسم أحد الفائزين بحضور عبدالعزيز اشكناني وبدر احلبيب

وليد املرشود مع جنليه محمد ومسك اللذين ارتديا مالبس القرقيعان

هدايا للحضور من »أطياب املرشود«

كل جديد ومتميز من »أطياب املرشود«

.. وهدية إلحدى الفائزات .. ومتابعة لفقرات احلفل

جانب من احلضور وليد املغربل وحرمه

)كرم ذياب(الزمالء عدنان الراشد وفيصل القناعي وسليمان اجلاراهلل

»أطياب المرشود« تعلن الفائزين بمهرجانها الرمضاني

لميس بالل
أجرت شركة أطياب املرشود 
الثان���ي  الس���حب  للعط���ور 
للمهرجان اخلاص بالش���هر 
 iPAD الفضي��ل وال���ذي يقدم
وiPHONE لعمائه���ا خ���ال 
فترة معرض ش���هر رمضان 
املب���ارك، وفاز كل م���ن وفاء 
مدلول املطيري، محمد املوسى، 
إبراهيم عيسى إبراهيم الرشود، 
شيماء عبدالرزاق ميرزا بأجهزة 
Iphone وفاز كل من مها سعود 
النصراهلل، فهد جديع العدواني 
وحص���ة عبدالرحم���ن محمد 

.Ipad بأجهزة
من جانب���ه، قال مدير عام 
الش���ركة وليد املرش���ود ان 
 iPHONEو iPAD الشركة ستقدم
خال الشهر الفضيل يوميا من 
خال السحب على الكوبونات 
التي بإمكان العماء احلصول 
عليه���ا مقاب���ل كل 20 دينارا 
مشتريات من أي فرع من أفرع 
»أطياب املرشود« املنتشرة في 

الكويت.
وأكد املرش���ود أن الشركة 
تسعى من خال هذه االنشطة 
ألن تتواصل مع عمائها، وبعد 
الس���حب مت توزيع  عملي���ة 
القرقيع���ان على حضور فرع 

األڤنيوز.

غبقة مميزة لـ »السياسة« في »هوليداي إن السالمية«
عادل الشنان

أقام���ت جريدة »السياس���ة« غبقة 
رمضانية في فندق هوليداي ان الساملية 
بحضور امني سر جمعية الصحافيني 
فيصل القناعي والزميل عدنان الراشد 
باإلضافة إلى عدد كبير من الصحافيني 
العمل في  والفنانني والقائمني عل���ى 
كبرى الشركات الكويتية، وقام املدير 
بإلقاء  السياسة للنشر  اإلعامي لدار 
كلمة ترحيبية باحلضور بالنيابة عن 
رئيس حترير جريدة السياسة الزميل 
أحمد اجلاراهلل وأخي���ه نائب رئيس 
التحرير س���ليمان اجلاراهلل كش���ف 
من خالها عن اس���تراتيجية جديدة 
ستنتهجها السياسة في مطلع سبتمبر 

2010 من ش���أنها زيادة عدد طبعاتها 
احلالية مبا يقارب ال� 20000 ألف نسخة 
وقال ان اقامة الغبقة الرمضانية في هذا 
الش���هر الفضيل تأكيدا على العاقات 
القوية واملتينة مع االصدقاء والشركاء 
في النجاح منذ تأس���يس »السياسة« 
وحتى اليوم م���رورا مبا وصلت إليه 
في مراحل سابقة مازالت بقية تنم عن 
صرح صحافي كبير في وطن كبير في 
احلرية والكلمة والصوت والصدى وهي 
الكويت التي لها مكانة عالية في قلوب 
جميع العرب ومثلها كمثل االهرامات 
في مصر والبترا في االردن واالرز في 
لبنان كما ان اجلمع في هذا اليوم مبثابة 

عرس للكلمة احلرة.

فريق عمل »هيل آند نولتون« في استقبال الضيوف

.. ومتابعة من احلضور لفقرات احلفل

ترحيب بالضيوف

»هيل آند نولتون« أقامت غبقتها الرمضانية

وس����ط أجواء رمضانية مميزة أقامت شركة 
هيل آند نولتون لاستشارات والعاقات العامة، 
غبقتها الرمضانية بنادي الكورنيش واستضافت 

من خالها ممثلي وسائل  اإلعام احمللية.
وقد تزامن االحتفال بالشهر الكرمي مع احتفال 
الشركة مبرور 25 عاما على تواجدها في منطقة 
الشرق االوسط من خال اول مكاتب الشركة في 
البحرين عام 1985 قبل أن تتوسع شبكتها لتصل الى 
14 فرعا في مختلف دول مجلس التعاون اخلليجي، 

الشرق االوسط، شمال افريقيا وتركيا.
وقد مت افتتاح مكتب الكويت عام 1995 لتقدمي 

خدمات استش����ارية في مج����ال العاقات العامة 
واالتصاالت للعديد من الش����ركات واملؤسسات 
ومختلف القطاعات املصرفية والتمويلية، قطاع 
الطيران، القطاع العقاري، النفط والبتروكيماويات، 

التكنولوجيا واالتصاالت.
وقال كيرين بيكر مستشار أول في »هيل آند 
نولتون« الكويت: »يسرنا كفريق عمل أن نحتفل 
بالشهر الكرمي وأجوائه املميزة بصحبة اصدقائنا 
م����ن االعاميني وان ننتهز هذه الفرصة للتعبير 
عن امتنانا لوسائل اإلعام لدعمهم املتواصل لنا 

كشركة«.

هدية إلحدى املشاركات

.. ومشاركة تتسلم هديتها

ترحيب بضيوف غبقة »التطبيقي«

غبقة وقرقيعان للعاملين بـ »التطبيقي«

أقام نادي املعاقني في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
غبقة رمضانية وليلة القرقيعان مباعب نادي العاملني، 
حيث تضمن العديد من الفقرات منها توزيع القرقيعان على 
املشاركني، باإلضافة الى املسابقات الترفيهية والترويحية 
واألراجيح واحلنطور وبوفيه الس���حور للمشاركني مما 
عك���س اهتمام النادي بالت���راث الكويتي القدمي وتوطيد 
أواصر العاقات االجتماعية بني موظفي الهيئة وأسرهم، 
حيث اس���تمتع اجلميع بالفقرات املقدمة والتي اشتملت 
على عروض تراثية وفلكلورية رائعة نالت استحس���ان 

احلضور.


