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احلمود العبدالوهاب يغادر إلى أملانيا

س���يغادر عضو جلنة العالقات العامة 
في نادي القادس���ية الزمي���ل فهد احلمود 
أملانيا إلجراء فحوصات  الى  العبدالوهاب 
طبية مع اطيب األمنيات للزميل فهد بالسالمة 
والشفاء العاجل والعودة إلى أرض الوطن 

ساملا.
سالمات وما تشوف شر يابومشعل.

أماني العلي وفريق ماكدونالدز مع األطفال

هدى العميري وبشرى اخللف وحسن ذياب يسلمون احد املعلمني الفائزين جائزته

العميري واخللف وذياب في صورة تذكارية مع إحدى املعلمات الفائزات

روتانا تحصد جائزة »سلسلة الفنادق الرائدة في الشرق األوسط«
حققت روتانا الشركة الرائدة 
ب���إدارة الفنادق ومقرها ابوظبي 
اجنازا عامليا جديدا نتيجة التزامها 
بأرقى معايير اخلدمات الفندقية 
وحصدت تسع جوائز عاملية خالل 
االحتفال الس���نوي السابع عشر 
لتوزيع جوائز السياحة العاملية 
مؤخ���را، وهو احل���دث األهم في 
عال���م الضيافة والذي يهدف الى 
تعزيز التفوق في صناعة السياحة 

والسفر حول العالم.
حي���ث ان روتان���ا وللس���نة 
الرابع���ة عل���ى التوالي حصدت 
الرائدة  الفنادق  جائزة »سلسلة 
في الشرق األوسط« وحصل فندق 
املنشر روتانا على جائزة »الفندق 
الرائد في الكويت« باإلضافة الى 
ثماني جوائز هامة لفنادق روتانا، 
حيث حصل فندق الشاطئ روتانا 
عل���ى جائزة الفن���دق الرائد في 
الشرق األوسط لرجال األعمال، 
هذا باالضافة الى جائزة الفندق 
األفخم في الشرق األوسط للشقق 
الفندقي���ة، والت���ي حصل عليها 
ارجان دبي م���ن روتانا وجائزة 
الفندق الرائد في الشرق األوسط 
للعائالت والتي حصدها منتجع 
وسبا الفجيرة روتانا للعام الثاني 
على التوالي وجائزة الفندق الرائد 

في لبنان ملسافري األعمال لفندق 
جيفينور روتانا وجائزة »الفندق 
الرائد في أبوظبي لرجال األعمال« 
والتي حصل عليها بارك روتانا 
باالضافة جلائزة »الفندق الرائد 
لالجتماعات بدبي« والتي حصل 
عليها فندق ميديا روتانا واخيرا 
الرائد في رأس  جائزة »املنتجع 

اخليمة« ملنتجع الكوف روتانا.
وفي هذا االطار، عبر الرئيس 
التنفيذي لش���ركة روتانا سليم 
الزير ع���ن اعتزازه وكامل فخره 

السياحة العاملية اصبحت اآلن في 
مقام »األوسكار« ووصفتها بأنها 
تعتبر األكثر شموال ورقيا على 
مستوى العالم. تدير روتانا حاليا 
فنادقها في أهم املدن الرئيسية في 
الشرق األوسط محافظة على أعلى 
مستويات اخلدمة العاملية، وهي 
رائدة ف���ي تقدمي افضل الضيافة 
العربية، تدار الشركة من قبل فريق 
عمل ذي خبرة كافية، اذ ان توسع 
فنادقه���ا حتت عالمتها التجارية 
بهذه السرعة امر غير اعتيادي، 

عند تسلم اجلوائز وصرح بأن هذا 
الفوز الذي حققته روتانا مجددا هو 
نتيجة تضامن جهود فريق عمل 
روتانا بالكامل باإلضافة الى آالف 
األصوات التي ادليت من محترفي 
السياحة العاملية في مختلف أنحاء 
العاملية  السياحة  العالم، جائزة 
اصبحت واحدة من أهم مقومات 
صناعة الس���ياحة وفوزنا اليوم 

بتسع جوائز يزيدنا شرفا.
 Wall واجلدير ذكره ان صحيفة
Street صرحت مسبقا بأن جوائز 

خطة روتانا باالنتشار تصل الى 
70 فندقا مع حل���ول العام 2014 
منتشرة في الشرق األوسط وشمال 
افريقيا. وختم الزير قائال: تكتسب 
روتانا قوتها سنة بعد سنة لتصبح 
الشركة الرائدة في املنطقة، هذه 
اجلوائز هي نتيجة التزام الشركة 
ومثابرتها على التطور مما ساعدها 
على االنتشار بشكل سريع، بدأنا 
السنة املاضية بحصد اجلوائز، 
ونحن مسرورون جدا بأن جهودنا 

مكللة باجلوائز.

جائزة حولي في »العربية« لـ »عامر بن عمر المتوسطة« 

مسعد حسني
في إطار حرصه على تنمية املهارات املستدامة 
واالرتقاء مبس���توى تدريس اللغة العربية نظم 
التوجيه الفني للمادة مبنطقة حولي التعليمية 
مسابقة علمية بني مدارس املرحلة املتوسطة للبنني، 
حيث ش���اركت كل مدرس���ة بثالثة من معلميها، 
واشتملت املسابقة على اسئلة في القرآن الكرمي 
واألدب العربي والبالغة وعلوم التربية، واجريت 
في جو يسوده احلب والتعاون بني املعلمني حتت 
اشراف التوجيه الفني للغة العربية بقيادة املوجهة 
األولى بش���رى اخللف التي ترأست جلنة مكونة 
من املوجهني الفنيني جه���اد احلجلي وعز الدين 
الروماني والسيد عثمان، ومحمد الشمسيني حيث 
قامت هذه اللجنة بوضع األسئلة واالشراف على 

املسابقة حتى إعالن النتيجة.

وفي حفل حضرته املوجهة العامة للغة العربية 
هدى العميري مت إعالن نتيجة املس���ابقة والتي 
اسفرت عن فوز مدرسة عامر بن عمر باملركز األول، 
فيما جاءت املدارس التالية في املراكز العش���رة 
األولى على الترتيب: مشعان اخلضير، عبداحملسن 
اخلرافي، ابن النفيس، سيد محمد حسن املوسوي، 
سالم احلسينان، سعد األوسي، سعيد بن العاص، 

مسعود بن سنان، ومهلهل محمد املضف.
ومت تكرمي جميع الفائزين بجوائز قيمة، وعلى 
هام���ش احلفل مت تكرمي املعلم���ات الفائزات في 
مسابقة افضل اعداد كتابي، حيث قامت املوجهة 
العامة هدى العميري واملوجهة األولى بش���رى 
اخللف وحسن ذياب مدير مدرسة عامر بن عمر 
ومديرة مدرس���ة مشرف املتوسطة للبنات نوال 

بوصخر بتوزيع اجلوائز.

صحة الفم واألسنان لذوي 
االحتياجات الخاصة 

في »ماكدونالدز«
حتت رعاية مراقبة صحة الفم واألسنان د.صبيحة 
املطوع اقامت مرشدات التوعية الصحية في البرنامج 
املدرس���ي لصحة الفم واألس���نان لذوي االحتياجات 
اخلاصة أماني العلي ورقية البلوش���ي يوما توعويا 
ترفيهي���ا في ماكدونالدز ألطفال القوقعة في حضانة 
البستان وذلك حتت اشراف د.ميسان بورسلي وحضر 
احلفل الفنان خفيف الظل محمد احلملي الذي شارك 

االطفال فرحتهم.


