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أطلــــقت فنــــادق ومنتجعات موڤنبــــيك مــــوقعا 
عــــلى شــــبكة االنترنت باللغــــتني العربية والفرنسية 
خلــــمسة فنادق اضافية في داللة اخرى الى ان سلسلة 
الفــــنادق السويســـرية تســـعى الى تعزيز روابط 
االتصال مع املســـافرين، واصبح بامكان املتحدثني 
بالفرنسية احلصول على املعلومات عن الفنادق في 
ڤووربيرغ وهيتروجينبوش في امستردام بسهولة، 
بينما يســـتطيع املســـافرون العرب احلصول على 
التفاصيل عن فنادق الشـــركة في بيروت والبحرين 

بلغتهم ايضا.
وتأتي هذه اخلطوة بعد اطالق موســـع للمواقع 
باللغات املختلفة على شـــبكة االنترنت خالل العام 
املاضي، ولدى فنادق ومنتجعات موڤنبيك حتى اآلن 
35 موقعا متوافرا باللغة العربية و17 موقعا بالروسية 

و12 موقعا اضافيا باللغة الفرنسية.
وعّلق هيكو سيبيرت نائب رئيس التوزيع قائال 
ان اطالق املشـــاريع باللغات املتعددة قد مت لتزويد 

املسافرين باملعلومات في لغتهم األم.

وقال: لقد جتـــلى في حتــــقيق هذا األمر حتديات 
تقنية باالضافة الى صـــعوبات في التعامل مع اللغات 
ايضـــا، ونحـــن على ثقــــة بــــأن هذا املــــشـــروع 
ســــيعزز من قيمة التجربة التي يحصل عليها ضيوفنا 
على االنتـــرنت حـــيـــث اللغــــة االنــــجليزية هي 
الــــلغة املقبولة عامليا، ومن املهم ان نتذكر ان املسافر 
ســـيكون اكثر راحة عند قـــراءة املعلومات املتعلقة 
بالوصول واملميزات واخلدمـــات املتوافرة في لغته 

األم.

فنادق موڤنبيك تتحدث لغة مسافريها
ادارة خدمات  يحتفل مدير 
دور الرعايـــة االجتماعية في 
وزارة الشؤون عبداهلل اجلافور 
بزفاف جنله أحمد مساء اليوم 
الثالثاء في صالة الشيخ سالم 
العلي في منطقة سلوى، الف 

مبروك.

زفاف الجافور مساء الثالثاء مجموعة الشايع 
التعليمية تحتفل 

بأعياد الكويت
تقيم املدارس االجنليزية 
التابعة ملجموعة الشايع 
احتفاال ومهرجانا خاصا 
الوطني  العيد  مبناســـبة 
وعيد التحرير غدا األربعاء 
يتخلله العديد من الفقرات 
الوطنية مبشاركة طالب 
وطالبات املراحل التعليمية 
في املـــدارس وكذلك اقامة 
مســـابقات وطنية، حيث 
تشارك املدرسة االجنليزية 
للبنات وأكادميية اكسفورد 
الدولية في  واألكادمييـــة 
اليـــوم الوطني  أنشـــطة 
الذي يســـتمر حتى نهاية 

الدوام.

مجموعة الراية 
الكشفية نّظمت 
المخيم الربيعي
في مركز جوالة 
عشيرة الجهراء

الراية  نّظمت مجموعة 
الكشفية الكويتية التابعة 
الشباب في جمعية  ملركز 
االصالح االجتماعي مخيمها 
الربيعي الكشفي وذلك في 
الفترة من 16 الى 19 فبراير 
اجلاري فـــي مركز جوالة 
عشـــيرة اجلهـــراء التابع 
للهيئـــة العامة للشـــباب 

والرياضة.
وقال قائد مجموعة الراية 
الكشفية وقائد املخيم محمد 
املركز نظم  ان  الفـــودري 
هذا املخيم سنويا للفئات 
الثامن  الشبابية لصفوف 
والتاسع مسهتدفا املشاركني 
في جلان النشء واللجان 
اخليريـــة على مســـتوى 
الكويت حيث بلغ عددهم 

150 مشاركا.
الفـــودري ان  وأضاف 
املخيم الكشفي لهذا العام 
جـــاء حتت شـــعار »حب 
الغير«  اخليـــر... ونفـــع 
الفرد  وذلك إميانا بأهمية 
في املجتمع وضرورة غرس 
مفاهيم الثقة واملسؤولية 
واملهارات القيادية واحلياتية 
في نفوس الكشافة ليكونوا 
لبنات قوية تسهم في بناء 

مجتمع قوي.
أهـــداف املخيم  وعـــن 
الكشـــفي حتدث الفودري 
عن اربع نقاط أساسية أولها 
تنمية اجلانـــب األخالقي 
والقيمـــي وثانيها تنمية 
املهارات الكشفية من ربطات 
كشـــفية وطبـــخ خلوي 
النيـــران وثالثها  وأنواع 
املهـــارات احلرفية  تنمية 
والرياضيـــة والثقافيـــة 
وأخيرا التعرف على دور 
املؤسســـات والـــوزارات 
املشاركة في املخيم ومنها 
وزارة الداخليـــة ممثلـــة 
بإدارتي األثر والدوريات 
والطوارئ الطبية واإلدارة 
العامة لإلطفاء وكذلك من 
خالل مؤسسات عاملية مثل 
املنظمة العاملية الستثمار 
الفـــراغ بالعلوم  أوقـــات 
التكنولوجيا عن قارة آسيا 

والتابعة لليونسكو.
وأكد الفودري ان برامج 
املخيـــم كانـــت متنوعة 
مليئة بالفقرات واملفاجآت 
واالستضافات حيث تضمن 
اليوم األول عرض املطافئ 
ومحاضرة للشـــيخ أحمد 
القطان ودورات كشـــفية 
البوصلـــة والربطات  في 
الكشـــفية وأنواع النيران 
واختتم بحفل ســـمر، أما 
اليوم الثاني فشمل ورشا 
تدريبية في االســـعافات 
األولية والدوريات املرورية 
وحتطيم األرقام الكشفية 
كما تضمن دورة في الطبخ 
اخللـــوي باالضافـــة الى 
املهرجان الرياضي املتنوع 
والرحلة اخللوية، اما اليوم 
الثالث فشـــهد مســـابقة 
وبرنامجـــا  اليونســـكو 
تطوعيا في تشجير املوقع 
وعرضا مميزا إلدارة األثر 
في وزارة الداخلية ثم احلفل 

اخلتامي.


