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مدير عام مدارس النجاة حامد مال حسني التركيت وإداريو النجاة يتجولون في املعرض

أبناء الكويت يؤدون العرضة احتفاال باألعياد الوطنية

متابعة من احلضور

جورج خوام متوسطا فريق العمليات

الفائزون باملسابقة في لقطة تذكارية مع فريق ماكدونالدز

جانب من احتفاالت »موڤنبيك البدع« بالعيد الوطني عمر الصواغ واجلازي املطيري والطفلة منيرة اثناء املشاركة مديرة الروضة عواطف املسعود واملعلمة خلود الدرباس والطالبة وديان الصواغ

غاري موران أثناء رفع علم الكويت

أوليفر كاف مديرًا لفنادق رينيسانس كورتيارد
من ماريوت وشقق ماريوت الفندقية وسيتي سنتر الدوحة

األلعاب النارية أضاءت سماء
 »موڤنبيك البدع« والكويت احتفااًل باألعياد الوطنية

»ماكدونالدز« تعلن أسماء الفائزين بمسابقة بيج ماك

مدارس النجاة ـ بنات احتفلت باألعياد الوطنية
مسعد حسني

في إطار حرصها على املشاركة 
الوطنية  املناس���بات  الفعالة في 
واملجتمعية، أقامت مدارس النجاة 
بنات بالس���املية مبراحلها الثالث 
االبتدائ���ي واملتوس���ط والثانوي 
الكويتي مشاركة  التراث  معرض 
منها في احتفال الكويت مبرور 50 
عاما على االستقالل و20 عاما على 
التحرير وبالذكرى اخلامسة لتولي 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد مقاليد احلكم. اقيم املعرض 
حتت رعاية مدير عام مدارس النجاة 
حامد مال حسني التركيت وبحضور 
رؤساء األقسام التربوية والتعليمية 
فيصل التمار وعبدالوهاب الزمامي 
التربوية  ورئيسة قسم الشؤون 
والتعليمية مبدارس البنات ورئيس 

قسم الشؤون اإلدارية واخلدمات 
عبداللطيف العوضي وأركان العمل 
التربوي في مدارس النجاة بنات 

بالساملية. 
وقد ارتدت طالبات املدرسة الزي 
التراثي الكويتي كما رفعن أعالم 
الكويت وعبرن عن حبهن للكويت 
وأميرها باألناشيد والشعر واألغاني 
الوطنية واش���تمل املعرض الذي 
نظمته األقسام املختلفة باملراحل 
الثالث عل���ى العديد من املنتجات 
الكويتي���ة واملالب���س والعمالت 
التراثية ومجسمات للبيئة الكويتية 
قدميا وصورا للشهداء الذين ضحوا 

بأرواحهم عن كويتنا احلبيبة.
اإلدارة  زار املعرض وفد م���ن 
العامة للتعليم اخلاص تقدمه موجه 

عام األنشطة حسني احلداد.

لميس بالل
أقامت ماكدونالدز الكويت حفل تكرمي 
للفائزي���ن مبس���ابقة بيج م���اك في فرع 
ماكدونال���دز الكورنيش وذلك بعد اطالق 
مسابقتني تستهدفان شريحة واسعة من 
جيل الش���باب على املوقع اإللك���تروني 
www.mcdonaldsarabia.com ودعت املسابقة 
املشاركني في منطقة اخلليج العربي الى 
إرس���ال قصتهم املفضلة مع بيج ماك أو 
تسجيل وإرسال حلنهم اخلاص »صوتي 
أو مرئ���ي« من أغنية بي���ج ماك إلمكانية 
 .Apple الفوز بجوائز قيم���ة من منتجات
املشاركة في املسابقة كانت متاحة للجميع 
على حد سواء من اجلمهور أو من العاملني 
في ماكدونالدز مبجرد تسجيلهم باملوقع 
اإللكتروني وتقدمي مشاركاتهم، ومت نشر كل 
املشاركات الفائزة على املوقع اإللكتروني 

ليتسنى للجميع االستمتاع بها.

وبهذه املناسبة علق مدير إدارة التسويق 
جورج خوام قائال: »كانت احلملة مثيرة 
ومبهجة إذ أعطت الفرصة لعمالئنا وألفراد 
طاقمنا على حد سواء للكتابة عن قصصهم 
والغناء لنا مع بي���ج ماك« واضاف »كما 
أضافت لن���ا احلملة التواصل مع عمالئنا 
وأفراد طاقمنا على اإلنترنت في جو ملؤه 
الفرح والتفاعل، كما سنحت لنا ب����إه��داء 
8 أج����ه���زة Mac Book Air، و8 أج�����هزة 

.ipod Shuffle و16 جهازا ،ipod Touch
الى  الفائزون س���عداء بالعودة  وكان 
منازلهم وكل منهم يحم���ل جائزته التي 
تتمتع بأحدث مزايا التكنولوجيا، وكانت 
املش���اركة مفتوحة للمواطنني واملقيمني 
في الس���عودية واإلمارات وسلطنة عمان 
والكويت وقطر والبحرين، وشهدت املسابقة 
مشاركة واس���عة، وفي نهاية املسابقة مت 
اختي���ار الفائز بناء على املش���اركة التي 

حصل���ت على أكبر قدر من التصويت في 
كل بلد من البلدان املشاركة في املسابقة.

العمالء الفائزون مبسابقة القصة هم 
»أحمد ضيف، محمد عبداهلل، انيثا ابراهام، 
سارة ج.ك، عبدالرحمن اجلاسر، فاطيمي 
سليمي، سهيل عربي، محمد العايد، سندس 

مهدي، فاطمة البناي، مي مال اهلل«.
العمالء الفائزون مبسابقة األغنية »أنيثا 
ابراهام، جايكوب بوناموتيل، جينيسيس 
كروز، سارة جايكوب، محمد حسني، ايس 

ميليتر، جون كارين«.
أفراد الطاقم الفائزون مبسابقة األغنية 
هم: »الفيال القومباي، فرانسيس اجنيال 

توريس، ليتو كورديرو«.
والفائزون مبسابقة القصة هم »لينني 
اليج���ري كارين، جون  جيرون، ج���ون 
سيسون، دانييل خافيير، اغوس ويدييونو، 
لوي غارس���يا، ادريان رودريغز، نورمان 

اليوغ بالغتاس، جوردان جيروسالم«.
ومنذ انطالقه في عام 1968 يحافظ بيج 
ماك على متيزه بش���ريحته الوسطى من 
اخلبز التي حتافظ على استقرار املكونات 
ذات الطابقني، واشتهر بيج ماك بقطع حلم 
البقر احلالل الصافي 100% التي تأتي من 
م���زارع موثوق به���ا، باإلضافة الى مذاق 
القرمشة الذي مينحه اخلس الطازج النظيف 
الى جانب شريحة اجلنب الشهية املعدة من 
األلبان واخلاضعة للرقابة لضمان اجلودة 
والسالمة منذ حلظة االنتاج وحتى حلظة 

ذوبانها وتقدميها.
وتتم إضافة النكهات من خالل شرائح 
البصل واملخلل من م���وردي ماكدونالدز 
املعروفني بجودتهم فض���ال عن الوصفة 
السرية التي طاملا متعت محبي بيج ماك 
ألكثر من 40 عام���ا اال وهي صلصة بيج 

ماك.

محمد راتب
كان فندق ومنتجع موڤنبيك 
البدع اول فندق يحتفل باالعياد 
الوطنية ويشارك الكويت فرحتها، 
وذلك مبناس���بة الذكرى ال� 50 
للعيد الوطني وال� 20 للتحرير 
والذكرى ال���� 5 لتولي صاحب 
السمو االمير مقاليد احلكم، حيث 
اقام فندق ومنتجع موڤنبيك البدع 
احتفاال رائعا يوم االربعاء على 

شاطئ الفندق.
افتتح احلفل بكلمة القاها مدير 
عام الفندق غ���اري موران قدم 
من خاللها احر التهاني للكويت 
والشعب الكويتي بهذه املناسبة 
املميزة، كما اشار الى ان احلفل 
تعبير عن دعم الفندق ومشاركته 
الكويت افراحها لينتقل بعد ذلك 
الى ش���كر جميع احلضور على 
تلبيتهم الدعوة كما شكر جميع 
املدارس الكويتية التي شاركت 
في احلفل. ثم قام موران برفقة 

املناس���بة، وبعد ذلك اس���تمتع 
احلضور بأروع االلعاب النارية 
الت���ي اض���اءت س���ماء الفندق 
والكوي���ت واعطت طابعا مميزا 

للحفل.

اطفال املدارس برفع علم الكويت 
وغناء النشيد الوطني. بعد ذلك 
اذهل االطفال املشاركون احلضور 
بأجمل االغاني الوطنية الكويتية 
التي تعبر عن هذه  والرقصات 

الدوحة: اعلن رئيس العمليات ملنطقة الش���رق 
االوس���ط وافريقيا لدى ماري���وت العاملية املدرجة 
في بورصة نيويورك مارك س���اترفيلد عن تعيني 
اوليفر كاف مديرا عاما للمنشآت الثالث رينيسانس 
وكورتيارد من ماريوت وش���قق ماريوت الفندقية 
وسيتي س���نتر الدوحة، ويتوقع افتتاح املنشآت 

الثالث في الربع الثاني من العام احلالي.
وتشمل مسؤوليات كاف االشراف على املراحل 
النهائية التحضيرية الفتتاح املنشآت الثالث واداراتها 
حتى افتتاحها وانطالق عملياتها بنجاح، ويتمتع كاف 
بأكثر من 30 عاما من اخلبرة في قطاع الضيافة وكان 
قد ترأس في السابق الفريق الذي عمل في مشروع 
توس���عة مجمع فندق رينيسانس مركز املؤمترات 
املكون من 763 وحدة وش���قق ماري���وت الفندقية 

مومباي في العام 2008 كمدير عام للمنشأتني.
وقال ساترفيلد: نحن سعداء جدا بتعيني اوليفر 
كاف كمدير للمنش���آت الثالث في قطر، سنستفيد 
كثيرا من خبرته التي يحملها الى الفريق املسؤول 

عن مرحلة ما قبل االفتتاح، ونتطلع لقيادته ورؤيته 
في مرحلة التطور البارزة.

من جهة أخرى قال كاف: انا سعيد جدا بالعودة 
الى الدوحة وادارة هذه املنش���آت اجلديدة لشركة 
ماريوت العاملية، فكل منشأة منها فريدة مبنتجها 
لكنها كلها تعزز متي���ز الدوحة وتطورها كوجهة 

رئيسية.
بدأ كاف حياته املهنية بشغل مناصب عديدة في 
قطاع املأكوالت واملش���روبات ما بني العامني 1980 
و1986 في املانيا وسويسرا، وعمل مع شركة البواخر 
السياحية رويال كاريبيان قبل ان ينتقل الى الدوحة 
في العام 1988 ليعمل في املبيعات والتسويق، وفي 
العام 1994 شغل منصب املدير العام لفندق ماريوت 
هوا هني في تايلند ثم انتقل الى فندق ومنتجع ماريوت 
بانكوك، وبعد انقطاع لعدة سنوات عاد الى مجموعة 
ماريوت في آس���يا عام 2005 وشغل منصب املدير 
العام لفندق ماريوت بوسان في كوريا اجلنوبية ثم 

انتقل الى مناصب مماثلة في ڤيتنام والهند.

روضة النور تحتفل 
باألعياد الوطنية

ليلى الشافعي
في احتفال كبير ضم العديد 
من االهالي اقامت روضة النور 
احتفاالتها مبناس���بة مرور 
50 عاما على االستقالل و20 
الت����حرير و5  عاما عل����ى 
اع���وام على تول���ي صاحب 
السمو االمير مقاليد احلكم 
والذي تضمن فقرات واركانا 
شعبية نالت اعجاب احلضور 
من اولي���اء االمور وباشراف 
الروض���ة عواطف  مدي���رة 

املسعود.

من إبداعات الطالبات في معرض التراث الكويتي مالبس تراثية وعروض شعبية

)كرم ذياب(انيثا ابراهام مع إداريي ماكدونالدز


