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»التميز النموذجية« 
حتتفل  بـ »الوطني 

والتحرير«
أقام قسم التربية البدنية مبدرسة 

التميز النموذجية احتفاال بالعيد 
الوطني وذكرى يوم التحرير، 

وحضر االحتفال املدير املساعد 
للمرحلة االبتدائية عبداهلل درويش، 

ووكيل الشؤون الفنية والتربوية 
باملدرسة فواز الشعبي، ورئيس 

قسم التربية البدنية عالء عوض، 
ونظم مدرسو البدنية باملدرسة 

برنامجا حافال باملسابقات الرياضية 
والترفيهية وقام الطلبة بترديد 

األغاني الوطنية ورفع أعالم الكويت 
احتفاال بهذه املناسبة.

عبداهلل درويش وفواز الشعبي ومدرسو البدنية مع عدد من تالميذ املدرسة احملتفلني باألعياد الوطنية

بدر الضمني مرحبا بصاحب السمو امللكي األمير عبدالعزيز بن سعود ترحيب بالضيف والوفد املرافق له

خالد بدر وعبدالرحمن فيصل

صاحب السمو امللكي األمير عبدالعزيز بن سعود واألمير سعود آل سعود

أحاديث بني احلضور في ديوان الضمني

الضمني مودعا األمير عبدالعزيز بعد إهدائه ديوانًا للشاعر مفرح الضمني

ماجد حنا وعباس تقي اعداد احد قوالب الشوكوال

من كل شهر في بهو الفندق ليتمتع 
به جميع محبي الشوكوالتة حيث 
سيكون بانتظارهم بوفيه يضم 
تشكيلة شهية وفريدة من نوعها 
ترض���ي جمي���ع األذواق، فهناك 
الش���وكوالتة الداكنة والبيضاء 
وموس الشوكوالتة اللذيذ وتارت 
الشوكوالتة احمللى بألذ النكهات 
املختلف���ة، إضافة ال���ى نافورة 
الشوكوالتة الشهيرة وبجانبها 
تش���كيلة متنوعة م���ن الفواكه 
الكوكيز واملاش���مالو  الطازجة، 

واملزيد.
لميس بالل  ٭

بأنواعها ومن اجلدير بالذكر أنه 
يعتبر البوفيه األول من نوعه في 
الكويت وهذا ليس بغريب على 
فندق الهوليداي إن الذي دائما ما 
يحرص على تقدمي كل ما هو جديد 

ومميز لضيوفه الكرام.
استقبل املدعوون من قبل طاقم 
إدارة الفندق ويتقدمهم بيير مرهج، 
املدي���ر العام وال���ذي قام بدوره 
بالترحيب باحلضور والتعبير عن 
مدى شكره وامتنانه لتلبيتهم هذه 
الدعوة، ثم قام باإلعالن عن انطالق 
فكرة بوفيه الشوكوالتة والذي 
سيقام في يوم اخلميس األخير 

اس���تضاف فن���دق هوليداي 
إن الس���املية األس���رة اإلعالمية 
والصحافية وديبلوماسيني من 
عدة سفارات إضافة الى مديري 
العديد من الش���ركات  وموظفي 
الفندق  التي تتعامل مع  املميزة 
وذلك في حفل استقبال عقد في 
صالة الدانة وق���د مت اإلعداد له 
خصيصا لتعريفهم على بوفيه 
الش���وكوالتة املميز حيث كانت 
لهم األسبقية لكشف الستار عنه 
والتمتع مبا احت���وى عليه من 
تش���كيلة فاخرة وواسعة تأسر 
قلوب جميع محبي الشوكوالتة 

بيير مرهج وماجد حنا مع عدد من احلضور

أمسية محالة بالشوكوالتة
في فندق هوليداي إن الساملية

الضمني احتفل باألمير عبدالعزيز بن سعود
أقام الشاعر بدر مفرح الضمني حفل استقبال في ديوانه 
مبنطقة صباح الناصر على ش���رف صاحب الس���مو امللكي 
األمير عبدالعزيز بن سعود بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود 
والوفد املرافق له مبناسبة زيارتهم الى بلدهم الثاني الكويت، 
وقد تب���ادل احلضور األحاديث الودي���ة وتطرقوا الى عمق 
العالق���ات االخوية بني  ومتان���ة 
البلدين والشعبني الشقيقني الكويت 
واململكة العربية السعودية. وبهذه 
املناس���بة أهدى الضمني للضيف 
ديوانا شعريا لوالده املرحوم بإذن 
اهلل تعالى الشاعر مفرح الضمني، 
ومتنى اجلميع استمرار مثل هذه 
اللقاءات والتواص���ل ملا فيه خير 

اجلميع.

صاحب السمو امللكي األمير 
عبدالعزيز بن سعود

»موڤنبيك البدع« يحتفل مبوظفيه
املهنية، االخ���الص في العمل 
وروح التع���اون بين���ه وبني 
بقية زمالئه بالفندق. وسوف 
املثالي  الفندق املوظف  يكافئ 
للع���ام برحلة إلى سويس���را 
وزيارة املقر الرئيسي لشركة 
فن���ادق ومنتجعات موڤنبيك 
العاملية كمكافأة وتقدير على 
والئه ومجهوداته التي قام بها 

للفندق.
كما تضمنت األمسية كذلك 
العديد من األنشطة الترفيهية 
والوصالت املوسيقية والتي قام 
بها موظفو الفندق من مختلف 
األقس���ام، وكذلك ضيوف من 
الفندق جاءوا ملشاركة  خارج 
البدع« احتفاالته،  »موڤنبيك 
باالضافة الى توزيع العديد من 
الهداي���ا واجلوائز القيمة على 

احلضور.
لق���د كان االحتفال ناجحا 
بكل املقاييس ونال استحسان 
أو  االدارة  س���واء  اجلمي���ع 

املوظفني.

خالل 2011، كما متنى التوفيق 
لفريق العمل وشركة موڤنبيك 

خالل األعوام القادمة.
بع���د ذلك قام مدي���ر إدارة 
املوارد البشرية بالفندق بتكرمي 
املثاليني ومن بينهم  املوظفني 
املوظف املثال���ي للعام والذي 
يتم اختياره بناء على الكفاءة 

أقام فندق ومنتجع موڤنبيك 
البدع مؤخرا حفله الس���نوي 
اخلاص باملوظفني بقاعة حفالت 
الب���دع بالفندق، وكان احلدث 
فرصة مميزة لالحتفال بالنتائج 
املبهرة التي حققها الفندق خالل 
السنة املاضية بحصوله على 
أعلى نسبة أرباح واحتل املكانة 
األولى في نسبة االشغال بني 
فنادق الكويت اخلمس جنوم.
ألقاها  افتتح احلفل بكلمة 
الفن���دق باإلنابة  مدير ع���ام 
رمزي ش���عبان ش���كر خاللها 
جميع املوظفني على املجهودات 
الذي  املتميز  اجلبارة والعمل 
قاموا به خالل السنة املاضية، 
وكذلك حتفيزهم على االستمرار 
في تق���دمي أفضل م���ا لديهم 
املالية، لتنتقل  الس���نة  خالل 
الكلمة بعدها لرئيس املديرين 
التنفيذي���ني بش���ركة أرجانا 
للفنادق واملنتجعات س���امي 
العي���ار، والذي أكد س���عادته 
بالنتائ���ج التي حققها الفندق 

تكرمي املوظف املثالي في »موڤنبيك البدع«


