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29 يعتذر عضو املجلس البلدي 
م. عبداهلل العن���زي عن عدم 
استقبال رواد ديوانيته، وذلك 
لس���فره خارج البالد، على ان 
يعاود اس���تقبالهم 22 اجلاري 

بعد عودته من السفر

العنزي يعتذر
 لرواد ديوانيته

اس����تثمارا للنجاح الكبير 
الذي حققته عيادة امليدان خالل 
زياراتها للمدارس احلكومية 
واخلاصة، وفي إطار مبادرتها 
للتوعية العامة، نظمت عيادة 
املتنقل����ة وعلى مدى  امليدان 
يومني زيارة خاصة حلضانة 
الفصحى في منطقة اجلابرية، 
حيث قامت بالكشف الصحي 
على أس����نان طلبة ومدرسات 

احلضانة.
وجاءت زيارة عيادة امليدان 
املتنقلة م����ن منطلق حرص 
العي����ادة على تدريب وتعليم 
الطلبة ف����ي كل املدارس حول 
كيفي����ة العناي����ة باألس����نان 

ووقايتها من التسوس مع تقدمي النصائح واالرشادات الطبية املناسبة 
لهم للحفاظ على صحة أسنانهم. وعيادة امليدان املتنقلة هي في الواقع 
عبارة عن باص مزود ومجهز بعيادة أسنان متكاملة من الداخل قادرة 

على تقدمي العالج واالستشارات للمراجعني في املوقع الذي تزوره.
ورافق العيادة أثناء هذه الزيارة طاقم طبي متخصص مجهز بأحدث 
األدوات واألجهزة، تتكفل بالكشف على زوار العيادة من احلضانة وتقدم 
خدمة فتح امللف والكشف املجاني للمراجعني. وقد ساهمت هذه الزيارة 
بش����كل أو بآخر برسم االبتسامة على وجوه األطفال وإزالة الرهبة في 

نفوسهم من زيارة طبيب األسنان.
وذكرت مدير إدارة التسويق والعالقات العامة - جمانة الشطي - 
أن حرص عيادة امليدان، وهي العيادة األولى والرائدة في خدمات طب 
الفم واألس����نان، على تفعيل خدمة العيادة املتنقلة غير املسبوقة في 
الكويت، جاء انطالقا من حرصها على صحة وس����المة أسنان اجلميع 
ورغبتها في توفير النصائح واإلرش����ادات السليمة لألفراد. واجلدير 
بالذكر، أن عيادة امليدان هي إحدى الش����ركات التابعة للشركة املتحدة 

للخدمات الطبية.

اداريو وموظفو موڤنبيك الكويت ـ املنطقة احلرة في صورة جماعية احتفاال بتميزهم في 2009

أحمد الصيرفي وميشيل موديه أثناء تسليم الفائزة حصة املال سيارتها

د. عادل الفالح يكّرم أحد العاملني خالد بوغيث متحدثاً د. عادل الفالح يلقي كلمته

جمانة الشطي

جانب من زيارة عيادة امليدان حلضانة الفصحىحصة املال أمام سيارة »أودي« من سبا أكواتونيك

قصة نجاح مميزة لفندق موڤنبيك الكويت المنطقة الحرة

»سبا أكواتونيك« يعلن عن الفائز بجائزة
 »عيشها مرتين.. وكن الفائز«

الفالح يكّرم العاملين بحفل الخاتمين والخاتمات

حتت رعاية وحضور وكيل وزارة 
األوقاف والش���ؤون اإلسالمية د.عادل 
الفالح وبحضور الوكيل املساعد لشؤون 
الكرمي والدراس���ات اإلسالمية  القرآن 
عب���داهلل ب���راك ومدير ادارة ش���ؤون 

الق���رآن الكرمي خال���د بوغيث ومراقب 
مراكز وحلق���ات حتفيظ القرآن الكرمي 
ناصر الكن���دري مت تكرمي العاملني في 
حفل اخلامتني واخلامتات للقرآن الكرمي 
وطلبة املس���ابقات الدولية في مسجد 

الدولة الكبير.
بدأ احلفل بكلمة لراعي احلفل حتدث 
خاللها عن حفظ القرآن الكرمي من خالل 
توفير من���اخ قرآني يدفع بالناش���ئة 
لالنخراط في مجال حفظ القرآن الكرمي، 

وتبعه خالد بوغيث الذي ألقى كلمة أشاد 
بها بدور الوزارة واإلستراتيجية التي 
وضعها وكيل الوزارة والتي حتظى بدعم 
الوكيل والعاملني بإدارة شؤون القرآن 

الكرمي ثم مت تكرمي العاملني بها.

عيادة الميدان في حضانة الفصحى

اعلنت ادارة املعهد الصحي الشهير »سبأ 
اكواتوني���ك« بالتعاون مع ش���ركة فؤاد علي 
الغامن عن الفائز في حملة »عيش���ها مرتني.. 
وكن الفائز« والتي أطلقها سبأ اكواتونيك منذ 
نوفمبر املاضي للفوز بسيارة »أودي«، حيث 
ف���ازت بها حصة املال، وذل���ك في 11 من يناير 
احلالي والذي أقيم فيه السحب بحضور مدير 
عام الفندق هاني كفافي واحمد الصيرفي مدير 
الفندق ومدير ادارة س���بأ اكواتونيك ميشيل 

موديه وممثل ع���ن وزارة التجارة والذي قام 
بعملية الس���حب بنفسه وسط حضور غامر 

من اعضاء املعهد الصحي.
وأش���ادت حصة املال بتجربتها في س���بأ 
اكواتونيك باعتباره واحدا من افضل املعاهد 
الصحية بالكويت، كذلك أعربت عن سعادتها 
بفوزها بهذه السيارة الفاخرة، حيث شكرت 
ادارة معهد سبأ اكواتونيك على اتاحتها الفرصة 

للفوز بهذه املفاجأة القيمة.

سنة 2009 كانت سنة صعبة من الناحية االقتصادية 
وذلك بسبب االزمة املالية العاملية التي عصفت بكثير من 
املؤسس���ات والشركات االقتصادية الكبرى وكان اقصى 
هدف لهذه الش���ركات هو ان تقف صامدة والتقليل من 
اخلس���ائر بقدر االمكان، اما في فندق موڤنبيك الكويت 
فانه لم يصمد فقط امام هذه العاصفة العاتية وامنا اثبت 
للجميع ان النجاح ميكن ان يتحقق في اي وقت وحتت 
اي ظروف مادام���ت تظافرت اجلهود والهمم، ففي بداية 
االزم���ة املالية قام فندق موڤنبيك الكويت بوضع خطط 
ذات مس���تويات متعددة حلماية االرباح وقام بتنفيذها 
بعناية ش���ديدة والتأكد من ان هذه اخلطة تش���تمل كل 

زوايا العمل، مع االخذ في االعتبار رفع الروح املعنوية 
للموظفني وحتفيزهم لتحقيق نتائج جيدة والتأكيد على 

عدم تسريح اي موظف.
اجلهود الكبيرة التي بذلها موظفو الفندق ساهمت في 
جناح الفندق خالل عام 2009، باالضافة الى هذا قام الفندق 
بالتنظيم واملش���اركة في العديد من االنشطة الرياضية 
واالجتماعية تأكيدا لدوره االجتماعي والرياضي وحث 
املوظفني على العمل اجلماعي صوب هدف واحد وهذا متثل 
في: تنظيم اول بطولة تنس طاولة في املنطقة التجارية 
احلرة مبشاركة 9 شركات، االنضمام الى بطولة كرة السلة 
بني شركات مختلفة، املشاركة في مبرة لكرة القدم »ملكافحة 

اجلوع« حتت رعاية »منظمة الصحة العاملية«.
واعظم اجناز حتقق في عام 2009 هو اختيار ومنح 
فن���دق موڤنبيك الكويت جائزة افضل فندق في تطبيق 
معايير اجلودة في الشرق االوسط وآسيا، واكتملت قصة 
النجاح بنهاية عام 2009 بتحقيق نسبة اشغال بلغت %82 
مما يعكس اجلهود الكبيرة التي بذلها فريق العمل بالفندق 
والتي تكللت بتحقيق هذه النسبة العالية والتي تعتبر 
وسام ش���رف على صدر كل موظف بالفندق، وان قصة 
جناح فندق موڤنبيك الكويت دليل واقعي وحقيقي على 
ان تضافر اجلهود واخالص النية يحققان اعلى النتائج 

مهما كانت الظروف صعبة.


