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)هاني الشمري -فريال حماد( درع تذكارية يقدمها عدنان الراشد الى د.أحمد الشعبي  

عدد من املشاركني في العمرة أمام جبل أحد

احلرم املكي الشريف ليال

سعيد توفيقي يتسلم درعا من الزميل عدنان الراشددرع تذكارية الى علي مراد.. ودرع الى عمر احلوطي

الزميالن خالد اخلراز ود.بدر الرخيص في الطريق من املدينة املنورة إلى مكة املكرمة

الزميالن هاني الشمري وقرشي عبدالرحمن

درع تذكارية الى عادل عبداحلي

الزمالء جمال توفيق ولطفي عبداحلي ولياقت وحسام عبداملنعم وقرشي عبدالرحمن وطلعت يوسف وعدد من املشاركني في الرحلة

الزميل عدنان الراشد يقدم درعا تذكارية الى عبدالرزاق ابراهيم البحر

وفد »الصحافيين« عاد من رحلة العمرة
عاد ال���ى البالد وفد جمعي���ة الصحافيني 
الكويتي���ة من رحل���ة العمرة الت���ي تنظمها 
اجلمعية سنويا ألعضائها وعائالتهم بعد زيارة 
املدينة املنورة ومكة املكرمة وأشاد املدير املالي 
للجمعية مشرف الرحلة الزميل عدنان الراشد 
بتعاون جميع املشاركني في العمرة منذ اللحظة 
األولى للمغادرة وحتى العودة الى الكوي����ت 
مما يعكس الص���ورة احلضارية للصحافيني 

وعائالتهم.
وق���ام الزميل عدنان الراش���د مبش���اركة 

الزمالء بإهداء دروع تذكارية لكل من د.أحمد 
الش���عبي أستاذ الفقه املس���اعد بكلية اآلداب 
قسم الدراسات اإلس���المية من جامعة طيبة 
باملدينة املنورة ممثال عن الهيئة العامة للسياحة 
واآلثار باملدينة املنورة وعضو مجلس اإلدارة 
واملدي���ر العام لفندق اب���روي املدينة املنورة 
ع���ادل عبداحلي ومدير ادارة العالقات العامة 
مبؤسسة البترول الكويتية علي حسن مراد 
ومدير ادارة التسوي����ق والعالقات بالوكالة 
من بيت التمويل سعيد توفيقي ومدير ادارة 

التسويق واإلعالم بشركة االتصاالت الكويتي�����ة 
»ڤيڤا«، عم���ر عبدالوهاب احلوطي، تقدي����را 
من اجلمعية جلهودهم املبذولة من أجل دعم 

وتسهيل مهمة الوفد.
كما ت�ق���دم مدير اجلمعي���ة واألمني املالي 
للجمعية عدنان الراش���د بالش���كر للخطوط 
اجلوية السعودية ومدير مكتبه����ا في الكويت 
عبدالرزاق ابراهيم البح���ر على ما قدم����وه 
لوفد جمعية الصحافيني الكويتية في رحلة 

العم���رة.

»فلكس ريزورتس للمنتجعات والعقارات« 
ومستشفى السالم الدولي يحتفالن بيوم الصحة العالمي

خصومات نوعية على أطعمة 
»غورميه« ومنتجات الرشاقة 

والتجميل أيضا.
وقد شملت تقدميات فلكس 
املميزة  املناس���بة  في ه���ذه 
األعض���اء وغي���ر األعض���اء 
أيضا وذلك انطالقا من حرص 
الشركة على تكثيف جهودها 
في سبيل خلق ونشر الوعي 
واملعرفة السليمة حول صحة 
اإلنس���ان. وح���ول مب���ادرة 
»فلكس« حتدث خالد الصايغ، 
رئيس مجلس اإلدارة والعضو 

والعمل على تثقيف املجتمع 
بالطرق الصحية الصحيحة 
الكفيلة بضمان مستقبل صحي 
واعد لكافة ش���رائح املجتمع 

الكويتي«.
إلى ذلك، شملت فحوصات 
ال���دم خالل احلمل���ة حتديد 
الدم وقياس  مستوى ضغط 
نسبة السكري في الدم وحتديد 
نس���بة الده���ون والوحدات 
احلرارية املطلوبة لكل شخص. 
وتول���ت اخصائي���ة تغذية 
النصائ���ح الصحية  توجيه 

املنتدب قائال: »اننا نرى في 
يوم الصحة العاملي، مناسبة 
عظيمة نكث���ف فيها جهودنا 
املس���تمرة ف���ي التأكيد على 
مسؤولية املرء جتاه نفسه أوال 
ثم عائلته في إطار احملافظة 
على منط حياة صحي وآمن. 
ونحن في »فلكس« نعمل على 
التي  تطبيق هذه املسؤولية 
نحملها جتاه املجتمع الكويتي 
يومي���ا، حي���ث ال نألو جهدا 
القاضية بتغيير  في مهمتنا 
املفاهيم الصحي���ة اخلاطئة 

البرنامج  الس���ديدة ووضع 
الغذائي املناس���ب لكل حالة 
على حدة باالستناد الى نتائج 
الفحوصات. وكانت احلملة 
قد ش���ملت كل أندية فلكس 
 Flex Fitness حيث انطلقت في
 Flex Executive واستمرت إلى
في الشعب البحري ومن ثم 
ل� Flex Family في بنيد القار 
 Flex لتختتم أنش���طتها في

ladies في منطقة اجلهراء.
جت����در اإلش����ارة الى أن 
الى  العال����م أجمع، ينظ����ر 
ي����وم الصح����ة العاملي على 
أنه مناس����بة مميزة إلحداث 
اله����ادف في حياة  التغيير 
الناس واألخذ بيدهم باجتاه 
حياة أكث����ر صحة وبالتالي 
أكثر سعادة. وبهذه املناسبة 
فإن »فلكس« حتث عمالءها 
كما املجتم����ع الكويتي كافة 
على القيام بدور فاعل وسط 
احلركة العاملية باجتاه عالم 
يخلو من األمراض لنؤسس 
لبيئ����ة صحية س����ليمة. أن 
مهمتها هذه هي جزء أساسي 
ومحوري في إستراتيجيتها 

للتنمية االجتماعية.

مبناس���بة ي���وم الصحة 
العاملي، وحدت شركة فلكس 
للمنتجع���ات  ريزورت���س 
والعق���ارات جهوده���ا م���ع 
مستش���فى الس���الم الدولي، 
حيث عمال على إطالق حملة 
صحية مشتركة استمرت على 
مدى 4 أيام وهدفت الى خلق 
الوعي بأهمية احلصول على 
أمة تنعم بالصحة وتش���جع 
املجتمع الكويتي على سلوك 
منط حياة صحي ومتعاف في 

حياته اليومية.
وارتكزت نشاطات احلملة، 
على تقدمي حتاليل دم مجانية 
ومحاضرات عن األكل الصحي 
بتنس���يق من مركز احلمية 
والتغذية »غورميه« وهو تابع 
لشركة فلكس، باإلضافة الى 
قياس نسبة الوحدات احلرارية 
بواس���طة معدات »غورميه« 
املتط���ورة تكنولوجي���ًا كما 
تضمنت احلملة أيضا تقدمي 
استش���ارات صحية من قبل 
فري���ق »فلك���س« املتمرس 
الرياضة  واخلبير بش���ؤون 
وصحة اجلس���د. كما ميزت 
فلك���س احلض���ور مبنحهم 

جانب من املشاركني في احلملة الصحية لـ »فلكس« و»السالم الدولي«


