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دوري منير صالح

نجاح متواصل ونتائج مميزة لدوري مع »موڤنبيك الكويت«

F2F فليكس ريزورتس« تخرج 59 مشتركًا في البرنامج الصحي والرياضي«
أقامت »فليكس ريزورتس« 
الرائدة  للمنتجعات والعقارات، 
في تكريس مفهوم احلياة الصحية 
عبر التصدي ومكافحة املشكالت 
الصحية املتزايدة في الكويت، حفل 
تخريج ألعضائها الذين شاركوا 
في برنامج »Face2Face« وذلك 
في مق����ر Flex Executives الكائن 
في منطقة الشعب البحري. وقد 
حضر االحتفال اخلريجون جنبا 
الى جنب م����ع موظفي »فليكس 

ريزورتس«.
 »Face2Face« ويعتبر برنامج
أحد برامج فليكس للياقة البدنية 
املصادق عليه من قبل اجلمعية 
الدولية للصحة والراكيت والنوادي 
الصحية )IHRSA(، وهو برنامج 
صارم وفاعل جدا، مصمم ليناسب 
متطلبات كل مشترك على حدة. إن 
هذا البرنامج الذي يشرف عليه 
مدربون متمرسون، يتألف من 5 
خطوات، تشمل جوانب جسدية 
وغذائية ومقاس����ات وبرنامجا 
للياق����ة البدنية وتقومي وصوال 

الى التخرج النهائي.
وفي هذه املناسبة، قال مدير 
تطوي����ر األعمال ف����ي »فليكس 
ريزورتس« صمويل غالي: »إن 
هدف فليك����س ريزورتس يكمن 
ف����ي توفي����ر حي����اة صحية من 
الفريدة  خالل برامجنا الصحية 
واملصممة لتقدمي لياقة مميزة«. 
وأضاف: »نظرا الى أن الدراسات 
األخيرة التي أجريت في الكويت 
قد خلصت الى إحصاءات مقلقة 
ومخيفة حيث تصدرت السمنة 
قائمة األمراض، ركزت ش����ركة 
فليكس ريزورت����س على خدمة 
الن����اس من خ����الل وضع برامج 
Face2Face الذي من شأنه أن يعزز 

»فليكس ريزورتس« ألعضائها 
واجلمهور، ف����ي محاولة لتقدمي 
برامج تفاعلية ومبتكرة من شأنها 
أن ترفع درجة الوعي وحتفز على 
أهمية اتباع أسلوب حياة صحي 

والتشجيع عليه.

التصدي للسمنة بني أبناء املجتمع 
الكويت����ي والت����ي قدرتها منظمة 
الصحة العاملية بأنها تتصدر القائمة 
 لناحية حجم السمنة في اخلليج.
كم����ا ان برنام����ج Face2Face من 
املب����ادرات الكثي����رة التي تقدمها 

 اجلانبني العقلي واجلسدي للفرد.
ويفخر برنامج Face2Face، الذي 
بوشر العمل به منذ أغسطس 2008، 
باستقطابه 416 مشتركا، تخرج من 
بينهم 59 حتى اآلن، وسط ردود 
فعل ايجابية عن فعاليته السيما في 

اليزال دوري منير صالح يخطو خطواته 
في طريق النجاح لكونه أحد املميزين في فندق 
موڤنبيك الكويت، والذي قاد الفندق طوال 
7 أش���هر حتققت خاللها الكثير من النتائج 
اجليدة والتي تزامنت مع األزمة املالية العاملية 
ولكنه باقتدار أدار الفندق بنجاح، مما ساهم 
في جعل صوت دوري وأسلوب قيادته يتردد 
عليا في السوق اإلقليمية، وأتاح له املجال 
ليصبح نائب املدير العام اجلديد في موڤنبيك 

تاور وسويتس الدوحة.
1 يونيو 2010 هو تاريخ بدء اخلطوة التالية 
ل���دوري في قطر، فن���دق موڤنبيك الكويت 
ينتهز هذه الفرصة ليتقدم بالشكر اجلزيل 
واالمتنان ل���دوري الذي قدم الكثير للفندق 
طوال مسيرته التي بدأت 2002 وتكللت بكثير 

من النجاحات.
التطور الذي حتقق في شخصية دوري 
وأسلوب قيادته املثال الذي يحتذى به والشيء 

الذي يفتخر به فندق موڤنبيك الكويت.
 »جناحكم هو جناحنا«.

بعيدا عن األمنيات والس���المات التي بدأ 
يتلقاها دوري، انه يتطل���ع حاليا ملواجهة 
التحدي اجلديد، وحواسه كلها منصبة نحو 
التخطيط لتولي »منصب نائب املدير العام 
لفندق خمس جنوم يشتمل على 350 غرفة 
بينها 40 جناحا، 3 مطاعم، حمام سباحة، ناد 
رياضي وسبا يتطلب مهارات عديدة وجهد 
كبير وأس���ال اهلل العلي القدير ان يعينني 
على األداء اجليد كما اعانني خالل فترة عملي 

بفندق موڤنبيك الكويت«.

صورة تذكارية للخريجني

صموئيل غالي ولياندرو دوغالس اثناء تسليم الشهادات

افتتح م.عم���اد العبدالهادي 
ديوانه في منطقة مش���رف ق 6 
شارع 7 منزل 53 ويستقبل رواد 
ديوانه مساء كل يوم »أحد« بعد 

صالة العشاء.

العبدالهادي افتتح
 ديوانه في مشرف

ميمونة الصباح ترعى حفل تفوق طالبات »عواطف العذبي الصباح« 

برعاية وحضور الشيخة د.ميمونة 
الصباح والش���يخ دعيج الصباح أقامت 
ثانوية عواط���ف العذبي الصباح حفلها 

السنوي لتكرمي الطالبات الفائقات.
افتتحت اللقاء املربية الفاضلة رئيسة 
قس���م اللغة اإلجنليزية باملدرسة حنان 
الفزيع مرحبة بالش���يخ دعيج الصباح 
والش���يخة د.ميمونة الصباح وأولياء 
األمور، ثم قامت مديرة املدرس���ة سعاد 
الكندري بإلقاء كلمة معبرة رحبت فيها 
بالضيوف وبارك���ت للطالبات وأولياء 

األمور على التفوق.
بعد ذلك ألقت كلمة الفائقات الطالبة 
روزة حمد، وأه���دت نيابة عن زميالتها 
املتفوقات هذا التفوق إلى صاحب السمو 

األمير الشيخ صباح األحمد.
من جانبها، ألقت الشيخة د.ميمونة 
الصباح كلمة حثت فيها الطالبات على 
مواصلة التفوق داعية إياهن إلى التسلح 

بسالح العلم واملعرفة.
التك���رمي ع���رض فيلم  ومت خ���الل 
تسجيلي عن املدرسة وأقسامها ومرافقها 
نال استحس���ان اجلميع، واختتم احلفل 
بتوزيع الشهادات من إدارة املدرسة، إلى 
جانب اجلوائز من الش���يخة د.ميمونة 

الشيخة د.ميمونة الصباح ومديرة املدرسة سعاد الكندري والطالبات املتفوقاتالصباح.

شفيقة إبراهيم وسعاد الكندري مع الشيخة د.ميمونة الصباح الشيخة د.ميمونة الصباح والشيخ دعيج الصباح وشفيقة إبراهيم

الصقعبي تشارك أبناء المدارس احتفاالت يوم األرض

ندى أبونصر
احتفاال بيوم األرض قامت سفيرة املنظمة الدولية 
للطاقة املتجددة التابعة لالمم املتحدة غدير الصقعبي 
بجولة على مجموعة من املدارس لتوعية الطالب 
بأهمية التش���جير ومضار انبعاث ثاني أوكسيد 
الكربون في اجلو حيث بدأت اجلولة من مدرس���ة 

التضامن االهلية وقام الطالب بغرس الشتالت.
 وأكدت الصقعبي انها اعجبت كثيرا باملدرسة 
لتواجد الشتالت اجلميلة فيها ومتنت من جميع 
املدارس في الكويت ان تهتم بزيادة املساحة اخلضراء 
فيها ملا يعود بالفائدة نتيجة التقليل من التلوثات في 

اجلو. ومن جهتها أوضحت مديرة مدرسة التضامن 
االهلية منى القالف انها رحبت جدا بالقيام مبثل 
هذه اجلوالت على املدارس التي تزيد من احساس 
الطالب مبس���ؤوليته جتاه بيئت���ه وتنمي الوعي 
لدى النشء بأهمية التشجير وضرورته. واضافت 
ان املدرسة لديها برامج تربوية تختص باحلفاظ 
على البيئة كمادة »التربية البيئية« وهي اختيار 
حتى لطالب الثانوية ومادة »الزراعة والتخضير« 
وزادت القالف بان املدرسة تأخذ الطالب الى احلدائق 
العامة لتعريفهم بأنواع األشجار وأهميتها وتأثيرها 

الصحي واجلمالي.

)أسامة البطراوي(شهادة تقدير من إدارة املدرسة إلى غدير الصقعبي

غدير الصقعبي تشرح للطلبة أهمية التشجير


