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الرياضي  البح���ري  النادي 
الكويتي محمد حسن ق����لي 
الى البالد قادما من التشيك 
بعد رحل���ة عالجية تكللت 
بالنجاح واحلم���د هلل على 

السالمة.

قلي عاد من التشيك

دورة بولينغ نسائية ناجحة بـ »المعلومات المدنية« »روتانا« تعتزم افتتاح فندق »أوريكس روتانا« في الدوحة
تعتزم »روتانا« الشركة الرائدة 
في إدارة الفن���ادق في منطقتي 
الشرق األوسط وشمال افريقيا 
افتتاح فندق »اوريكس روتانا« 
في الدوحة وهو أول الفنادق التي 

ستديرها في قطر.
وبهذه املناسبة، قال الرئيس 
االقليمي ل���� »روتانا« في قطر، 
البحري���ن، الكوي���ت، ولبن���ان 
جوزف كوب���ا: »نحن فخورون 
جدا إلدارة هذا املش���روع املميز 
الذي ميثل بداية مس���ار لعالقة 
طويلة ووثيقة، نريدها ان جتمعنا 
بأهل الدوحة وزوارها«، وأضاف 
»اننا نتطلع بشوق الى إدارة فندق 
جديد ميتاز بالضيافة العريقة، 
ويأتي هذا االفتتاح كتأكيد اللتزام 
»روتانا« في خطتها التوسعية 
متهيدا لالنتش���ار ف���ي كل دول 
الشرق األوسط وشمال افريقيا 

خالل السنوات املقبلة«.
يحتل »اوريكس روتانا« مكانا 
مميزا جدا في قطر، اذ يقع على 
مس���افة قريبة جدا م���ن مطار 
الدول���ي، فيما تفصله  الدوحة 
املدينة، مما  دقائق عن وس���ط 
يس���مح بالوصول بسهولة الى 
كل املرافق األساسية في العاصمة 
من مراكز للمؤمترات والتسوق 

وأماكن التسلية والترفيه.
يض���م الفن���دق 400 غرفة، 
التصاميم  ويتس���م مبزيج من 
العصرية والكالس���يكية في آن 
واح���د، وينعم بج���و دافئ من 
الضيافة العربية، مما يوفر اإلقامة 
املريحة لرجال األعمال والسياح 

على حد سواء.
ان »أوريكس روتانا« مصمم 
لتوفير الراحة القصوى لنزالئه 
ولتلبي���ة كل متطلب���ات رجال 
األعمال، ذلك انه سيوفر أحدث 
التسهيالت التقنية، من ضمنها 
تس���ع غرف اجتماع���ات كاملة 
التجهيز ومزودة بأحدث املعدات 
واالجهزة السمعية والبصرية 
والتي تشمل صالتني للحفالت، 
فضال عن فريق عمل متخصص 

لذل���ك حرصنا على تقدمي كل ما 
يلزم جلعل اقامتهم في اوريكس 
روتان���ا ال تقاوم، عبر تزويدهم 
مزيجا مثاليا من احللول العملية 
الترفيهية القصوى،  واخلدمات 
مما يضع في تناولهم بيئة عملية 
مثالية، فبعد عناء رحلة طويلة 
وارهاق يوم مليء باالجتماعات، ما 
من طريقة أفضل لالسترخاء من 
تناول الطعام في أحد مرافقنا أو 
استرجاع النشاط عبر ممارسة أحد 
أنواع الرياضات في مركز اللياقة 

البدنية ذي الطراز احلديث.

املنتقاة م���ن بالد ما حول البحر 
املتوس���ط، وفي »ج���از كلوب« 
ميكن االستمتاع بأمسية هادئة 
ايقاع نغمات اجلاز احلية.  على 
الزائر  وفي »سبالش« يستمتع 
بالعصائ���ر واملأكوالت اخلفيفة 

حول حوض السباحة.
املدير  وفي اخلت���ام، يؤك���د 
العام للفندق كيفورك دلدليان ان 
»اوريكس روتانا« يقدر احلاجات 
العصرية للمسافرين من رجال 
األعم���ال ويدرك أهمي���ة القيمة 
الكبرى التي يوليها هؤالء للوقت، 

بجسم صحي وسليم.
كذلك سيقدم الفندق مجموعة 
من خمسة مرافق مرموقة معدة 
لتالئم كل األذواق، وهي: »سكاي 
الون���غ« ال���ذي سيش���كل مالذا 
للسيدات، يقدم مجموعة شهية 
الغنية  من األطايب واحللويات 
و»الكريب سوزيت«، »تشويسز« 
وهو بوفيه يوم���ي يقدم أطباقا 
عاملية، الى جانب قائمة منفصلة 
الختيار أطباق أخ���رى مميزة. 
اما »ذا س���يالر« فيقدم مجموعة 
راقية من املش���روبات واملقبالت 

وعلى جهوزية تامة لتقدمي كل 
الدعم الالزم في عقد االجتماعات 
واستضافة األنش���طة املتصلة 

بعالم األعمال.
وإلى جانب توافر التسهيالت 
املتطورة جدا لعقد االجتماعات، 
يق���دم الفن���دق لنزالئه خدمات 
ترفيهي���ة مبتك���رة، مثل مركز 
للياقة البدني���ة كامل التجهيز، 
جاكوزي، غرفة بخار، س���ونا، 
حوض سباحة، فضال عن غرف 
للتدليك، وكلها تبعث على الراحة 
التامة واالسترخاء املطلق للتمتع 

أسامة دياب
أقام���ت إدارة العالق���ات العام���ة واإلعالم 
باملعلومات املدنية بالتعاون مع صندوق التكافل 
االجتماعي للعاملني بالهيئة دورة بولينغ نسائية 
في إحدى أكبر الصاالت املتخصصة بذلك، حرصا 
من اجلهتني على إقامة النشاطات االجتماعية 

وتنوعها كخدمة للموظفني بالهيئة.
ولق���د أقيمت هذه ال���دورة ملوظفات الهيئة 
كخدمة اجتماعية لهن أسوة باخلدمات االجتماعية 
والرياضية التي تقدم لزمالئهم من املوظفني. 

وشارك في الدورة 30 موظفة تنافسن على الفوز 
باملراكز األولى، إضافة الى قضاء وقت اجتماعي 
ممتع فيما بينهن بعيدا عن ضغوطات العمل.

وبعد ختام الدورة قام جاس���م املذن رئيس 
مجل���س إدارة صندوق التكافل وهاني معرفي 
مدير إدارة العالقات العام���ة واإلعالم بتهنئة 
الفائزات وتسليمهن الكؤوس وامليداليات حيث 
جاءت مراكز الفائ���زات كالتالي: األولى نورة 
املط���ر، والثانية حصة الترك���ي، والثالثة هيا 

املطيري.

كأس الدورة وميدالية البطولة لصاحبة املركز األول

فندق أوريكس روتانا يتميتع مبوقع متميز جدا في قطر

لقطة تذكارية مبناسبة ختام دورة البولينغ النسائية




