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خالد الدوسري د.بركات األلفي د.عبدالعزيز األحمد د.ناصر الفريح

مرمي ابراهيم

ممدوح ابراهيم

األلفي يغادر
 إلى مصر

المركز الدولي في كمبريدج يرشح 
األحمد مديرًا عامًا عن آسيا

د.ناصر الفريح يتابع 
سلسلة دوراته 

المتخصصة

.. ومريم جويد أطفأت
شمعتها األولى

ممدوح جويد التحق 
بالمدرسة

العظام  يغ����ادر اخصائ����ي 
التطويل  واستشاري جراحات 
والتقومي د.بركات األلفي البالد 
بعد ان أمضى في الكويت سنوات 
من العمل والنجاح، وباملناسبة 
يتقدم الزميل مؤمن املصري الى 
د.بركات بأطيب األمنيات بالنجاح 

الدائم.

رش����ح املركز الدولي كمبري��دج بلن��دن 
الزمي���ل د.عبدالعزي������ز األحم��د ملنص��ب 
املد��ي����ر الع��ام ع������ن ق��ارة آس����ي��ا، ه��ذا 
واجلدي������ر بالذك��ر ان األحم��د حاصل على 
عدة أكادميي��ات عاملي��ة وه��و عض��و ف��ي 
جمعي��ة العلوم النووية وصدرت س����يرته 
الذاتية في كتب كل م����ن أميركا وبريطانيا 

وآسيا.

اس���تكماال لسلسلة دوراته 
العملية املتخصصة نظمت شركة 
النهضة املتكاملة لالستشارات 
والتدريب دورة »موازنة الطاقة 
احليوية بالتأم���ل« من تقدمي 
املدرب العاملي د.ناصر الفريح 
بفندق كوس���تا خالل ش���هر 
رمضان، وحضرها عدد كبير 
من املشاركني واملشاركات وصل 
عددهم الى اكثر من 50 مشاركا 

من مختلف االعمار.
واوض���ح د.الفريح انه من 
خالل الدورة تعلم املتدرب كيف 
يوازن طاقته بنفسه ويحافظ 
على نشاط جس���مه ويرتقي 
بنفسه، ويتقي اختالل التوازن 
داخل اجلسم، واختالل نشاط 
اعضائ���ه وحرك���ة عضالته، 
فبموازنة طاقته، يبقى نشيطا 
في حياته، ومثابرا في عالقته 
فبموازن���ة طاقت���ه، يتخلص 
من االجهاد � التعب � الكس���ل 

� االرهاق.
واضاف د.الفريح ان الدورة 
اس���تهدفت ايضا اشياء كثيرة 
فبزيادة نشاطك وتقوية جسمك 
فان���ت تقوم باصالح نفس���ك 
تلقائيا وذلك بالتنش���يط في 
تفكيرك، تختار هدفك وتندفع 
الهدف، وتس���عى  في خط���ة 
لنجاحك، تتخلص من التردد، 
وتواجه املواقف، وحتل مشاكلك، 
تق���اوم ظروف���ك، وتضع حال 
خلالفاتك، وتعال���ج عالقاتك 
بنفس���ك وبالتفكير املتوازن � 
يتطور تركيزك ودقة املالحظة 

لديك.
واختت���م الفري���ح قائال ان 
املوازن���ة لطاقت���ك، تتطل���ب 
استمرارك في املوازنة واحلفاظ 
على نش���اطك بتعل���م مهارة 
املوازنة، واملواظبة على التوازن، 
حتمي نفسك من اي عرض او 
اذى وعلى قدرتك على التدريب 
واستمرارك في اتزانك، تنطلق 
ف���ي حياتك من غي���ر احتمال 
الى عث���رات صحية  تعرضك 
وضغوط نفس���ية، فباملوازنة 
تقي نفس���ك م���ن االنفعاالت 

والعصبية.

احتفل إبراهيم جويد وأسرته 
بعيد ميالد ابنتهم مرمي حيث 
أطفأت مرمي ش���معتها األولى 
وسط فرحة األهل واألصدقاء 
الذين متنوا لها حياة سعيدة 
في كنف والديها.. ألف مبروك 

وعقبال 100 سنة.

ابراهيم  التح���ق مم���دوح 
جويد باملدرسة مع أصدقائه، 
وتلقى ممدوح التشجيع والثناء 
من والديه وأس���رته ووعدهم 
ب���أن يكون دائما من املتفوقني 
واملتميزين. مب���روك وعقبال 

اجلامعة يا ممدوح.

ديوانية الدوسري 
االربعاء وكل أربعاء

يس���تقبل خال���د 
شافي الدوسري رواد 
ديوانيته مساء بعد غد 
األربعاء وكل أربعاء من 

كل أسبوع.


