
اإلدارة  عــام  مدير  كــرم 
الـــــعـــــامـــــة لـــلـــتـــحـــقـــيـــقـــات 
الـــلـــواء د. فــهــد إبــراهــيــم 
الـــــــــدوســـــــــري عـــــــــــددًا مـــن 
املــدعــني الــعــامــني بـــإدارة 
الــــــتــــــفــــــتــــــيــــــش، تـــــقـــــديـــــرًا 
ــهــــودهــــم وتـــمـــيـــزهـــم  لــــجــ
ــتـــوى  ــمـــسـ ــاء بـ ــ ــ ــقـ ــ ــ ــاالرتـ ــ ــ بـ

العمل في االدارة.
وأكــــــــد الـــــــدوســـــــري ان 
هــــذا الــتــكــريــم يـــأتـــي فــي 
وزارة  ســــيــــاســــة  إطـــــــــار 
الجهد  بتقدير  الداخلية 
والــــعــــطــــاء وإعـــــــــالء قــيــم 
مبادئ  وتكريس  العمل 
اإلخـــــــــالص والـــــبـــــذل مــن 
أجــــــل دعــــــم أمــــــن الـــوطـــن 

وســـــــــالمـــــــــة املــــــواطــــــنــــــني 
ــــني، ومـــــــــا هـــو  ــمــ ــ ــيــ ــ ــقــ ــ واملــ
وعـــــــرفـــــــان  تــــــقــــــديــــــر  اال 

ودافع  وحافز  للمكرمني 
لآلخرين لبذل املزيد من 

والعطاء. الجهد 

ــتـــجـــع جــــمــــيــــرا شـــاطـــئ  ــنـ أطــــلــــق فــــنــــدق ومـ
في  فخامة  األكــثــر  الفندقية  الوجهة  املسيلة، 
ــاًء بــمــمــثــلــي وســـائـــل اإلعــــالم  ــفـ ــتـ الـــكـــويـــت، احـ
وعـــائـــالتـــهـــم، أولــــــى لـــيـــالـــي الـــبـــاربـــكـــيـــو عــلــى 
ــيـــة الـــتـــي تــتــخــصــص بــهــا  ــركـ ــيـ الـــطـــريـــقـــة األمـ
ووســط  املــســبــح  بــجــانــب  الجنوبية  الـــواليـــات 

اجمل األجواء الخارجية.
وكــــــــان فـــــي اســــتــــقــــبــــال الــــضــــيــــوف كـــــل مــن 
مــديــر عـــام الــفــنــدق هــاكــان بــتــك، ومــديــر إدارة 
ــمـــال والــتــســويــق أحــمــد جــركــس،  تــطــويــر األعـ
واملـــديـــر الــتــنــفــيــذي املــســاعــد لــشــؤون األغــذيــة 
واملــــشــــروبــــات مــحــمــد الـــخـــطـــيـــب، إلـــــى جــانــب 
فريق التسويق والعالقات العامة، حيث تمت 
دعوة الضيوف لتناول وجبة عشاء ال تنسى 
مـــســـتـــوحـــاة مــــن تـــجـــربـــة الـــبـــاربـــكـــيـــو املــمــيــزة 
ــة فــــي مـــنـــاطـــق الـــجـــنـــوب األمـــيـــركـــي  ــلـ ــيـ واألصـ
املــمــتــدة مــن كــارولــيــنــا الشمالية وصـــوًال إلى 

تكساس.
ــتـــوقـــعـــات، عــكــســت  ــا لـــكـــل الـ ــاوزهـ ــجـ ــــع تـ ومـ
ــيـــز وتـــجـــربـــة  ــمـ األجـــــــــواء أســــلــــوب الـــــشـــــواء املـ
ــعــــة مــن  الـــبـــاربـــكـــيـــو الـــفـــريـــدة ملــجــمــوعــة واســ
ــنــــة عـــلـــى الــحــطــب  ــلــــحــــوم واألضـــــلـــــع املــــدخــ الــ
وأجنحة الدجاج ولحم الصدر اللذيذ، واكتمل 
الكالسيكية  الجنوبية  اللمسات  مــع  املشهد 

والعروض املوسيقية الحية.
وبهذا الصدد، قال هاكان بتك: «نحن سعداء 
للغاية الستضافة شركائنا اإلعالميني خالل 
أولــــى لــيــالــي الــبــاربــكــيــو الــجــنــوب األمــيــركــي 
نغتنم  أن  ونــود  مذهلة،  بأمسية  لالستمتاع 
لهم  والتقدير  بالشكر  للتوجه  الفرصة  هــذه 
لنا  املستمر  ودعمهم  الدؤوبة  جهودهم  على 

خالل مسيرتنا».
ــافـــة املـــزيـــد مـــن الــحــمــاســة عــلــى هــذه  وإلضـ
قرعة  ســحــب  بتنظيم  الــفــنــدق  ــام  قـ الــتــجــربــة، 
لــلــضــيــوف مـــن اإلعـــالمـــيـــني يــتــيــح الثـــنـــني من 
الــفــائــزيــن املــحــظــوظــني فــرصــة الــفــوز بتجربة 

فريق العمل في الفندقخاصة لتناول الطعام واإلقامة في الفندق.

من أجواء االحتفالية حضور نسائي

لقطة لبعض ممثلي وسائل اإلعالم

جانب من الحضور
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«الحياة الطيبة» في دار العثمان

الــعــثــمــان  دار  أقـــامـــت 
نـــدوة بــعــنــوان «الــحــيــاة 
الطيبة» قدمها الدكتور 
بشير صالح الرشيدي، 
وحظيت بحضور كبير، 
الرشيدي  فيها  وتطرق 
ألهــمــيــة املــحــافــظــة على 
بنائها،  وكــيــفــيــة  الــــذات 
وأهــــــــم طــــــرق الـــســـعـــادة 

والحياة الطيبة.
كــمــا أشــــار الــرشــيــدي 
ــــورة  ــــصـ ــيــــة الـ ــمــ إلـــــــى اهــ
الــــــذهــــــنــــــيــــــة لـــــإلنـــــســـــان 
وأثــــرهــــا عـــلـــى ســلــوكــه، 
وقــدم عدة طرق للحياة 
ــا تـــذكـــر  ــهــ ــنــ ــة مــ ــبــ ــيــ ــطــ الــ
اإليــــــجــــــابــــــيــــــات، وعـــــــدم 

وأن  املـــــاضـــــي،  اجـــــتـــــرار 
يــــــكــــــون مــــــصــــــدر تـــعـــلـــم 
ومـــــمـــــارســـــة  تــــــــألــــــــم،  ال 
االمتنان اليومي وتذكر 
الـــــنـــــعـــــم، وغـــــيـــــرهـــــا مـــا 

يـــســـاهـــم فــــي بـــنـــاء ذات 
مقدرة. 

وتحرص دار العثمان 
املحاضرات  إقــامــة  على 
والـــــــــــدورات الــتــدريــبــيــة 
وبــنــاء  املجتمع  لــخــدمــة 
الــــفــــرد، بـــاإلضـــافـــة الـــى 
ــة  ــريــ ــيــ ــخــ املـــــــشـــــــاريـــــــع الــ
بها  يــقــوم  الــتــي  الكبرى 
ثــلــث املــــرحــــوم عــبــدالــلــه 
عــبــدالــلــطــيــف الــعــثــمــان. 
الـــعـــثـــمـــان  دار  وتــــهــــتــــم 
على  الثلث  من  املنبثقة 
الفرد  بتطوير  االهتمام 
وتمكينه، ليكون عضوًا 
فــــاعــــًال ونـــاجـــحـــًا لـــذاتـــه 

ومجتمعه.

بشير صالح الرشيدي

املكّرمون في لقطة تذكارية

خالل إطالقه فعالية «ليالي الباربكيو» على طريقة الجنوب األميركي

«جميرا شاطئ املسيلة» يحتفي بوسائل اإلعالم

الدوسري كّرم املدعني العامني في «التفتيش»


