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»الطبية« اختارت »معجزة الشفاء« راعيًا لـ »أسبوع مع الحبيب« »الطاقة المتكاملة« نظمت دورة »المهارات القيادية«

القي���ادات اإلداري���ة ف���ي ظل 
المتوقعة  المتغيرة  الظروف 
ومدى تأثيرها وانعكاسها على 
المهارات اإلدارية، وذلك لتحقيق 

أهداف الجهة الحكومية.

والتخطيط اإلستراتيجي أفضل 
بكثي���ر من مس���توى النجاح 
الذي تحقق���ه المنظمات التي 
ال تأخ���ذ بذلك النمط اإلداري، 
كما هدف���ت الى زيادة معارف 

الحكومي���ة ودراس���ة بعض 
الحاالت اإلس���تراتيجية التي 
النجاح  توضح ان مس���توى 
الذي حققت���ه المنظمات التي 
تتبع اإلدارة اإلس���تراتيجية 

بنج���اح متمي���ز اختتمت 
شركة تنمية الطاقة المتكاملة 
لالستشارات والتدريب دورة 
»المه���ارات القيادي���ة في ظل 
ظروف العالم المتغير« لصالح 
األمانة العامة لمجلس الوزراء، 
والتي امتدت على مدى 3 أيام في 
فندق سفير إنترناشيونال � بنيد 
القار، حاضر فيها مدير ادارة 
التدريب والتطوير اإلداري في 
شركة تنمية الطاقة المتكاملة 
لالستشارات والتدريب د.نوري 

بشير.
وقال د.البش���ير ان دورة 
»المه���ارات القيادي���ة في ظل 
المتغي���ر«  العال���م   ظ���روف 
المشاركين  الى تزويد  هدفت 
بأساس���يات وأهمي���ة اإلدارة 
اإلس���تراتيجية والتخطي���ط 
اإلس���تراتيجي في المنظمات 
اإلنتاجية والخدمية واألجهزة 

حقائب حتتوي على عبوات عسل 
من منتجات الشركة، باالضافة 
التمر  الى نوعيات ممي���زة من 
ومطوية تتن���اول بداية البعثة 

النبوية الشريفة.
من جانبه، أشاد املراقب العام 
لش���ركة املعجزة محمد احلسن 
باختيار اجلمعية الطبية الكويتية 
للش���ركة لرعاية هذه الفعالية 
املهمة، مؤكدا ان هذا االختيار يؤكد 
الثقة الكبيرة بالشركة والسمعة 
الطيبة التي حققتها، مشيرا الى ان 
»املعجزة« من الشركات الرائدة في 
عالم االغذية الصحية والطبيعية 
التي تشمل ما يربو على أكثر من 
العسل  أنواع  200 صنف تضم 
املتعددة وزيت الزيتون االكسترا 
والش���اي بأنواعه واالعش���اب 
والبهارات واملكس���رات وتتمتع 

بأقصى درجات اجلودة.

الطبية  وأش���ادت اجلمعية 
الكويتية بالرعاية املميزة لشركة 
عس���ل املعجزة وحرصها على 
املشاركة في مثل هذه االنشطة، 
كما ثمنت قيام الشركة بتوزيع 

االسالمية التي سادت العالم علما 
ونفعا، كم���ا تناول احملاضرون 
السنن النبوية، وكيف ان الكثير 
منا اهملها اآلن، مش���ددين على 

ضرورة احياء السنن النبوية.

باعتبارها من أكبر الشركات 
الرائدة في عالم االغذية الصحية 
والطبيعية في الكويت والشرق 
االوسط، اختارت جمعية العلوم 
الطبية املس���اعدة شركة عسل 
املعجزة لتكون الراعي الرئيسي 
ألنشطة »أسبوع مع احلبيب« 
الذي نظمته اجلمعية بالتعاون مع 

كلية الطب االسبوع املاضي.
وتناولت انش���طة »أسبوع 
م���ع احلبيب« الت���ي امتدت من 
االحد الى االربع���اء محاضرات 
ل���كل من د.يوس���ف الش���راح، 
ود.طالل الفاخ���ر، ومحاضرات 
للطالبات ألقتها د.اميان املرزوق، 
وحتدث احملاض���رون عن حياة 
رسولنا الكرمي ژ، الذي انتقل 
بالبشرية من ظالم اجلاهلية الى 
نور االسالم، وحتمله املصاعب 
حتى وضع اللبنة االولى للدولة 

تسليم الهدايا ألحد الطالب لقطة جماعية للمشاركني في الدورة
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