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27 يقيم مركز لوذان إلجنازات الشباب »لوياك« 
حفل افتتاح برنامج لوياك الصيفي والذي يضم 
400 طالب وطالبة من املشاركني في البرنامج و80 
شركة من الشركات املسؤولة عن تدريب الطلبة، 
وذلك في قاعة كورال بش���يراتون الكويت في 
الساعة 6 مساء يوم غد اخلميس 24 اجلاري، هذا 

ما أكدته عضو مجلس اإلدارة فتوح الداللي.

افتتاح برنامج لوياك اخلميس في »شيراتون«

العلي يحتفل بزفاف عبداهلل اليوم

أطياب المرشود تطلق عطر مجموعة »كيان«
أطلقت شركة أطياب املرشود 
أحدث منتجاتها في عالم العطور 
والبخور مجموعة »كيان« واملكونة 
من مجموعة مت مزجها من أطيب 
أنواع دهن العود مع الورد ليشكال 
معا مزيجا رائعا يكشف عن الذوق 

الفاخر ملنتجات أطياب املرشود.
وفي هذا اإلطار وجه املدير العام 
لشركة أطياب املرشود وليد املرشود 
شكره للجمهور الكبير من عمالء 
أطياب املرشود الذين يحرصون 
على اقتناء كل جديد من منتجاتها، 
مؤك����دا ان أطياب املرش����ود تبذل 
قصارى جهده����ا إلرضاء عمالئها 
الذين تعودوا من الش����ركة تقدمي 
كل ما هو راق وذي ذوق رفيع في 
عالم منتجات العطور والبخور. 
وأضاف املرشود: ان الشركة حترص 
دائما على مشاركة عمالئها جميع 
املناسبات الس����عيدة سواء كانت 
مناسبات عامة او شخصية لتقدم 
لهم اجلديد من منتجات العطور 
والبخ����ور الفخمة التي تناس����ب 
االحتفال بهذه املناسبات العديدة، 
مضيفا: ان هذا النهج في التعامل 

بني الشركة وجمهورها من العمالء 
الكثر داخل وخ����ارج الكويت هو 
ما يدفع أطياب املرش����ود الى بذل 
املزيد من اجلهود لتقدمي األفضل 
إرضاء لعمالئها.  وأعرب املرشود 
عن شكره جلمهور أطياب املرشود 

الذين يفاخرون باقتنائهم ملنتجاتنا 
الفاخرة والطيبة من العود والبخور، 
ما يدفعنا الى السعي حثيثا للتوصل 
الى أحدث وأفضل املنتجات لدينا 
وطرحه����ا مبعارضنا لنيل رضاء 

وثقة هذا اجلمهور العريض.

يحتفل مدير عام مديرية أمن محافظة األحمدي 
اللواء عبدالفت���اح العلي بزفاف جنله املالزم أول 

عبداهلل مساء اليوم األربعاء بصالة بهبهاني مبنطقة 
الشعب. ألف مبروك.

اللواء عبدالفتاح العلي
مشاركة تتسلم شهادتها من د.ساجد العبدلي

لقطة تذكارية للمشاركني في البرنامج التدريبي

تكرمي إحدى املشاركات في البرنامج التدريبي
املالزم أول عبداهلل العلي

مجموعة كيان

أسرار الحوار واإللقاء المؤثر لموظفي »التخطيط والتنمية«

البريطاني  أقام معهد س���تانفورد 
بالتعاون مع شركة »اخلبراء الدوليون 
البرنامج  لالستشارات والتس���ويق« 
التدريب���ي »أس���رار احل���وار وااللقاء 
املؤثر« واملقدم الى موظفي االمانة العامة 

للمجلس االعلى للتخطيط والتنمية.

وهدف البرنامج الى تزويد املشاركني 
مبه���ارات وأس���اليب فن���ون التحدث 
واخلطابة وااللقاء واملواجهة وعرض 
االف���كار واملعلومات ش���فويا وفنون 
ادارة احلوار واإلقن���اع وجذب انتباه 
احلاضرين والتأثير عليهم، وش���مل 

التدريب على اطالق طاقات  البرنامج 
املش���اركني الكامنة باستخدام مهارات 
االتصال اجليد واالس���تماع، وتنمية 
مهاراتهم في استخدام الوسائل السمعية 
والبصرية والتكنولوجية في فاعلية 

العرض.

هذا، وقّدم البرنامج التدريبي د.ساجد 
العبدلي وهو طبيب اختصاصي بالصحة 
املهنية وضغوطات العمل وكاتب صحافي 
الفضائية  القنوات  ومقدم برامج على 
وناشط اجتماعي ومدرب في مجاالت 

التنمية البشرية.


