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 املشاركون في الرحلة خالل انطالقهم من مخيم «ياماها» في الزور إلى منطقة أم قدير

 بداية االنطالق  من مخيم «ياماها» في الزور

 رحالت برية ممتعة مع «ياماها»

 «األبعاد المتكاملة للعناية الشخصية» إصدار جديد للفريح

 «روعة العود» وعطورها المميزة في «سيتي سنتر السالمية»

في بعض األصناف بدءا من البخور 
بجميع منتجاته، وأحدثها بخور 
امللــــوك إضافة الــــى العطورات 
«كليوباترا ـ ســــوليتير ـ دانة» 
مرورا مبعطرات الفراش واملالبس، 

ومنتجات الشركة التقليدية. 

من العمالء املستهدفني للشركة.
  واختتــــم الســــبيعي قائال ان 
الشركة القت إقباال جماهيريا كبيرا 
منذ تأسيســــها نظرا لتميزها في 
طرح اجلديد من العطور والبخور 
من املنتجات اخلاصة جدا واملتميزة 

 وسط حضور حاشد افتتحت 
شركة روعة العود للعود والبخور 
أحدث فروعها بالساملية مبجمع 
سيتي ســــنتر لتكون أقرب الى 
عمالئهــــا وتلبيــــة لرغباتهم في 
احلصول على أجود وأقيم أنواع 
البخور والعود واخللطات وأطقم 
الكريســــتال والتغليف املتميز 
للهدايا بالشكل الذي يليق بعمالء 

روعة العود.
  وصرح رئيس مجلس اإلدارة 
علي السبيعي بأن الشركة دائما 
حتــــرص على حتقيــــق رغبات 
عمالئها من خــــالل افتتاح أفرع 
جديــــدة لتغطي جميــــع مناطق 
الكويت لنكــــون أقرب لعمالئنا. 
كما أكد ان هذا الفرع سيتم حتديثه 
بصفة مســــتمرة ليكون واجهة 
متميزة ملنتجات الشركة التي يتم 
تصنيعها من خالل أمهر خبراء 
اخللطات حرصا على كسب املزيد 

 على الرغم من ازدياد املنافسة 
يوما بعد يــــوم إال أننا في ياماها 
نســــعى دائما للتميز فــــي عالم 
الدراجــــات الرباعية وفي نشــــر 

السعادة لعدد كبير من الناس.
  وميكننــــا القول إن الشــــركة 
الكويتية لإلنشاء والتجارة وكالء 
ياماها في الكويت قامت وبالتنسيق 
مع فريق رحال بتنظيم رحلة برية 
ملدة يومني انطالقا من مخيم ياماها 
في منطقة الزور جنوب الكويت 
وصوال إلى منطقة ام قدير شماال 
والعودة مجددا الى مخيم ياماها.
  ان الغــــرض من هذه الرحالت 
البرية هو اعطاء الفرصة للشباب 
الكويتي باستكشاف جمال الصحراء 
كما انها تعطي درسا جليل الشباب 
التعــــاون والعمل  حول كيفيــــة 
كفريق واحد للتغلب على جميع 
اثناء  التي قد تواجههم  املصاعب 
جتوالهم واألهم ايضا انها جتمع 
محبي ومستخدمي دراجات ياماها 
الرباعية في رحالت مشوقة وتعطي 

 صدر حديثا كتاب «األبعاد 
املتكاملة للعناية الشخصية» 
الفريح ليكون  للدكتور ناصر 
استكماال لسلســــلة اصداراته 
تواصال بأبنــــاء مجتمعه وانه 
من دواعي سروره ان يقدم خدمة 
ملجتمعه من أجل النهوض بقوة 
أفراد املجتمع بعد االســــتفادة 
الشخصية من اخلبرات العاملية 
الفردي،  املعنيــــة بالتطويــــر 
وكانت احلاجة املاسة للنهوض 
بالتطوير الشخصي ملجتمعاتنا 

وإصداره.
  ويضــــم الكتــــاب ٧ فصول 
يتناول فيها الكاتب من خاللها 
األسلوب األمثل واملميز للعناية 
بالشخصية، حيث يتناول في 
الفصــــل األول نظــــام األبعاد 
املتكاملة، والفصل الثاني يتناول 
فيه التطور في اإلرشاد الشخصي 
والنهضــــة بالعناية الصحية، 
ويقــــدم فــــي الفصــــل الثالث 
التوجيه واإلرشاد الشخصي، 
والفصل الرابع توظيف الطاقة 

الشــــخصي أكثر من الوسائل 
الســــابقة، وامتــــد التطويــــر 
الشخصي من التطوير التجاري 
الى التطوير األخالقي السلوكي 
والتطويــــر االجتماعــــي، كما 
جتاوز التطوير احلد التقليدي 
الى مرحلة التدريب الشخصي 
لالعتناء بالصحة البدنية، وامتد 
الى حد التدريب الذكائي للحفاظ 

على االتزان النفسي.

النفسية، ويتناول في الفصل 
اخلامس االستشــــفاء الوقائي 
التقوميي، والفصل السادس 
االستشــــفاء بالتطور العقلي 
البايوحيوي، والفصل األخير 
تنــــاول فيه الكاتب هندســــة 
احلياة الشخصية باإلشراف 

الذاتي.
  ويقــــول د.ناصر ان العالم 
يقــــدم اآلن وســــائل التطوير 

عرفانا منا لوالئهم ودعمهم املستمر 
جلعــــل «ياماها» دائما الرقم ١ في 

الكويت. 

النوع من األنشطة يأتي من حرص 
الشــــركة الدائم على تقدمي كل ما 
من شأنه اسعاد عمالئها املخلصني 

رسالة واضحة للمجتمع بكيفية 
النوع من  االستخدام االمثل لهذا 
الرياضة. أخيرا وليس آخرا فإن هذا 

 لقطة تذكارية للشباب املشاركني في الرحلة

 د.ناصر الفريح غالف الكتاب

 علي السبيعي متوسطا اإلدارة التنفيذية

 من منتجات «روعة العود»


