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محافظ العاصمة التقى السفير التركي مركز سلطان يزور األطفال المرضى

 في مستشفى حسين مكي جمعة
امتدادا لبرنامج »نحن نهتم« قامت مجموعة من موظفي 
مركز سلطان بزيارة مستشفى حسني مكي جمعة للسرطان 
وقدمت الهدايا لالطفال وقضت معهم اوقاتا ممتعة في يوم 

اخلميس املوافق 4 فبراير 2010.
تن���درج هذه اخلطوة في اطار الزيارات امليدانية التي 
يقوم بها فريق مركز س���لطان في املناسبات االجتماعية 
واالنسانية وفي س���ياق املبادرات الرامية الى التخفيف 
من آالم االطفال ومعاناتهم ورسم البسمة على وجوههم 

البريئة.
وقد عبر االطفال واالهالي واالطباء واملشرفون جميعهم 
في املستشفى عن سعادتهم البالغة وفرحتهم باخلطوة 

االنسانية التي تبناها فريق مركز سلطان.
كما يتمنى العاملون في مركز س���لطان للجميع دوام 

الصحة والعافية.

المجادي كرمت المؤرخ السيار
في »غطاوي من عبق الماضي«

كرمت االستاذة بكلية التربية االساسية د.حياة املجادي 
املؤرخ الشعبي ثامر السيار تقديرا جلهوده وجهود جنله 
حامد السيار في توثيق التراث الشعبي من خالل اصدارهما 
لسلسلة »غطاوي من عبق املاضي« والستعانتها مبا ورد 
في السلسلة من الغاز شعبية ومعلومات وثائقية عن 
التراث والعادات الكويتية القدمية مدعومة بالرسومات 
املعبرة في كتابها الصادر حتت عنوان »املرجع النتاج 
االلعاب الذكية الطفال املرحلة االولية«. وقام عميد كلية 
التربية السابق د.عبداهلل الكندري ود.املجادي بتقدمي 

درع تذكارية للمؤرخ السيار.

أكاديمية إعداد القادة في »المعلمين« 
اختتمت فصلها األول

اختتمت اكادميية اعداد القادة في جمعية املعلمني الكويتية فصلها 
الدراس���ي االول من خالل برنامج مميز وغير مسبوق اقيم بحضور 
مديرة مركز خدمة املجتمع بجامعة الكويت فوزية معرفي ورئيس 
جمعية املعلمني عايض السهلي وامني السر د.عبدالرحيم الكندري 
ومدير االكادميية عبدالرحمن اجلاسر ومستشارة االكادميية سلوى 
العجيري الى جانب استاذ االعالم في جامعة الكويت د.خالد القحص 
وعدد من اعضاء مجلس ادارة اجلمعية وامني الس���ر السابق متعب 

العتيبي ومنتسبي االكادميية.
وقد اشتملت انشطة البرنامج على عرض ملشاريع تقدميية ملجمل 
الدروس وورش العمل التي قدمت في الفصل الدراسي حيث عرض 
فيها املنتس���بون مشاريعهم من خالل مجاميع متكاملة وزعت فيها 
االدوار بينه���م ما بني قائد وافراد مجموعة وبدأت بعرض ملجموعة 
مهارات التواصل، ثم عرض ملجموعة احلوار الناجح اعقبها عرض 
ملجموعة صفات القائد، ثم مجموعة التحفيز، اعقبها مجموعة االبداع 
االداري، واختتم���ت بعرض ملجموعة ادارة الوقت، فيما ابدت جلنة 
التقييم رأيها فيما قدمه افراد املجاميع مع طرح بعض املالحظات املهمة 
واالنتقادات البناءة التي اثرت املواضيع وكان لها االثر االيجابي في 
نفوس املنتسبني. من جانبه اشار مدير عام االكادميية عبدالرحمن 
اجلاسر الى ان العروض واملشاريع التي قدمت عكست حقيقة املهارات 

واملفاهيم املتميزة التي اكتسبها املنتسبون.

4 خادمات يسلمن
 في مدرسة أبوعبيدة بن الجراح

ليلى الشافعي
شهدت مدرس���ة ابوعبيدة بن اجلراح باملنقف 
اشهار 4 عامالت من اجلنسية السيالنية اسالمهن 
وس���ط تكبير وتهليل احلاضرات، وافادت مديرة 
الفرع عائش���ة جمعة بأن مفاتيح القلوب ال احد 
يس���تطيع ان ميلكها اال اخلال���ق جل وعال، واننا 
نأخذ باالسباب في الدعوة الى اهلل، كما اصطحبت 
دعاة املنقف النسائي العديد من احلقائب الدعوية 
وقمن باهدائها للمهتديات واخرى مت توزيعها غير 
املسلمات، آملني من اهلل ان يشرح قلوبهن لدينه 

ويهديهن الصراط املستقيم.

اإلدارة المالية في »األنباء« توّدع محمد سعيد

اس���تقبل محافظ العاصمة الشيخ علي اجلابر 
في مكتبه سفير اجلمهورية التركية الصديقة لدى 
الكويت س���عادة حلمي داد اوغلو وذلك في زيارة 

للتعارف. 
ورحب احملافظ بالس���فير الضيف وتبادل معه 

االحاديث الودية التي تناول���ت العالقات الثنائية 
بني البلدين الصديقني وسبل تعزيزها في املجاالت 
كافة. من جهته شكر السفير التركي حكومة وشعبا 
على ما ابدوه من حفاوة وترحيب متمنيا للكويت 

وأهلها دوام التقدم واالزدهار.

اقام الزمالء في االدارة املالية ب� »األنباء« حفال 
لوداع الزميل محمد س���عيد احملاسب في االدارة 
املالية، وذلك مبناس���بة انتهاء عمله وعودته الى 

بلده ارض الكنانة وتقدم الزمالء بأطيب االمنيات 
للزمي���ل بالنجاح والتوفيق في عمله اجلديد وان 

يحقق آماله.

استبيان »ضيف ستاروود المفضل« يكشف عن الرغبة 
في السفر وقضاء المزيد من »وقتي الخاص« في 2010

يتفاءل ضي��وف برنامج »ضيف س��تاروود 
املفضل« بأن أفضل العروض بانتظارهم هم املستقبل 
ويشتاقون الى قضاء املزيد من الرحالت الترفيهية 
واألحالم ببوابة جزيرة استوائية كجزء من االحتفال 
الذي تقيمه فنادق ومنتجعات ستاروود مبناسبة 
الذكرى العاشرة لبرنامج الوالء »ضيف ستاروود 
املفضل« احلائز على جوائز عديدة، مت عمل استبيان 
على 800 عض��و في أوروبا وأفريقيا والش��رق 
األوسط عن أفكارهم وكش��ف النتائج عن رغبة 
واضحة ملزيد من رحالت السفر واالسترخاء، كما 
حول االحتفال والسفر وموسم اإلجازات أوضح 
االس��تبيان ان اعضاء برنامج »ضيف ستاروود 
املفض��ل« متحدون في آرائه��م ونظرتهم للحياة 

مهما اختلفت مواقع معيشتهم.
وقد حدد معظم املشاركني في االستبيان الذين 
طلب منهم ذكر رغباتهم الش��خصية فيما يتعلق 
باخلبرة الفندقية ومن ضمنها فكرة االس��ترخاء 
االستوائية في فندق »لو ميريديان ايل موريس« 
في موريشيوس. وفكرة االستمتاع بالطقس اجلميل 
واألجواء العصرية في فندق دبليو برشلونة اجلديد 
كانت في قائمة الرغب��ات األعضاء الذكور، بينما 
الثقافة والتاريخ في فندق ويستني اكسلسيور في 

روما كانت من التفضيالت الثالثة في القمة.
أما فيما يتعلق بأفضل اختيار لالحتفال املثالي، 
فقد كان ألعضاء برنامج ضيف ستاروود املفضل 
رأيان مختلفان، حيث الرأي األول هو االستمتاع 
بصحة جيدة من األصدقاء وأفراد العائلة مع تناول 
الطعام املنزلي، أما الرأي اآلخر فهو متعة اكتشاف 
احد فنادق ومنتجعات س��تاروود في مكان جديد 

لم يسبق لهم ان زاروه.
وعن آرائهم حول قراراتهم في السنة اجلديدة، 
فقد أعرب أعضاء البرنامج عن رغبتهم في احلصول 
على املزيد من »وقتي اخلاص« واالس��تمتاع مع 
العائلة واملناسبات والذي أطغى على العمل الروتيني 
اليومي من الساعة التاسعة الى اخلامسة، وأضاف 
نس��بة كبيرة من الرجال عن رغبتهم في عيشهم 
لليوم وعدم احلاجة الى انتظار يوم محدد لتغيير 
حياتهم. وعند مطالبتهم بتعيني عامهم املس��تحق 

للذك��ر خالل العقد املاضي، ذك��رت أغلبية عارمة 
منهم انه��م يفضلون »النظر للمس��تقبل«، ومن 
الواضح ان الش��يء الذي يرغبون فيه سيتحقق 
من خالل اإلقامة في فنادق ومنتجعات ستاروود 

عندما يكتشفون العالم.
10 أعوام من برنامج ضيف ستاروود المفضل

استطاع برنامج ضيف س��تاروود املفضل � 
من خالل سياسته غير املسبوقة والتي ال تفرض 
قيودا على احلجز في مجموعة رائعة من الفنادق 
� ان يعيد اكتش��اف برامج الوالء في الفنادق منذ 
إطالقه عام 1999 ومن خالل تركيزه على األعضاء، 
استطاع خلق قاعدة عضوية أكثر شعبية مقارنة 

ببرامج الوالء األخرى.
وملاليني األعضاء إمكانية االس��تمتاع بفنادق 
فخمة ورفاهية منتشرة في العديد من الدول في 
ظل نظ��ام غاية في البس��اطة واملرونة ومكافآت 

تتخطى اإلقامة في الفنادق.
وقد حصل برنامج ضيف س��تاروود املفضل 

على اكثر جوائز Freddie من أي برنامج آخر.
ان كسب نقاط »س��تار بوينتس« أصبح أكثر 
س��هولة، حيث بإمكان اعضاء برنامج »ستاروود 
للضيف املفضل« كسب نقطتني »ستاربوينتس« 
لكل دوالر يتم صرفه في اي من فنادق ومنتجعات 
س��تاروود ال� 890 املش��اركة حول العالم، وذلك 
باالضافة الى 20 ألف نقطة »س��تاربوينتس« من 
املمكن ش��راؤها كل عام من خ��الل م����وق��ع 
www.spg.com، وال يوج��د موعد محدد النتهاء 
صالحية نقاط »ستاربوينتس« لألعضاء الناشطني. 
ومن خالل تركيزه على األعضاء، اس��تطاع خلق 
قاعدة عضوية أكثر شعبية مقارنة ببرامج الوالء 
األخرى، كما استطاع من خالل اهتمامه بالتكنولوجيا 
 spg.com احلديثة وقنوات اتصاله املتجددة م�ثل
وspg.com/flights و thelobby وSpg Check-in ان 
يتصدر املنافسة. ملزيد من املعلومات حول برنامج 
ضيف س��تاروود املفضل، الرج��اء زيارة املوقع 
اإللكت�����روني: www.spg.com او االتصال على 

الرقم 877 � ستاوود.

الشيخ علي اجلابر والسفير التركي أثناء لقائهما
جانب من زيارة مركز سلطان ملستشفى حسني مكي جمعة للسرطان

..وصورة للذكرى مع عدد من الزمالء

األطفال املرضى في مركز حسني مكي جمعة للسرطان استمتعوا بزيارة مركز سلطان

السيار يتسلم الدرع من د.الكندري بحضور د.املجادي

عدد من اعضاء مجلس االدارة السهلي يتوسط اجلاسر ود. القحص

جانب من املشاركات

حلظة إشهار املهتديات األربع إسالمهن

)حسن حسيني(الزميل محمد سعيد متوسطا الزمالء في اإلدارة املالية


