
المحلية الخميس
11 مارس 2010

2
النصف: المدينة الترفيهية تحتفل بعيد األسرة 19 الجاري

أعلن مدير إدارة العمليات واألنشطة بشركة 
املشروعات السياحية أنور النصف عن استعدادات 
املدينة الترفيهية لالحتفال بيوم األسرة 19 اجلاري، 
حيث أكد حرص الشركة الدائم على املشاركة في 
جميع املناسبات االجتماعية والوطنية ومشاركة 
املواطنني واملقيمني أفراحهم ومناسباتهم اخلاصة، 
وذلك عمال بأهدافها الرامية الى تقدمي خدماتها 

الترفيهية والترويحية ألبناء املجتمع الكويتي 
وكل من يقيم على ارضها وتعزيز التواصل بني 
جميع الفئات. وفي هذا السياق، صرح النصف 
بأن املدينة الترفيهية وهي احد اهم مرافق الشركة 
حتتفل بعيد األم وقد أعدت إدارة املدينة الترفيهية 
عروضا وبرامج وفقرات تتناسب مع قيمة األسرة 

واألم على وجه اخلصوص.

أكدت أنها الممثل الرئيسي للشركة في الكويت»الزراعة« تشارك في وفد لجنة التعاون الزراعي لزيارة هولندا

أنوار الصباح: »ديل كارنيجي« تسعى لتحسين 
أداء الشركات وتطوير عمل موظفيها

»تماهي« يطالب الكتل النيابية والسياسية 
بالموافقة على استجواب وزير اإلعالم

أعل���ن رئيس تيار املس���ار األهل���ي )متاهي( 
م.عبداملانع الصوان أنه في حني أصبحت الشفافية 
مطلبا دميوقراطيا ملواكبة استحقاقات وحتديات 
مرحلة احلراك والوعي السياسي العام املشهود 
عل���ى جميع األصعدة احمللية، فإن التيار يطالب 
الكتل النيابية العاملة حتت قبة البرملان والقوى 
السياسية املوازية العاملة في محيط املجتمع املدني 
باإلعالن املباشر عن موافقتها جتاه االستجواب 
املقدم لوزير اإلعالم من قبل عضو الكتلة الشعبية 
النائب علي الدقباسي. وعلل ذلك بتململ الشارع 
السياسي والش���عبي من التصريحات الرمادية 
واملموهة من قب���ل البعض ومنهم بعض النواب 

املستقلني.

ووجه رسالة الى جميع النواب بعدم املراهنة 
على قصر ذاكرة الش���ارع الشعبي الذي أصبح 
متمرسا في فهم اإليحاءات واإلمياءات غير اجلادة 
جتاه القضايا املصيري���ة، كما حث اجلميع على 
إعالن موافقتهم بكل شجاعة مسبقا، وعدم االنتظار 
ملس���اومة السياسية واستغفال الشارع لتحقيق 
مصالح مرجوة من أي من األطراف، مؤكدا انكشاف 
هذه املمارسات الهزيلة التي ال تنم عن ارتقاء في 
العملية السياسية، بل على النقيض ُتؤصل مبادئ 
االنتهازية واألنانية ضاربة باملصالح املصيرية 
ع���رض اجلدار. مؤيدا في آخ���ر تصريحه دوافع 
االستجواب املقدم للوزير، وكل محاور االستجواب 
األولية وتلك التي أحلقت به في اآلونة األخيرة.

أعلن مدير ادارة احلدائق 
وصال���ة التزل���ج بش���ركة 
املشروعات السياحية جاسم 
الشميس انه جار العمل على 
التزلج  اعادة اجلليد لصالة 
الكبرى واالنتهاء من اعمال 
الش���املة لها بعد  الصيانة 
االنتهاء من حف���الت ليالي 
فبراير والتي اس���تضافتها 
الصالة على مدار شهر فبراير 
افتتاح الصالة  وذلك إلعادة 
وبدء تش���غيلها الس���تقبال 
جمهوره���ا اعتب���ارا من غد 
اجلمع���ة، حيث مت���ت اذابة 

اجلليد واعداد املسرح ومدرجات اجلمهور.
وأش���ار الشميس الى انه مع اعادة تشغيل الصالة مت اعداد 
البرامج واألنشطة املختلفة التي ستقدم للرواد على مدار العام، 
مضيفا انه لم يطرأ اي تغيير على نظام التش���غيل للصالة او 
مواعيدها التشغيلية حيث تستقبل الصالة زوارها يوميا من 
الس���اعة الثامنة والنصف صباحا وحتى العاشرة مساء على 
مدار 7 فترات للدخول في اليوم الواحد باستثناء يوم الثالثاء 
من كل اس���بوع ستكون الفترة من الساعة السادسة والنصف 
مس���اء وحتى العاشرة مساء مخصصة للنساء فقط وسيمنع 

دخول األوالد فوق سن ست سنوات.
وأوضح الشميس ان هناك مدرسة تدريبية للكبار والصغار 
ابتداء من عمر ثالث سنوات برسم اشتراك شهري بقيمة عشرة 
دنانير للفرد بواقع اربعة حصص مدة احلصة الواحدة ساعة 

ونصف الساعة مع مدرب متخصص.
مش���يرا الى ان قيمة تذكرة دخول الصال���ة دينار ونصف 
الدينار للف���رد مع توفير احلذاء اخلاص بالتزلج على اجلليد، 
وهناك ايضا امكانية االشتراك الشهري لدخول الصالة بقيمة 

اربعني دينارا للفرد.
هذا ومتنى الش���ميس لزوار الصالة ان يقضوا وقتا ممتعا 

ومفيدا في رياضة وهواية مميزة.

الشميس: صالة التزلج الكبرى 
تستقبل زوارها الجمعة

بعد إذابة الجليد وإعداد المسرح

قالت الهيئة العامة لش����ؤون الزراعة والثروة الس����مكية ان جلنة 
التعاون الزراعي باالمانة العامة مبجلس التعاون لدول اخلليج العربية 
قررت تشكيل وفد مشترك من الدول االعضاء لزيارة الدول التي ترغب 
في رفع احلظر عن تصدير حيواناتها ومنتجاتها الى دول املجلس وان 
يشمل الوفد دولة الرئاسة احلالية والرئاسة السابقة والرئاسة القادمة 
واالمانة العامة واي دولة اخرى ترغب في املشاركة على ان يرفع الوفد 

توصياته عن الزيارة الى االمانة العامة لتعميمها على الدول االعضاء. 
وسيباش����ر الوفد مهامه بزيارة الى هولندا لالط����الع على االجراءات 
املتعلقة باالنتاج احليواني واملختبرات املختصة في هذا املجال، وحيث 
كانت االمانة العامة باملجلس ق����د تلقت دعوة من احلكومة الهولندية 
تفيد برغبتها في اس����تقبال فريق من البيطريني بدول مجلس التعاون 

لزيارة هولندا خالل الفترة من 15 وحتى 19 اجلاري.

مؤلفا وخطيبا شهيرا.
وتابعت: لقد دأبت الشركة 
منذ عام 1912 على جتديد نفسها 
باس���تمرار وجتديد ما تقدمه 
لعمالئها لتثبت يوما بعد يوم 
انها التزال ناجحة وقادرة على 
املنافسة في أسواق متغيرة 

باستمرار.
وأش���ارت ال���ى ان الهدف 
األساس���ي في ديل كارنيجي 
حتسني أداء الشركات من خالل 

حتسني أداء موظفيها.
وأضافت: نحن نعمل في 81 
بلدا ونقدم دوراتنا التدريبية 

بأكثر من 28 لغة.
كما أشارت الى ان البرامج 
والتدريبات التي تقدمها ديل 
كارنيجي جميعها معتمدة من 
قبل مجل���س اعتماد التعليم 
 )ACCET( والتدريب املستمر
املعترف بها رس���ميا من قبل 
التعلي���م األميركي���ة  وزارة 
وهذا االعتماد يعتبر من أعلى 
التعليم  اعتمادات مستويات 
والتدريب املستمرين في جميع 

أنحاء العالم، إضافة الى ذلك 
فإن ديل كارنيجي هي الشركة 
الوحيدة للتدريب احلاصلة على 
 ،9001:2000 ISO اعتماد آيزو
واملدربون واملستشارون من 
املهنيني ورجال األعمال الذين 
تلقى كل منهم ما ال يقل عن 250 
ساعة من التدريب والتطوير 
الداخلي قبل ان يصبح مدربا 
معتمدا كما يستخدمون أسلوبا 
التدريب  فريدا من نوعه في 
يسمى التدريب اللحظي »حيث 
يقوم املدرب بتصيد املشكلة 
او العادة غير املناسبة حلظة 
حدوثها ومن ثم يقوم بالتدريب 
ال���ذي ي���ؤدي للتصحي���ح 
الفوري لتل���ك املشكل����ة او 

الع���ادة.
أنوار  الش���يخة  وبين���ت 
الصباح في حديثها »ان األعمال 
تنمو بسرعة ولهذا فإننا نعتقد 
ان جميع املؤسسات والشركات 
الى تدري���ب وإعادة  حتتاج 
تدريب موظفيها على مختلف 
املهارات احليوية ضمن نطاق 

ندى أبونصر
أكدت رئيسة مجلس اإلدارة 
في ش���ركة دي���ل كارنيجي 
للتدريب الشيخة أنوار الصباح 
ان اهتمام ديل كارنيجي ينصب 
على إعطاء املوظفني الفرصة 
لصق���ل مهاراتهم وحتس���ني 
أدائهم من أجل حتقيق نتائج 
إيجابية ثابتة ومربحة ألنفسهم 
انها تساعد  ولشركاتهم، كما 
املوظف لكي يشارك مشاركة 
تامة وفاعلة في رس���م رؤية 
وقيم وأهداف الش���ركة التي 

يعمل فيها.
ج���اء ذلك خ���الل املؤمتر 
الصحافي الذي أقامته شركة 
دي���ل كارنيج���ي ف���ي فندق 
راديس���ون ساس أمس األول 
التدريب  بحضور مس���ؤولة 
د.ستاسي الغواص واملستشار 
عبداملجيد بركات واملدير العام 
في دي���ل كارنيجي للتدريب 
برجنيت دمينت وحش���د من 

اإلعالميني والصحافيني.
انوار  وقال���ت الش���يخة 
الصباح خ���الل املؤمتر »انه 
لشرف كبير لنا نحن في مركز 
األنوار للتدريب واالستشارات 
ان نكون املمثل الوحيد صاحب 
االمتياز لشركة ديل كارنيجي 
وشركاه في الكويت. وأضافت 
ان ديل كارنيجي مؤسس���ة 
استشارية لتحسني األداء مقرها 

الواليات املتحدة األميركية.
وأوضحت ان ش���ركة ديل 
كارنيجي تأسس���ت عام 1912 
على يد دي���ل كارنيجي الذي 
كان يؤمن إميانا راسخا مببدأ 
حتسني الذات فضال عن كونه 

عملها،  حيث انه من الطبيعي 
للموظفني واإلداريني ان يغيب 
ع���ن بالهم ما ه���و ضروري 
حقيقة للتعامل مع حتديات 
احلياة اليومية في عالم األعمال 
اليوم وهنا حتديدا يأتي دور 
ديل كارنيجي لتطوير املناهج 
الدراسية واحللقات الدراسية 
للمساعدة في مواجهة التحديات 
غير املتوقعة وتزويد متدربيها 
بالتوجيهات واحللول بشأن 
كيفية التعامل مع هذه احلاالت 

ومعاجلتها.
وأضافت ان الشركة بدأت في 
استخدام التكنولوجيا احلديثة 
للوصول الى املعلومات الفنية 
بالشركة، حيث يستطيع محب 
التكنولوجيا الوصول لتلك 
املعلومات من خالل برامجنا 
الت���ي وضعت ملس���تخدمي 
الهواتف الذكية مثل آي فون 
والب���الك بي���ري والتي تعد 
اآلن أكث���ر مبيع���ا في متجر 
آبل اي تون حيث تتيح هذه 
البرام���ج لنا الش���يء الكثير 
بداية من البرنامج الكالسيكي 
»أس���رار النجاح« الى مقاطع 
قصيرة م���ن الڤيديو وبعض 
النصائح السهلة التتبع والتي 
ميك���ن متابعتها اينما وج���د 

الف���رد.
واختتمت بأن هناك معلومات 
كثيرة جدا عن دورات الشركة 
وبرامجها ميكن االطالع عليها 
من خالل زيارة موقع الشركة 
على اإلنترنت وان املستشارين 
على اس���تعداد لالجتماع مع 
الش���ركات وتزويدها بجميع 

املعلومات.

م.عبداملانع الصوان

جاسم الشميس

)أحمد باكير(الشيخة أنوار الصباح خالل املؤمتر الصحافي


