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الحرس الوطني يمدد فترة التسجيل للطلبة الضباط

وحملة الشهادة المتوسطة حتى 22 الجاري
صرح مدير مديرية التوجيه املعنوي العقيد الركن 
بدر احلريتي بأنه مت متديد فترة التسجيل للطلبة 
الضباط حملة ش���هادة الثانوية العامة وما يعادلها 
واملتطوعني ممن ال يقل مؤهلهم الدراسي عن الصف 
الثامن )الصف الرابع متوس���ط( حتى 22 اجلاري. 

جاء متديد فترة التسجيل بتوجيهات من قبل القيادة 
الكرمية في احلرس الوطني إلعطاء فترة كافية ومزيد 
من الوقت إلتاحة الفرصة للشباب الكويتي لالنخراط 
في صفوف احلرس الوطني خلدمة الكويت العزيزة 

في ظل قيادتها احلكيمة.

اطلع على سير مشروعات البناء األربعة الخاصة بالصليب األحمر األميركي

عمدة »باتون روج« يعّين الساير عميدًا و رئيسًا فخريًا للمدينة
باتون روج – كونا: كرم عمدة 
ورئيس مدينة باتون روج ملفني 
كيب هولدن وزير الصحة ونائب 
رئيس جمعية الهالل االحمر د.هالل 
الس����اير بتعيينه عمدة ورئيسا 
فخريا ملدينة باتون روج في والية 

لويزيانا.
وقدم هولدن ميدالية املدينة 
الس���اير خ���الل حفل  للدكتور 
االستقبال الذي اقيم على شرفه 
ف���ي لويزيانا ومقر حاكم والية 
لويزيانا في وقت متأخر من الليلة 
قبل املاضية، معلنا ان يوم ال� 15 
من يوليو سيكون يوم جمعية 
الهالل االحمر في مدينة باتون 

روج.
ومت تقدمي علمني � رفرفا في 
سماء عاصمة الوالية باتون روج 
في الرابع من الش���هر اجلاري � 
باسم والية لويزيانا وبالنيابة عن 
احلاكم بوبي جيندال الى حكومة 
الكويت ود.الساير تقديرا للتبرع 
الذي قدمته الكويت لبناء املركز 
اجلديد للصليب االحمر األميركي 

في لويزيانا.
وقال عم���دة ورئيس مدينة 
باتون روج ملفني كيب هولدن في 
تصريح ل� »كونا«: اننا جميعنا 
جنتمع هنا ه���ذه الليلة لنقول 
شكرا للكويت لتقدمي اكبر تبرع 
لبناء منشأة للصليب األحمر في 

تاريخنا.
وشدد هولدن على اهمية ذلك 
في ضوء العديد من العواصف 
الت���ي تتعرض لها  واألعاصير 
البالد قائال »انها تأتي في الوقت 

املناسب متاما«، خاصة انه من 
املع���روف ان ش���هر يوليو يعد 

موسم االعاصير.
واضاف ان هذا يسمح لنا بأن 
نرك���ز على عدد اكبر من الناس 
في موقع واح���د واللوازم، كما 
انها موج���ودة في موقع واحد، 
وبالتال���ي فإن موظفي الصليب 
االحمر يستطيعون التوجه الى 
موق���ع ما او تقدمي املس���اعدات 
بشكل اس���رع وافضل مما كان 

عليه الوضع من قبل.
وقال هولدن � الذي لم تتح له 
فرصة زيارة املركز اجلديد للصليب 
االحمر بعد � انه سمع »انه واحد من 
اكثر املرافق الرائعة على االطالق«، 
مضيفا »ان االهم من ذلك هو اجلانب 
اخلير في قلوب الكويتيني الذين 
قالوا نريد ان نحدث فرقا ونريد 
الرعاية ونظهر  ايدينا ونقدم  مد 

للناس اننا نهتم«.
وشدد هولدن على ان الصليب 
االحمر هي منظمة دولية متد يد 
املساعدة ملن يحتاج اليها في اي 
مكان، معربا عن اعتقاده ان »هذا 
هو م����ا اراد الكويتيون قوله لنا 
في باتون روج وفي جميع انحاء 
انها مس����تعدة  الواليات املتحدة 
لتكون ش����ريكا وتقدمي املساعدة 

حني احلاجة«.
واعرب هولدن عن امتنانه، اذ 
ان »الكثي����ر من الناس في بعض 
االحيان يأخذون االمور على انها 
من املس����لمات لكن عندما يكون 
لديك ش����خص من الكويت يقول 
اريد ان افعل شيئا الحداث تغيير 

التي تبلغ 25 مليون دوالر، مضيفا 
ان »رؤية املرف����ق اليوم هو امر 

مدهش في الواقع«.
وشدد على »العالقات اخلاصة« 
بني الكويت والواليات املتحدة وقال 
مخاطبا املس����تمعني لقد حررمت 
بالدنا وضحى ابناؤكم بأرواحهم 
في سبيل حترير الكويت ونحن لن 
ننسى أبدا ما فعله بلدكم من اجل 

حترير الكويت من االحتالل.
هذا وقد اطلع وزير الصحة أول 
من أمس على سير مشروعات البناء 
األربعة اخلاصة بالصليب األحمر 
األميركي والتي تقام بتمويل من 
احلكومة الكويتية قدره 25 مليون 
دوالر ف����ي أعقاب اعصار كاترينا 

عام 2005.

وتقع هذه املش����اريع في أربع 
مدن هي باتون روج في لويزيانا 
ونيو أورليانز وموبايل في االباما 
وتاالهاس����ي في فلوريدا »وهي 
من اكثر املناطق عرضة لكوارث 

االعاصير«.
وقدم مدير املش����اريع األربعة 
ديڤيد لويس في موقع املشروع 
املوجود في باتون روج ش����رحا 
لوزير الصحة، حيث ذكر له انه في 
كل مبنى قيد االنشاء يوجد مركز 
لعمليات الطوارئ وغرف تدريب 
ومخزن ومركز التصاالت الطوارئ 
واستوديو اعالمي ومطبخ متنقل 
في حال الكوارث ومكتب للشؤون 
اإلدارية والبرامج ومحول للتزود 

بالطاقة عند الضرورة.

في نوعية احلياة لهؤالء املواطنني 
في جميع انح����اء أميركا فإن هذا 

يعد عرضا كبيرا«.
ودع���ا اجلميع ال���ى التعبير 
عن شكرهم لكرم الكويت ولعدم 
السماح للحدود او احمليطات بان 
تفصل بيننا او تقف حائال دون ان 

تربط بيننا الطيبة والصداقة.
وقال هولدن، في كلمة القاها 
خالل حفل االس���تقبال، انه كلما 
كانت هناك كارثة كان هناك شخص 
بحاجة الى املساعدة يجب اال نبقى 
صامتني بل ينبغي علينا أن نضع 
انفسنا مكان اولئك الذين يعانون 
ونتعاطف معهم مضيفا »ان هذا ما 
قامت به حكومة الكويت«، معربا 

عن شكره للكويت ملا قامت به.

وأك���د هول���دن اهمية وجود 
مرفق للصليب األحمر في عاصمة 
لويزيانا )باتون روج( قائال انه 
مثل »املن من السماء« ان يكون 
لدين���ا املركز اجلدي���د للصليب 
األحم���ر األميركي في هذا الوقت 
من العام وقبل ان يبدأ موس���م 

األعاصير.
وأش����ار الى انه باالضافة الى 
ذلك فان سخاء الكويت التي قدمت 
لنا اكبر تبرع من اي مدينة اخرى 
من اجل بناء هذا الصرح، مضيفا 
ان هذه ه����ي احلقيقة فقد أدركوا 
ان الناس بحاجة الى املس����اعدة 
وتقدموا من اجل حتقيق ذلك ونحن 

ال يسعنا شكركم بشكل كاف.
وأعرب عن امتنانه للش����عب 

الكويت����ي لع����دم س����ماحه ألحد 
بتقسيمنا سواء كان ذلك حاجزا 
حدوديا او فلسفيا او بأي طريقة 
اخرى معبرا عن شكره لهم على 
اخت����راق احلواج����ز وعلى مد يد 
العون لآلخرين واظهار ما لديكم من 
طيبة القلب واالهتمام ورغبتكم في 
أحداث تغيير على ارض الواقع.

من جانبه، اعرب مدير مكتب 
حاكم والية لويزيانا لألمن الداخلي 
م����ارك كوبر � ال����ذي ألقى البيان 
الرسمي وقدم العلمني نيابة عن 
احلاكم � عن تقدير وش����كر حاكم 
الوالية حلكومة الكويت ود.الساير 
الكويت  ال����ذي قدمت����ه  للدع����م 

للويزيانا.
وقال كوبر اننا جميعا هنا لنقدر 

تقدمي حكومة الكويت التمويل الى 
والية لويزيانا من اجل دعم جهود 
الصليب األحمر األميركي هنا في 
باتون روج وأيضا في مدينة نيو 

اورليانز.
وأضاف انه ومن خالل توفير 
التمويل »متكنا من بناء مقر جديد 
للصليب األحم����ر هنا في باتون 
روج الذي س����يخدم هذه املنطقة 
الى جان����ب والية لويزيانا ونيو 
اورليانز«، واصفا هذا التبرع بانه 
»ضخم«، معربا عن تقدير الوالية 

الكبير لذلك.
وعل����ى صعي����د متص����ل قال 
د.الس����اير في كلمته انه حقا من 
دواعي سروري معرفة ما مت القيام 
به من اجنازات باستخدام املنحة 

د.هالل الساير وعمدة باتون روج خالل تعيينه رئيسا فخريا للمدينة

الكويت تشارك في االجتماع الطارئ 
لمنظمة الصحة العالمية األربعاء

 عائشة الجالهمة
يغادر وفد صحي برئاسة وزير الصحة د.هالل الساير إلى القاهرة األسبوع 
املقبل وذلك للمش��اركة في االجتماع الطارئ الذي يعقد في املكتب االقليمي 
ملنظمة الصحة العاملية. وكانت الوزارة تلقت دعوة من املدير اإلقليمي ملنظمة 
الصحة العاملية مكتب الشرق األوسط د.حسني اجلزائري دعا فيها الى اجتماع 
طارئ في مقر املكتب االقليمي ملنظم��ة الصحة العاملية في القاهرة االربعاء 
املقبل. وبني اس��باب االجتماع في خطابه لوزارة الصحة خلطورة وتداعيات 
تفشي وباء ڤيروس انفلونزا اخلنازير AH1N1 على املستويني العاملي واإلقليمي، 
وبناء على طلب رسمي من رئيس الدورة اخلامسة واخلمسني للجنة اإلقليمية 
وزير الصحة اليمني عبدالكرمي يحيى الذي دعا لالجتماع لبحث تزايد التسارع 
ف��ي عدد الدول التي وصل اليها الڤيروس وعدد حاالت االصابة، والترتيبات 

الالزمة ملوسمي العمرة واحلج وما يقتضيه ذلك من إجراءات احترازية .

على هامش مأدبة عشاء أقامها بمناسبة الدورة التدريبية للديبلوماسيين

الخدمة تلقى ترحيبًا من جميع المتبرعين منذ إدخالها عام 2007

العوضي: العالقات الكويتية ـ األلمانية جيدة جدًا في جميع الميادين

»المحاسبة« نّظم برنامجين عن إدارة المشاريع والمراجعة الدولية
نظم ديوان احملاسبة برنامجني تدريبيني في إطار خطته 
التدريبية لس����نة 2010/2009، وج����اء األول بعنوان »ادارة 
املشاريع« والثاني حمل عنوان »معايير املراجعة الدولية« 
ومبشاركة عدد من العاملني بالديوان.واستعرض البرنامج 
االول )ادارة املشاريع( املهارات العلمية، واملفاهيم النظرية في 
ادارة املشاريع، طبيعة العالقة االساسية بني ادارة املشاريع 
وتطبيق االستراتيجية اخلاصة باملشروع، ومن ثم تعزيز 
قدرات املشاركة لتطبيق تقنيات اإلدارة في مختلف القطاعات 
الصناعية واالنتاجية واخلدمية.وتناول احملتوى العلمي 

للبرنامج األوامر التغييرية الصادرة من رب العمل وتصنيف 
هذه املتغيرات والعوامل املؤثرة اثناء التنفيذ، وطرق تسوية 
النزاعات من خالل معرفة املبادئ األساسية لهذه العمليات، 
كذلك مت توضيح دورة املشروع واملراحل التي مير بها خالل 
العمل وكيفية ادارة املخاطر في املشاريع مع بيان تصنيفها 
وكيفية توزيعها بني االطراف املتعلقة بالعمل.وبني البرنامج 
التزامات ومس����ؤوليات األطراف في عقد املقاولة من خالل 
العقود املوقعة بني املقاول وجهة العمل. واستعرض البرنامج 
الثاني )معايير املراجعة الدولية( عددا من املعايير الرقابية 

املهمة وهي املعيار رقم 545 )مراجعة القيمة العادلة � القياس 
واإلفصاح(، واملعيار رقم 610 )مراعاة عمل التدقيق الداخلي، 
واملعيار رقم 700 )تقرير املراجع املستقل(، واملعيار رقم 800 
)تقرير املراجع عن مراجعات ذات األغراض اخلاصة(.وتطرق 
احملتوى العلمي للبرنامج الى منهجية مراجعة القيمة العادلة 
في اطار معايير احملاسبة الدولية للحصول على فهم كامل 
حول كيفية قيام ادارة املنش����أة بالقياس واإلفصاح وكذلك 
وتن����اول القيمة العادلة في القوائ����م املالية وفقا ملتطلبات 

معايير التقارير املالية الدولية.

بيت الزكاة: التبرع عن طريق الـ SMS وسيلة آمنة على مدار الساعة

برلني � كونا: اش���اد سفيرنا 
لدى املانيا عبداحلميد العوضي 
بالعالقات املتميزة بني الكويت 
واملانيا واعتبره���ا جيدة جدا 
في كاف���ة امليادين السياس���ية 
والديبلوماس���ية واالقتصادية 

وغيرها.
واعرب عن سروره بالتعاون 
بني البلدين على مختلف االصعدة 
مش���يرا في الوقت ذاته الى ان 
عالق���ات الصداق���ة املتينة بني 
البلدين لها جذور تاريخية عريقة 
تق���وم على االحت���رام املتبادل 

واملصالح املشتركة.
جاء ذلك ف���ي تصريح ادلى 
ب���ه العوضي ل� »كون���ا« على 
هامش مادبة عش���اء اقامها في 

اكد بيت الزكاة حرصه على 
تنمي���ة موارده وتوفير س���بل 
الراحة جلميع متبرعيه بشكل 
يالئم جمي���ع ظروفهم اليومية 
وتوفير اوقاتهم وذلك من خالل 
التبرع عبر الوسائل االلكترونية 
والرس���ائل النصي���ة القصيرة 
التي تعتبر م���ن احدث الطرق 
املستخدمة عامليا لتحصيل اموال 

التبرعات.
وحول خدمة التبرع بواسطة 
الرسائل النصية القصيرة، صرح 
رئيس قس���م تسويق املشاريع 
امل���وارد في بيت  بادارة تنمية 
الزكاة ناي���ف اجليماز بأن بيت 
الزكاة يحرص على ابراز قنوات 
املتميزة وعلى رأس���ها  التبرع 
خدمة التبرع عن طريق الرسائل 

القصيرة.
وقال ان بيت الزكاة منذ عام 
2007 قام بادخال خدمة الهاتف 

مقر الس���فارة مبناسبة الدورة 
التدريبية الدورية التي تقيمها 
اخلارجية على مس���توى دولي 
للمتدربني الديبلوماس���يني من 
مختلف انحاء العالم وبحضور 
السابق رئيس  السفير االملاني 
الديبلوماس���ي  التدريب  جهاز 
ل���وزارة  التاب���ع  والسياس���ي 
اخلارجي���ة االملاني���ة فولكمار 
الى بعض  ش���توكار باالضافة 

مسؤولي اخلارجية االملانية.
واشاد السفير العوضي باهمية 
الديبلوماسية  الدورات  ومتيز 
الدولية التي تقوم بها اخلارجية 
االملانية حتت اشراف شتوكار 
بص���ورة دورية ويش���ارك في 
الدورة احلالي���ة ايضا موظف 

اجلوال كوسيلة سهلة ومتوافرة 
وسريعة وآمنة في نقل التبرعات 
املالية الكترونيا من املتبرع الى 
بيت الزكاة اينما وجد وفي اي 
وقت اراد التبرع، مؤكدا انه من 
خالل التبرع عن طريق الرسائل 
القصيرة مت فت���ح آفاق جديدة 
للتبرع واستقطاب فئات جديدة 

من املتبرعني.
واضاف اجليماز اننا ملس���نا 
من خ���الل متابعتنا الهتمامات 
احملس���نني باس���تخدام خدمات 
اجلوال تتم على نطاق واسع، كما 
ان اعماال كثيرا من الناس مرتبطة 
بهذه اخلدمة، وقد لقي مشروع 
التبرع عن طريق الرسائل النصية 
القصيرة جناحا منقطع النظير 
في التعامل طيلة االربع سنوات 
املاضية وله مردوده في تنمية 

املوارد املالية لبيت الزكاة.
التبرع عن  واكد ان خدم���ة 

ديبلوماسي كويتي هو السكرتير 
الثالث سالم اجليران.

حضر اللقاء في مقر السفارة 

طريق الرسائل النصية القصيرة 
حققت عدة اهداف منها التواصل 
مع اجلمهور على مدار 24 ساعة 
وكسب ثقة املتبرعني وتوطيد 
العالق���ة بهم وتس���هيل اعمال 
التبرع من خالل توفير خدمات 
في متناول اجلميع واالستفادة من 

الكويتية نائ���ب رئيس البعثة 
الديبلوماسية الكويتية املستشار 
سميح جوهر حيات ومستشار 
السفارة فيصل الهولي والسكرتير 
الش���هاب  الثان���ي عبدالرحمن 
الديبلوماس���ي جمال  وامللحق 
البحر وممثلون عن السفارات 
العربي���ة واالجنبية املعتمدين 

في برلني.
ومن جانبه اعرب ش���توكار 
الكبيرين  عن اعجابه وتقديره 
بعالقات الود والصداقة ومتانتها 
انها  الكويت واملانيا مؤكدا  بني 

متميزة وتخلو من املشاكل.
واكد االهمي���ة الكبيرة التي 
تلقيها بالده على رعاية عالقات 
متينة في مختلف امليادين بني 

وسائل التقنية احلديثة املعاصرة.
واوضح اجليماز ان التبرع عن 
طريق الرسائل النصية القصيرة 
عبارة عن رسالة يقوم املتبرع 
بارس���الها من جواله على رقم 
يحتوي على رمز املشروع املراد 
التبرع له واملبلغ املراد التبرع به، 
ثم يقوم بارسال رسالة الى 99991 
ملشتركي زين، حيث يختار من 
بني 12 مشروعا ميكن التبرع لها، 
حيث ان لكل مشروع رمزا معينا، 
فمثال للتبرع ملشروع الزكاة يقوم 
املتبرع بارسال حرف »ز« باللغة 
العربية او »Z« باللغة االجنليزية 
ووضع مبل���غ التبرع من فئة 1 
و5 و10 و20 دينارا وارساله الى 

الرقم 99991.
واشار اجليماز الى ان املشاريع 
التي ميكن للمتبرعني املساهمة 
الرسائل  فيها عن طريق خدمة 
القصيرة تش���مل الزكاة »ز« او 

البلدين.
وقال ان الهدف من وراء اجراء 
الدورات الديبلوماس���ية يتمثل 
ايضا في حتس���ني العالقات مع 
العالم العربي واالسالمي مشيرا 
الى ان هذه الدورات اثبتت جدارتها 
ونفعها الكبيرين. واوضح ان من 
االمور التي تعجبه كثيرا املشاركة 
الكويتي���ة الكبيرة واملكثفة في 
دورات تدريب الديبلوماسيني.

وبني أن املش���اركني يتلقون 
تدريبات احترافية ودروسا حول 
املانيا واالقتصاد والثقافة فضال 
عن رحالت اعالمي���ة يقوم بها 
املش���اركون في الدورة ملناطق 
املانية واوروبية عدة من بينها 

بروكسل.

 »S« والصدق���ات »ص« او »Z«
 »K« والكفارات والنذور »ك« او
واالغاثة »غ« او »G« والصدقة 
اجلارية »ج« او »J« ودفع البالء 
»ب« او »B« ومتوين االسر الفقيرة 
»ت« او »T« وحقيبة الطالب »ح« 
او »H« واالسر املتعففة »م« او 
»M« ومش���روع والئم االفطار 
»و« او »W« وزكاة الفطر »ف« 
او »F« ومشروع الكسوة »س« 

.»C« او
وفي خت���ام تصريحه، اثنى 
اجليماز على مجتمع الكويت الذي 
ميتاز بحبه للخير واغاثة امللهوف 
وانق���اذ املنكوب من الش���عوب 
العربية واالس���المية، مؤكدا ان 
اهلل تعالى اثنى على املبادرين 
واملسارعني الى فعل اخلير باخراج 
الزكاة وبذل الصدقات فهما من 
النفس وتعويدها  سبل تطهير 

على العطاء وااليثار.

عبداحلميد العوضي

نايف اجليماز

اعتبارًا من 29 الجاري وحتى 19 أغسطس

العبداهلل يترأس وفدًا ثقافيًا  في افتتاح 
معرض »ذخيرة الدنيا« في روسيا 6 أغسطس

»المعلمين« تدعو طلبة المتوسط والثانوي 
للتسجيل في الدورة الثانية لمركز »ارتقاء«

ي����رأس وزير االع����الم ووزير 
النفط الش����يخ احم����د العبداهلل 
الصباح وفدا ثقافيا رفيع املستوى 
في افتتاح معرض »ذخيرة الدنيا 
- فنون املصوغ����ات الهندية في 
العصر املغولي االسالمي« مبتحف 
االرميتاج الروسي املقرر 6 اغسطس 

املقبل.
وكان املعرض الذي سيحضر 
افتتاحه املش����رف العام على دار 
اآلثار االس����المية الشيخة حصة 
الصباح س����بق ان اقيم في شهر 
20 فبراير املاضي بقاعة »ايفان« 
العظيم احدى قاعات مجمع متاحف 
الكرملني املتنوعة والذي اس����تمر 

حتى 20 مايو املاضي.
يذكر ان املعرض الذي يستمر 
اربعة ايام يقدم وصلة حضارية 
بني الكويت ودولة نشأت في شمال 
الهند وروسيا انه طموح الشرق 
والغ����رب بحرا وب����را كما يعتبر 
الثقافي  التعاون  تدعيما ألواصر 
الكويتي � الروسي ويجدد للصلة 
احلضارية لفترة زاخرة باالبتكار 
والتراث خصوصا في فنون صناعة 

التحف النفيسة.
وحترص الكويت بهذا التعاون 

دعت جمعية املعلمني طالب 
املرحلتني املتوس���طة والثانوية 
للتسجيل وااللتحاق في الدورة 
الثاني���ة ملرك���ز ارتق���اء التابع 
للجمعية والتي س���تبدأ اعتبارا 
من 29 اجلاري وحتى 19 اغسطس 
املقبل وذلك في مقر املركز الكائن 

مببنى اجلمعية في الدسمة.
واش���ار مدير ع���ام اجلمعية 
د.مبارك الذروة الى ان مركز ارتقاء 
يهدف الى رفع مستوى حتصيلهم 
العلمي عن طريق معلمني ذوي 
كفاءة عالية وجهاز اشرافي من 
موجهني ميدانيني، وتدريبات على 
مناذج االختبارات واوراق العمل، 
وتهيئ���ة بيئ���ة تعليمية جاذبة 
للطالب من خالل التدريس على 
نظام املجموع���ات التي ال تزيد 
على عش���رة طالب وال تقل عن 

طالبني.
الثانية  ال���دورة  ان  واضاف 
سيتم فيها دراسة اجلزء الثاني 
من الكتاب املدرس���ي الى جانب 
تخصيص ساعات دراسية مكثفة 
يحتاج إليه���ا الطالب، وان آلية 

العلمي للمتعلم، كما تعتمد اآللية 
على التواصل مع ولي االمر من 
خالل خدمة الرسائل sms وتبليغه 
اوال بأول باملستوى العلمي البنه، 
باالضافة الى تقدمي شهادة متابعة 

للمتعلم عن الفترتني.
واوضح د.ال���ذروة ان املركز 
يعتمد على وجود معلمني ورؤساء 
اكفاء ذوي خبرة وكفاءة  اقسام 
عالي���ة لتنفيذ آلي���ة العمل في 
املرك���ز الى جانب وجود متابعة 
من املوجهني املشرفني على املركز 
ومتابع���ة فنية داخل املركز وقد 
مت تقسيم الطلبة الى مجموعات 
مبعدل طالب او طالبني او ثالثة 
للمجموعة A ومن اربع الى ستة 
طالب للمجموعة B ومن سبعة 
 C الى عش���رة طالب للمجموعة
املركز  التسجيل في  ان  واضاف 
سيتم على فترتني فترة صباحية 
من التاسعة صباحا حتى الواحدة 
ظهرا وفترة مسائية من اخلامسة 
مساء حتى التاسعة مساء وذلك 
في مركز ارتقاء بجمعية املعلمني 

بالدسمة.

على تطوير العالقات الثقافية مع 
روسيا من خالل دعوة دار اآلثار 
االس����المية القام����ة املعرض في 
الكرملني ثم متحف االرميتاج في 

سان بطرسبرغ.
يذكر ان وزير االعالم السابق 
الش����يخ صباح اخلالد كان افتتح 
املعرض في فبراير املاضي باإلنابة 
عن صاحب السمو االمير الشيخ 

صباح االحمد.
وتباحث الشيخ صباح اخلالد 
مع املسؤولني الروس اليجاد تفاهم 
حول ضرورة حتديث االتفاقيات 
الثنائية في املجال الثقافي لتتماشى 

مع التطورات العصرية ومبا يخدم 
مصلحة البلدين.

وشملت املباحثات امكانية فتح 
افاق جديدة للتعاون الثقافي اضافة 
الى التباحثات حول التوقيع على 
مذكرة تفاه����م ثقافي بني البلدين 
لتس����اعد على حتديد اطار العمل 

املستقبلي في هذا املجال.
ويس����عى البلدان الى حتديث 
االتفاقيات املوقعة في مجال التعاون 
االعالمي حيث ان من املهم حتديثها 
وتطويرها على ضوء املستجدات 
في الساحة االعالمية واملعلوماتية 

العاملية.

عمل املركز تس���تند الى اخضاع 
الطالب الختبار تشخيص معد من 
قبل موجهني معتمدين وعاملني 
حاليا في وزارة التربية، واعداد 
ملزمة للمادة الدراسية تتضمن 
مفاهيم علمية ومخططات دراسية 
وتوضيحات للمفاهيم الى جانب 
اوراق العم���ل املقننة وتدريبات 
على مناذج اختب���ارات دفترية، 
الى جانب اعطاء الطلبة اختبارين 
على فترتني لقياس مستوى النمو 

الشيخة حصة الصباح الشيخ أحمد العبدهلل

د.مبارك الذروة


