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الدعيج: افتتاح معرض »كونا« الفوتوغرافي نابع من دورها في خدمة سياسة الكويت

روماـ  كونا: غادر رئيس مجلس االدارة املدير العام لوكالة األنباء 
الكويتية )كونا( الشــــيخ مبارك الدعيج العاصمة االيطالية روما 
مختتما زيارة إعالمية هامة افتتح خاللها معرضا فوتوغرافيا حول 

نهضة الكويت كما شهدت عددا من اللقاءات اإلعالمية الهامة.
وكان في وداع الشيخ مبارك الدعيج والوفد املرافق له في مطار 
ليوناردو دافينشي الدولي مساء أول من أمس القائم بأعمال سفير 
دولة الكويت لدى ايطاليا باإلنابة السكرتير األول غازي الفاضلي 

والسكرتير الثالث خالد الوزان.
وكان الشيخ مبارك الدعيج الذي وصل الى ايطاليا مساء الثالثاء 
29 سبتمبر املاضي على رأس وفد وكالة األنباء الكويتية قد افتتح 
في مدينة فلورنسا التاريخية الشهيرة معرضا لصور من أرشيف 
كونا تعرض فيه مشاهد من تاريخ الكويت خالل القرن األخير حتت 

عنوان »التحول.. الكويت من الشراع الى النفط«.
وقد حقق حفل افتتاح املعرض الذي يعتبر أول مهرجان إعالمي 
ثقافي من نوعه تقيمه وكالة األنباء الكويتية بالتعاون مع جمعية 
الصداقة االيطالية الكويتية في املعهد اجلغرافي العسكري االيطالي 
جناحا باهرا وسط حضور حاشد واهتمام إعالمي ومؤسسي واسع 
النطاق عكــــس عمق عالقات والود والصداقــــة التي تربط ايطاليا 
بالكويت. وافتتح املعرض الذي يقام بقاعة املكتبة التاريخية مببنى 
املعهد القومي اجلغرافي العسكري االيطالي كل من رئيس مجلس 
االدارة املدير العام لوكالة األنباء الكويتية الشــــيخ مبارك الدعيج 

ورئيس جمعية الصداقة االيطالية الكويتية بييرأندريا فاني.

وقد أجرى الشيخ مبارك الدعيج خالل الزيارة عددا من اللقاءات 
اإلعالمية الهامة مع مدير عام وكالة األنباء االيطالية )انسا( وقيادتها 
حيث استعراض معهم سبل تطوير التعاون بني كونا وانسا في اطار 

تفعيل اتفاقية التعاون والشراكة االستراتيجية املوقعة بينهما.
والتقى كذلك في فلورنسا برئيس حترير صحيفة الناتسيوني 
املعروفة مبواقفها املساندة لقضايا الكويت جوزيبي ماسكامبرونو 
ومبديرهــــا التنفيذي وعدد من أبرز صحافييها حيث بحثا ســــبل 
التعاون اإلعالمــــي لتعزيز قنوات التواصل بــــني الكويت ومدينة 

فلورنسا واقليم توسكانا والشعب االيطالي.
كما قابل رئيس مجلس ادارة كونا ومديرها العام خالل زيارته 
ملدينة فلورنسا العديد من القيادات اإلعالمية والصحافية والبرملانيني 
االيطاليني واألوروبيني وبعمدة املدينة ماتيو رينسي وعمدتها األسبق 
ابان الغزو والتحرير جورجو موراليس وأعضاء جمعية الصداقة. 
وفي زيارة ودية التقى املدير العام برفقة وفد كونا وبحضور رئيس 
جمعية الصداقة االيطالية الكويتية بييرأندريا فاني الى قصر السيادة 
التاريخي )باالتسو ديلال سينيوريا( برئيس املجلس احمللي السابق 

اوجينيو جاني وبعمدة فلورنسا ماتيو رينتسي.
والقت زيارة الشيخ مبارك الدعيج ووفد كونا الى مدينة فلورنسا 
واحتفال افتتاح املعرض املصــــور األول الذي تقيمه وكالة األنباء 
الكويتية في أوروبا اهتماما إعالميا واسعا من قبل وكاالت األنباء 
والصحف ومحطات التلفزة واالذاعة ومواقع االنترنت مسجال جناحا 
باهرا. وعبر الشيخ مبارك الدعيج في تصريح خاص لـ »كونا« قبل 

مغادرته عن سعادته واعتزازه بالنجاح الكبير الذي حققته مبادرة 
الوكالة في اقامة هذا املعرض الذي ينبع من دورها اإلعالمي اجلاد 
في خدمة سياســــة الكويت وتواصلها مع شعوب الدول الصديقة 

واحلفاظ على أواصر الود وتنميتها.
وفي هذا السياق توجه بالشكر والعرفان الى وزير النفط ووزير 
اإلعالم الشــــيخ أحمد العبداهلل في تشجيعه ودعمه ورعايته لهذه 

املبادرة املبتكرة والناجحة على مختلف األصعدة.
وضم وفد »كونا« كال من مدير ادارة التسويق والعالقات العامة 
ســــندس منصور املباركي ورئيس قســــم العالقات الدولية عصام 
الرويح ومدير قسم امليزانية عبداحلميد ملك ومدير كونا للتصوير 
أنور احلساوي ورئيس قسم التصوير عدنان النوه. وباالنتقال الى 
الصحافة فقد افردت صحيفة )الناتسيوني( األكبر في اقليم توسكانا 
ووسط ايطاليا صفحة كاملة ملعرض »التحول.. الكويت من الشراع 
الى النفط« الذي يقام في القاعة التاريخية ألهم مكتبة خرائط في 
العالم مبقر املعهد القومي اجلغرافي العسكري اإليطالي في ضيافة 
وزارة الدفاع اإليطالية باعتبارها حدثا ثقافيا مهمة تشــــهده مدينة 
فلورنسا عاصمة عصر النهضة األوروبية. وبينما أجرت وكالة األنباء 
اإليطالية أنسا التي ترتبط باتفاقية شراكة مع كونا تغطية واسعة 
للمعرض على نشرتها الرئيسية واملتوسطية في حتقيق حتت عنوان 
»100 عام من التاريخ في صور وكالة كونا« نوهت باملشاركة الكبيرة 
لقيادات اقليم توسكانا ومحافظة ومدينة فلورنسا وقيادات القوات 

املسلحة واالقبال الواسع للجمهور على املعرض.

اختتم زيارة إعالمية ناجحة إلى إيطاليا

..وتقدم هدية ألحد املعاقني ذهنيا

الشيخة فريحة األحمد تطلع على املهن التي يقوم بها املعاقون

الشيخة فريحة األحمد خالل جولة في متحف ايفورا

حضور حاشد في معرض كونا

معرض كونا في الصحافة االيطالية

الشيخ مبارك الدعيج خالل زيارته الى ايطاليا

العوضي في »صانعة األجيال«

»المحاسبة« نّظم برنامجين حول القراءة النقدية 
للقوائم المالية والرقابة على المخازن

العويد: مستمرون في دعم أبناء البدون 

ليلى الشافعي
صرح مدير مشروع »صانعة 
األجيال« فـــرع اجلابرية التابع 
ملبرة طريق اإلميان القارئ ياسر 
الفيلكاوي بأن املشروع سيبدأ 
سلسلته اجلديدة من احملاضرات 

الـ 30 للداعية نبيل العوضي.
الفيلكاوي ان مشروع  وأكد 
صانعة األجيال والذي خصص 
منذ بداياته األولى للنســـاء قد 
اســـتقطب في الفتـــرة املاضية 
املتبعة  العمـــل  حســـب رؤية 
منذ بداياته كوكبـــة من الدعاة 
الداعيـــات وذلك من  واألخوات 
العديد من  التعاون مـــع  خالل 
الهيئات واملؤسســـات الدعوية 
واألكادمييـــة ذات الصلة والتي 
كان من بينهـــا االدارات املعنية 
في وزارة األوقاف كإدارة التنمية 
األسرية التي لم تدخر جهدا في 
توفير الداعيات املتميزات بجودة 
الطرح وجماهيرية احلضور، كما 

نظم ديــــوان احملاســــبة برنامجــــني تدريبيني 
تخصصيني، االول بعنوان »القراءة النقدية للقوائم 
املالية في ضوء تعديــــالت معايير التقارير املالية 
الدولية«، والثاني بعنوان »كيفية الرقابة على املخازن 
واملستودعات احلكومية«، وذلك في اطار خطة التدريب 

للسنة املالية 2010/2009.
وقد اســــتهدف البرنامج االول ـ وهو موجه الى 
املدققني في قطاع االستثمار والقطاع النفطي والشركات 
ورقابة االداءـ  عدة اهداف من ابرزها تعريف املشاركني 
بالقراءة النقدية والتحليل احملاسبي للقوائم املالية 
وفقا ألحدث التعديالت ملعايير التقارير املالية الدولية، 
وكيفية اعداد عرض التقارير بنتائج التحليل املالي 
واالداء االقتصادي وفقا ملنهجية تعتمد على ادوات 
موضوعية وحديثة. كما تضمن عددا من احملاور من 
ابرزها القراءة النقدية احملاسبية للقوائم املالية وفقا 
لتعديالت معايير التقارير املالية الدولية، املالحظات 

احملاسبية على البيانات املالية، القراءة النقدية لتقرير 
مراقب احلسابات، القراءة النقدية املالية من خالل 
التحليل االفقي والرأســــي للبيانات املالية، القراءة 
النقدية لاليضاحات املتممة والدروس املســــتفادة، 
التحليــــل القطاعي للبيانات، ومهارات اعداد تقرير 
بنتائج القراءة النقدية للقوائم املالية. أما البرنامج 
الثاني وهو بعنوان »كيفيــــة الرقابة على املخازن 
واملستودعات احلكومية«، وهو موجه الى املدققني 
في قطاع الوزارات والرقابة امللحقة، فقد اســــتهدف 
تعريف املشاركني بكامل نظام الرقابة الداخلية ألحد 
املخــــازن، وتضمن محاور عدة من أبرزها التطبيق 
العملي من خالل اساليب متنوعة لتقييم نظام الرقابة 
الداخلية، جمع ادلة االثبات املناسبة، اعداد تقارير 
بنتائج ما مت اكتشــــافه من مالحظات بشأن احلالة 
محل التدقيــــق، التعاميم والتقارير املنظمة ألعمال 

املخازن واملستودعات في اجلهات احلكومية.

ليلى الشافعي
اعلن مدير مبرة جلوي العتيبي اخليرية عبدالعزيز 
العويد اسماء الفائزين باملسابقة الرمضانية ملوقع 
شذرات االلكتروني حيث رصدت املبرة جوائز نقدية 
للفائزين العشرة سيتم توزيعها عليهم في احتفال 
تنظمه املبرة في االيام القليلة املقبلة، وسيعلن عنه 
في حينه، باالضافة الى تكرمي املشاركني في حلقات 

املبرة القرآنية وانشطتها الدعوية.
واكـــد ان الفائزيـــن في املســـابقة الرمضانية 
االلكترونية هم آسيا عيسى احمد سلمان، الهنوف 
مفلح هيال اخلالدي وابراهيم عبدالعزيز شـــريدة 

وآيات يوسف عبداجلليل معتوق احمد، عبدالعزيز 
ســـالم فاخر الشـــمري وبندر خالد احمد الشمري 
وجينـــال عبدين التي عبداحلـــق، خالد حمد فهد 
الرغيب وحاكم علي بيرزادو وسعد مساعد غازي 

العنزي.
وعلى الصعيـــد ذاته، اكد العويد انه ســـيقام 
اخلميس املقبل حفل توزيع اجلوائز على مسابقة 
»مبرة جلوي العتيبي اخليرية« في مملكة البحرين، 
وهي مســـابقة ســـنوية ذات فئات مختلفة، توزع 
اجلوائز فيها على الفائزين في كل فئة بعد اجراء 

التصفيات لهم.

حظي املشروع باهتمام إعالمي 
مبارك من خالل الصحف الكويتية 
التي تابعت عن كثب العديد من 
الدعوية  احملاضرات واألنشطة 
التـــي نفذها مشـــروع صانعة 

األجيال.
واضـــاف أن املشـــروع منذ 
بداياته قد نهج منهجا أســـريا 

تربويا وذلك ملا لهذا اجلانب من 
أثر عظيم على بناء األسرة التي 
تعد النواة األولى لبناء املجتمعات 
واألمم، حيث يهدف املشروع من 
خالل احملاضـــرات املنتقاة الى 
توجيه األم وتعزيز دورها في 
بناء األسرة وتنشئة األبناء على 
قيم وفضائل الدين القومي وعلى 
التعامل البناء واحلميم مع الزوج 
وذلك ملا لـــأم من قيمة عظيمة 
ودور هام في غرس هذه املفاهيم 
وامنائها كونها ذروة السنام في 

األسرة واملجتمع.
الفيلـــكاوي ان  ثم أوضـــح 
سلسلة احملاضرات التي سيلقيها 
الداعية نبيل العوضي ستكون في 
فرع اجلابرية قطعة 12 شارع 5 
منزل 37 وستكون بداية انطالقة 
لسلسلة من احملاضرات الدعوية 
التي ستحظى بتنوع في الطرح 
وجاذبيـــة وأهمية فـــي نوعية 

احملاضرات.

في إطار خطته التدريبية لسنة 2010/2009

نبيل العوضي

الحسيني: »صروح« تواصل حملتها التوعوية ضد إنفلونزا الخنازير
ليلى الشافعي

اكد نائب رئيس مجلس ادارة مبرة 
العام ســـالم  صروح اخليرية واملدير 
احلســـينــي ان مبرة صروح تواصل 
حملتهـــا التوعويـــــة ضـــد انفلونزا 
اخلنازير، حيث مازلنــا مستمرين في 
توزيع اعالمياتنا على جميع مؤسسات 
املجتمع، وســـنمضي قدما في تنظيم 

الدروس والندوات.
وبني احلسيني: اننا هدفنا من خالل 

هذه احلملة الى ترسيخ مفهوم الوقاية 
قبل العالج، لذا جاء شعار حملتنا يحمل 
هذا املفهوم، حيـــث اطلق على احلملة 
االعالميـــة عنوان »الوقايـــة خير من 

العالج«.
وقال احلســـيني: الحظنـــا التفاعل 
القوي من قبل املجتمع مع هذه احلملة 
من بداية االنطالق وحتى هذه اللحظة، 
خصوصا املـــدارس التي حرصت على 
االتصال بنا وطلب اعالمياتنا حتى تعم 

الفائدة على اجلميع ويستفيد اكبر قدر 
ممكن من الناس.

وطالب احلسيني وســـائل االعالم 
املختلفـــة بلعـــب دور ايجابي في هذه 
املرحلة لتهدئة املجتمع وبث الطمأنينة 
في النفوس وارشاد الناس الى الطرق 
الصحيحة والسليمة في التعامل مع هذا 
املرض كما طلب من الوسائل االعالمية 
حتـــري الدقة وصدق املعلومة في نقل 
اخلبر ملا لهذه املرحلة من اهمية بالغة 

لدى املجتمع.
واختتم احلسيني تصريحه بشكر 
كل من شارك في اجناح واستمرار هذه 
احلملة سواء عن طريق طلب االعالنات 
أو طلب تنظيم الدروس والدورات، كما 
خص احلسيني الشركات الراعية لهذه 
احلملة بجزيل الشكر وعظيم االمتنان 
ملـــا قدمته من دعم وهي شـــركة برلني 
للهواتف ومدرسة الصفوة النموذجية 

واملطبعة الدولية.

فريحة األحمد زارت معرض المكتبة الكبرى للدراسات
 ومركز تأهيل للمعاقين ذهنيا في البرتغال

لشبونةـ  كونا: استقبل رئيس اساقفة مدينة ايفورا في اجلمهورية 
البرتغالية دي جوزيه الفير اول من امس الشيخة فريحة االحمد رئيسة 

اللجنة العليا جلائزة االسرة املتميزة والوفد املرافق لها.
جاء ذلك في اطار زيارة الشيخة فريحة االحمد احلالية جلمهورية 
البرتغال بدعوة رسمية من جامعة ايفورا حلضور االحتفال مبرور 450 
عاما على تأسيس اجلامعة وافتتاح مشروع مركز الدراسات العربية 
واالسالمية لسمو االمير الراحل الشيخ جابر االحمد، طيب اهلل ثراه.

وقد تناول اللقاء العديد من املوضوعات التي تصب في اطار تدعيم 
وتوثيق عرى الصداقة بني الشعبني الصديقني.

وبعد ذلك قامت الشـــيخة فريحة االحمد بزيـــارة ملعرض املكتبة 
الكبرى للدراسات العربية واالسالمية حيث ابدت اعجابها مبا تضمه 
تلك املكتبة من مخطوطات وكتب عربية واسالمية كانت العمود الفقري 

للنهضة االوروبية احلديثة.
واستقبلت الشـــيخة فريحة االحمد والوفد املرافق لها بكل حفاوة 
وترحيب اثناء زياتها ملركز تعاون التربية والتأهيل للمواطنني املعاقني 

ذهنيا.
واطلعت على اســـاليب التعامل العلمية احلديثة مع هذه الفئة من 
ذوي االحتياجات اخلاصة في اطـــار التعاون بني هذا املركز واللجنة 

العليا جلائزة االم املثالية بالكويت.
وقد رافق الشيخة فريحة االحمد في جوالتها املستشار فايز املطيري 
من ســـفارتنا باملغرب والقائم باعمال الســـفارة الكويتية بالبرتغال 

ورئيس واعضاء جامعة ايفورا.

رئيس أساقفة مدينة ايفورا استقبل رئيسة اللجنة العليا لجائزة األسرة المتميزة


