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ماضي اخلميس

الخميس: ملتقى اإلعالم العربي يسعى إلى الخروج بخطة واقعية تحقق التطلعات
املنامةـ  كونا: قال األمني العام لهيئة امللتقى اإلعالمي العربي 
ماضي اخلميس امس اننا نســــعى الى اخلروج بخطة واقعية 
لتطوير االعالم العربي خالل ملتقى قادة االعالم العربي األول 
املزمع عقده في املنامة يوم االربعاء. وأكد اخلميس في تصريح 
لـ »كونا« أهمية الوقوف على أدق التفاصيل اخلاصة باستضافة 
»هذا احلدث االعالمي الضخم«، معربا عن االمل في أن تخرج 
الدورة األولي من انشــــطة ملتقى قــــادة االعالم العربي األول 
مبا يليق بتطلعات وآمال العالم العربي فيما يخص املؤسسة 

االعالمية وتطويرها. وأشــــاد باجلهــــود احلثيثة التي تبذلها 
اللجنة التنفيذية للملتقى الذي سيضم نخبة من قادة االعالم 

العربي املؤثرين في واقعه ومستقبله.
وأشــــار الى أنه مت وضع اللمســــات األخيرة آلخر مراحل 
التنسيق مع الضيوف املشــــاركني في هذا احلدث املهم اذ »مت 
التنسيق مع كوكبة من رواد االعالم العربي الذين سيثرون هذا 
اللقــــاء املهم بالكثير من القضايا واملواضيع اخلاصة باالعالم 
العربي وتطويره«. وأضاف اخلميس أنه مت التنســــيق أيضا 

مع كل اجلهات املعنية من أجل تسهيل حضور هذا الكم الكبير 
من االعالميني والعاملني في احلقل االعالمي »وذلك من أجل أن 

يخرج هذا احلدث االعالمي الضخم باملستوى املأمول«.
وأثنــــى على جهود وزارة االعالم فــــي البحرين وما تبذله 
مــــن جهود كبيرة لكي يكون ملتقى قادة االعالم العربي األول 
»انطالقة حقيقية على طريق تقريب وجهات النظر بني اعالميي 
العالم العربي ومد جسور الثقة والتعاون فيما بينهم من أجل 
ارســــاء قاعدة قوية ومتينة تنطلق من خاللها مسيرة التقدم 

والتطور االعالمي العربي املنشود«. ويكتسب امللتقى أهمية 
كبرى من خالل حضور عدد كبير من قادة االعالم العربي الذين 
ميلكــــون ويتحكمون في مفاتيح ادارة املؤسســــات االعالمية 
العربيــــة املختلفة من محطات فضائية وصحف ومجالت كما 
سيشارك نخبة مميزة من االعالميني الصحافيني أصحاب اخلبرة 
الوفيرة في العمــــل االعالمي والذين ينتظر من اجتماعهم في 
مملكة البحرين في هذه التظاهرة االعالمية الكثير من األفكار 

واملقترحات اخلاصة بتطوير آليات العمل االعالمي العربي.

جمعية الرحمة وزعت 
16 ألف كيلوغرام من 
لحوم األضاحي في غزة

غــــزةـ  كونا: وزعت جمعية 
الرحمة في قطاع غزة خالل أيام 
عيــــد األضحى املبــــارك 16 ألف 
كيلوغــــرام من حلوم األضاحي 
على األسر احملتاجة والفقيرة في 
كل مدن غزة. وقال ممثل جمعية 
الرحمة العاملية الكويتية في غزة 
واملدير التنفيذي جلمعية الرحمة 
الفلسطينية  لإلغاثة والتنمية 
م.كمال مصلح انه جرى توزيع 
نحو 16 ألف كيلوغرام من حلوم 
األضاحي على الفقراء بالتنسيق 

مع 20 مؤسسة محلية.
وتقدم مصلح بجزيل الشكر 
والعرفــــان والتقدير للشــــعب 
الكويتي أميرا وحكومة وشعبا 
على دعمهم غير احملدود للشعب 
الفلسطيني في كل األوقات، معربا 
عن األمل في استمرار تدفق الدعم 
الكويتي على احملتاجني والفقراء 
في غــــزة. وأوضح ان اجلمعية 
قامت بذبح 27 عجال و550 خروفا 
بتبرع من محسنني بالكويت من 
خالل جمعيــــة الرحمة العاملية 
الكويتيــــة والهيئــــة اخليرية 

العاملية اإلسالمية الكويتية.
وأضاف مصلــــح ان »تكلفة 
األضاحي هذا العام بلغت نحو 
200 ألف دوالر خصصت منها 
اجلمعية مبلــــغ 22 ألف دوالر 
لتمويــــل األضاحــــي اخلاصة 
بعوائل األسرى واملعتقلني من 
أبناء غزة في سجون االحتالل 

االسرائيلي«.

فتح باب التسجيل 
لطلبة المتوسطة 

والثانوية في »ارتقاء«
ذكرت جمعية املعلمني انه بناء 
على طلب اولياء االمور واالقبال 
املتزايد ولتوفير البيئة التعليمية 
املناسبة وملعاجلة اخفاق ابنائنا 
الطالب في الفترة الدراسية االولى 
للمرحلتني املتوسطة والثانوية 
ومعاجلة الضعف التراكمي، فإن 
مركز ارتقاء والول مرة يعلن عن 
فتح بــــاب االلتحاق في الدورة 
االســــتدراكية، وذلك لتدريس 
املادة الدراسية اخلاصة بالفترة 
الفصل  الثانية من  الدراســــية 
الدراســــي االول، مــــع العلم ان 
التدريس حسب نظام املجموعات 
A من طالب الى طالبني وB من 

ثالثة طالب الى ثمانية.
واشــــارت الى ان الدراســــة 
ستكون بواقع يومني في االسبوع: 
االحد والثالثاء للطالبات واالثنني 
واالربعاء للطــــالب، مع بعض 
احلصص االضافية لطالب الصف 
الثاني عشر والتي ستكون يوم 
السبت صباحا للطالبات ومساء 
للطالب. واشــــارت الى ان على 
الراغبني في التسجيل مراجعة 
مركــــز ارتقاء الدســــمة، قطعة 
2، شــــارع كاظمة بجانب املقر 

الرئيسي جلمعية املعلمني.

»اإلصالح« أعدت 
مشروعًا وقفيًا جديدًا

اعلنت االمانة العامة للجان 
الــــزكاة بجمعيــــة االصــــالح 
االجتماعــــي ان االمانــــة اعدت 
مشروعا وقفيا جديدا للمحسنني 
الكرميات  الكرام واحملســــنات 
يخاطــــب احتياجاتهم الوقفية، 
ويؤكد على الوقف كقيمة مهمة 

في املجتمع.
في هذا الســــياق، قال نائب 
االمني العام عبدالكرمي الياسني 
ان االمانة اعدت وقفا للمحسنني 
واحملســــنات من خالل بطاقات 
وقفية ترتكز في فكرتها على مبدأ 
اهداء الوقف لصديق او محب، 

سواء كان حيا او ميتا.
وشرح الياسني فكرة املشروع، 
فقال ان الواقف او الواقفة تشتري 
بطاقة عن طريق االســــتقطاع 
البنكي  الشهري على احلساب 
قيمتها 10 دنانيــــر، هي عبارة 
عن مساهمة وقفية تهدى لالب 
او لــــالم، االخ، االخت، العمة او 
اخلالــــة او للصديقــــة حتتوي 
عبارات االطراء على هذه الصلة 
واملودة وتعزيزا للروح االيجابية 
الدفء على  بني االسر واضفاء 
الروابط والوشائج املجتمعية.


