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 يوم المياه العالمي

في المركز العلمي الجمعة
يقي���م املرك���ز العلمي ضمن 
أنش���طته مهرجان »ي���وم املياه 
العاملي« الذي سيحتفل به املركز 
ي���وم اجلمعة املواف���ق 19 ابتداء 
من الساعة الرابعة حتى الساعة 

السادسة مساء.

 جونز: »العالقات العامة« قّربت وجهات النظر
بين المسلمين وواشنطن ونقلت صورة جيدة عن أميركا

في حفل وداع للملحقة والمسؤولة اإلعالميتين في السفارة األميركية

نوتش�يلي: س�عدت كثيرًا بمهنت�ي اإلعالمية ف�ي الكويت خالل العامي�ن الماضيين
أبي المنى: اس�تفدت من تجربتي العملية بالسفارة وأتطلع إلكمال مسيرتي اإلعالمية

)محمد ماهر(السفيرة األميركية ومستشارة الشؤون الثقافية في صورة مع نوتشيلي وأبي املنى

السفيرة ديبورا جونز تتوسط احملتفى بهما بحضور عدد من ممثلي الصحافة الكويتية واملسؤول اإلعالمي بالسفارة حامت قربي

املساعدة اإلعالمية رمي أبي املنى امللحقة اإلعالمية نيكول نوتشيلي

بشرى الزين
في اج����واء ودية س����ادتها 
اقام  الواحدة  مشاعر االس����رة 
قسم العالقات العامة في السفارة 
االميركية حفل وداع للملحقة 
االعالمي����ة نيكول نوتش����يلي 
مبناسبة انتهاء عملها في الكويت 
والتحاقها بالسفارة االميركية 
في سنغافورة وكذلك املساعدة 
االعالمية رمي ابي املنى التي تغادر 
الكويت الى لبنان لالس����تعداد 

لدخولها القفص الذهبي.
وبعي����دا ع����ن الترتيب����ات 
الديبلوماسية حضرت احلفل 
سفيرة الواليات املتحدة ديبورا 
جون����ز ببس����اطتها املعهودة 
الالفت، واش����ادت  وتواضعها 

جونز بجهود احملتفى بهما.
واكدت جونز على دور قسم 
»العالق����ات العامة« في تقريب 
وجهات النظر، مش����يرة الى ما 
راف����ق تداعيات احداث احلادي 
عشر من س����بتمبر وما قام به 
هذا القس����م من جهود في نقل 
صورة جيدة للواليات املتحدة 

عن الكويت.
واعربت جونز عن اعجابها 
باملهارات التي امتازت بها امللحقة 
االعالمي����ة نيكول نوتش����يلي 
وزمالؤه����ا وتفاعلها االيجابي 
مع جميع االحداث دون »كلل او 
ملل« بابتسامة ال تفارق محياها 

كما تقدمت املساعدة االعالمية 
رمي اب����ي املنى بالش����كر لكل من 
حضر حفل الوداع، مش����يرة الى 
اس����تفادتها من جتربتها العملية 
في قسم العالقات العامة بالسفارة 
االميركي����ة في الكويت على مدى 
اربع سنوات ومعبرة عن تطلعها 
المتام مسيرة العمل هذه في سفارة 
الواليات املتح����دة في بيروت او 
لندن حيث تنوي متابعة دراساتها 
العليا في اململكة املتحدة بعد امتام 

زواجها في يونيو املقبل.
حضر حفل الوداع مستشارة 
الثقافي����ة واالعالمية  الش����ؤون 
بالسفارة كاترينا غورنير سويت 
واملسؤول االعالمي حامت قزي وعدد 
من االصدقاء الذين قدموا الهدايا 
للمغادرتني وودعوهما على امل 

لقاء.
وبدورها استذكرت مستشارة 
الثقافي����ة واالعالمية  الش����ؤون 
بالس����فارة االميركي����ة كاترين����ا 
غورنير سويت كل ما قدمته نيكول 
نوتشيلي ورمي ابي املنى من جهود 
من اجل خدمة قسم العالقات العامة 
بالس����فارة االميركية في الكويت 
الرائع مش����يدة بتعاونهما  البلد 

الالفت.
وعب����رت عن متنياته����ا لهما 
بالتوفيق في حياتهما سواء في 
س����نغافورة او لندن معربة عن 

شكرها العميق لهما.

ولكل من ساعدها في مهمتها التي 
العالقات  دامت عامني في قس����م 

العامة.
واعربت عن سعادتها بالعمل 
في الكويت حيث كونت من خالله 
صداقات جميلة مع عدد من اصحاب 

املهنة.

عالقات جيدة مع زمالء املهنة من 
ممثلي الصحافة الكويتية.

اما احملتفى بها امللحقة االعالمية 
نيكول نوتشيلي وبصوت غلبت 
عليه نبرة احلزن فقد عبرت عن 
شكرها للس����فيرة ديبورا جونز 
ولزمالئها في السفارة االميركية 

وهدوء الفت ينم عن ذكائها وقدرتها 
على حتمل املسؤولية بكل كفاءة 

ومرونة.
كما اش����ادت بجهود املساعدة 
االعالمية رمي ابي املنى حيث كان 
قسم العالقات العامة »محظوظا« 
بها وكان لها دور مهم في نس����ج 

الصالح: نحن نحدد واقعنا ونغيره
تق����دم الكاتبة واحملاضرة 
الروحي����ة بالطب  املعاجل����ة 
بالنفس����ي احلديث د.انتصار 
الصال����ح دورته����ا اجلدي����دة 
املتميزة في الطاقة والش����فاء 
الروحي ف����ي العلوم العقلية 
والطاق����ة احليوي����ة الكونية 
)الريكي واإليحاء( والعقل مأوى 
الالمحدودة  االنسان وقدراته 
على شاطئ البحر في جو من 
الطبيعة املائي����ة يوم االثنني 
22 اجلاري الس����اعة 5 الى 9 
مساء وملدة 3 ايام متواصلة ثم 
تلتقي مرة اخرى بعد اسبوع 

مع املتدربني لتتابع التغير الذي حدث على سلوك املشتركني والنتائج 
التي حصلوا عليها ومدى التحس����ن النفس����ي والروحي ولتضيف 
وتتابع تدريباتها العملية معهم ومناقش����تهم ملساعدتهم في حلول 
مشكالتهم اخلاصة االجتماعية والنفسية بشكل خاص حتى يحصل 
املش����ترك على النتيجة التي يتمناها من اشتراكه بالدورة والتغير 
الذي طرأ عليه وليعرف ويقيم س����يره في هذه احلياة على املنهاج 
السليم وكيف يتخطى مصاعب ومشاكل احلياة في اقل واسرع فترة 
زمنية1. ونظمت د.انتصار الصالح برنامجها الذي اعدته لدورتها على 
عدة محاور اساسية في محاضراتها ففي اليوم األول تتناول »الطاقة 
واحلب الكوني« من اجل حياة اسمى واحلى، تذكر فيه كيفية تأهيل 
االنسان للوصول للدرب الذي يقود للتحرر والنور واحلكمة ليصل 
الى مقام احلب الكوني الصافي الروحي غير املتعلق باملادة )الدنيا( 
واخلالي من األنانية وتدعيم حب املس����اعدة وااليثار والعطاء. ومن 
املراحل التي تبدأ بها احملاضرة د.انتصار مرحلة معرفة وقبول الذات 
ومعرفة الفرق بني النفس وال����ذات وبنائها وكيفية ارتقائها ليصل 

االنسان الى مرحلة تأديب نفسه بنفسه.
ويتضمن احملور الثاني منهجية الوعي واالبداع وحتقيق االهداف 
ويشمل شرحا عن االنس����ان الظاهر والباطن وتكويناته الالمرئية 
الباطنية وما يسمى باجلسد االثيري والهالة وطبقاتها حولنا ومراكز 
الشاكرات السبع ولونها ودورها بالنفس البشرية والطاقة ومصادرها 
وفوائدها لالستشفاء النفسي. ثم الطاقة وكشف اسرار النفس والعقل، 
يتم فيه شرح كيفية التخلص من املشاعر والطاقات السلبية وكيف 
نحمي انفسنا من احلسد والطاقات املدمرة االخرى، وتعليم املشتركني 
على التنفس الطافي واملغناطيسي واالسترخاء وكيفية االستشفاء 
بالطاقة الكونية اثناء الصالة والدعاء. وبعد غياب اسبوع يتم اللقاء 
مع املتدربني ملتابعة تدريبات عملية لتقوية البصيرة والش����اكرات 
وجلسة ريكي لتنشيط الذهن واالسرخاء اجلسدي، كيفية االستشفاء 
من القلق والصداع وبعض االمراض، االجابة على االسئلة التي قدمت 
لهم ونتائج الدورة وتطبيقها على حياتهم العملية، توزيع ش����هادة 

حضور لدورة ال ينسونها ابدا غيرتهم لالفضل لالبد.

في »دورة الطاقة والشفاء الروحي«

د.انتصار الصالح

العدواني: زيارة بوريسوف لتطوير عالقات الكويت وبلغاريا
صوفيا � كونا: ذكر سفيرنا لدى بلغاريا السفير 
فيصل العدواني ان زيارة رئيس الوزراء البلغاري 
بويكو بوريسوف للكويت املقررة في 24 اجلاري تأتي 
حتقيقا لرغبة قياديي البلدين املخلصة في تطوير 
العالقات الثنائية بينهما والنهوض بها الى مستويات 
أعلى وأعمق. واعرب العدواني عن ترحيبه وسعادته 
بالزيارة الرسمية املرتقبة لرئيس الوزراء بلغاريا 
للكويت التي تأتي تلبية للدعوة الكرمية من سمو 

رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد.
وقال العدواني »كما أود ان أش���ير الى ان اهمية 
هذه الزيارة املميزة تأتي كونها اول زيارة رس���مية 
لرئيس وزراء بلغاري للكويت حيث تأتي حتقيقا 

لرغبة قيادتي البلدين املخلصة في تطوير العالقات 
الثنائية«، التي تعكس االهمية اخلاصة التي توليها 
جمهورية بلغاريا لعالقاتها التاريخية مع الكويت 
حيث ان بلغاريا تعتب���ر ان الكويت بوابتها لدول 
مجلس التعاون اخلليجي خاصة في هذه الفترة التي 
تترأس فيها الكويت ال���دورة احلالية لقمة مجلس 

التعاون لدول اخلليج العربية.
ومن املتوقع ان يتم خالل الزيارة التوقيع على 
عدة اتفاقيات للتعاون املشترك في مختلف املجاالت 
إلعطاء دفعة قوية لتنمي���ة العالقات بني اجلانبني 
وتب���ادل اآلراء حول العديد من املواضيع اإلقليمية 

والدولية ذات االهتمام املشترك.


