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العجمي: جمعيات هواة الالسلكي تلعب دورًا مهما على المستويات المحلية والدولية

الدوحةـ  كونا: اكد امني سر اجلمعية الكويتية 
لهواة الالسلكي فيصل العجمي امس في املؤمتر 
االول لهواة الالســـلكي في الشرق األوسط الذي 
انطلـــق اول من امس على لعـــب جمعيات هواة 
الالسلكي دورا مهما في دول العالم على املستوى 

احمللي واالقليمي والدولي.
واوضـــح العجمي في تصريح لـ »كونا« على 

هامش مشـــاركته في املؤمتر »ان جمعيات هواة 
الالسلكي تتيح الفرصة لالتصال املنتظم واملباشر 
بني شعوب االرض في الوقت الذي تدعو احلاجة 

الى اهمية فهم الشخص للشخص اآلخر«.
واشار الى عدم اعتراف هذه اجلمعيات بحدود 
سياسية او جغرافية او عرقية او دينية، معتبرا 
انها تعد جسرا فريدا ال يتحداه احد في التجربة 

البشرية بني جميع الشعوب.
واكد العجمي على اعتبار املؤمتر االقليمي لهواة 
الالســـــلكي فرصة ثمينة لتلك الهواية الدولية 
لهدفه الى ايجاد احللول الكفيلة للمشـــاكل التي 
تعترضها، مشيرا الى تركيز ورش عمل املؤمتر 
على املواضيع القانونية وحاالت الطوارئ لهواة 

الالسلكي.

أسامة دياب
أشــــادت رئيســــة مهرجان الطفل املميز الشيخة نوال احلمود مبا 
يقوم به فريق التحدي اإلعالمي التوعوي من أنشطة لتوجيه الشباب 
من اجلنسني للعمل في القطاع اخلاص جاء ذلك في تصريح صحافي 
للشــــيخة نوال أثناء حضورها مهرجان تكــــرمي الطالبات املوهوبات 

واملميزات في مدرسة بيان.
واستمعت الى أفكار وطموحات الفريق واألنشطة التي يشرف عليها 
مراقبــــة اإلعالم ورئيس فريق التحــــدي حنان آل هيد، حيث عرضت 
فواطم بوحمد للحضور أهداف احلملة األخيرة ملشروع التحدي حتت 
عنوان استعد من اآلن للتحدي، املوجهة للطلبة املتوقع تخرجهم بهدف 
اختيار التخصص الدراسي الذي يؤهله للعمل بالقطاع اخلاص الذي 
يتوافــــق ومواهبه وطموحاته ليعمل في الوظيفة التي تتوافق وهذه 
املواهب. وأعربت الشيخة نوال احلمود عن سعادتها لطرح مثل هذه 
األفكار البناء اجليل والذي يتوافق ومشروع الطفل املميز من اصحاب 
املواهب بهدف تنمية مواهبهم. ومتنت املزيد من التعاون بني الفريق 

ومهرجان الطفل املميز لتحقيق االهداف الوطنية املشتركة.

حنان آل هيد تكرم الشيخة نوال احلمود

السفير اسماعيل خيرت في حديث مع الزميل عدنان الراشد

أكد أن مصر تضم أكبر مركز إعالمي على مستوى العالم

خيرت: افتتاح مركز القاهرة الدولي لإلعالم قريبًا
لتقديم الخدمة اإلعالمية أللف مراسل أجنبي

القاهرة ـ خديجة حمودة
كشف رئيس الهيئة 
لالستعالمات  العامة 
الســـفير  املصريـــة 
إســـماعيل خيرت في 
تصريــــــح خــــاص 
لـ »األنباء« أنه سيتم 
افتتـــاح مركز  قريبا 
القاهرة الدولي لإلعالم 
التابع للهيئة في مقرها 
القدمي بشارع طلعت 
القاهرة.  حرب وسط 
جاء ذلك خـــالل لقاء 
الســـفير إســـماعيل 
خيرت، نائب رئيس 
حترير »األنباء« الزميل 
عدنان الراشد الذي قدم 
التهاني بســـالمة  له 
الرئيس محمد  عودة 

حسني مبارك إلى أرض الوطن بعد رحلته العالجية في املانيا.
وأشار الســـفير خيرت الى ان الهدف من مركز القاهرة الدولي 
لإلعالم تقدمي اخلدمة اإلعالمية جلميع املراسلني األجانب املعتمدين 

في مصر والبالغ عددهم حوالي ألف مراسل.
وأكد أن مصر تضم أكبر مركز إعالمي على مستوى العالم ومن 
املقـــرر أن يدير مركز القاهـــرة مجموعة متميزة ومتخصصة من 
اإلعالميني املصريني وســـيتم من خالل هذا املركز إقامة مؤمترات 
صحافية مع املسؤولني احلكوميني والشخصيات العامة والسياسيني 
املنتمني ملختلف التيارات باإلضافة إلى توزيع نشـــرات صحافية 

بصفة دورية.
ثم انتقل السفير خيرت الى اإلشادة باحتضان الكويت للمثقفني 
واألدباء املصريني في الســـتينيات ومساهماتهم في إصدار أشهر 
اإلصدارات األدبية والثقافية الكويتية، وأضاف أن القضاة واملدرسني 
املصريني عملوا في الكويت إلى جانب أشقائهم في تأسيس بنية 
تعليميـــة وقضائية وصلت إلى العاملية اآلن. وشـــدد على أن من 

عملوا في الكويت كانوا يذهبون مبشاعر دافئة وطيبة.
وتناول اللقاء ما كتبه الكويتيون من مختلف التيارات السياسية 
عن الرئيس محمد حسني مبارك أثناء رحلة عالجه وتعبيرهم عن 
حبهم ملصر رئيسا وشعبا، حيث ثمن السفير خيرت هذه األقالم 

وشكر جلميع الكتاب مشاعرهم الطيبة والصادقة.
وبدوره نقل نائب رئيس حترير »األنباء« الزميل عدنان الراشد 
خالص متنيات أسرة جريدة »األنباء« بسالمة الرئيس محمد حسني 
مبارك وعودته إلى مصر ســـاملا معافى، موضحا أن إعالم الكويت 

ترجمة صادقة ألهل الكويت.

الراشـد: إعالمنا ترجمـة صادقة ألهل الكويت ونهنئ بسـالمة عودة 
الرئيس محمد حسـني مبارك إلـى الوطن بعد رحلة العـالج في ألمانيا

نوال الحمود: نسعى للتعاون مع فريق 
التحدي لتحقيق أهدافنا الوطنية

كويتيات وعربيات إلنشاء شبكة 
إليصال القانونيات لمراكز صنع القرار

عمان ـ كونا: تسعى نساء كويتيات وعربيات من خالل شبكة 
متخصصة بدأت العمل قبل نحو خمس سنوات الى إيصال اكبر عدد 
من النساء القانونيات في الدول العربية إلى مراكز صنع القرار.

وحتاول القائمات على »الشـــبكة القانونية للنساء العربيات« 
ومقرها األردن االســـتفادة من الشـــبكة التي انطلقت عام 2005 
مبشاركة 16 دولة عربية من بينها الكويت كمنبر لتبادل اخلبرات 
والتجارب بني النساء القانونيات من خالل تلبية احتياجاتهن وفق 
إســـتراتيجية محكمة تطبقها الشبكة لتفعيل العضوية وتنويع 

نشاطاتها وخدماتها.

السفير اسماعيل خيرت
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