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م.نادر معرفي 

»مصابيح الهدى« تشارك في حملة
»حلو نعيش بمسؤولية« مع »ركاز«

»الزراعة«: التغذية العلمية عملية فنية اقتصادية

إكماال لدعمها املتواصل للحمالت واملبادرات 
اخليرية أعلن���ت جلنة مصابي���ح الهدى عن 
مشاركتها ودعمها ومس���اندتها حلملة »حلو 
نعيش.. مبس���ؤولية«، والتي أطلقتها »ركاز« 
مؤخرا، وتس���تهدف تعزيز املسؤولية الذاتية 
عند الشباب، وضرورة فهم وتعريف املسؤولية 
الفردية، وما ينتج عنها من مصلحة مجتمعية، 

وذلك من خالل تعزيز ش���عار »حلو نعيش.. 
مبسؤولية«.

وقالت جلنة مصابيح الهدى في بيان صحافي 
انها ستقف مع »ركاز« في هذه احلملة كتفا الى 
كتف، انطالقا من النهج الذي تسير عليه جلنة 
»مصابيح الهدى« في حتقيق األمان االجتماعي 

وغرس القيم اإلسالمية.

نظمت إدارة اإلرشاد الزراعي بالهيئة العامة 
لش���ؤون الزراعة والثروة السمكية محاضرة 
تثقيفية من برنامج محاضرات املوسم الثقافي 
احلالي بالتع���اون مع قطاع الثروة احليوانية 
وحاضر فيها د.سيد محمد نخلة اخصائي اإلنتاج 

احليواني بالهيئة.
وذكر نخلة ان التغذية تعتبر من أهم العوامل 

الرئيسية لدفع احليوانات الى اظهار امكاناتها 
اإلنتاجية وقدرتها على التكاثر ومقاومة األمراض 

واألوبئة.
والتغذي���ة العلمية الصحي���ة عملية فنية 
اقتصادية تتضمن تغطية االحتياجات الغذائية 
للحي���وان في صورة عالئ���ق متزنة من مواد 

العلف املتوافرة.

المنتدى الثاني للخدمات اإللكترونية بدول التعاون 26 الجاري
العليا  اللجنة  أعلن رئيس 
الثان���ي للخدمات  للمنت���دى 
اإللكترونية بدول مجلس التعاون 
اخلليجي، بجمعية املهندسني 
د.حمد الرشيد عن إقامة منتدى 
الفت���رة من 26  ف���ي  خليجي 
وحتى 28 اجلاري حتت شعار 
»التكنولوجي���ا اإللكترونية.. 

خبرات وجتارب«.
وأشار د.الرشيد الذي يتولى 
رئاسة اللجنة العليا للمنتدى، 
انه مت اختيار شعار للمنتدى 
يعبر عن أهدافه األساسية، وهو 
»التكنولوجي���ا اإللكترونية.. 
خبرات وجتارب«، مضيفا ان 
انعق���اد املنتدى في هذا الوقت 
بالذات ميثل ض���رورة ملحة، 
حيث ان تقني���ات االتصاالت 
واملعلومات في تقدمي اخلدمات 

الثاني للخدم���ات اإللكترونية 
بدول مجلس التعاون اخلليجي 
يأت���ي كخطوة مهم���ة في هذا 
االجتاه، وق���د مت حتديد جملة 
من أهداف���ه العامة تتمثل في: 
البيئ���ات املالئمة لنقل  إيجاد 
التجارب واخلبرات في مجال 
تطبيق احلكومة اإللكترونية 
القطاعات  بني املستفيدين في 
احلكومي���ة ومنظمات األعمال 
في مجاالت تقنية وتكنولوجيا 
املعلومات وأنظمة الش���بكات، 
وتقدمي بعض التجارب واخلبرات 
في مجاالت متعددة واملرتبطة 
بالنواحي الفنية واإلدارية بتقدمي 
اخلدمات احلكومية إلكترونيا، 
وذلك لتعميق املفاهيم واخلبرات 
العاملون في  التي يحتاجه���ا 
النظم املعلوماتية، مع إيجاد قناة 

املنت���دى مع���رض متخصص 
للخدمات اإللكترونية.

اللجنة  وأض���اف رئي���س 
العلمية � مبعهد الكويت لألبحاث 
العلمية م.نادر معرفي ان املنتدى 

إلكترونيا لها األثر  احلكومية 
اإليجاب���ي في تس���هيل أعمال 
ومصالح املواطنني واملستثمرين 
وقطاعات األعمال بدول مجلس 

التعاون اخلليجي.
وأكد ان جمعية املهندس���ني 
الكوي���ت لألبح���اث  ومعه���د 
العلمي���ة ومؤسس���ة الكويت 
الدفاع  العلمي ووزارة  للتقدم 
يس���عون من خالل تنظيم هذا 
املنتدى للوصول الى التقنيات 
املتكاملة واستخدام  واحللول 
التكنولوجية  أنظمة االتصال 
املتنقلة في اخلدمات احلكومية 
اإللكتروني���ة، على املس���توى 
اخلليجي، لدعم متخذي القرار 
وراسمي السياسات ومخططي 

اخلدمات اإللكترونية.
كما س���يقام عل���ى هامش 

مثالية بني القطاعات احلكومية 
املختلف���ة واملس���تثمرين في 
أنظمة االتصاالت وتكنولوجيا 

املعلومات.
الى جانب مناقشة العمليات 
اإلجرائية الالزمة لتقدمي اخلدمات 
اإللكتروني���ة واالحتياج���ات 
لتدريب وتطوير القوى البشرية، 
واملس���اهمة ف���ي تطوير نظم 
االتصاالت وتقنية املعلومات 
اخلاصة باس���تخدام اخلدمات 
اإللكترونية احلكومية، إضافة 
النظم  الى االطالع على أحدث 
املعلوماتية واإلدارية احلديثة 
ومحاولة إيجاد الوس���ائل في 
سبيل تطبيق تلك النظم علميا 
واالستفادة منها عبر التجارب 
احمللية والعاملية في تطبيقات 

احلكومة اإللكترونية.

تحت شعار »التكنولوجيا اإللكترونية.. خبرات وتجارب«
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إدارة السيدة / ام يوسف
نبحـث لك عن �شريك احلـيـ�ة

اإ�شــتـ�شــ�رات وار�ش�دات اأ�شرية

الو�ساو�س القهرية

العالقات الأ�سرية

العالقات الزوجية

م�سكالت امل�سنني

م�سكالت املراهقني

الكتئاب والغ�سب

معاجلة ال�سغوط احلياتية

العناد والتمرد

العدوانية والنعزال

اآداب ال�سلوك الجتماعي

الن�ساط الزائد - ت�ستت النتباه

امل�سكالت ال�سلوكية

مهارات التعامل مع الطفل

اللجلجة - التاأتاأة - الإبدال - الدمج

م�سكالت التخاطب - عيوب النطق والكالم

التاأخر الدرا�سي

�سعوبات التعلم

اختبارات الذكاء

التبول الالاإرادي

القلق - التوتر

ا�سطرابات ال�سلوك

ا�سطرابات النوم

ا�سطرابات ال�سخ�سية

التحكم يف الغ�سب والنفعال

جميع اأنواع املخاوف )الفوبيا(

الثقة بالنف�س - الوحدة والنعزال

اإدمان التدخني

املخاوف الجتماعية

الن�سيان وعدم الرتكيز

مهارات ك�سب اأ�سدقاء

قواعد ال�سلوك الجتماعي

�سغوط العمل واأعباء احلياة

مهارات التعامل مع الآخرين

ا�ست�سارات متخ�س�سة يف:

ق�سم خا�س لعالج جميع م�سكالت الطفولة:

للحجز: 22666206 - داخلي )301( نقال: 99917530

اإ�ساأل عن

Life coaching جل�سات

برنامج املدرب ال�سخ�سي

Life coaching
برنامج اإدارة ال�سغوط

Stress management
جل�سات العالج بال�سرتخاء

جل�سات العالج بالتنومي

ا�ست�سارة الأورا )الهالة(

ا�ست�سارات هاتفية جمانية

دورات تدريبية متخ�س�سة

خدمات جديدة

لالإعــــــالن

يف �شفحــة دلــيـــل الأطـــبــ�ء
االت�ســــــــــــــــال:

24834356  -  24831168


