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بشرى شعبان
68% نسبة جناح نزالء مؤسسات رعاية األحداث للسنة احلالية، 
هذا ما أعلنه مدير إدارة رعاية األحداث عبداللطيف الس���نان الذي 
أوضح في تصريح صحافي ان نس���بة جناح الن���زالء لهذا العام 
مرتفعة بنس���بة كبيرة عن العام الفائت والذي لم تتجاوز نسبة 
النجاح فيه ال� 48%. وأش���ار الى ان عدد النزالء الدارسني للسنة 
احلالية 19 نزيال جنح منهم 13 ورسب اثنان وصعد 4 للدور الثاني، 
والطلبة موزعون على مختلف دور رعاية األحداث ومن جنسيات 
مختلفة. وأشاد السنان باجلهود التي بذلها اجلهاز الفني لتحقيق 

هذه النتيجة وأملنا ان تصل في السنوات املقبلة الى %100.
وكشف السنان عن قيام اإلدارة بإعداد برنامج صيفي للنزالء 
يشتمل على العديد من األنش���طة الترفيهية والتوعوية، آمال ان 
يتم إنصاف العاملني في قطاع الرعاية االجتماعية أس���وة بباقي 

الوزارات.

مركز عبدالعزيز حمد الصقر للتدريب 
شارك في حفل تخريج الديبلوماسيين

السنان: 68% نسبة نجاح الطلبة
 من نزالء إدارة رعاية األحداث

ش����ارك مركز عبدالعزيز حمد الصقر للتدريب 
بغرفة جتارة وصناع����ة الكويت في احتفال املعهد 
الديبلوماسي التابع لوزارة اخلارجية، وذلك في الرابع 
والعشرين من يونيو املاضي بتخريج احدث دفعة 
الديبلوماسي  الديبلوماسيني املنضمني للسلك  من 
بعد اجتيازهم الدورات اخلاصة بإعدادهم قبل متثيل 

الكويت عبر سفاراتها في اخلارج.
وحض����ر التكرمي نائب رئي����س مجلس الوزراء 
ووزير اخلارجية الش����يخ د.محمد الصباح ووكيل 
وزارة اخلارجي����ة خالد اجلاراهلل ومدير عام املعهد 

الديبلوماس����ي الس����فير عبدالعزيز الشارخ ومّثل 
د.عبداهلل فهد العبداجل����ادر مركز عبدالعزيز حمد 
الصقر للتدريب معربا عن خالص امنياته بالتوفيق 

جلميع اخلريجني.
اجلدير بالذكر ان مركز عبدالعزيز حمد الصقر 
للتدريب قدم برنامجا تدريبيا يخدم هذه الفئة حتت 
عنوان »الثقافة االقتصادية للديبلوماس����يني« ملدة 
عامني على التوالي مت خاللها تعريف املتدربني على 
جميع اجلوانب االقتصادية املهمة التي يرتكز عليها 

االقتصاد في الدولة.

اختتم رئيس ديوان احملاسبة عبدالعزيز 
يوسف العدساني والوفد املرافق له زيارة 
رس���مية إلى مكتب التدقيق الوطني في 
جمهورية الصني الشعبية ومكتب التدقيق 
الوطني في اجلمهورية املنغولية والتي 
استمرت خالل الفترة من 30 يونيو املاضي 
وحتى 7 اجلاري.  وتأتي هذه الزيارة في 
إطار التعاون املشترك بني ديوان احملاسبة 
واألجه���زة الرقابية األعضاء في املنظمة 
اآلس���يوية )اآلسوس���اي( حيث أسفرت 

الزيارة عن إبرام اتفاقية لترسيخ التعاون 
والتطور مع مكتب التدقيق الوطني في 

جمهورية الصني الشعبية.
وخالل الزيارة أشار العدساني إلى أنه 
خالل اجتماع املجلس التنفيذي باآلسوساي 
كان هناك تنس���يق مش���ترك مع اجلهاز 
الصيني ومت االتفاق على مجمل القضايا 
الرقابية ذات االهتمام املشترك والدعوة 
لتلك الزيارة. وأضاف أن الكويت تسعى 
على جميع املستويات لتبادل الزيارات من 

أجل املزيد من توطيد العالقات بني الشعبني 
الصديقني واالستفادة من النمو والتقدم 
الذي وصلت إليه جمهورية الصني الشعبية 
ودورها الكبير في احملافل الدولية واصفا 
إياها بأنها عظيمة بحضارتها وبشعبها. 
م���ن جانبه رحب مدق���ق عام الصني 
ليو جياي بالوفد الكويتي وأشاد بعمق 
العالقات بني البلدين والشعبني مشيرا إلى 
أن مثل هذه الزيارات تنطلق من توصيات 
»اآلسوساي« بتوطيد العالقات بني األجهزة 

الرقابي���ة وتبادل املعرف���ة واخلبرة في 
مجاالت التدقيق املالي.

وف���ي محطته الثاني���ة لزيارة مكتب 
التدقيق الوطني مبنغوليا، أشاد رئيس 
الديوان بتفعيل االتفاقية الثنائية املوقعة 
مع املكتب والتي أس���همت في اس���تفادة 
اجله���از املنغولي من تطور جهاز ديوان 
احملاس���بة بإقامة دورتني تدريبيتني في 
سنة 2008 و2010 لبعض العاملني باجلهاز 

املنغولي.

أقامه المعهد الديبلوماسي في وزارة الخارجية

الشيخ د.محمد الصباح وخالد اجلاراهلل وعبدالعزيز الشارخ في مقدمة حضور احلفل

عبدالعزيز العدساني مع رئيس اجلهاز الصيني

عبداللطيف السنان

العدساني: االتفاق على القضايا الرقابية 
مع مكتبي التدقيق الوطني الصيني والمنغولي

اختتم زيارته 7 الجاري

د.ناصر الفريح

الفريح: تعزيز خبرة االستشفاء
بواسطة المسح على اإلصابة

حتت عنوان »العالج باملس���ح على اجلسم« أقام املدرب العاملي 
د.ناصر الفريح مدير ش���ركة تنمية الطاقة املتكاملة لالستش���ارات 
والتدريب محاضرة للراغبني في معاجلة انفس���هم وأجس���امهم من 

األمراض الدورية بفندق كوستا )قاعة قرطبة(.
وق���ال د.ناصر الفري���ح ان احملاضرة قدمت كيفي���ة التعامل مع 
اإلصاب���ات واآلالم التي يتعرض لها الف���رد، وكيفية تعلم املعاجلة 
الشخصية، مشيرا الى ان احملاضرة ركزت ايضا على تعزيز قدرات 
الفرد للتعامل م���ع األمراض الدورية وتخفي���ف اعراض األمراض 

وساعدت على تعزيز خبرة استشفاء الشخص، بواسطة املسح على 
مكان اإلصابة، كما انها س���توضح وسائل املعاجلة وطرق استخدام 

اليدين في العالج.
واضاف د.الفريح ان املشارك في احملاضرة ميكنه اكتساب مهارة 
املعاجلة باللمس، ويتجاوز املعاجل���ة املطروحة في برامج العالج 
السطحي إلى معاجلة اإلصابات العميقة بواسطة اليدين، الفتا الى 
ان فرصة اكتس���اب العالج الشخصي تقود الفرد إلى االعتماد على 

نفسه في احلفاظ على صحته.


