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السفير عبدالعزيز الشارخ ود.نادر العوضي يتوسطان وفد املعهد الديبلوماسي الزائر

الشيخ د.إبراهيم الدعيج خالل االجتماع

جانب من املشاركني في الدورة

)قاسم باشا(د.مساعد مندني خالل املؤمتر

مؤتمر بشائر األول يطلق موقعه اإللكتروني 
للتحول من المحلية إلى العالمية

الدعيج ترأس اجتماع مجلس المحافظة:
توفير احتياجات أهالي األحمدي أولوية

ترأس محافظ االحمدي الش����يخ د.ابراهيم الدعيج اجتماع مجلس 
محافظ����ة االحمدي والذي اقيم بديوان ع����ام احملافظة، ضم االجتماع 
اعض����اء ممثلني عن اجلهات احلكومية املختص����ة، وذلك لبحث أبرز 
املش����كالت التي تواجه أهالي مناطق احملافظة كافة في شتى امليادين 
مع وضع حلول آنية والتصورات املقترحة لهذه املشكالت كما تطرق 
االجتماع الى املس����تجدات واالحتياجات ومتابع����ة الظواهر وأعمال 
اجلهات احلكومية وتنفيذ وتطوير بعض املشاريع االخرى وضرورة 
توفير اخلدمات التي حتتاجها كل منطقة وذلك بالتنسيق مع اجلهات 
والهيئات املسؤولة.وأوضح احملافظ في بداية اللقاء ان هذا االجتماع 
يأتي وفق مرسوم بشأن نظام احملافظات والذي دعا في مادته الثامنة 
الى انش����اء »مجلس احملافظة« برئاسة احملافظ وعضوية ممثلني عن 

اجلهات احلكومية التي يحددها مجلس الوزراء.
وأكد محافظ االحمدي على امتداد اللقاء أهمية التعاون والتواصل 
بني احملافظة ومختلف الوزارات واجلهات احلكومية املعنية إلجناز كل 
املشاريع واحلث على توفير اخلدمات للجميع في نطاق مقار إقامتهم. 
وختم الدعيج اللقاء مشددا على أولوية مصلحة املواطنني واملقيمني 

والتي ألجلها كان إنشاء مجلس احملافظة.

أعلن����ت اللجنة العليا املنظمة 
ملؤمتر مكافحة املخدرات الذي يقام 
في الكوي����ت للمرة األولى وحتت 
رعاية صاحب السمو األمير الشيخ 
اللجنة املنظمة  صباح األحمد ان 
للمؤمتر الدولي قد دش����نت عمل 
املوقع اإللكتروني للمؤمتر للتحول 
من احمللية الى العاملية وللمساهمة 
في إثبات وانتشار النظرية اإلميانية 
التي انطلقت من الكويت من خالل 
جمعية بشائر اخلير ومت تطبيقها 
في أكثر من 30 دولة حول العالم 
وأثبتت مدى جناحها في التغلب 
عل����ى آفة املخ����درات الت����ي تبدد 

االقتصاد وتهدم املجتمعات من خالل نش����ر سلوك وقيم غريبة ال متت 
للدين او العادات بصلة، ويعمل املوقع اإللكتروني الذي مت تدشينه على 
إبراز هذا الدور، حيث س����يكون بعدة لغات مختلفة للمساهمة في نشر 
املعرفة في اكثر من دولة وستتم أرشفة جميع ورش العمل التي ستقام 
خالل أنشطة املؤمتر وحفظ النظريات املطبقة ملكافحة املخدرات. وقال 
رئيس جمعية »بشائر اخلير« عبداحلميد الباللي ان املؤمتر سيناقش دور 
املؤسسات اخلاصة في كيفية املساعدة من انتشار هذه الظاهرة من خالل 
انتشار مراكز صحية خاصة لعالج حاالت املدمنني وتوفير االخصائيني 
االجتماعيني النفسيني ودور وزارة التربية وتنشيط طرق التعاون فيما 
بني املدرسة واألسرة والعمل على مراقبة سلوك الطلبة والطالبات بطرق 
علمية ومدروسة ودور كل الهيئات الرسمية واملؤسسات الرسمية واخلاصة 
بالدولة في دعم ومساندة مكافحة املخدرات وسيتم تنظيم ورشة عمل 
من متخصصني لعرض جتارب جميع الدول املشاركة ووفودها الرسمية 
فاملؤمتر يعد فرصة مهمة الستعراض التجارب الدولية في عالج املدمنني 
وإعادة تأهيلهم نفسيا واجتماعيا. واجلدير بالذكر انه مت حتى اآلن اشتراك 
16 دولة رسميا في املؤمتر الدولي ملكافحة املخدرات وستقوم هذه الدول 
باملشاركة الرسمية وعرض جتربتها في طرق مكافحة املخدرات من خالل 
وفودها الرسمية وستعمل الدول املشاركة على اخلروج بتوصيات لتفعيلها 
فيما بعد للحد من انتش����ار تلك الظاهرة عامليا ومناقشة دور الدولة في 
احلد من هذه الظاهرة عن طريق إيجاد وسائل جلذب الطاقات الشبابية 
والعمل على زيادة الوعي وتشديد الدور الرقابي للمنافذ احلدودية والدور 

اإلعالمي املساند بتقدميه البرامج التوعوية.

يقام للمرة األولى في الكويت

أكاديمية اإلعالم: دورة تدريبية حول التحكم
في مخارج الحروف وكيفية تحرير الخبر

مندني: »التكافل« أنفقت 3 ماليين دينار لمساعدة أسر السجناء
ومشروع »فرحة« يبدأ أول نوفمبر ويستمر حتى 15 يناير المقبل

اعلن����ت االكادميي����ة الدولية 
لالعالم عن انطالق دورة التقدمي 
االذاعي والتلفزيوني والذي يشارك 
فيه مجموعة من الشباب والشابات 
الذين يحلمون بالعمل االعالمي 
امام الكاميرا وخلف امليكروفون 
ولديه����م ملكة العم����ل االبداعي 
واملوهبة التي حتتاج الى صقل 

وتدريب.
الدورة بالتعرف على  وبدأت 
اهمية اللغ����ة ودورها في الرقي 
بفن التقدمي والتأكد من سالمتها 
بتعلم قواعد اللغة العربية والنحو 
وسيتم خالل الدورة التدرب على 
كيفية التحكم في مخارج احلروف 
والنطق الصحيح عن طريق تالوة 
القرآن الك����رمي وتعلم فن االلقاء 
والتحكم في التنفس والفرق بني 
االلقاء االذاعي والتلفزيوني وطرق 
التأثير على السمع، كما سيتعرف 
املشاركون على مهارات التعامل 
مع اآلخرين بالفهم النفسي وفن 
االتيكيت والذوق، ثم يطلعون على 
عالم االخبار وفهم كيفية حترير 
الكتابة  اخلبر وفنون واش����كال 
ومص����ادر االخب����ار الصحافية، 

عادل الشنان
التكافل  أعرب رئيس جمعية 
لرعاية السجناء د.مساعد مندني 
عن شكره وامتنانه لوسائل اإلعالم 
لتعاونه����م املس����تمر مع جمعية 
التكاف����ل ومتابعة كل ما تقوم به 
اجلمعية من إجنازات مشيرا الى 
ان هذا اجلهد الواضح من قبلهم 
يش����عره دائما بالفخر واالعتزاز 
بإعالمنا سواء في الكويت أو في 

احملافل الدولية.
وتق����دم د.مندن����ي بالش����كر 
والعرفان خالل املؤمتر الصحافي 
الذي عقدته اجلمعية نهاية األسبوع 
املاضي لإلعالن عن فرحة األضحى 
بحضور نائب مدير ادارة التسويق 
التمويل  العامة ببيت  والعالقات 
الكويتي »بيتك« سعيد توفيقي 
بالشكر للجهات املشاركة معهم في 
كل اإلجنازات التي حققتها جمعية 
التكافل والتي يسعون لتحقيقها 
املقبلة خاصة بيت  الفترة  خالل 
الزكاة والذي كان الشريك األول لهم 
في العمل اإلنساني الذي يقومون 
ب����ه الفتا ال����ى ان البيت وقع مع 
اجلمعية اتفاقية منذ العام 2006 
قدم مبوجبها الدع����م املادي لها، 
وكان له دور كبير في تشجيعهم 

للمضي نحو كل اإلجنازات التي 
حتققت، كما كان أول شريك لهم بعد 
بيت الزكاة بيت التمويل والذي لم 
يتردد عندما عرضوا على القائمني 
عليه ممثل����ني في رئيس مجلس 
االدارة ب����در املخيزمي الذي وقف 
مع اجلمعية منذ بداية نش����أتها 

ولآلن.
وش����كر مندني كذلك اجلهات 
املشاركة في الصندوق والتي لها 
صلة مباش����رة بأعمال اجلمعية 
وه����ي: وزارة الع����دل ممثلة في 
اإلدارة العامة للتنفيذ وعلى رأسها 
املستشار علي الضبيبي ووزارة 
الشؤون االجتماعية والعمل ووزارة 
الداخلية واملتبرعني الكرام الذين 
يساهمون في أعمال اجلمعية من 
خالل تبرعاته����م الكرمية والتي 
بتعاونها مت اطالق س����راح عدد 
من الس����جناء وص����ل عددهم ملا 
يزيد على 3200 سجني وسجينة 
ومطلوبني للضبط واإلحضار خالل 

هذه الفترة.
وأوضح مندن����ي انه من أهم 
أهداف جمعية التكافل اإلفراج عن 
السجناء ورفع الضبط واإلحضار 
عن املوقوفني من النساء والرجال 
ومساعدة أسر السجناء، أما الهدف 

اآلخر والذي يعتبر مهما بالنسبة 
لهم فهو توعية املجتمع مبخاطر 
اله����دف يركزون  الديون وه����ذا 
عليه في كل احلمالت التي تقوم 
بها اجلمعية، داعيا فئة النس����اء 
بناتنا وأخواتنا وأمهاتنا الى عدم 
عمل توكي����الت ألحد وخصوصا 
التوكيالت العامة والتي يقعن في 
فخها وما يأتي من ورائها وبعد ذلك 
يفاجأن بك����وارث أتت عليهن من 
حيث ال يدرين ويهددن بالسجن 

والذي ال يتناسب مع النساء.
وقال د.مندن����ي ان اجلمعية 
انتهت قب����ل أيام قليلة من فرحة 
رمضان والتي كانت حتت شعار 

»هم أهلنا« ومت االفراج خاللها عن 
120 سجينا بتكلفة بلغت 78.040 
ألف دينار ورفع الضبط واإلحضار 
عن 95 امرأة مببلغ 87.698 ألف 
دينار ومساعدة 199 أسرة من أسر 
السجناء مببلغ 26.270 ألف دينار 
هذا الى جانب مساعدة 33 حالة 
إنسانية مببلغ 15.831 ألف دينار 
التكلفة اإلجمالية لفرحة  لتصل 
رمضان هذا العام ل� 208.207 آالف 

دينار.
وبع����د ذلك أعل����ن عن إطالق 
اجلمعية لفرحة جديدة وهي فرحة 
األضحى املب����ارك والتي تبدأ غدا 
االثنني 2010/11/1 وتس����تمر حتى 

2011/1/15 وتهدف الى اإلفراج عن 
150 س����جينا ومساعدة 100 حالة 
ضبط وإحضار و150 أسرة من أسر 
السجناء متمنيا من اهلل ان يوفقهم 
وتنجح ويستطيعوا لّم شمل بعض 
األسر خالل األيام املباركة القادمة، 
مؤكدا على ان جمعية التكافل في 
الوقت الذي تس����عى فيه لإلفراج 
عن سجناء القضايا املالية ورفع 
الضبط واإلحضار عن املوقوفني 
حترص كذلك بالتنسيق مع وزارة 
العدل والداخلية على حفظ حقوق 
الدائن����ني. وحول مدى رضاه عن 
مستوى جمعية التكافل وموقعها 
وسط مجموعة عريقة ومعروفة 
وقوية من اجلمعيات اخليرية قال 
مندني: نحن ال نزكي أنفسنا ولكنه 
يريد ان تزكي����ة الناس ذاكرا انه 
في أحد البرامج سأل شخص عن 
اجلمعيات التي لها دور واضح في 
املجتمع فكانت التكافل من ضمن 
اجلمعيات التي ذكرها وهذا شرف 
للجمعية، معربا عن فخره بأنهم 
أفرجوا منذ بداية اجلمعية عما يزيد 
على 3200 سجني ومطلوب للضبط 
واإلحضار، الى جانب مساعدة أسر 
السجناء مببلغ وصل الى 3 ماليني 
دينار وقال نسعى ألن نكون في 

مصاف جمعية اإلصالح وإحياء 
التراث والنجاة وإعانة املرضى.

من جانبه أش����اد نائب مدير 
ادارة التسويق والعالقات العامة 
ببيت التموي����ل الكويتي »بيتك« 
سعيد توفيقي باجلهود التي تقوم 
به����ا جمعية التكافل في س����بيل 
النبيلة واخليرة  أهدافها  حتقيق 
التي تأسست من أجلها مشيرا الى 
ان بيت التمويل الكويتي »بيتك« 
ومنذ تأسيس����ه قبل أكثر من 33 
عاما يدعم املش����اريع واألنشطة 
التي تعود بالنفع على املجتمع، 
هذا باالضافة الى هدفه كمؤسسة 
مالي����ة تلتزم بأحكام الش����ريعة 
اإلسالمية مؤكدا على ان »بيتك« 
منذ تأسيسه قام باملبادرة لدعم 
وتأسيس العديد من املشروعات 
التي استفاد منها قطاع كبير من 
فئات املجتم����ع املختلفة مضيفا 
ان التعلي����م والصحة من أولوية 
املجاالت التي يقوم »بيتك« بدوره 
فيها، وفيما يتعلق باملس����ؤولية 
االجتماعية كذلك يحظى أي مجال 
يخدم املجتمع بشكل مباشر أو غير 
مباشر باهتمام كبير من قبلهم ومن 
هذا املنطلق جاء دعمهم جلمعية 

التكافل.

والتمك����ن م����ن اج����راء احلوار 
املناقش����ة والتعرف  وادارة دفة 
اعداد  الشائعة في  على االخطاء 
اس����ئلة احلوارات، وسيتدربون 
ايضا على مواجه����ة ما قد يطرأ 
اثناء طرح الس����ؤال وخصوصا 
في البث املباشر وكيفية املواجهة، 
ويت����م التعرف عل����ى دور مقدم 

البرام����ج احلوارية التلفزيونية 
في مقاطعة الضيوف واعادتهم الى 
محور احللقة، الفرق بني الصحافة 
التلفزيونية والصحافة املكتوبة، 
ومقياس الس����مع للعمل االذاعي 

والصورة للعمل التلفزيوني.
وس����يقوم الط����الب بتأدي����ة 
تدريبات وتطبيقات عملية مكثفة 

خالل الدورة على التقدمي املباشر 
التحاور مع  واملرجتل واساليب 
املشاهدين والضيوف في البرامج 
التفاعلية، وفن اجللوس والتحدث 
امام الكاميرا، والتي س����تؤهلهم 
للتعرف على كيفية حتقيق عناصر 
التقدمي  اثناء  االثارة والتشويق 

سواء كان اذاعيا او تلفزيونيا.

انطالق دورة التقديم اإلذاعي والتلفزيوني باألكاديمية الدولية لإلعالم

أكد خالل مؤتمر صحافي نجاح حملة رمضان

العوضي: »األبحاث« مقبل على خطة إستراتيجية تهتم بالعنصر البشري

دارين العلي
قام وفد من املعهد الديبلوماس����ي برئاس����ة مدير عام املعهد السفير 
عبدالعزيز الشارخ ومشاركة 59 متدربا بزيارة مرافق ومختبرات معهد 

الكويت لالبحاث العلمية، حيث اطلعوا على اهم انشطته البحثية.
وكان في استقبال الوفد نائب املدير العام للمعلومات مبعهد الكويت 
لالبحاث العلمية د.نادر العوضي، حيث أطلعهم على دور املعهد في دعم 

االقتصاد الوطني وخدمة اهداف التنمية، كما اس����تعرض اهم انش����طة 
املعه����د البحثية واداراته العلمية واجنازاته املهمة على الصعيد احمللي 
واالقليمي والدولي، مش����يرا الى ان املعهد مقبل على خطة استراتيجية 

بعيدة املدى ترتكز على االهتمام بالعنصر البشري.
واكد د.العوضي على ضرورة التعاون الدولي وتبادل اخلبرات بني 
اجلهات احلكومية ومؤسسات القطاع اخلاص، مما ينعكس ايجابا على 

البحث العلمي في الكويت، مؤكدا على دور اعضاء السلك الديبلوماسي 
في رفع اسم الكويت في احملافل الدولية.

من جهته، اشاد الس����فير عبدالعزيز الش����ارخ بدور معهد الكويت 
لالبحاث العلمية في املش����اريع البحثي����ة والعلمية وتعاونه الدائم مع 
ال����وزارات واجلهات احلكومية ومنها وزارة اخلارجية، مؤكدا ان املعهد 
يزخر بالطاقات الوطنية ذات الكفاءة واخلبرة العلمية، مش����يرا الى ان 

الديبلوماسيني اجلدد اطلعوا على اجنازات املعهد ومشاريعه واداراته 
ومرافقة املختلفة وخطته االستراتيجية اجلديدة، واوضح ان املعهد من 

املؤسسات العلمية املتميزة في الكويت.
واعرب عن ش����كره وتقدي����ره ملعهد االبحاث على حس����ن احلفاوة 
واالس����تقبال، متمنيا املزيد من التواصل والتنس����يق م����ع ادارة معهد 

الكويت لالبحاث العلمية ملا فيه خير وصالح الكويت.

وفد من المعهد الديبلوماسي زار معهد األبحاث

عبداحلميد الباللي

يسرمستشفى الراشد ) الرائد االول 
لرعاية العائلة( ان يرحب باستقبال 
الدكتور/ ايسنر  كريستوف  عضو 
جمعية االطب���اء فرانكفورت املانيا 
عض���و جمعي���ة زراعة االس���نان 
وعضو اجلمعية االوروبية لزراعة 
االسنان والتجميل وزميل جمعية 
ع���اج العص���ب وجراح���ة الوجه 
والفك���ن وه���و يتمي���ز بخبرت���ه 
الواس���عة ف���ي عملي���ات جتميل 
جراح���ة الفكن وزراعة االس���نان 
العاملي���ة والتركيب  النظم  باحدث 
الف���وري وزراع���ة االس���نان بعد 
اخللع مباشرة وامكانية عمل طقم 
ثابت ومعاجل���ة املفصل الصدغي. 

باالضاف���ة الى ان���ه متخصص في 
معاجلة االس���نان حت���ت التخدير 
الع���ام و الع���اج اجلراحي للفكن 
وعاج امراض الفم واللثة وتفتيح 
ل���ون اللثة.كذلك يق���وم بعمليات 
جتمي���ل الوج���ه والفك���ن باحدث 
التقنيات احلديثة وعاج وجراحة 
اللث���ة التجميلي���ة . وق���د اع���رب 
د.كريستوف عن سعادته الستقبال 
املراجعن  وتقدمي افضل اخلدمات 
الطبية لهم . وس���وف تبدأ الزيارة 
م���ن 2010/11/27 ال���ى 2010/12/2  
وس���وف تك���ون بالتنس���يق مع  
الدكتور / احم���د فاعور جراح الفم 

وزراعة االسنان. 

الدكتور/ احمد فاعورالدكتورالزائر / ايسنركريستوف

مستشفى الراشد يستقبل 
البروفيسوراالملاني / ايسنر كريستوف

استاذ جراحة الوجه والفكن 


