
السفير خالد الدويسان خالل مشاركته في املعرض

02

آلخر األخبار احمللية زوروا موقعنا على
www.alanba.com.kw/Local

االحد 20 مايو 2012

ممثل صاحب السمو حضر حفل عشاء أقامه األمير تشارلز في قصر بكنغهاممحليات

سفارتنا بلندن تشارك في معرض خيري حلماية الطفولة
لندن ـ كونا: شاركت سفارتنا لدى بريطانيا في احلفل السنوي 

اخليري الـ 53 الذي أقامته امس األول جمعية حماية الطفولة 
ولم شمل األسر مبساهمة عدد من السفارات العربية واألجنبية 

املعتمدة في بريطانيا.
واجتذب جناح الكويت عددا كبيرا من زوار املعرض من املدعوين 
وضيوف الشرف تتقدمهم األميرة الكسندرا التي حظيت بتكرمي 
شرفي في جناح الكويت عرفانا بدورها الكبير في دعم وقيادة 

عمل اجلمعية اخليرية.
وتوجهت رئيسة املعرض اليدي دايفيز في تصريح لـ »كونا« 

بأخلص عبارات الشكر والعرفان الى سفارة الكويت في اململكة 
املتحدة على استمرارها في مساندة ودعم هذه التظاهرة بشكل 

سنوي.

وأكدت ان دور سفارة الكويت في دعم جمعية حماية الطفولة 
ولم شمل األسر يبقى األهم واألكبر بالنسبة إليها، مشيرة الى ان 

سفير الكويت خالد الدويسان ظل حريصا دائما على املساهمة في 
االعمال اخليرية لصالح األطفال.

ولفتت دايفيز الى دور حرم السفير دالل احلميضي في إعداد 
وإجناح برنامج املعرض الـ 53 الذي نظم في مجلس بلدية 

كينزينغتون في لندن مضيفة ان جناح الكويت برعاية السفير 
الدويسان كان األكثر تنوعا وجاذبية للزوار.

والقى جناح الكويت إقباال كبيرا من قبل املدعويني حيث قدمت 
زوجات الديبلوماسيني في السفارة األكالت واحللويات الكويتية 
التقليدية، كما مت توزيع الكتيبات والهدايا التذكارية املختلفة عن 

الكويت.

ونا�سة .. حّد الدو�سة

*عر�ض ال�سيف لفرتة حمدودة:

• تاأمني �سامل جماين ملدة �سنة.
ً • ت�سجيل جماين يف املرور وتاأمني �سد الغري ملدة ثالثة �سنوات جمانا

• خدمة جمانية حتى 30000 كم.
• كفالة 3 �سنوات.

بنز الفئة C200 طراز 2012 متوفرة ب�سعر يبداأ من 12250 دينار كويتي *مر�سيد�ض – 
العر�ض �ساري من 25 ابريل حتى 10 يونيو 2012.

مراد: 15 مليون غالون إضافية 
للشبكة املائية من محطة الشعيبة

نائب رئيس الوزراء اإلثيوبي يبحث 
مع سفيرنا العالقات الثنائية

أعلن الوكيل املس���اعد لتش���غيل وصيانة املياه في وزارة 
الكهرباء واملاء م.عبداخلالق مراد عن تشغيل املقطرة الثانية 
في محطة الش���عيبة بقدرة انتاجي���ة 15 مليون غالون ضمن 
مشروع ال� »ro« التناضح العكسي املتوقع ان ينتج 45 مليون 
غالون. وقال مراد في تصريح صحافي ان دخول مقطرات هذا 
املشروع تدريجيا يعطي لقطاع تشغيل املياه اريحية خصوصا 
في تلك الفترة التي يشتد عليها طلب استهالك املياه، متوقعا 
ان تدخل املقطرة الثالثة في غضون االسبوعني املقبلني على 
اقصى تقدير. في موازاة ذلك كشف مراد عن قيام قطاع تشغيل 
وصيانة املياه امس ضخ 406 ماليني غالون في ش���بكة املياه 
لتغطية الطلب املتزايد على املياه في تلك االيام التي تتزامن 
معها ارتفاع درجات احلرارة. وقالت مصادر ان هذه الكمية التي 
مت ضخها في الش���بكة هي األعلى على االطالق لتأمني وصول 

املياه بشكل مناسب يرضي جميع املستهلكني.
دارين العلي  ٭

أديس أباب���ا � كونا: بحث نائب رئي���س الوزراء ووزير 
اخلارجية االثيوبي هيلي ماريام دس���الني مع سفيرنا لدى 
جمهورية اثيوبيا الفيدرالية الدميوقراطية راشد الهاجري 

العالقات الثنائية املتميزة التي تربط البلدين الصديقني.
وذكرت سفارتنا في اديس ابابا في بيان ان ذلك جاء خالل 
مأدبة عشاء اقامها السفير الهاجري على شرف نائب رئيس 
الوزراء االثيوبي حضرها السفراء العرب املعتمدون في اثيوبيا، 
حيث اعرب السفير الهاجري عن شكره للمسؤول االثيوبي 
على قبوله الدعوة. بدوره، اش���اد دسالني مببادرة السفير 
الهاجري بإقامة هذه املأدب���ة التي مت خاللها تبادل وجهات 

النظر حول القضايا االفريقية وآلية التعاون االفريقي.

»عيالها وقدها« نظمت دورة 
تدريبية لـ 20 إعالميًا

اخلضير: إنشاء مركز فسيولوجي 
ملعاجلة ارتفاع السمنة بني الطالب

قال املوجه الفني العام للتربية البدنية للبنني بوزارة التربية 
يوس����ف اخلضير ان املركز الفسيولوجي الذي مت انشاؤه هذا 
العام في ثانوية حم����د الرجيب للبنني في كيفان ومت تزويده 
بأحدث املعدات الطبية الرياضي����ة يهدف بالدرجة األولى الى 
معاجلة نسبة ارتفاع الس����منة في الكويت مع احملافظة على 

األجهزة احليوية في اجلسم وكفاءة أدائها.
وش����اركت وزارة التربية ممثلة في إدارة العالقات العامة 
وتوجيه التربية البدنية للبنني في ورشة »العمل التشاوري، 
تعليم الصح����ة العامة: رؤية وريادة« في كلية الطب بجامعة 
الكويت، وذلك حتت رعاية مدير جامعة الكويت د.عبداللطيف 
البدر وتأتي املش����اركة من خالل املعرض املصاحب للورش����ة 
)باملركز الفسيولوجي( بأجهزته املتطورة، وأوضح اخلضير 
ان مع����دات املركز تعمل على قياس كمية الدهون في اجلس����م 
وارتباطها مبدى صحة الطال����ب ومن ثم إيجاد العالج األمثل 
حلاالت الس����منة باستخدام كل من األس����لوب الغذائي األمثل 
والتدريبات الالزم����ة بهذا اخلصوص، وأك����د ان املركز ايضا 
يهتم بقياس مدى كفاءة اجلهاز الدوري في اجلس����م، الفتا الى 
ان األجهزة املس����تخدمة مت اختيارها عن طريق شركة صحية 

تدعمها وزارة التربية وبالتعامل مع وزارة الصحة.
من جانبه، قال الباحث حسن مجمد ان فريق العمل في املركز 
الفسيولوجي يتكون من 11 معلما للتربية البدنية بتخصصات 
عالية في املاجس����تير والدكتوراه في التربية الرياضية وانهم 
يخضعون ايضا لدورات تخصصية من البروفيسور األملاني 
املختص بالتدري����ب على تقنية األجهزة، واضاف املجمد الذي 
يقود فريق العمل ان أجهزة املركز يصعب توزيعها على املناطق 
التعليمية حلساسيتها الشديدة لذلك مت جمعها في هذا املركز 
الفسيولوجي، وذكر مجمد ان فريق العمل في املركز الفسيولوجي 
يتكون من: حسني باقر � محمد احلمدان � نبيل يوسف الكندري 
� مساعد اخلياط � أحمد جواد بوشهري � متعب غربي الشمري � 

عبداهلل مظفر � عدنان رضا � د.نواف حجي � ويحيى البحر.

نظمت مجموعة »عيالها وقدها« التطوعية دورة تدريب 
اعالمي متكاملة تش���مل ورش���ات عمل وتدريب ميدانيا في 
جمعية الصحافيني الكويتية وابراج الكويت وشاطئ الشويخ، 

واستفاد من الدورة اكثر من 20 متدربا.
م���ن جانبه، اكد مدير املجموعة طالل الفضلي ان الدورة 
التدريبية شملت اجلوالت امليدانية في ابراج الكويت وشاطئ 
الشويخ، وقدم كل من سالمة السليماني محاضراته حول كتابة 
اخلبر الصحافي واعداد حتقيق او تقرير صحافي ومصداقية 
اخلبر الصحافي وفن التواصل االعالمي، فيما قدم امين باقر 
اساس���يات التصوير والتصوير الصحافي. وفي اجلولة مت 
التدريب على التصوير عن بع���د وتصوير الطبيعة. وبني 
الفضلي ان الهدف من الدورة هو تطوير املهارات الشبابية 
والهوايات لتكون وظيفة مستقبلية يستفيد منها الطالب في 
ممارسة هوايته بالطريقة الصحيحة، وقد حرصنا على تكرمي 

املشاركني من باب التشجيع لهم ودعم هذه املواهب.

تكرمي أحد املشاركني في الدورة

حضر ممثل صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد سمو الشيخ ناصر احملمد مأدبة العشاء 
التي اقامها امير ويلز ولي عهد اململكة املتحدة االمير تشارلز في قصر بكنغهام ليلة امس األول 
على شرف الوفود املشاركة في احتفاالت ذكرى مرور 60 عاما على تولي صاحبة اجلاللة امللكة 
اليزابيث الثانية العرش في اململكة املتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية.
وقد نقل سمو الشيخ ناصر احملمد إلى األمير تشارلز حتيات صاحب السمو األمير املفدى 
وسمو ولي عهده األمني الشيخ نواف األحمد والشعب الكويتي.

»التعريف باإلسالم« بالتعاون مع »األوقاف« أقامت دورة توجيهية لعمال املساجد
ثّمن مدير إدارة األفرع ومدير 
إدارة احل���ج والعم���رة بلجنة 
التعريف باإلسالم احملامي منيف 
العجمي التعاون البناء الالمحدود 
القائ���م والش���راكة الواعدة مع 
جلنة التعريف باإلسالم ووزارة 
األوقاف والش���ؤون اإلسالمية، 
واألمانة العامة لألوقاف، وجميع 
املؤسس���ات والهيئات اخليرية 

واالسالمية الطامحة نحو تفعيل 
مبدأ الشراكة املجتمعية خلدمة 
اإلسالم واملسلمني، موضحا أن 
دور جلنة التعريف باإلسالم ال 
يقتصر على دعوة غير املسلمني 
للتعرف على اإلسالم، بل لدورها 
الثقافي والتوعوي واالجتماعي 
والترفيهي املميز، مضيفا أن ذلك 
يصب في إط���ار تنمية الثقافة 

اإلس���المية للجاليات املس���لمة 
الوافدة، والت���ي تفتقر الى هذا 
اجلانب، ومن ناحية أخرى اتاحة 
الفرصة لغير املسلمني للتعرف 
على اإلسالم عن كثب وفق منهج 
وسطي معتدل. جاء ذلك خالل 
تصريح صحافي أدلى به العجمي 
في ختام انشطة الدورة الشرعية 
الس���لوكية، والتي  التوجيهية 

أقيمت لعمال نظافة املس���اجد 
مبنطقت���ي الش���هداء وعبداهلل 
املب���ارك، بالتعاون م���ع وزارة 
االوقاف والش���ؤون االسالمية 
وحظيت ال���دورة بتفاعل مميز 
حيث ش���ارك فيها أكثر من 50 
البنغالية،  شخصا من اجلالية 
واس���تمرت انش���طتها ما يزيد 
على أربعة أشهر، وقال العجمي 

ان الطم���وح من ه���ذه الدورات 
هو تكثيف اجلرعات التوعوية 
الالزمة لتقوية عمال املس���اجد، 
وشحذ الهمم جتاه تفعيل االداء 
الوظيفي االمث���ل، وابراز مكانة 

املسجد العظيمة في اإلسالم.
وحول برنامج الدورة أوضح 
العجم���ي ان ال���دورة اهتم���ت 
بشريحة عمال النظافة باملساجد 

املباش���ر  نظرا الرتباط عملهم 
بالعناية ببيوت اهلل عز وجل، 
وليتمكنوا من اداء الرسالة امللقاة 
على عاتقهم عل���ى أكمل وجه، 
واشتملت الدورة على شرح بعض 
األخالق اإلسالمية، وتعليم آداب 
العناية باملساجد باإلضافة لبعض 
العلوم الشرعية كالفقه والعقيدة 

والتفسير.


