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املدرب الدولي عماد ناصف قاد »تدريبية« التواصل مع اإلعالم

احليص: مساجد حولي تنفذ خطة التميز ومعايير وزارة األوقاف

وفقا للنهج الــذى تتبعه ادارة مساجد 
محافظة حولي منذ صدارتها ادارات وزارة 
االوقاف في جائزة االدارة املتميزة بضرورة 
تــدريــب وتطوير منتسبيها على املــهــارات 
املختلفة، فــى طريقها للحفاظ على ذلك 
ــذى نالته خــال األربــعــة أعــوام  »التميز« ال
األخيرة املتتالية، واستكماال لتنفيذ خططها 
بنجاح فــي استثمار معيار الــشــراكــات مع 
مختلف املؤسسات احلكومية واملدنية لبلوغ 
اهدافها املوضوعة التى تندرج ضمن غايات 
واهداف وزارة االوقاف والشؤون االسامية. 
اختتمت ادارة مساجد محافظة حولي ظهر 
أمــس األول دورة بعنوان التخطيط وفن 
التواصل مع وسائل االعام للمدرب الدولي 
خبير االعام عماد ناصف من جمهورية مصر 
العربية. وقال مدير ادارة مساجد محافظة 
حولي د. خالد احليص لوسائل اعــام عقب 
اختتام الدورة : ان االعام بات له دور عظيم 
في حياة الشعوب، لذا كان البد من تدريب 
منتسبي االدارة على جــزء مــن خصائصه 
واهميته وسبل التعامل معه، فكانت الشراكة 
مع مركز البحوث لندن فرع اخلليج ومبرة 
السيد هاشم الرفاعي وعقدت الدورة في قاعة 
ــادارة مساجد حولي والقــت جناحا  التميز ب
بفضل الله مسجلة حضور أكثر من 30 متدربا 
ومتدربة من داخــل وخــارج االدارة وبشكل 
مجاني، سعيا الى تقدمي الوائد للجميع من 

خال كل فعالياتنا.

امللتقى اإلعالمي
بدوره اوضح رئيس اللجنة العليا املنظمة 
للدورة الرئيس التنفيذي لفريق التميز باالدارة 
م. يوسف النهام أن الدورة تزامنت مع احتضان 
الكويت مؤخرا للملتقى االعامي العربي في 
دورته الرابعة عشر الذي توليه الدولة اهتماما 
رفيعا وقــد افتتحه رئيس الـــوزراء قبل ايــام، 

وحرصنا على االســتــعــداد السريع لدورتنا 
ــال تشكيل فــريــق عمل مــن قلب فريق  مــن خ
التميز باالدارة الذي دائما ما يحمل هم التنظيم 
الناجح لتلتقي مع انشطة امللتقى االعامي 
العربي، وكان املدرب ضيفا على امللتقى ايضا، 
فمنح املتدربون خاصة خبرته الكبيرة في 
ــام، مقدما له الشكر والتقدير على  مجال االع
حسن ادارته للدورة، وشاكرا فريق العمل على 

جهودهم.

 مركز لندن
وقـــال املستشار االعــامــي ملــركــز البحوث 
لندن أحد اجلهات املشاركة في تنظيم الدورة 
الزميل محمد عبد العزيز : ان مركز البحوث 
واالســتــشــارات والتدريب لندن فــرع الكويت 
يسعى حثيثا نحو حتقيق اهدافه غير الربحية 
املتمثلة في تقدمي الفوائد العلمية للمجتمعات 
العربية واالسامية على كافة األصــعــدة من 
خال التعاون مع مؤسسات حكومية واخرى 
من املجتمع املدني، مشيرا الى جناح التعاون مع 
وزارة االوقاف متمثلة في ادارة مساجد حولي 
ومــبــرة السيد هاشم الرفاعي ومثلها السيد 

مصطفى يس. 

مبرة الرفاعي
وقــال املتحدث الرسمي باسم مبرة السيد 
هاشم الرفاعي مصطفى يس : اتقدم بالشكر 
والتقدير الدارة مساجد حــولــي على حسن 
تعاونها واستضافتها هذه الــدورة املفيدة في 
قاعة التميز اخلاصة بها، واملبرة متد يد العون 
جلميع املؤسسات في الكويت وخارجها لتقدمي 
العمل اخليري في ابهى صوره انطاقا من قول 
الله تعالى » قل ان صاتي ونسكي ومحياىى 
ومماتي لله رب العاملني ». كما شكر يس مركز 
البحوث لــنــدن وممثله االعــامــي محمد عبد 

العزيز واثنى على االدار املتميز للمدرب الدولى 
القدير عماد ناصف.

محاورالدورة
ــام الــدولــي عماد  من جانبه أعــرب مــدرب االع
ناصف عن سعادته لوجوده في الكويت، مثنيا 
على ادارة مساجد محافظة حولي حلفاوة استقبال 
مسؤوليها ودقة واخاص فريق العمل الذي اسهم 
في اجنــاح دورة تدريبية مكثفة في وقت قياسي 
ما يدل على ان االدارة متميزة بالفعل ولديه فريق 
عالي اجلــودة بقيادة د خالد احلي صوم يوسف 
النهام. وتابع : فى ظل تعاظم دور اإلعام بوسائله 

املختلفة، تعدى دور املتحدث الرسمي مجرد القائم 
بالتواصل بني وسائل اإلعام واجلهة التى يتحدث 
باسمها، ليشارك فى جناح املؤسسة التى ميثلها 
ــدور وملعرفة مهام  أو تراجعها، وألهمية هــذا ال
املتحدث الرسمى وصفاته وسماته وكيف يخطط 
لنجاح مهامه وكيف يصنع رسالته اإلعامية 
كان االتفاق فيما بني ادارة مساجد حولي ومركز 
البحوث لندن ومبرة السيد الرفاعي إلقامة دورة 
تدريبة مكثفة للمتعاملني مع اإلعـــام. واضــاف 
ناصف : شمل التدريب الذى استمر يومني متتاليني 
ومت وفقا ألحدث نظم التدريب التفاعلى تعريف 
باإلعام ودوره ووسائله إنطاقا من أن املتحدث 
اإلعامي أو الناطق الرسمى باسم أى جهة مهما 

كبر شأنها عليه أن يكون ملما باحلد األدنــى من 
األدوات التى يستخدمها اإلعامي من قواعد مهنية، 
فتعرف املتدربني على املصادر الصحفية البشرية 
وغير البشرية، كما تعرفوا على كيفية التعامل 
مع املصادر، وأسس التعامل مع الصورة وفنونها 
وأنـــواع اللقطات وأهمية إستخدامها والتعامل 
ــى مهام  ـــدرب عــمــاد نــاصــف إل معها، وتــطــرق امل
املتحدث الرسمي وكيف يقوم بها، ومنها دوره فى 
حتسني الصورة الذهنية للمؤسسة التى ميثلها، 
وإقناع اجلمهور بالقرارات الصادرة عن املؤسسة 
، وتوضيح وتفسير وحتليل القرارت واملواقف. 
وقال : من ضمن محاور الدورة ايضا، كيفية الرد 
على الشائعات واملعلومات املغلوطة عن اجلهة أو 

املؤسسة، وتعرف املتدربون أيضا على ضرورة 
إملام املتحدث بوسائل الدفاع عن املعلومات التى 
يدلى بها للرأى الــعــام، إلــى جانب املساهمة فى 
التخطيط اإلعــامــي للمؤسسة التى ميثلها، مع 
ــات  عــدم إغــفــال التعامل الفعال فــى أوقـــات األزم
واألحــــداث الــطــارئــة، وكــذلــك التخطيط وإدارة 
احلمات اإلعامية خاصة طويلة األجل، وتعرف 
املتدربون على املهام الفرعية من تسهيل مهمة 
الصحفيني وجمع وتوفير املعلومات واألخبار 
لــوســائــل اإلعــــام، ترتيب املــقــابــات الصحفية 
والتلفزيونية واالذاعية وأيضا إعــداد املؤمترات 
والبيانات الصحفية والنشرات إلى جانب إعداد 

الفريق املعاون.

املتحدث الرسمي
ــد املــدرب خــال الـــدورة على ضــرورة  وأك
إلــتــزام املتحدث الرسمي بنقل وجهة نظر 
اإلعام إلى اجلهة التى ميثلها، بالتوازى مع 
مهمته االساسية وهى نقل قــرارات ورسائل 
اجلهة إلــى اجلمهور. كما تضمن التدريب 
التعرف عمليا عن السمات األساسية التى 
ــى املــتــحــدث الــرســمــى من  يــجــب تــوافــرهــا ف
اجلاذبية، املوضوعية، الكياسة، النشاط، 
الهدوء، املرونة، املمارسة،  القدرة على االبتكار 
وحسن اخللق، إلى جانب قدرته على اإلجابة 
على األسئلة ال 5 من ؟ أين ؟ متى؟ ملاذا؟ كيف 
؟ وأكد املدرب فى تدريبه على أهمية أن يكون 
املتحدث الرسمي مدركا لدور وسائل اإلعام 
وقوة تأثيرها فى الرأى العام، وأيضا قدرته 
على التوازن بني متطلبات اجلهة التى ميثلها 

ومسؤوليته جتاه اإلعام.
وفــى نهاية التدريب قــام الدكتور خالد 
احليص وم. يوسف النهام وم. وليد البسام 
واملدرب عماد ناصف بتوزيع الشهادات على 
املتدربني، وأهــدت إدارة مساجد حولى درع 

وزارة األوقاف للمدرب.

احليص وناصف يتوسطان املتدربون

بارك للعمال عيدهم

 البلوشي يطالب احلكومة 
االعتراف باألول  من مايو عطلة 

رسمية كباقي دول العالم
بارك محمد البلوشي – سكرتير 
العاقات اخلارجية باحتاد عمال 
البترول وصناعة البتروكيماويات 
ــاع النفطي  ــط ــق لــلــعــامــلــني فـــي ال
كافة واحلركة النقابية الكويتية 
والعربية والعاملية حلول الذكرى 
الــســنــويــة لــيــوم الــعــمــال العاملي 
والــذي يصادف في األول من مايو 
من كل عــام وهــو الذكرى اخلاصة 
باالنتفاضة العمالية والنقابية التي 
شارك بها أكبر عدد من املضربني في 
العالم للمطالبة بحقوقهم بتخفيف 
ساعات العمل وجعلها ثمان ساعات 
يــومــيــا. وقـــال البلوشي مــا أشبه 
اليوم باألمس فنحن اآلن في القطاع 

النفطي جندد الذكرى لانتفاضة العمالية واالضراب النفطي العام والذي 
اقيم في أبريل 2016م وكــان من أكبر االضــرابــات في تاريخ الكويت إثر 
مطالبة احلركة النقابية والعاملني باحملافظة على حقوقهم املسلوبة وليس 

طلب حقوق وامتيازات جديدة.
وبني بأن أوجه الشبه في هذه االنتفاضات إمنا تأتي للمطالبة بحقوق 
جراء ظلم وقع عليهم من أرباب العمل، وهي انتفاضات سلمية ومشروعة 
ــد وســائــل التعبير للدفاع عــن حقوقهم بعد استنفاذ جميع السبل  وأح
التفاوضية املتاحة لنيل ما يصبون إليه، مؤكدين بهذا الصدد بأنه هذا 
االجــراء إمنا هو وسيلة وليست غاية ويتخذ حني الضرورة، وبعد وجود 

مماطات من قبل أرباب العمل ضد العاملني.
وشدد البلوشي بأننا اليوم ونحن نرى قوانني الباد تعترف مبا أقرته 
هذه االنتفاضات العمالية بتخفيف ساعات العمل وجعلها ثمان ساعات، 
فإننا نطالب في الوقت نفسه استكمال هذه االعترافات بجعل االول من مايو 
من كل عام عطلة رسمية للدولة أســوة مبا هو معمول بباقي دول العالم 
ومنها الدول العربية واخلليجية احتراما لهذه الطبقة العاملة والكادحة التي 
تؤدي دورها خلدمة الوطن. وأكد البلوشي بأن االحتاد سيواصل مساعيه 
لتنفيذ املطالب العمالية التي أحالها ملؤسسة البترول الكويتية، ويتطلع من 
املؤسسة وشركاتها التابعة التعاون لتنفيذ هذه املطالبات التي ما قدمت غا 
ألجل املصلحة العامة وحتسني املستوى الوظيفي واملعيشي للموظفني وبث 

روح االستقرار الذي سيعود بالنفع على االقتصاد الوطني.

ناصف أثناء التدريب

االوقاف تكرم عماد ناصف

محمد البلوشي

»مهندسون بال حدود« 
تطلق اليوم مسابقة 

– علمية  ثقافية 
لطلبة كلية الهندسة 

تطلق »مهندسون با حدود الكويت 
– مكتب جامعة الكويت« مسابقة خاصة 
بطلبة كلية الهندسة والبترول اعتبارا 
من اليوم األحد ) 30 ابريل ( وحتى يوم 

اخلميس املقبل ) 4 / مايو (.
واوضــــح مــديــر الــعــاقــات العامة 
والتسويق في ” مهندسون با حدود 
– الكويت ” املهندس حسن احلمد أن 
هذه املسابقة ثقافية – تفاعلية تتيح 
للطلبة التفكير خــارج نطاق الدراسة 
الهندسية في مختلف املجاالت، وزيادة 
تفاعلهم مــع ” مهندسون بــا حــدود 
– الكويت ”، مشيرا الى وجود أسئلة 

تغطي كافة التخصصات الهندسية. 
وذكــــر مــديــر الـــعـــاقـــات الــعــامــة 
ــات تــوضــع في  ــاب والتسويق أن االج
أماكن مخصصة بكل قسم من أقساك 
الكلية، كما أنه ميكن للطلبة املشاركة 
ب حــل األســئــلــة واملــشــاركــة بكل حل 
على حــدة من خــال هاشتاق املسابقة 
#ewb_brainiac فــيــأحــدى قنوات 
التواصل االجتماعي، وأن الفائزين 
ستلقون جوائز قيمة من ” مهندسون 

با حددود – الكويت”،

م. حسن احلمد

4 آبار عمالقة  »النجاة اخليرية« حفرت 
ووزعت ألف سلة غذائية في الصومال

حققت جمعية النجاة اخليرية السبق والريادة جتاه 
إغاثة ودعم أهلنا في الصومال الشقيق والذين تعرضوا 
في الفترة األخيرة ملوجة جفاف شديدة أدت ملوت اإلنسان 
ونفوق احليوان وتدمير احملاصيل الزراعية، وبفضل الله 
جل عا ثم دعــم أهــل الكويت احملسنني سيرت اجلمعية 
قافلتني إغاثيتني مت من خالهما توزيع الــدواء والغذاء 
واملاء والسال التموينية كمرحلة أولى، وكذلك حفر اآلبار 
العماقة التي تخدم قرى بأكملها وغيرها من االحتياجات 

الضرورية للنازحني في املرحلة الثانية.
وقــال مسؤول املشاريع اخلارجية بجمعية النجاة 
اخليرية الشيخ محمد السعيدي منتاز في النجاة اخليرية 
بالعمل املؤسسي وسرعة االستجابة للحاالت اإلنسانية، 
فالتأخير فيها يعني موت الكثير، وفي قضية الصومال 
قمنا بالتعاون مع العديد من اجلمعيات اخليرية الكويتية 
ومت ترتيب زيــارة أولىعاجلة وزعنا من خالها املــواد 
الغذائية والطبية واملياه وملسنا عن قرب حاالت إنسانية 

تنفطر لها القلوب.
وتابع : وفي الرحلة الثانية جلمعية النجاة اخليرية 
حرصنا أن نقوم بتنفيذ العديد من املشاريع التنموية 
لعاج مشكلة اجلفاف فقمنا بفضل الله وتوفيقه بوضع 
حجر األساس لعدد 4 آبار ارتوازية عماقة يستفيد منها 
اآلالف وتخدم قري كاملة حيث يوفر البئر املياه العذبة 
ألكثر من 30000 إنسان ومت حفره بعمق 250 متر حتت 
األرض، وتعد هذه اآلبــار من املشاريع الرائدة فمشكلة 
ــذه اآلبـــار ســوف تكون مركز  الصومال شــح املــيــاه، وه
استقرار كونها توفر لهم املياه الصاحلة للشرب والرعي 
والــزراعــة وهــذا بتبرع كرمي من متابعي فضيلة الشيخ 
نبيل العوضي من شتى البلدان. مضيفا: كذلك سيرنا 4 
قوافل طبية استفاد منها أكثر من 4000 مريض، وأثناء 
زيارتنا للمستشفيات واملخيمات شاهدنا حاالت إنسانية 
ال تستطيع االقام وصف أملها، الكارثة األكبر في األطفال 
الصغار الذين أصيبوا بأمراض عديدة جراء نقص الغذاء 
فتشاهدهم عظاما يكسوها جلدا وبعضهم ال يتكلم فقط 
يرمقك بنظرات تبعث احلزن واأللم، وبفضل الله مت توفير 
العديد من التخصصات الطبية الضرورية. ومن جانبه قال 
املتطوع بجمعية النجاة اخليرية خالد الشامري مت خال 

هذه الرحلة توزيع طرود غذائية تكفي األسرة مدة شهر 
تقريبا وبلغت أعــداد الطرود الغذائية التي مت توزيعها 
أكثر من 1000 طرد غذائي وحرصنا على توزيعها في 
خمس مواقع ومت توثيقها ونشرها عبر مواقع التواصل 
االجتماعي حتى يشاهد أهل اخلير كيف انقذت تبرعاتهم 
مئات األسر من املوت جوعا وعطشا  وبني الشامرى أن وفد 
النجاة اخليرية قام بزيارة ملستشفى هرجسيا ومت توزيع 
املساعدات املالية للمرضى واملصابني واالطــاع عن كثب 
على أهم احتياجاتهم، مؤكدا أن فلسفة النجاة اخليرية 

حيال الكوارث تنقسم إلى قسمني رئيسيني أولها اخلاص 
باملدى املتوسط ويتمثل في تقدمي الغذاء والــدواء واملاء 
واإليواء فنحن نتكلم عن إنسان ميوت من اجلوع فاألولى 
هو تقدمي العون واملساندة له وحمايته من املوت، وبعدها 
تأتي املرحلة الثانية واخلاصة باملدى البعيد، والتي ترتكز 
على إقامة املشاريع التنموية ذات البعد االستراتيجي 
كاآلبار العماقة التي تقوم بها اجلمعية حاليا جتاه أهلنا 
ــرى كالتعليم في  ــدول األخ في الصومال وغيرها في ال

مخيمات الاجئني والتدريب املهني وغيرها. 

توزيع املواد الغذائية

حفر بئر ارتوازي

تتمات

موسكو مستعدة
السام في أبريل. وأدانت روسيا التحرك األميركي.

وذكـــرت وكــالــة “إنترفاكس” لألنباء أن ميخائيل 
ــروف ، قــال أيضاً أمــس السبت إن  بوغدانوف، نائب الف
السلطات الروسية تأمل أن تشارك املعارضة  السورية 
املسلحة في محادثات السام املقررة في #آستانة عاصمة 

كازاخستان يومي الثالث والرابع من مايو.

أردوغان
وتدعم واشنطن وحدات حماية الشعب الكردي، العمود 
الفقري لقوات سورية الدميوقراطية، حتالف من فصائل 

عربية وكردية مدعوم من واشنطن ويقاتل تنظيم الدولة 
ــدات حماية الشعب  االسامية. إال أن تركيا تعتبر وح
الكردي امتدادا حلزب العمال الكردستاني، حركة التمرد 
املسلحة الناشطة  منذ 1984 في تركيا والتي تصنفها 

أنقرة وحلفاؤها الغربيون “إرهابية«.
ويعارض اردوغان أي مشاركة لوحدات حماية الشعب 

في هجوم لطرد تنظيم الدولة اإلسامية من معقله في 
الرقة، وقال السبت إنه سيعرض على ترامب  خال لقائهما 
“وثائق” تثبت ارتباط وحــدات حماية الشعب بحزب 

العمال الكردستاني.
وأضاف “هذا ما سنقوله ألصدقائنا األميركيني حتى ال 

يتحالفوا مع مجموعة ارهابية«.

وتتهم تركيا الفصائل الكردية بالسعي إلقامة دولة 
كردية في شمال سورية، وهو ما ترفضه.

وتــرى أنــقــرة تهديدا استراتيجيا كبيرا فــي انشاء 
منطقة كردية ذات حكم ذاتي مبحاذاتها، وترمي عمليتها 
العسكرية في سورية خصوصا الى منع وصل املناطق 

اخلاضعة للقوات الكردية ببعضها.


