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الدعي: »سوفكس 2010« فرصة لتبادل التعاون في المجاالت العسكرية بين الدول

اختتم وكيل احلرس الوطني اللواء ناصر الدعي والوفد املرافق 
له الزيارة الرس���مية التي قام بها الى اململكة األردنية الهاشمية 
للمشاركة في املعرض الثامن لقوات العمليات اخلاصة »سوفكس 
2010« الذي أقيم في قاعدة امللك عبداهلل اجلوية في ماركا )شرق 

عّمان(.
وقام وكيل احلرس الوطني والوفد املرافق بجولة في املعرض 
اطلع خاللها على أحدث التقنيات واملعدات العسكرية املستخدمة 
في مجال العمليات اخلاصة ومكافحة اإلرهاب وحفظ األمن، مشيدا 

مبا شاهده من أسلحة ومعدات عسكرية شاركت بها نحو 349 شركة 
متثل 30 دولة في العالم، معتبرا املعرض فرصة ملزيد من التنسيق 

والتعاون املشترك بني اجلهات املشاركة السيما العسكرية.
وفي إطار الزيارة الرس���مية قام الل���واء الدعي والوفد املرافق 
بزيارة الى مديرية ال���درك األردنية )درك املهام اخلاصة(، حيث 
اس���تمع الى ايجاز عن درك امله���ام اخلاصة وما يقوم به من دور 
فعال في حفظ األمن، كما شاهد عرضا حيا وعرض سجال إلحدى 
كتائب األمن، ثم جتول في مركز تدريب الدرك التخصصي ومركز 

احلاسب اآللي واللغات ومديرية البتراء.
وأش���اد الدعي بكفاءة قوات الدرك األردنية وما تتمتع به من 
احتراف وتأهيل يجعالنها قادرة على احملافظة على األمن والنظام 
باعتبارها مؤسس���ة أمنية قادرة على املساهمة في تعزيز األمن 
واالستقرار، متمنيا مزيدا من التعاون بني احلرس الوطني الكويتي 

وقوات الدرك األردنية في شتى املجاالت.
وفي ختام الزيارة حضر وكيل احلرس الوطني والوفد املرافق له 
حفل عشاء أقيم على شرف الوفود املشاركة في معرض »سوفكس 

2010« تخلله توزيع جوائز وتبادل الهدايا التذكارية.
يذكر ان وكي���ل احلرس الوطني اللواء ناصر الدعي قد ترأس 
وفدا من احلرس الوطني للمش���اركة ف���ي املعرض الثامن لقوات 
العمليات اخلاصة »س���وفكس 2010« ضم كال من قائد الش���ؤون 
العس���كرية العميد الركن وليد زي���د ومدير مكتب وكيل احلرس 
الوطني بالوكالة املق���دم ابراهيم عبداهلل ابراهيم وركن عمليات 
وتدريب كتائب التعزيز املقدم ركن عبدالرحمن عبدالوهاب والنقيب 

احمد حسني احمد.

وكيل الحرس الوطني اختتم زيارته إلى األردن

جانب من املعدات العسكرية

برجس البرجس وأوراد اليحيى خالل تدشني »املدونة اإللكترونية«

ابتسام املطوع واألميرة مزنة خالل احلفل

 )فريال حماد(عبدالرسول سلمان خالل املؤمتر

)أنور الكندري(تكرمي محمد الكندري د.عبداهلل الشرهان يلقي كلمته

الدعي يستمع لشرح حول أحدث املعداتاللواء الدعي خالل جولته في املعرض

»الهالل األحمر« أطلقت مدونة »اإلنسانية« اإللكترونية
البرجس: نهدف لتمكين األعضاء من طرح اقتراحاتهم بطرق منظمة

الشرهان: »صعوبات التعلم« إعاقة خفية
تحتاج  إلى تدخل سريع لتصبح طاقة خالقة

في املشاركة بآرائه وخبراته في 
مواضي����ع تهم العمل اإلنس����اني 
والتطوع����ي بل تتوس����ع لتمس 
مواضيع تهم املجتمع وتتناسب مع 
العادات والتقاليد باستخدام وسائل 
التكنولوجي����ا احلديثة واملتاحة 
ملتناول اجلميع في محاولة لتقريب 
املسافات ورفع الوعي بأهمية العمل 
التطوعي وتعزي����ز دور التطور 

املعلوماتي في العالم.
وفي كلمة له عبر املدونة هنأ 
األمني العام للمنظمة العربية للهالل 
األحمر والصليب األحمر عبداهلل 
الهالل األحمر على اجلهد  الهزاع 
املتميز ملبادرته وتدش����ينه هذه 
املدونة التي تأتي جزءا من فكرة 
العمل املبني على تقنية املعلومات 
وتأثيرها على احلقل اإلنساني من 
خالل فتح قناة اتصال عبر شبكة 
اإلنترنت ب����ني هيئات وجمعيات 
اله����الل األحمر والصليب األحمر 
فيما بينها وشركاء العمل اإلنساني 
تساعد على تعزيز العمل العربي 

اإلنساني املشترك.
وتابع ان استخدام تكنولوجيا 
املعلومات ساعدت على تعزيز مد 
ذراع العمل اإلنس����اني للمعانني 
واحملتاجني على املستويني اإلقليمي 

والدولي.

على خدمة اإلنسانية في كل بقاع 
الكون دون اي حتيز.

وتابعت: ان دعم جمعية الهالل 
التطوع  الكويتي لبرامج  األحمر 
يتماشى جنبا الى جنب مع إميانها 
بأهمية احلوار املتبادل بني الشعوب 
والذي سيعزز بتدشني هذه املدونة 
التي تعطي الفرصة لكل من يرغب 

من جانبها، قالت مس����ؤولة 
مركز املعلومات في اجلمعية أوراد 
اليحيى ان هذه املدونة هي األولى 
من نوعها في الوطن العربي تكلل 
جهود جميع العاملني باجلمعية، 
وان اختيار اس����م »اإلنس����انية« 
للمدونة ما هو إال تعبير عن طبيعة 
العمل باجلمعية التي حترص دائما 

أسامة دياب
اكد رئيس مجلس ادارة مرك����ز تقومي وتعليم الطفل 
د.عبداهلل الش����رهان ان صعوبات التعلم تعتبر نوعا من 
االعاقة اخلفية التي حتتاج لتدخل سريع ومبكر يحولها 
من اعاقة الى طاقة خالقة، مشيرا الى ان انشاء مركز تقومي 
وتعليم الطفل كصرح ممي����ز في مجال صعوبات التعلم 
كان محصل����ة اميان الرواد والصفوة م����ن اولياء االمور 
بضرورة تقدمي فرص النجاح املالئمة لالبناء الذين عانوا 
الفشل الدراسي واالحباط من جراء صعوبات التعلم على 
مدار فترات طويلة، مثمنا اسهامات ودعم ومشاركة الذين 
امنوا بالفكرة وحولوها ملركز فاعل يلعب دورا كبيرا في 

مساعدة شريحة ليست بالقليلة من ابنائنا.
واوضح الش����رهان االحتفال باليوبيل الفضي للمركز 

يعبر عن سنوات طويلة مليئة بالعمل واالجناز واجهتهم 
فيها عدد من التحديات والصعوبات الكثيرة زللتها روح 
االصرار واملثابرة، مشيرا الى ان مركز تقومي وتعليم الطفل 
هو لوحة مشرقة باحلياة واحليوية ساهم في رسمها عدد 
من املبدعني، مثمنا دور الكوكبة املكرمة السهاماتها العديدة 
ومساندتها املستمرة وغير احملدودة سواء من املؤسسات 
احلكومية واالهلية والشركات الوطنية واالفراد من اهل 
اخلير. وألقى كلمة الصفوة من الرواد د.درويش حمودة الذي 
اكد على فخره واعتزازه بأنه كان من اوائل من ساهموا في 
بناء هذا الصرح التربوي الرائع الذي اليزال يقدم خدمات 
تربوية جليلة، موضحا ان املركز يضم نخبة متميزة من 

التربويني ذوي الكفاءات القادرة على صنع الفارق.
وبدوره اك����د نائب االمني العام للمصارف الوقفية في 

االمانة العامة لالوقاف محمد اجلالهمة على اهمية الدور 
التربوي والتشخيصي والعالجي والتوعوي الذي يقوم به 
مركز تقومي وتعليم الطفل، مشددا على ان العمل التربوي 

مكمل جلميع مجاالت التنمية.
واوضح اجلالهمة ان االمانة العامة لالوقاف تدعم عددا 
من مش����روعات املركز من منطلق اميان راس����خ بأن هذه 

االموال تؤدي دورها في خدمة املجتمع.
وخالل احلفل عرضت مقتطفات مصورة من تاريخ مركز 
تقومي وتعليم الطفل باالضافة الى اهم مشاريع املركز وفي 
اخلتام قام رئيس مجلس االدارة عبداهلل الشرهان ومدير 
عام املركز فاتن البدر ومس����اعد املدير التنفيذي لشؤون 
العالقات العامة واملش����روعات التربوية د.عيسى جاسم 

بتكرمي الداعمني.

املدون����ة هو الربط ب����ني اعضاء 
الهالل االحمر  وافراد جمعي����ات 
بحيث ميكنهم التعبير عن أفكارهم 
وآرائهم واقتراحاتهم بطرق سريعة 
ومنظمة، والذي يساعد على ذلك 
الهدف املشترك جلميع اعضاء هذه 
اجلمعيات أال وهو العمل التطوعي 

االنساني اخليري.

رندى مرعي
الهالل االحمر  أطلقت جمعية 
مدونة »االنسانية« االلكترونية، 
العامل����ني بامليادين  وذلك لربط 
االنس����انية ضمن ب����ؤرة اهتمام 

واحدة.
وفي كلمته، قال رئيس مجلس 
البرجس  ادارة اجلمعية برجس 
ان ابتعاد العاملني في هذا املجال 
عن بعض ميك����ن منظمات وهي 
الدولية للصليب االحمر  اللجنة 
واالحتاد الدولي جلمعيات الصليب 
االحم����ر والهالل االحم����ر من ان 
تكون ش����ريكة في اتخاذ القرار، 
فبالرغم من احمل����اوالت العديدة 
لتوحيد الكلمة العربية امام تلك 
املنظمات لم تسمح لنا الظروف 
بتنفيذ رؤيتنا، ولذلك يجب رفع 
شعار »التفكك ضعف أما الوحدة 

والتعاون في القرارات فقوة«.
وتاب����ع البرج����س ان مدونة 
»االنسانية« مفتوحة لكل جمعيات 
الهالل والصلي����ب االحمر مادام 
شعارها خدمة االنسانية، فجمعية 
الهالل االحمر الكويتي تضع كل 
امكانياتها رهن تصرف كل من أراد 
التعاون خلدمة االنسانية وشرح 

البرجس اهداف املدونة قائال:
اله����دف االساس����ي لعمل  ان 

لربط العاملين في الميادين اإلنسانية ضمن بؤرة اهتمام واحدة

خالل االحتفال باليوبيل الفضي إلنشاء مركز تقويم وتعليم الطفل

المطوع: اإلسالم يحث على إقامة 
مشاريع خيرية ودعم المحتاجين والفقراء

سليمان: ملتقى الكويت الثاني 
للتشكيل الخليجي ينطلق 19 الجاري

مجلس التعاون والقت دافعا مشتركا 
وتفاعال، جاءت استجابة للتحوالت 
التي تفرضها املرحلة وتعاطيها مع 
منظومات املتغيرات التي تتصل 
بحيوية الفن���ون احلديثة«. وعن 
الرعاية قال عبدالرس���ول سلمان 
ان التوجهات الكرمية للش���يخة 
د.س���عاد الصباح تؤكد دائما على 
تقدمي جميع أشكال الدعم للحركة 
التشكيلية في الكويت وتشجيع 
املبدع���ني العرب عل���ى بذل املزيد 
من العط���اء من أجل امن���اء الفن 
التشكيلي والتأكيد على النهضة 
الثقافية التي تش���هدها بالدنا في 
ظل القيادة احلكيمة لصاحب السمو 

األمير الشيخ صباح األحمد.

اخلزفية واملأكوالت.
الس���فارة ان  وقال بي���ان 
ال���ذي  الس���وق اخلي������ري 
املناس���بة ش���ه����د  صاحب 
حض������ورا كبيرا وفاق ريعه 
التوقع����ات مشي����را  جميع 
الى انه سيت���م توزي���ع هذه 
التبرع���ات عل���ى اجلمعيات 

اخليرية واحملتاجني.

هذا العمل اخليري »الناجح«، 
مشيدة باجلو االخوي احلميم 
الكبيرة  الذي يعكس اجلهود 
التي بذلت في س���بيل اخراج 
العم���ل بص���ورة رائعة  هذا 

ومشرفة.
يذكر ان الس���وق اخليري 
ضم العديد من األعمال اليدوية 
واملنزلية واملطرزات والرسوم 

التجربة الفنية اخلليجية الى نزعة 
جتريبية تبل���ورت بعمل في هذا 
القرن. وتشكل األعمال املعروضة 
جانبا من األس���اليب الفنية التي 
تزدهر ضمن حركة الفن التشكيلي 
العربي املعاص���ر، وهي مع تنوع 
مستواها التقني وموقفها الفكري 
تعكس خبرات الفنان اخلليجي ازاء 
مسألة الفن ليس كمظهر شكلي وامنا 

كتجربة روحية معاشة«.
وعن امللتقى أفاد سليمان بقوله: 
»ان رعايتنا القامة ملتقى الكويت 
للتش���كيل اخلليجي، وهي فكرة 
رائدة قدمتها اجلمعية منذ عام 2008 
وتبنتها الشيخة د.سعاد الصباح، 
وتعتبر تواصال ب���ني فناني دول 

كواالملب���ور كون���ا: أقامت 
س���فارتنا لدى بروناي )دار 
السالم( ممثلة في زوجة السفير 
ابتس���ام املطوع حفال خيريا 
التبرع���ات للجمعيات  جلمع 

واألعمال اخليرية.
وذكرت الس���فارة في بيان 
امس ان كبيرة السفراء بوزارة 
اخلارجي���ة والتجارة األميرة 
مزن���ة البلقي���ة كانت ضيفة 
الش���رف للحفل الذي حضره 
ع���دد م���ن زوجات ال���وزراء 
وكبار املسؤولني إضاف���ة الى 
زوج���ات وأعض���اء السفارات 
العربي�����ة واألجنبي��ة ل��دى 

برون��اي.
وبهذه املناسبة ألقت املطوع 
كلمة مقتضب���ة رحبت فيها 
بالضيوف متوجهة بالش���كر 
لألميرة مزنة لتشريفها احلفل 

اخليري.
الدين اإلسالمي  ان  وقالت 
يحث عل���ى إقامة املش���اريع 
اخليري���ة وتقدمي املس���اعدة 
للمحتاجني والفقراء، مشيرة 
ال���ى ان الس���فارة ال ينحصر 
العمل السياس���ي  دورها في 
واالقتصادي فحسب بل ان لها 
دورا اجتماعي���ا يتعني عليها 

القيام به.
وم���ن جانبه���ا هن������أت 
األمي������رة مزنة ف���ي كلم����ة 
مماثلة القائم���ني على تنظيم 

لميس بالل
تقيم جمعية الفنون التشكيلية 
ملتقى الكويت الثاني للتش���كيل 
اخلليج���ي وذل���ك ي���وم األربعاء 
19 اجل���اري برعاي���ة وحض���ور 
الشيخة د.س���عاد الصباح. وقال 
رئيس اجلمعية الكويتية للفنون 
التشكيلية ورئيس احتاد جمعيات 
الفنون التشكيلية اخلليجية ونائب 
الدولية للفنون  الرابط���ة  رئيس 
عبدالرسول س���لمان ان اجلمعية 
تفخر بحض���ور نخبة من مبدعي 
التشكيل من دول مجلس التعاون 
لدول اخلليج العربية متثل جتاربهم 
البصرية تنوعا ثريا ومتفردا ونادرا، 
حيث قدر عدد املشاركني ب� 96 فنانا 
وفنانة من الكويت ودول مجلس 
التعاون ليعرضوا 192 عمال فنيا 

ملختلف الفنون التشكيلية.
كما أضاف »ان احملاوالت التي 
قام بها الرواد منذ تأسيس احلركة 
التشكيلية اخلليجية في منتصف 
الق���رن املاضي لم تكن مبعزل عن 
تصاعد الوعي السياسي واالجتماعي، 
فال غرابة اذا ارتبط النتاج اخلليجي 
بكل أش���كاله ف���ي التركيب الفني 
ونظرته جتاه املوضوع بروحية 
ليس من الس���هل اهم���ال عالقتها 
بتراثه القدمي«. وقال: »ان هذا املوقف 
العصري من التراث شّكل من خالل 
هذا االرتباط تيارا واس���عا قادته 

سفارتنا في بروناي أقامت حفاًل لجمع التبرعات

برعاية وحضور د.سعاد الصباح


