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وجهت رئيسة جلنة املهندسات لدول اوروبا وأفريقيا والشرق 
األوسط في اجلمعية العاملية ملهندس���ي الكهرباء وااللكترون 
م.بشاير العواد الشكر العميق والعرفان لرئيس االحتاد العاملي 
للمنظمات الهندسية )WFEO( م.عادل اخلرافي ورئيس جمعية 
املهندسني م.طالل القحطاني على حفل التكرمي الذي اقيم على 
شرف توليها منصب رئاس���ة جمعية املرأة في الهندسة على 
املنطقة الثامنة )والتي تضم جميع دول اوروبا وافريقيا والشرق 
األوسط( في اجلمعية العاملية ملهندسي الكهرباء وااللكترونيات 
)IEEE( متوجهة بالشكر للهيئة االدارية لفرع الكويت برئاسة 

م.عبدالرحمن الغنيم.
واكدت العواد انه ليس مس���تغربا على جمعية املهندس���ني 
اقامته���ا مثل هذا احلفل والتكرمي حيث انها دائما س���باقة في 
ابراز اجنازات وابداعات املهندس���ني الكويتيني على املستويني 
احمللي والعاملي، كما اثنت املهندس���ة على الدعم املتواصل من 
اجلمعية للمهندس���ني الكويتيني الذين اثبتوا بدورهم قدرتهم 
على العطاء واملنافس���ة على اعلى املستويات وانهم على قدر 
كبير من املسؤولية والتميز ما يجعلهم من املهندسني البارزين 

على املستوى العاملي واجنازاتهم العاملية تشهد بذلك.
وختمت م.العواد بتكرار ثناءها على دور جمعية املهندسني 
ودعت زمالءها املهندسني واملهندسات في املشاركة بشكل فاعل 
في حب بلدنا الكوي���ت احلبيبة خلدمتها والعمل على رفعتها 

ورفع اسمها عاليا خفاقا في العالم اجمع.

الخالدي: معرض »الكويت مرآة الحضارة« رسالة مودة وعرفان إلى إيطاليا وشعبها  
مدير قطاع اإلعالم الخارجي في وزارة اإلعالم أكد نجاح المعرض في ترسيخ الصداقة مع إيطاليا والتعريف بالتاريخ الكويتي

فلورنسا � كونا: اشاد مدير 
قطاع االعالم اخلارجي بوزارة 
الكويتي����ة عب����داهلل  االع����الم 
الذي  ام����س بالنجاح  اخلالدي 
يالقيه املعرض الكويتي للفنون 
والصناعات احلرفية معتبرا اياه 
»مبثابة رس����الة مودة وعرفان 
لترس����يخ الصداقة مع ايطاليا 
والتعري����ف بوج����ه الكوي����ت 

احلضاري«.
وق����ال اخلالدي الذي يرأس 
الكويتي في  الثقاف����ي  الوف����د 
تصريح مبناسبة افتتاح معرض 
»الكويت مرآة احلضارة.. الفن 

التقليدية بني املاضي  والصناعات 
واحلاضر« ان قطاع االع����الم اخلارجي تبنى هذه 
املبادرة الثقافية مبناسبة احتفال جمعية الصداقة 

االيطالية � الكويتية مبرور 20 عاما على قيامها.
وأوضح اخلالدي الذي شارك في افتتاح املعرض 
في مجمع )لي موراتي( الثقافي بقلب فلورنسا أن 
املعرض يهدف أيضا الى توثيق عرى العالقات الثقافية 
م����ع ايطاليا الصديقة في اطار الزخم املتجدد الذي 
منحته زيارة صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد الى ايطاليا الش����هر املاضي وما شهدته من 
توقيع اتفاقيات ترمي الى تعزيز العالقات واملصالح 

املشتركة بني البلدين.
ولفت اخلالدي الى أن وزارة االعالم حترص على 
اقامة املعارض املتخصصة البراز الوجه احلضاري 
للكويت م����ن فنون وثقافة وتقاليد وذلك للتقريب 
بني الشعوب وخاصة األوروبية منها »التي ال تعرف 
الكثي����ر عن واقع احلياة السياس����ية واالجتماعية 

والثقافية في بلدنا وفي عاملنا العربي«.
وفي هذا الصدد أشار الى دور اجلهات الكويتية 
املشاركة في املعرض الذي يستمر حتى نهاية األسبوع 
املقبل وهي »بيت السدو« للحياكة اليدوية ذات الطابع 
الصحراوي والفنانني التشكيليني أحمد جابر مختار 
وسمر البدر وكذلك »ديوانية القالليف« التي تقوم 
على احلفاظ على تقاليد صناعة السفن في ظل رعاية 
الدول����ة وصونها للتراث الفني واحلرفي التقليدي 
الثمني واملصور ناصر الصالح بصوره الفوتوغرافية 
املعبرة من الكويت للصور الفنية مع مشاركة فنانة 
التصميم وصاحبة دار )سراي( حنان اجلندل التي 

حتضر املاجستير بأكادميية فلورنسا.
واشاد مبشاركة فرقة تلفزيون الكويت املوسيقية 
التي تعزف ألول مرة في ايطاليا مقطوعات متنوعة 
من التراث الغنائي واملوسيقي الشعبي حيث ستقدم 
عروضه����ا املتميزة اليوم وغدا األحد في اثنتني من 
أهم ساحات مدينة فلورنسا الشهيرة عامليا والتي 
يعمها عش����رات اآلالف من السائحني من كل أنحاء 

العالم.

وعب����ر اخلال����دي الذي الحظ 
الترحي����ب احل����ار واالقبال الذي 
ش����هده حفل االفتتاح رغم سوء 
األحوال اجلوي����ة ليلة أمس عن 
أمله أن تس����اهم هذه املبادرة في 
توصيل ص����ورة أقرب عن دولة 
الكويت احلديثة وواقعها املشرق 
وتراثها العري����ق الى أكبر قطاع 
من االيطاليني راجيا أن متتد هذه 
الفاعلية املثمرة املنتظر أن تقام 
الشتاء القادم في باريس الى مدن 

ايطالية أخرى.
وقال ان اقامة هذا املعرض في 
مدينة فلورنسا التي انطلق منها 
قبل 20 عاما تذّكر بأول أصوات التضامن 
الش����عبي العاملي من جمعية الصداقة ورئيس����ها 
بييرأندريا فاني والتي« كنا نسمعها حتت االحتالل 
م����ع باقي األصوات القوية من كاف����ة أرجاء العالم 
فتشد من عزميتنا وترسخ ثقة أهل الكويت في زوال 

الكابوس الغاشم الذي انقض على بلدهم«.
وفي هذا السياق أش����اد بدور جمعية الصداقة 
ورئيس����ها املخلص والنزيه في املساندة املبدئية 
حلقوق الكويت العادلة ونشاطها املشهود واملتواصل 
طوال الس����نني في غرس ج����ذور الود والتآخي مع 
الكويت من مدينة فلورنسا مهد احلضارة والفنون 
احلديثة وأحد أبرز املقاصد السياحية في العالم ما 
يجعل من الطبيعي أن تك����ون محال لهذه املبادرة 

ولتقدير الكويت.
وعلى صعيد آخر لفت اخلالدي الى أن هذا املعرض 
الذي ترعاه بلدية فلورنسا وانشطته تعد فرصة هامة 
أمام املواهب الكويتية املش����اركة حيث تعد املدينة 
منصة فريدة لعرض فنونه����م والتقدم واحليوية 
الثقافية والفنية في الكويت كما تش����كل مناسبة 
عظيمة لهم لالحتكاك املباشر بأرقى الفنون واملظاهر 
الثقافية في ايطاليا التي تعد فلورنس����ا عاصمتها 
األنشط واألشهر بامتياز والتي تعج بجمهور عاملي 

واسع من عشاق الفنون.
وعبر اخلالدي عن تقديره وشكره العميق لسفارة 
الكويت وعلى رأسها الس����فير الشيخ جابر دعيج 
االبراهيم الصباح الذي افتتح املعرض »على الدعم 
األساسي والثمني القامة واجناح هذا النشاط الهام 

وتوفير كامل الرعاية للوفد الكويتي«.
وقد شارك في االفتتاح والترحيب بالوفد الكويتي 
بساحة »مادونا ديلال نافي« كل من رئيس املجلس 
التش���ريعي باقليم توس���كانا ألبيرتو موناتشي 
وممثلة عمدة مدينة فلورنس���ا ووزيرة السياحة 
واملوضة والعالقات الدولية اليزابيتا تشانفانيللي 
ورئيسة فرع منظمة اليونسكو في توسكانا ماريا 
لويزا سترينغا مع رئيس جمعية الصداقة بيير 

أندريا فاني.

بشاير العواد

عبداهلل اخلالدي

العواد: »المهندسين« حريصة على إبراز 
إنجازاتنا وإبداعاتنا محليًا وعالميًا

»تكنولوجيا المعلومات« يبحث االستعانة بالخبراء 
السنغافوريين في مجال التعليم والتكنولوجيا

سنغافورة � كونا: أش���ادت املهندسة في مكتب 
التعاون الفني والعالقات الدولية في اجلهاز املركزي 
لتكنولوجيا املعلومات بشاير العواد بالتعاون الكبير 
لهيئة تنمية املعلومات واالتصاالت في سنغافورة مع 
اجلانب الكويتي لشرح تفاصيل استخدام التكنولوجيا 

في العملية التعليمية.
وقالت، وهي املنسق العام لزيارة وزيرة التربية 
ووزي���رة التعلي���م العالي د.موض���ي احلمود الى 
سنغافورة في تصريح ل� »كونا«، انه مت خالل الزيارة 
التباحث حول أطر االتفاق النهائي بش���أن أس���س 
احتساب تكلفة االستعانة باملستشارين واخلبراء 
السنغافوريني متهيدا لالنتهاء من االجراءات الرسمية 

لتفعيل مذكرة التفاهم.
وأضافت ان اجلهاز املركزي لتكنولوجيا املعلومات 
سيس���تكمل اجتماعات���ه التفاوضية م���ع اجلانب 
الس���نغافوري للتباحث حول آلي���ة تفعيل مذكرة 
التفاهم املبرمة بني الكويت وسنغافورة بشأن التعاون 

في املجالني التكنولوجي والتعليمي.
وأش���ادت العواد باجلهود السنغافورية الجناح 
زيارة وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي 

احلمود.
وقالت ان الوزيرة التقت مع مجموعة من طالبات 
احدى املدارس السنغافورية لتسليط الضوء على 
اجنازات وجناح���ات املرأة الكويتي���ة في مختلف 
املجاالت، مضيفة ان اللقاء سينشر في وسائل االعالم 

السنغافورية.

يستكمل اجتماعاته التفاوضية


