
المحلية الثالثاء
6  يوليو 2010

2

أسامة دياب
التنفيذية  املديرة  ذكرت 
لشركة مونتي ألتو الكاتبة 
والديبلوماس����ية  السابقة 
استريد دي لوس ريوس انها 
تعرفت على البطل اللبناني 
محمد العلي مصادفة وحتديدا 
قبل ثالثة أشهر ودخل محور 
اهتماماتها وأثمر ذلك تعاونا 
مشتركا بينهما، موضحة ان 
محمد العلي هو احد ابطال 
الرياض����ة حيث حصل على 
لقبه األخي����ر قبل عامني اال 
ان اهتمامها به ليس رياضيا 
فقط ولك����ن لتعزيز أواصر 
البحر  الصداقة بني شعوب 

األبيض املتوسط.
جاء ذلك في مجمل كلمتها 
الت����ي ألقتها أثن����اء املؤمتر 

الصحافي لإلعالن عن رحلة متوسط بال حدود املزمع 
ان يقوم بها البطل اللبناني محمد العلي على دراجة 
هوائية لزيارة 12 دولة في 90 يوما يقطع خاللها 12 
الف كلم، مساء امس االول في فندق موڤنبيك بحضور 
السفير اللبناني د.بسام النعماني والسفير املغربي 
محمد بلعيش وممثل الس����فارة املصرية املستشار 
خالد عبدالرحمن وعدد من املهتمني برياضة الدراجات 

الهوائية.
ومتنت ريوس للعلي رحلة آمنة وناجحة، مشيرة 
الى انها ستقابله في بعض نقاط الرحلة، الفتة الى 
اقامة حفلني اس����تقبال احدهما في بيروت والثاني 
في الكويت وذلك عقب انتهاء الرحلة باالضافة الى 
انها ستكتب كتابا وثائقيا يضم كل محطات الرحلة 

وتفاصيلها.
وم����ن جهته اكد محمد العلي ان رحلته الش����رق 
اوسطية والتي سيقوم بها على دراجته الهوائية حتت 
عنوان »متوس����ط بال حدود« والتي سيزور فيها 12 
دولة في 90 يوما سيقطع خاللها 12 ألف كيلومتر هي 
محاولة الزالة احلدود املصطنعة بني الدول فاهلل عز 
وجل قد منحنا العالم لنعيش ونتعايش ولكننا صنعنا 
احلدود، مشددا على انه قرر تسمية الرحلة متوسط 

بال حدود بسبب العناء الذي 
تكبده في استخراج تأشيرات 
دخول ال����دول املعنية، الفتا 
ال����ى ان الرحلة س����تبدأ في 
15 اجلاري م����ن امام مكتبة 
االسكندرية في مصر، مبينا 
صعوبة الرحلة اال انه بدعم 

الرعاة سيتغلب عليها.
واوضح العلي انه اليزال 
الليبية  السفارة  ينتظر رد 
بشأن تأشيرة دخوله وفي 
حال تأخرها س����يضطر الى 
الغاء مرورة منها، مبينا انه 
وضع برنامجا غذائيا دقيقا 
وض����ع على اس����س علمية 
يراعي ان يأكل كميات قليلة 
حتتوي عل����ى اكبر قدر من 
السعرات احلرارية، مشيرا 
الى ان سرعته خالل الرحلة 
ستختلف على حسب الطبيعة اجلغرافية لالماكن التي 
مير بها، مبينا انه سيبيت في خيمة في االماكن غير 
املأهولة اما في املدن فسيبيت في فندق. واشار الى انه 
آثر ان يبدأ رحلته من امام مكتبة االسكندرية ملكانتها 
الثقافية والتاريخية ولكونها شاهدا على تاريخ دول 
البحر االبيض املتوسط، الفتا الى ان صور الرحلة 
في مراحلها املختلفة س����تكون متوافرة على املوقع 
االلكتروني. ومن جهته اكد السفير اللبناني د.بسام 
النعماني اهمية الرحلة على مستويات مختلفة اهمها 
دعم التواصل بني ش����عوب البحر االبيض املتوسط 
والتي تنش����د السالم واالس����تقرار متمنيا التوفيق 
للعلي في رحلته. وبدوره تقدم السفير املغربي محمد 
بلعيش باطيب التمنيات بالتوفيق للبطل اللبناني 
محمد العلي في مبادرته اجلريئة، مش����ددا على ان 
الرياضة تصلح ما افسدته السياسة، وافضل وسيلة 
لنشر قيم السالم والتسامح بني الدول والشعوب. اما 
ممثل السفارة املصرية املستشار خالد عبدالرحمن 
فحيا العلي على مبادرته التي جتمع شعوب البحر 
االبيض املتوسط، معربا عن سعادته ان تبدأ الرحلة 
من امام مكتبة االسكندرية التي تعتبر مهد حضارة 

شعوب البحر االبيض املتوسط.

الفايز يقلد الملحق العسكري رتبته الجديدة
قل���د س���فير خ���ادم 
احلرمني الش���ريفني لدى 
البالد د.عبدالعزيز الفايز 
العقيد الرك���ن طالل بن 
مطل���ق الروق���ي امللحق 
العس���كري ل���دى البالد 
رتبته اجلدي���دة بعد ان 

صدرت املوافقة السامية 
الكرمية على ترقيته الى 
رتبة عقي���د وقد حضر 
مراسم تقليد الرتبة عدد 
من منسوبي بعثة اململكة 
العربية السعودية لدى 

الكويت.

د.ابراهيم العدساني 

د.سليمان العسكري 

)كرم دياب(البطل اللبناني محمد العلي
لقطة جماعية للخريجني

د.عبدالعزيز الفايز

مبرة الرحمة تبدأ أنشطتها 
الصيفية ببرنامج »بثقافتي 

استمتع بإجازتي«
انطلق����ت األنش����ط�����ة 
الصيفي����ة الثقافي����ة ملبرة 
الرحمة اخليرية يوم اجلمعة 
املاضي ببرامج متنوعة في 
كويت ماجيك وستس����تمر 
األنش����طة إلى 10 أغسطس 

املقبل.
القسم  وقالت رئيس����ة 
النس����ائي في املبرة منيرة 
املب����رة اطلقت  إن  احلربي 
ش����عار »بثقافتي استمتع 
بإجازتي« وذلك بالتعاون 
مع وزارة األوقاف والشؤون 
اإلسالمية وسيقام البرنامج 
كل يوم خميس من كل اسبوع 
ويحتوي عل����ى محاضرة 
عامة للعائالت ومسابقات 
لألطفال وعروض سينمائية 
ومسابقات ثقافية للنساء.

وقالت ان البرنامج يقام 
بشكل س����نوي كل صيف 
ايج����اد جو  الى  ويه����دف 
ترفيهي امياني للعوائل كما 
الى استثمار اوقات  يهدف 
االس����رة مبا يعود عليهم 
بالفائدة والنفع، واضافت 
احلربي ان البرنامج الصيفي 
»بثقافتي استمتع بإجازتي« 
ابتدأ ي����وم اجلمعة املاضي 
مبسابقات وجوائز ثقافية 
ومسرح للعرائس وألعاب 
اطفال واستمتع احلضور 
وكانت املشاركة متميزة من 

قبل العائالت.
وأشارت احلربي الى ان 
هناك برامج مستمرة على 
العام وه����ي حلقات  طول 
حتفيظ الق����رآن الكرمي في 
املساجد والديوانية الثقافية 
النسائية األسبوعية حيث 
تقام احملاضرات والندوات 
املهمة سواء علمية او طبية 

او دينية.

انطالق األنشطة 
الصيفية في إدارات 
قطاع شؤون القرآن

الوكيل املساعد لشؤون  أعلن 
القرآن الكرمي والدراسات اإلسالمية 
بوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية 
عبداهلل البراك انطالق األنش��طة 
بالبرام��ج واألنش��طة  اخلاص��ة 
الصيفية في ادارات قطاع شؤون 
القرآن الكرمي والتي تستمر حتى 
نهاية الشهر اجلاري. وقال البراك ان 
االنشطة ستقام في ادارة الدراسات 
االس��المية وادارة شؤون القرآن 
الكرمي وإدارة السراج املنير وادارة 

التنمية األسرية.

العدساني: »أمانة األوقاف« الداعم األول
لمركز تطوير العالقات العربية ـ الغربية

تناول عدد مجلة )العربي( لشهر يوليو اجلاري 
مجموعة من املواضيع األدبية والثقافية املتنوعة.

ووج����ه رئيس حترير مجلة العربي د.س����ليمان 
العسكري عبر بابه )حديث الشهر( رسالة مفتوحة 
الى األمني العام جلامعة الدول العربية عمرو موسى 
مبناسبة القمة الثقافية املنتظرة مؤكدا اهمية الثقافة 
والتعليم كأس����اس للتخطيط اذ ان »التسابق على 
استيراد ثقافة اآلخر ولغته فقط لن يصنع لنا ثقافة 

جديدة«.
واختارت الشاعرة سعدية مفرح الشاعر اجلزائري 

مفدي زكرياء ليكون ش����اعر العدد واصفة إياه بأنه 
إلياذة الشعر اجلزائري بينما يختار فاروق شوشة 
في بابه )جمال العربية( الشاعر طاهر ابوفاشا »راهب 

الليل«.
وتناول د.خالد ابراهيم احملجوبي العوائق املعرفية 
في اخلطاب االستشراقي متوقفا عند التورط الديني 
والتورط السياسي وضعف االدوات البحثية والتورط 
في املركزية الغربية وآثاره. وحفل العدد مبوضوعات 
ومواد وأبواب ثابتة فضال عن ملحق العربي العلمي 

مع املجلة )كتاب في جريدة(.

قال مدير مركز الوعي لتطوير العالقات العربية 
� الغربية د.ابراهيم العدساني امس ان االمانة العامة 
لالوقاف هي الداعم االول للمركز من خالل سعيها 
ال���ى تنمية الوعي الثقافي وتقريب وجهات النظر 

بني احلضارات.
وذكر العدساني ان املركز منذ انشائه في اكتوبر 
2003 حقق العديد من االجنازات من خالل سعيه 
الى بناء جس���ور التفاهم واحلوار البناء وتأصيل 
مبدأ التعايش الس���لمي وإيضاح عاملية وانسانية 

االسالم.
وأوضح انه مت تصوير وانتاج فيلم وثائقي يجسد 
جترب���ة مركز الوعي، حيث مت عرضه في القنوات 
احمللية وفي املؤمتر العاملي للتدريب والتطوير في 

الواليات املتحدة االميركية في الشهر املاضي، حيث 
القى ترحيبا كبيرا من احلضور واملشاركني.

وأضاف ان املش��روع الثان��ي ه��و كت��اب بعنوان 
»رحلة غرب��ي ال��ى الكوي�ت« حي��ث ض��م مجموعة 
قص��ص واقعية س���طرها أصحابه���ا وبين��وا من 
خاللها مدى التسامح والكرم الذي يتميز به الشعب 
الكويتي والتعديل الكبير في املفاهيم املغلوطة التي 

كانت لديهم في السابق.
وبني العدس���اني انش���طة املركز، موضحا انها 
تتنوع ما بني انش���طة داخ���ل املركز وخارجه من 
خالل تنظيم ديوانية اسبوعية تتناول موضوعات 
عديدة ومختلفة مبش���اركة عدد من السفراء لدى 

البالد وأعضاء اجلاليات الغربية.

العسكري: الثقافة والتعليم أساس التخطيط

كتائب التعزيز: تخريج الدورة األولى إلعداد مدربي آليات مدرعة
بحضور ركن عمليات وتدريب قيادة الشؤون 
العسكرية باحلرس الوطني العقيد الركن خالد 
راكان، احتفل بتخريج الدورة التأسيسية األولى 
اخلاصة بإعداد مدربي آليات مدرعة والتي نظمتها 

كتائب التعزيز بقيادة الشؤون العسكرية.
وألقى مشرف الدورة الرائد محسن حماد كلمة 
أشاد فيها مبنتسبي الدورة ومدى تفاعلهم مع 
البرنامج التدريبي، والذي اشتمل على األساليب 
احلديثة والركائز األساسية في التدريب على 
تشغيل اآلليات املدرعة والتمكن من جميع إدارة 

أجزائها بحرفية عالية.
وهنأ العقيد الركن خالد شبيب راكان خريجي 
الدورة، وحثهم على بذل املزيد من اجلهد والعطاء 
للنهوض باملستوى ورفع الكفاءة بتوجيهات 
قيادة احلرس الوطني ممثلة في سمو الشيخ 
س����الم العلي رئيس احلرس الوطني والشيخ 
مش����عل األحمد نائب رئيس احلرس الوطني 

ووكيل احلرس الوطني اللواء ناصر الدعي.
حضر احلفل آمر كتائب التعزيز بالتكليف 
املقدم الركن عبدالرحمن عبدالوهاب وعدد من 

قادة وضباط احلرس الوطني.

مشرف الدورة أشاد بمنتسبيها وتمكنهم من إدارة أجزاء اآلليات المدرعة بحرفية عالية

محمد العلي يقوم برحلة شرق أوسطية
على دراجة هوائية لزيارة 12 دولة في 90 يومًا

»متوسط بال حدود« محاولة إلزالة الحدود المصطنعة


