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بيت الزكاة: زيادة مطردة بأعداد الدارسين 
في مركز المذن اإلسالمي بباكستان

اختيار النون منسقًا عامًا بين اتحاد
حماية الملكية الفكرية ودول »التعاون«

 أسامة دياب
البالد نائب رئيس  الى  عاد 
العربي حلماية حقوق  االحتاد 
الفرع  الفكرية ورئيس  امللكية 
اإلقليمي بالكويت د.براك النون 
بعد ان ش���ارك ف���ي اجتماعات 
االحت���اد ف���ي املقر الرئيس���ي 

بالقاهرة.
العربية  الدول  وقرر ممثلو 
في مجلس ادارة االحتاد العربي 
الفكرية  امللكية  حلماية حقوق 
اختيار د.براك النون بأن يكون 
منس���قا عاما بني االحتاد ودول 
التع���اون اخلليجي  مجل���س 
نظرا ألهمية دور دول مجلس 
ف���ي حتقيق وتفعيل  التعاون 
أهداف ه���ذا االحتاد ويأتي هذا 
الق���رار ملجل���س ادارة االحتاد 
التي  الطموحة  ضمن اخلط���ة 
اتخ���ذت على مس���توى العالم 
العربي لتعريف الدول العربية 
بأهمية حماية احلقوق الفكرية 
التكنولوجيا لهذه  وتصدي���ر 

الدول واتخاذ قرارات طموحة 
الفكرية  امللكية  حلماية حقوق 
التكنولوجيا  واالس���تفادة من 
احلديثة التي تستخدم في الدول 
املتقدمة خاصة ان الدول املتقدمة 
ال تصدر التكنولوجيا احلديثة 
اال لل���دول الت���ي تضع وتفعل 
قوانني حماي���ة امللكية الفكرية 
التي حتمي صناعاتها وابتكاراتها 

من القرصنة والتقليد.
وم���ن أجل ذل���ك مت تكليف 
النون ليكون املنس���ق  د.براك 
العام بني االحتاد ودول مجلس 
التعاون اخلليجي ملا سيقوم به 
د.النون في املرحلة املقبلة في 
هذا املجال ف���ي الكويت  ودول 

مجلس التعاون اخلليجي.
النون  وبعد اختيار د.براك 
للمنصب اجلدي���د ألقى د.براك 
النون كلمة أش���اد فيها بجميع 
احلضور شاكرا لهم هذه الثقة 
الغالية، التي أولوها اياه، مؤكدا 
للجميع عزمه على حتقيق أهداف 
االحتاد وان يكون عند حسن ظن 
اجلميع، ودعا اهلل سبحانه ان 
يوفقه في حتقيق العمل العربي 
املش���ترك الذي ينشده اجلميع 
خاصة اننا ف���ي هذه الظروف 
أحوج م���ا نكون لتفعيل صور 
التعاون واالحتاد على مختلف 
املس���تويات العربي���ة الفكرية 

واالقتصادية والسياسية.

النش���اط  ادارة  أكد مدي���ر 
اخلارجي في بيت الزكاة عبداهلل 
املذن  احليدر ان مركز عبداهلل 
االس���المي في باكس���تان الذي 
انشئ بتبرع من موظفي البيت 
باس���م زميلهم املوظف السابق 
املذن رحمه اهلل يش���هد زيادة 
مطردة في اعداد الدارسني فيه.

وقال احليدر في تصريح صحافي 
امس ان االدارة تتولى االشراف 
على املركز بالتعاون مع أسرة 
امل���ذن وموظفي بيت  املرحوم 
الزكاة كداللة على تأصل اخلير 
بني املوظف���ني ووفاء منهم ملن 

عمل معهم سنوات عديدة.واضاف ان اقامة مثل 
هذه املشاريع اخليرية أصبحت عرفا دائما لدى 
العاملني في البيت، مشيرا الى أن املركز حتول الى 
صرح متميز في مدينة بلتان الباكستانية ويضم 

مسجدا ومدرسة لتحفيظ القرآن الكرمي.

وذكر ان عدد الدارس���ني في 
املرك���ز بلغ نحو 100 طالب من 
منطقة بلتان وخارجها معظمهم 
الش���رعية  العلوم  يدرس���ون 
النظامية وتتولى تدريس���هم 
مجموعة من املشايخ ويتحمل 

املركز نفقاتهم كافة.
واشار الى ان مركز املذن يضم 
الكرمي  القرآن  حلقة لتحفي���ظ 
للبنني من ابن���اء منطقة بلتان 
وخارجها بينما يقوم املس���جد 
املقام فيه بنشاط دعوي وارشادي 
عبر خطب اجلم���ع والدروس 
اليومية واالسبوعية ويحظى 

بسمعة طيبة هناك.
وأعرب عن الش���كر ملوظفي بيت الزكاة كافة 
على وقفتهم الطيبة »التي عبرت عن مدى الوفاء 
لزميلهم الراحل الذي عرف عنه حسن اخللق وحبه 

الشديد للعمل اخليري واالستقامة«.

يتوجه وفد هندسي كويتي 
اكثر من 120 مهندس���ا  يضم 
ال���ى االرجنتين  ومهندس���ة 
اليوم للمش���اركة في اسبوع 
الهندسة العالمي الذي تنطلق 
أنشطته بعد غد )االربعاء( في 
بيونس آيرس وتستمر حتى 21 
الجاري والتي ينظمها االتحاد 
الهندسية  الدولي للمنظمات 
بالتعاون مع اليونسكو واتحاد 
المهندس���ين االرجنتين���ي، 

وبرعاية رئيسة االرجنتين.
وق���ال رئي���س جمعي���ة 
المهندسين م.طالل القحطاني: 

انه من دواع���ي الفخر واالعتزاز ان يس���اهم 
المهندسون والمهندسات في هذا المحفل العالمي 
ليتابعوا نتائج مؤتمر الطاقة المستجدة الذي 
عقد في نوفمبر الماضي برعاية صاحب السمو 

األمير الشيخ صباح األحمد.
 وأك���د ان هذا العدد الكبير يجس���د حرص 
المهندسين والمهندس���ات على االستزادة من 
البحث العلمي والتطورات التي تشهدها المجاالت 

الهندسية في العالم.
وأضاف القحطاني ان المهندسون الكويتيين 
والمهندسات سيشاركون في كل اعمال اللجان 
المنبثقة عن المؤتمر وهي: مكافحة الفس���اد، 
المهندسين الشباب، المرأة في الهندسة، البيئة 
والهندسة، التعليم والتدريب الهندسي، االتصاالت 
الى  المخاطر، باالضافة  الطاقة،  والمعلومات، 
المنتديات الخاصة وهي منتدى المرأة المهندسة 
ومنتدى المهندسين الشباب، متوجها بالشكر 
لس���مو رئيس مجلس الوزراء الش���يخ ناصر 
المحمد على دعمه غير المحدود للمهندس���ين 
وللبحث العلمي، وقال: ان المهندسين الكويتيين 
يتطلعون الى ان يكون سموه معهم العام المقبل 
في المؤتمر الهندسي العالمي الذي سيعقد في 
جنيڤ ليستكملوا لسموه العرفان ويقدموا له 
تكريما يليق ومكانته المحلية والعالمية من قبل 
 WFEO �االتحاد الدولي للمنظمات الهندسية ال

كشخصية وطنية لها مكانتها 
وتقدم الدعم للمهندسين حول 

العالم.
وزاد م.القحطان���ي: ان هذا 
الوف���د هو االكب���ر في تاريخ 
الكويتية  المهندسين  جمعية 
المدني  المجتمع  ومؤسسات 
الكويتي، وان االتحاد الدولي 
للمنظمات الهندسية لم يشهد 
مثل هذه المشاركة الواسعة، 
متوجها بهذه المناسبة بالشكر 
ايضا للرئيس المنتخب لالتحاد 
الهندسية  الدولي للمنظمات 
م.ع���ادل الج���اراهلل الخرافي 
لعمله لزيادة المساحات المتاحة للمهندسين 
والمهندسات في الكويت للمشاركة في أنشطة 

هذا المؤتمر على أوسع نطاق ممكن.
وأكد القحطاني: ان المهندسين الكويتيين 
سيش���اركون بعدد م���ن االوراق العلمية عن 
الهندسية في  الطاقة وتطوراتها والتطبيقات 
الكويت، مشيرا الى ان المؤتمر يهدف الى العمل 
لتحسين وتطوير مجتمع المهندسين وذلك من 
خالل س���تة محاور رئيسية هي: زيادة ترابط 
وتجمع المهندس���ين من جميع أنحاء العالم، 
وذلك من خالل المهنة الهندسية وتطوير لغة 
النقاش بينهم في جمي���ع المجاالت، وتعزيز 
فرص الحصول على عمل هندسي مشترك مبدع 
وزيادة التعاون الهندس���ي الذي يؤديه بدوره 
الى تنمية مس���تدامة مع حماية بيئية، تكوين 
سلس���لة هندس���ية مترابطة لتعزيز التعليم، 
البحث العلمي، االختراع والصناعة، وذلك من 
خالل دعوة رجال االعم���ال، الباحثين للعمل 
على ذلك، زيادة الطاقة الهندس���ية في تنفيذ 
وتطبيق برنامج األمم المتحدة »أهداف التنمية 
األلفية« والتي تم وضعها في عام 2000 بمدينة 
نيويورك، تبادل المعرفة والمعلومات وتقديم 
العالمية، وأخيرا تشجيع  الهندسية  المواقف 
التفاعل والتعاون بين المهندس���ين من الدول 

المتقدمة والنامية.

حتفة من إسبانيا في القرن احلادي عشرحتفة مصرية ـ سورية من القرن الرابع عشرالشيخة حصة الصباحالشيخ أحمد العبداهلل

حتفة من  إيران تعود إلى القرن الثاني عشر

براك النون

القحطاني: االستفادة من البحث العلمي والتطورات العالمية بحضور العبداهلل وحصة الصباح وعمدة ميالنو

120 مهندسًا ومهندسة يشاركون
في أسبوع الهندسة العالمي باألرجنتين

دار اآلثار تفتتح »الفن في الحضارة اإلسالمية« بميالنو 19 الجاري

يتفضل ممثل صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد، وزير 
النفط ووزير اإلعالم الشيخ أحمد 
العبداهلل واملشرف العام على دار 
اآلثار االس����المية الشيخة حصة 
الصباح وعمدة ميالنو ليتيشيا 
ميراتي بافتتاح معرض »دار اآلثار 
االسالمية« العاملي املتنقل الثالث 
)الفن في احلضارة اإلس����المية( 
بالقصر امللكي في ميالنو بإيطاليا 
الثالثاء 19 اجلاري، وبحضور وفد 
كبير من ديبلوماسيني وشخصيات 
عامة، وأكادمييني، وإعالميني من 
الكوي����ت، ويلقي بهذه املناس����بة 
وزير النفط ووزير اإلعالن كلمة 
االفتتاح باالجنليزية مع ترجمة 

الى االيطالية.
وتعقد الشيخة حصة الصباح 
بحضور ليتيشيا ميراتي مؤمترا 
صحافيا باالجنليزية مع ترجمة 
فورية بااليطالية يعقبه جولة في 
املعرض في اليوم الثاني، ثم يتم 

االفتتاح الرسمي للمعرض.
ويعد معرض »الفن في احلضارة 
االسالمية« هو الثالث لدار اآلثار، 
حيث كان املعرض األول عنوانه 
»الفن اإلسالمي ورعايته كنوز من 

الكويت« وكان له دور سياس����ي 
وثقاف����ي كبير فق����د مت افتتاحه 
في سان بطرس����برغ بروسيا في 
فترة االحت����الل العراقي للكويت 
عام 1990، وجاء االصرار من قبل 
الكويت وروسيا على افتتاحه في 
موعده كوثيقة حية وشاهد مشهود 
على وجود الكويت رغم العدوان 
سياسيا وثقافيا، استمر املعرض في 
جوالته العاملية في الواليات املتحدة 

وأوروبا والعالم العربي.
أم����ا املعرض العامل����ي املتنقل 
الدنيا فنون  الثاني فهو »ذخيرة 
املصوغ����ات الهندي����ة في العصر 
املغولي اإلسالمي« وقد مت افتتاحه 
البريطان����ي بلندن  املتح����ف  في 
ع����ام 2001 وانتق����ل ال����ى متحف 
املتروبوليتان في نيويورك 2001 
ثم متح����ف كليفالند في 2002 ثم 
متحف هيوسنت 2002 ثم متحف 

سانت لويس 2002 ومتحف القصر 
امللكي في مدري����د 2004 ومتحف 
مارتن جربيوس باو 2005 ومتحف 
اللوفر 2006 ومتحف الكرملني 2009 
ومتحف الهرميتاج 2009 ومتحف 
احلضارة اآلسيوية في سنغافورة 
2010، وحاليا في »املتحف اإلسالمي« 

مباليزيا الى 30 ديسمبر 2010.
يذكر ان »دار اآلثار اإلسالمية« 
افتتاحها ع����ام 1983 متثل  من����ذ 

محورا أساسيا في حركة الثقافة 
الكويتي����ة في اخل����ارج والداخل 
وأدركت ادارة »الدار« ان االهتمام 
بالفنون االسالمية ال يقتصر على 
دقة حتقيقها ودراس����تها وحسن 
اختياره����ا وتوثي����ق عرضها مع 
الشرح والتحليل، وكذلك اميانا منها 
بأن هذه الفنون كانت مادة تداول في 
احلياة اليومية بني اجلميع وعلى 
مدى أربعة عشر قرنا وبالتالي كان 
دورها احليوي في اشراقة نادرة 
ساهمت في النهضة األوروبية منذ 
القرن اخلامس عشر كقوة هادئة 
ناعمة دون فرض او تعس����ف او 

جتاهل للحضارات األخرى.
إلى ذلك، وضمن املوسم الثقافي 
الس����ادس عش����ر ل����� »دار اآلثار 
اإلس����المية« يلق����ي د.عبدالواحد 
الوكيل محاضرة باالجنليزية حتت 
عنوان »العمارة كتراث للحضارة 
تعك����س مثلها العليا والقيم التي 
متثلها« في الس����ابعة من مس����اء 
الثقافي مقر  امليدان  اليوم مبركز 
التعليمية( يقدم  )منطقة حولي 
احملاضرة رئيس اللجنة التأسيسية 
ألصدقاء »دار اآلثار اإلسالمية« بدر 

البعيجان.

عبداهلل احليدر

م.طالل القحطاني

في مقر األمانة العامة للمجلس الوطني

مؤتمر  معرض الكتاب الـ 35 اليوم
يعقد األمني الع���ام للمجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب 
بدر الرفاعي مؤمترا صحافيا للحديث حول معرض الكويت للكتاب 
ال�35، وتفاصيل املش���اركات املختلفة في املعرض، باالضافة الى 
القاء الضوء حول االنشطة الثقافية والفنية املصاحبة للمعرض 
خالل الفترة من 13 - 23 اجلاري، وذلك في ال� 11 من صباح اليوم 

بدر الرفاعيفي مقر االمانة العامة للمجلس الوطني بالصوابر.


