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أقامت جمعية الهالل االحمر بالتعاون مع مجموعة التكاتف 
التطوعية حفال لن���زالء دور الرعاية االجتماعية في وزارة 
الشؤون مبناسبة احتفاالت الكويت باالعياد الوطنية، واشتمل 
على العديد من الفقرات كما مت خالله تكرمي جميع النزالء وسط 

اجواء من الفرحة والبهجة مبناسبة االعياد الوطنية.
وبهذه املناس���بة ألقى نائب 
املدير العام جلمعية الهالل االحمر 
عبدالرحمن العون كلمة قال فيها 
انها مشاركة من جانب اجلمعية 
ودع���م للمتطوعني العاملني مع 
فئة ذوي االحتياجات اخلاصة 

في مجمع دور الرعاية.
وعن اجلديد في جمعية الهالل 
االحمر قال ان الهالل االحمر دائما 
تتفاعل مع احلاالت االنس���انية 
وحاالت الكوارث بانواعها من اجل 
تقدمي العون والتبرعات للفئات 
املنكوبة واحملتاجة الى املساعدة 
كاشفا في هذا الصدد عن تنسيق مع االحتاد الدولي للصليب 
والهالل االحمر وجميع املنظمات االنس���انية للتنسيق من 
اجل تقدمي مساعدات للشعب السوري بالتنسيق مع سفراء 
بعض الدول املجاورة للجمهورية العربية السورية ومنها 

االردن ولبنان وغيرها من الدول 
واش���اد بتبرع اللجنة الشعبية جلمع التبرعات برئاسة 
العم عبدالعزيز الش���ايع مببلغ مليون دوالر مت تسلمها من 
قبل جمعية الهالل االحمر ومن ثم تقدميها الى االحتاد الدولي 
للصليب والهالل االحمر الذي قام بدوره بتسليمها الى جمعية 
الهالل االحمر السورية لشراء سيارات االسعاف واحتياجات 

الشعب السوري الذي مير بازمة كارثية هذه االيام.
واك���د ان جمعية الهالل االحمر تفتح ابوابها الس���تقبال 
التبرعات النقدية بصف���ة يومية وتقوم بايصال التبرعات 
الى اجلهات احملتاجة لها بالتنسيق مع املنظمات الدولية في 
ظ���ل احلماية التي يتمتع بها الهالل االحمر في جميع الدول 

حتى في حاالت احلروب.

خصصت مجلة »الهوية« الصادرة عن مكتب الشهيد التابع 
للدي���وان األميري عددها اجلديد لالحتفاء باألعياد الوطنية 

وتسليط الضوء على مناسبة اليوبيل الذهبي للدستور.
وقالت املديرة العامة ملكتب الشهيد ورئيسة حترير املجلة 
فاطمة األمير في مقال بعنوان »شهداؤنا ضمير الوطن« ان 

شهداء الكويت هم روح اللحمة 
الوطنية والفرح���ة احلقة عند 
الفرح بح���ب الوطن في أعياده 
وهم االخالص الى غاياته األخيرة 
وذاك���رة الوطن وعينه ونبضه 

وضميره.
وحذرت مديرة حترير املجلة 
افتتاحيتها من  املانع في  فايزة 
مغبة تفاقم املهاترات والصراعات 
»بفعل تكنولوجيا االتصال التي 
فعلت فعلها«، مضيفة ان »العالم 
كله يشرف على متغيرات متفاوتة 
ف���ي حدتها وكل م���ا يحيط بنا 

ميسنا بشكل مباشر أو غير مباشر«.
وأضافت أن التعلي���م الدميوقراطي هو الضمانة األكيدة 
لعالج التش���رذم الوطني وتعزيز االنتماء وحماية الوطن 
وان »الوحدة الوطنية س���ياجها التعليم وحصنها الثقافة 
وأدواتها املعرفة«. وحتت عنوان »خمسة عقود على العقد« 
أفردت املجلة ملفا خاصا ملناسبة اليوبيل الذهبي للدستور 
الكويتي تضمن مقاالت كتبها د.عبداملالك التميمي ود.جناة 
عبدالقادر اجلاس���م ود.يعقوب الكندري ود.مرسل العجمي 

ود.عبدالسالم حسني بن جاسم ومنصور مبارك.
وتضمن العدد نبذة عن حياة الشهيد املالزم محمد بورحمة 
مؤس���س خلية مشرف وقائد عملياتها اضافة الى قراءة في 
كتاب »املهمة الكب���رى« الصادر ع���ن اإلدارة العامة لألدلة 
اجلنائية وفيه توثيق جلهود البحث عن رفات شهداء الكويت 
اضافة الى حتقيق عن وس���ائل االتص���ال والهوية وعرض 
لكتاب »مذكرات مراب���ط« الذي وثق أحداث حترير الكويت 

من عاصفة الصحراء الى يوم رفع العلم.

صرح عميد خدمة املجتمع والتعليم املستمر في »التطبيقي« 
د.محمد الدغيم عن بدء الدراسة للفصل الربيعي 2012/2011 

املوافق يوم األحد 2012/3/4 في املراكز التالية:
1 � كلية التربية األساسية بنات )الشامية(.
2 � كلية الدراسات التجارية بنات )حولي(.

3 � ثانوية املباركية للمقررات 
بنني )الفروانية(.

4 � ثانوية جابر بن عبداهلل 
الصباح بنني )اجلهراء(.

5 � مدرسة كاظمة املتوسطة 
بنات )اجلهراء(. وبني العميد أن 
البرامج والدورات اجلديدة التي 
طرحتها العمادة للفصل الربيعي 
هذا العام تتضم���ن العديد من 
البرام���ج احلرفية واملهنية مثل 
ميكاني���كا وكهرباء الس���يارات 
والتمديدات الكهربائية وصيانة 
الكهربائي���ة وتبريد  األجه���زة 

وتكييف الهواء. أما برامج اللغات فتضم برامج تعليم اللغة 
اإلجنليزية والفرنسية واللغة اإلسبانية كما تتضمن البرامج 
العلوم اإلدارية واملالية محاس���بة ش���ركات، التحليل املالي 

وإدارة وتسويق املشاريع الصغيرة.

استضافت اجلمعية الكويتية حلماية البيئة 7 وفود أجنبية 
تضم خبراء تعق����ب ومراقبة الطيور املهاجرة حول العالم من 
أوروبا والواليات املتحدة األميركية وآسيا قدموا الى البالد ضمن 

اطار »السياحة البيئية«.
وقال األمني العام املس����اعد للجمعية عبداالمير اجلزاف في 

تصريح صحافي امس ان الوفود 
الزائرة ضمت أكثر من 40 خبيرا 
في تعقب ودراسة الطيور املهاجرة 
ومس����اراتها خ����الل رحلتيها من 

الشمال الى اجلنوب وبالعكس.
وأضاف اجل����زاف ان اعضاء 
الوف����ود حرصوا على زيارة أبرز 
وأهم املواقع واألماكن التي جتتذب 
الطيور املهاجرة في الكويت لدراسة 
أس����باب قدومها مبختلف أنواعها 

وبأعداد كبيرة الى البالد.
وأوضح ان اجلمعية قدمت شتى 
وسائل الدعم التخصصي والفني 

لتيسير عمل تلك الوفود فضال عن تبادل اخلبرات واملعلومات مع 
فريق رصد وحماية الطيور باجلمعية الذي حرص على مرافقة 

اعضاء الوفود في رحالتهم كافة مبواقع الرصد واملراقبة.
من جانبه، قال عضو فريق رصد وحماية الطيور في اجلمعية 
الفنلندي بكار فوجل ان الوفود األجنبية التي استقبلتها اجلمعية 
مؤخرا رص����د اعضاؤها خالل رحالتهم املتعاقبة للمواقع التي 
تفضلها الطي����ور املهاجرة نحو 30 الف طائ����ر من عدة انواع 
مهاجرة وبعضها يرصد للمرة االولى من قبلهم »ما عزز لديهم 
الدور الكبير واملهم للكويت كواحد من أهم مس����ارات الطيور 

املهاجرة في العالم«.
وذكر فوجل ان الوفود األجنبية الزائرة هي من أملانيا وبريطانيا 
وسويسرا وتركيا واليونان والسويد والواليات املتحدة ودول 
اخرى وأبدى أعضاؤها اعجابهم بسهولة رصد ومراقبة الطيور 
في الكويت ويس����ر تنقلهم بني أكثر من موقع للرصد في يوم 
واحد مثمنني ما قدمته اجلمعية وفريق رصد وحماية الطيور 

من تسهيالت ودعم فني كبير.

غالف املجلةعبدالرحمن العون

د. محمد الدغيم

عبداألمير اجلزاف

العون: »الهالل األحمر« حريصة 
على دعم أنشطة دور الرعاية

»الهوية« تناولت االحتفاالت 
الوطنية واليوبيل الذهبي للدستور

الدغيم: 4 مارس بداية الدراسة 
في برامج عمادة خدمة املجتمع

»حماية البيئة« تستضيف خبراء 
دوليني في تعقب الطيور املهاجرة 

افراحهم الثقافية والفكرية مثل 
هذه التظاهرة الثقافية.

ولفت الى ان االهتمام الكبير 
بش���خصية االمير عبدالقادر 
اجلزائري نلمسه فيما نشرته 
مؤسس���ة »جائزة عبدالعزيز 
سعود البابطني لالبداع الشعري« 
التي قامت بطباعة ونشر ثالثة 
كتب هي »ديوان الشاعر االمير 
عبدالقادر اجلزائري« للدكتور 
العربي دح���و و»كتاب االمير 
عبدالق���ادر اجلزائري وادبه« 
لالس���تاذ عبدالرزاق الس���بع 
و»كتاب عصر االمير عبدالقادر 
اجلزائري« للدكتور ناصر الدين 

سعيدوني.

شهية املفكرين والنقاد.
واوضح ان مداخلته تهدف 
الى التعرف على شخصية االمير 
وانه في قصيدته »يا س���واد 
العني« ميكننا »ان نتعرف على 
ذلك االخ وابن العم واحلبيب 
والصديق في شخصه« مشيرا 
الى ان الشكوى التي تضمنتها 
القصيدة تكشف مواطن الضعف 
فيه كانسان لم يكن ضعيفا يوما 
اال في حبه الهله واقاربه وبني 
قومه فحينما رحلوا عنه ظلت 

ذكراهم عالقة في فؤاده.
الراشد  أكد  من جهة اخرى 
ان الكويت حريصة كل احلرص 
على مش���اركة االشقاء العرب 

اجلزائ���ر � كونا: ش���اركت 
الكوي���ت في ختام »أنش���طة 
امللتقي���ات الدولي���ة لتظاهرة 
تلمس���ان عاصم���ة للثقاف���ة 
ال���ذي مت  االس���المية 2011« 
تخصيص���ه ملؤس���س الدولة 
اجلزائرية االمي���ر عبدالقادر 
اجلزائ���ري بعن���وان )االمير 
عبدالق���ادر رجل عابر للزمن( 
وذلك في والية تلمسان من 25 
فبراير وحتى ال� 3 من مارس 

اجلاري.
وق���دم ممث���ل الكويت في 
املنظم���ة العربي���ة للتربي���ة 
والثقافة والعلوم )ايسيسكو( 
الراشد مداخلة بعنوان  د.فهد 
النفسي واجلسدي  »االغتراب 
في قصيدة يا سواد العني لالمير 
عبدالقادر اجلزائري - قراءة 
وجدانية« والتي اس���تقطبت 

اهتمام الباحثني واملشاركني.
وقال د.الراشد في تصريح ل� 
»كونا« »ان االمير عبدالقادر كان 
الباحثني  ومازال محل اهتمام 
والدارسني في جميع املجاالت 
اذ لم يأفل جنم هذا الرجل الى 
يومنا هذا بل على العكس متاما 
ففي كل يوم يزداد جنمه بريقا 

وملعانا وتألقا«.
واضاف ان ش���خصية مثل 
شخصية االمير عبدالقادر وفرت 
مناخا خصبا لالدباء واملثقفني 
الكبير  من حيث االرث االدبي 
الذي تركه من نثر وشعر فتح 

د.فهد الراشد مشاركا في تظاهرة »تلمسان« الثقافية

مّثل الكويت في تظاهرة تلمسان الثقافية املخصصة ملؤسسة الدولة اجلزائرية

الراشد: جنم عبدالقادر اجلزائري لم يأفل حتى يومنا هذا

أحد اخلبراء املشاركني في الزيارة

الكويت حريصة على 
مشاركة أشقائها 

العرب في أفراحهم 
الثقافية والفكرية


