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محليات

الذياب :اهتمام بالغ من القيادة بتأهيل الكوادر املتسلحة بالعلم واخلبرات

«احلرس الوطني» يفتتح دورتي املشاة «التقدمية والتأسيسية للضباط»
برعاية وح��ض��ور وكيل احل��رس الوطني
بالتكليف ال��ل��واء جمال ال��ذي��اب افتتح معهد
ت��دري��ب ق��وات احل��رس الوطني دورة املشاة
التقدمية للضباط ،ودورة املشاة التأسيسية
للضباط بالقاعة املركزية في معسكر الصمود.
ورح���ب ال��ل��واء ج��م��ال ال��ذي��اب مبنتسبي
ال��دورت�ين ونقل إليهم حتيات القيادة العليا
للحرس الوطني ممثلة في سمو الشيخ سالم
العلي الصباح رئيس احلرس الوطني ومعالي
الشيخ مشعل األحمد اجلابر الصباح نائب
رئيس احل��رس الوطني  ،داعيا الضباط إلى
االستفادة من الدورات في تلقي العلوم النظرية
والتدريبات العملية التي يبذل احلرس الوطني
جهودا كبيرة لتطويرها عاما بعد عام لتواكب
أف��ض��ل املناهج وال��ت��دري��ب��ات العسكرية في
املؤسسات العسكرية املرموقة.
وش��دد على اهتمام القيادة العليا للحرس
الوطني البالغ بتأهيل الكوادر املتسلحة بالعلم
واخل��ب��رات لدفع عجلة التطوير في احلرس
الوطني وم��ن ثم االرت��ق��اء ب��دوره في حماية
مقدرات الوطن بالتعاون مع زمالء السالح في
اجليش والشرطة واإلدارة العامة لإلطفاء,
وحضر حفل االف��ت��ت��اح امل��ع��اون للشؤون
املالية وإدارة امل���وارد العميد ري��اض محمد
طواري واملعاون لإلسناد اإلداري العميد الركن
طالع عبدالرزاق قدير ،وقائد احلماية والتعزيز
العميد الركن حمد سالم أحمد  ،وعدد من كبار
الضباط في احلرس الوطني.

قادة احلرس الوطني في مقدمة احلضور

اللواء جمال الذياب متحدثا ً

ً
أعماال إبداعية في إيطاليا
 3فنانني من الكويت سيعرضون

«احتاد املزارعني» استقبل وزير الزراعة األردني

الدماك :نسعى لتطوير القطاع الزراعي
واالستفادة من خبرات املزارعيني األردنيني

الدماك يرحب بالوزير األردني

استقبل رئ��ي��س وأع��ض��اء االحت���اد
ال��ك��وي��ت��ي ل��ل��م��زارع�ين وزي���ر ال��زراع��ة
باململكة األردن��ي��ة الهاشمية املهندس
إبراهيم الشحاحدة والوفد املرافق له.
وحضر اللقاء باإلضافة لرئيس االحتاد
عبدالله الدماك أمني السر باالحتاد محمد
صنهات العتيبي وأعضاء مجلس اإلدارة
عبدالله الداهوم وفهد املطيري ورئيس
جمعية الوفرة الزراعية مساعد بن يحيا
ومدير عام االحتاد عايد الرشيدي ومدير
العالقات العامة احمد الدماك
وأوض���ح رئ��ي��س االحت���اد الكويتي
للمزارعني عبدالله الدماك أن هذه الزيارة

القنصل العام للكويت في مدينة ميالن عبدالناصر بوخضور مع املشاركني

الوزير األردني والدماك يتوسطون أعضاء مجلس إدارة االحتاد والوفد األردني

ت��أت��ي م��ن ب��اب ال��ت��ع��اون ال��زراع��ي بني
البلدين الشقيقني الكويت واألردن في
امل��ج��ال ال��زراع��ي لتبادل اخل��ب��رات مبا
يعود باملنفعة على القطاع ال��زراع��ي
الكويتي خاصة وأن ال��زراع��ة باململكة
األردنية الهاشمية لها باع طويل ولديهم
خبرات كبيرة في املجال سواء من ناحية
امل��ع��دات ال��زراع��ي��ة وال��ب��ذور واألدوي���ة
وغيرها وهذه اللقاءات ستعود بالنفع
على املزارع الكويتي .
وأك���د ال��دم��اك أن اللقاء واالجتماع
بوزير الزراعة األردن��ي يعتبر مهم جدا
سواء لالحتاد الكويتي للمزارعني وكذلك

للمزارع الكويتي خاصة ملا يتمتع به
املهندس إبراهيم الشحاحدة من خبرة
واسعة في هذا املجال استفدنا منه كثيرا
س��واء من أف��ك��اره واقتراحاته لتطوير
العمل في املجال الزراعي ،كما أنه أشاد
بجهود امل��زارع الكويتي واستمراره في
ال��زراع��ة رغ��م ظ��روف الطقس القاسية
لكنه لم يتركها وأشاد بتطور عمل مجلس
إدارة االحتاد الكويتي للمزارعني ودعمه
املستمر للمزارع الكويتي ووقوفه إلى
جانبه من خالل إيصال صوته جلميع
امل��س��ؤول�ين ف��ي وزارات ال��دول��ة وحل
مشاكلة وتقدمي خطوات مهمة في دعم

امل���زارع الكويتي ف��ي ت��ق��دمي اخل��دم��ات
وق��د يكون من أب��رزه��ا توصيل الديزل
املدعوم للمناطق الزراعية في الوفرة
والعبدلي مما له األث��ر البالغ في دعم
املزارع الكويتي .
وأك��د الدماك أن مجلس إدارة احتاد
امل��زارع�ين لديه تطلعات كبيرة يسعى
لتحقيقها من ضمنها تنظيم اللقاءات مع
عدد من الوفود العربية في مجال الزراعة
لتعود الفائدة على جميع املزارعني في
البلدين وس���وف نستمر ف��ي مطالبنا
العادلة من أجل تطوير العمل الزراعي
في البالد.

السويلم :أكثر من  19ألف سوري استفاد من املشروع

«الرحمة العاملية» تقيم إفطار الصائم في عاشوراء
أق��ام��ت جمعية الرحمة العاملية
م��ش��روع إف��ط��ار ال��ص��ائ��م ف��ي ي��وم
ع���اش���وراء ف��ي ال��داخ��ل ال��س��وري،
واس��ت��ف��اد م��ن��ه أك��ث��ر م��ن  19أل��ف
سوري.
و ق���ال رئ��ي��س م��ك��ت��ب س��وري��ة
ف��ي جمعية الرحمة العاملية وليد
السويلم :إن امل��ش��روع ك��ان مبثابة
إفطار للصائم وإغاثة للسوريني،
مشيرا ً إلى أن هذا املشروع ساهم في
إسعاد احملتاجني من خالل الوصول
لهم وتتبع أحوالهم ،وتقدمي سبل
الدعم الالزم لهم مبا يدخل السرور
عليهم.
وأض����اف :ال يخفى على أح��د ما
يتعرض ل��ه إخ��وان��ن��ا ف��ي ال��داخ��ل
السوري خاصة في ريف إدلب؛ حيث
ن��زح خ�لال األي���ام القليلة املاضية
م��ل��ي��ون س����وري ،ف��ك��ان امل��ش��روع
مبثابة غوث للمحاصرين في الداخل
ال���س���وري ،م��ش��ي��را ً إل���ى أن األج��ر
نحتسبه عند ال��ل��ه ع��ز وج��ل حتى
يكون أج��ري��ن؛ أج��ر ال��ص��وم ،وأجر
اإلغاثة.
وت��اب��ع السويلم أن ص��وم يوم
ع���اش���وراء ل���ه أه��م��ي��ة ك��ب��ي��رة في
حياة املسلمني ،وق��د أوص��ى النبي
عليه الصالة والسالم بصيام يوم
عاشوراء احتفاالً بذكرى جناة سيدنا
م��وس��ى عليه ال��س�لام م��ن ف��رع��ون
مبعجزته التي منحها الله إياها بشق

وليد السويلم

البحر بعصاه ،ليغرق آل فرعون،
ومنذ ذلك الوقت ميثل يوم عاشوراء
أهمية كبيرة في حياة املسلمني ،قد
ورد في حديث عن ابن عباس رضي
الله عنهما أنه قال« :ما رأيت النبي
صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام
يوم فضله على غيره إال هذا اليوم،
ي��وم ع��اش��وراء ،وه��ذا الشهر؛ شهر
رمضان» .وأوضح السويلم أن هذه
اجلهود اإلغاثية املقدمة من الرحمة
ال��ع��امل��ي��ة ت��أت��ي جت��س��ي��دا ً ل��دوره��ا
اإلنساني ،وسعياً منها ألن يكون
املستفيدون من خدماتها اإلنسانية
هم أكثر الناس حاجة لها.

جتهيز وجبات اإلفطار

توزيع الوجبات

مركز عبدالله السالم الثقافي يدشن
النسخة الثانية من معرض «راودني
حلم أني كنت في الكويت» بالبندقية

أعلن مركز الشيخ عبدالله السالم الثقافي مؤخرا
عن معرض جديد لثالثة من الفنانني املعاصرين في
«سكوليتا دي باتيورو» مبدينة البندقية االيطالية
في  10سبتمبر اجل��اري ،وذلك بعد النجاح الباهر
ال��ذي الق��اه معرض «قلب الثقافة» ال��ذي عقد في
يونيو الفائت .وتعود األعمال اإلبداعية املعروضة
ملبدعي برنامج «الفنان املقيم» التابع ملركز الفنون
اجلميلة.
وي��ه��دف معرض «راودن���ي حلم أن��ي كنت في
الكويت» إلى ترسيخ مكانة الكويت كمركز إقليمي
وفني رائد.
ويعد املعرض منصة رفيعة املستوى للفنانني
يشجعهم على سرد الهوية الوطنية والثقافية عن
طريق اجلمع بني التعبير عن النفس والتقنيات
واملواد واألحاسيس الفنية املختلفة .باإلضافة إلى
ذلك ،يوفر معرض «قلب الثقافة» للفنانني الكويتيني
فرصة حلضور سلسلة من ورش العمل مع نقاد
فنيني وفنانني محترفني معاصرين.
وفي احلديث عن املعرض في نسخته الثانية،
صرح كل من لوكا بيرتا وفرانسيسكا جيوبيلي،
القيمتي على معرض «راودن��ي حلم أنني كنت في
نّ
الكويت»« :تضم املجموعة الثانية الفنان خالد
النجدي ،الفنان نصير بهبهاني ،والفنان أحمد مقيم،
وسيعرضون أعمالهم في «سكوليتا دي باتيورو»
في البندقية من  10سبتمبر إلى  24نوفمبر املقبل .و

سيخبرنا كل من هؤالء الفنانني الثالثة عن أسلوبهم
في املزج بني خلفيتهم الثقافية األصلية وبني طرق
التعبير عن أنفسهم واستخدامهم ملمارسات فنية
محددة كما سيقدمون أعماالً مصورة توضح تطور
بالدهم من زوايا مختلفة».
وحضر حفل افتتاح املعرض القنصل العام لدولة
الكويت في مدينة ميالن عبدالناصر بوخضور،
وممثلة عمدة فينيسيا ومسؤولة السياحة والسفر
باوال مار.
وقد استوحى عنوان املعرض من إحدى رسومات
الفنانة زه��رة م��روان «راودن���ي حلم أني كنت في
الكويت» ،كما ش��ارك في املعرض كل من :الفنانة
أماني الثويني ،الفنان محمود شاكر ،والفنانة زهرة
م��روان ،حيث مت عرض أعمالهم الفنية من يونيو
حتى أغسطس ،بينما سيتم عرض أعمال الفنانني
أحمد مقيم ،خالد النجدي ونصير بهبهاني ،من
سبتمبر حتى نوفمبر .2019
كما وضع برنامج «الفنان املقيم» التابع ملركز
الفنون اجلميلة قواعد مشتركة للفنانني املوهوبني
للمضي قدماً في أعمالهم الستكشاف عوالم إبداعية
جديدة .تتضمن مهمة البرنامج تعزيز اإلحساس
احمللي باملبدعني من الكويت ،وجذب االهتمام العاملي
بأعمالهم الفنية ،وفي الوقت عينه تفعيل احلوار مع
النقاد الفنيني ومع الفنانني العامليني واالهتمام بعمل
الفنان ،عبر املنصات الفنية احمللية والدولية.

العجمي :حركة مستقبل وطن تدعم
جهود احلكومة ومجلس األمة في
التوعية واحلذر من احلسابات الوهمية
استنكر رئيس حركة مستقبل وطن سالم العجمي
تفشي ظاهرة احلسابات الوهمية املسيئة بشكل
ّ
الفت في الكويت وانتشارها بشكل كبير في الفترة
األخيرة ،معرباً عن أسفه ملا تبثّه تلك احلسابات عبر
منصات التواصل االجتماعي من إشاعات وفبركة
لألخبار تضرب ال��وح��دة الوطنية وتطعن في ذمم
وأع��راض شخصيات معتبرة في املجتمع الكويتي،
مشيرا ً إل��ى أن ه��ذه املشكلة يجب التصدي لها على
املستوى الوطني إعالميا ً وتوعويا ً واجتماعيا ً وثقافيا ً،
ويجب على اجلهات املعنية اتخاذ ما يلزم من إجراءات
وتدابير فورية لتوعية املواطنني بخطر تلك احلسابات
وتشكيل حائط صد مجتمعي قوي مينعها من حتقيق
أهدافها الدنيئة ،خاصة وأنه ال ميكن إصدار تشريع
أو قانون أو املالحقة القانونية بهذا اخلصوص حيث
أن التصدي القانوني غير ممكن إلمكانية إدارة تلك

احلسابات من خارج الكويت.
وأضاف العجمي بأنه ال ميكن املطالبة بقانون أو
تشريع ملعاقبة أصحاب تلك احلسابات وم��ن يقف
وراءه��م لسبب آخر وهو اخلشية من استغالل مثل
هذه القوانني للحد من احلريات وتكميم األفواه واحلد
من حرية التعبير أو الكبت السياسي ألصحاب الرأي
الذين تنسجم آرائهم وطرحهم مع مستقبل الكويت
وتقدمها وازده��اره��ا .وبني العجمي بأن احلسابات
الوهمية وصلت إلى حد الظاهرة املريبة ومتادت في
نشر إشاعات طالت أعلىاملناصبمن وزراء وأعضاء
مجلس أمة وشخصيات معتبرة في املجتمع الكويتي
والطعن في ذممهم ،باإلضافة إلى التركيز على البعد
الطائفي ب��غ��رض نشر التفرقة ومت��زي��ق النسيج
الوطني ،الفتاً إلى أن هذه الظاهرة غريبة على أهل
الكويت ولم يعتادوا عليها.

