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باحث كويتي يتناول فن الصوت في »شعراء الصوت واألغنية القديمة«

تناول الباحث ف���ي التراث الكويتي خالد 
محمد في كتابه »ش���عراء الصوت واألغنية 
القدمية« في طبعته الثالثة فن الصوت الذي 
يعتبر نوعا من الغناء الشعبي الراقي عرفه 
العرب منذ العصر العباسي ويختلف عن فن 

الصوت الذي يؤدى في الوقت احلاضر.
ويأتي ف���ن الصوت في املرتبة األولى في 

قائمة الفنون الش���عبية، السيما في منطقة 
الى  العربية وينقس���م  اخلليج واجلزي���رة 
»الصوت العربي« ويسمى سداسيا، ويتكون 
إيقاع ه���ذا الفن من 12 وحدة زمنية صغيرة 
مبيزان 6/4، واآلخر يسمى ب� »الصوت الشامي« 
ويسمى رباعيا أو مروبعا، ألن إيقاعه يتكون 

من ثماني وحدات صغيرة مبيزان 4/4.

األمير متعب بن عبداهلل مستقبال الشيخ حمد جابر العلي

درع تذكارية هدية لألمير متعب بن عبداهلل

حمد جابر العلي نقل تهاني القيادة السياسية
لألمير متعب بتعيينه نائب رئيس الحرس الوطني السعودي

الرياض � كونا: استقبل نائب 
رئيس احلرس الوطني السعودي 
للشؤون التنفيذية األمير متعب بن 
عبداهلل بن عبدالعزيز أمس سفيرنا 
لدى اململكة العربية الس����عودية 
العلي والوفد  الشيخ حمد جابر 

املرافق له.
وقال س����فيرنا ل����دى اململكة 
العربية الس����عودية الشيخ حمد 
جاب����ر العلي عقب اللقاء انه نقل 
لألمير متعب تهاني صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح االحمد وسمو 
ولي العهد الش����يخ نواف االحمد 
وس����مو رئيس احلرس الوطني 
الشيخ سالم العلي ونائب رئيس 
احلرس الوطني الش����يخ مشعل 
االحمد وس����مو رئي����س مجلس 
الوزراء الش����يخ ناص����ر احملمد، 
وذلك مبناسبة تعيينه في منصبه 

اجلديد.
واض����اف ان األمي����ر متع����ب 
نال هذه الثق����ة امللكية من خادم 
امللك عبداهلل  احلرمني الشريفني 
بن عبدالعزيز ملا يتمتع به سموه 
من قدرات عس����كرية وسياسية 
وإدارية ومهني����ة متميزة أهلته 
لهذه الثقة الغالية. وثمن الشيخ 
حمد جاب����ر العلي عاليا التعاون 
الدائم والكبير بني جهازي احلرس 

الكويتي والس����عودي،  الوطني 
مشيدا باخلدمات الطبية الفائقة 
التي يقدمها مستش����فى احلرس 
الوطني السعودي للمرضى من 

أبناء الكويت.
وذكر الشيخ حمد جابر العلي 
انه قدم لألمير متعب اعضاء املكتب 
العسكري اجلديد لدى سفارتنا في 
الرياض وهم امللحق العس����كري 
املقدم عبيد حمد العجمي، ومساعد 
امللحق العس����كري املقدم مبارك 

مسلم الراجحي.
وأشار الى انه مت خالل اللقاء 
تبادل األحادي����ث الودية وبحث 
املوضوعات ذات االهتمام املشترك 
العالقات  وسبل تعزيز وتطوير 

الثنائية بني البلدين الشقيقني.
وفى ختام اللقاء تبادل الشيخ 
حمد جابر العلي مع االمير متعب 
ب����ن عب����داهلل ال����دروع والهدايا 

التذكارية بهذه املناسبة.
ورافق الشيخ حمد جابر العلي 

خالل زيارت����ه لألمير متعب بن 
عبداهلل كل من املستشار صالح 
الصقعب����ي واملستش����ار ذي����اب 
الرش����يدي، عالوة عل����ى امللحق 
العسكري املقدم عبيد حمد العجمي 
ومساعد امللحق العسكري املقدم 
مبارك مسلم الراجحي. كما حضر 
اللقاء من اجلانب السعودي نائب 
الوطني املساعد  رئيس احلرس 
الشيخ عبداحملسن بن عبدالعزيز 

التويجري.

قدم أعضاء المكتب العسكري الجديد لدى سفارتنا في الرياض

المؤتمر السنوي الثالث للمنتدى الخليجي 
للتجارة اإللكترونية ينطلق 24 نوفمبر المقبل

تأجيل مؤتمر األسرة والعولمة إلى 15 ديسمبر
اشادت رئيسة اللجنة التحضيرية باالنابة 
ملؤمتر »االس���رة والعوملة � فرص وحتديات« 
ش���يخة العدواني الذي ستستضيفه الكويت 
باعضاء اللجن���ة ملا يقدمونه من جهود كبيرة 
وما مت تنفيذه من اجنازات والتي سيكون لها 
اكبر االثر في حتقيق الهدف املرجو من اقامة هذا 
املؤمتر وللخروج بأفضل النتائج والتوصيات 
املفيدة للمجتمع اخلليجي جاء ذلك خالل االجتماع 
العاشر للجنة وفي بداية االجتماع مت التصديق 
على محضر االجتماع السابق ومناقشة ما مت 

اجنازه من اعمال للجان الفرعية.

كما استعرض املجتمعون اسماء املشاركني في 
جلسات املؤمتر من دول اخلليج العربية باالضافة 
الى الكويت وطالبت رئيسة اللجنة بضرورة 
مخاطبة املش���اركني ملوافاة اللجنة مبلخصات 
ألوراق العمل اخلاصة باحملاور التي سيشاركون 
به���ا، وتقرر تأجيل موع���د انعقاد املؤمتر الى 
االسبوع الثاني من ديسمبر ليكون موعد انطالق 
انشطة املؤمتر من 15 الى 17 ديسمبر وذلك بهدف 
التحضير املتكامل للمؤمتر واجناح أنش���طته 
وحتى ال يتعارض مع اي مناس���بات ال حتقق 

الهدف املرجو من اقامته في هذا التوقيت.

اعلن رئيس اللجنة املنظمة 
الثالث  الس���نوي  للمؤمت���ر 
للمنت���دى اخلليجي للتجارة 
االلكترونية د.حس���ني املهدي 
ان املؤمتر سيقام خالل يومي 
24 و25 نوفمب���ر املقبل وانه 
ستش���ارك في���ه نخب���ة من 
الشخصيات الرائدة في مجال 
التجارة واملعامالت االلكترونية 
كمتحدثني رئيس���يني، حيث 
سيشارك كل من رئيس غرفة 
البحرين  جت���ارة وصناع���ة 
د.عص���ام فخ���رو والرئيس 
التنفي���ذي لهيئ���ة احلكومة 
القائد  االلكتروني���ة محم���د 
باالضافة الى نائب مدير عام 
اجلهاز املركزي لتكنولوجيا 
املعلومات بالكويت عبداللطيف 

السريع.
وينعق���د املؤمت���ر ه���ذا 
العام حتت ش���عار »البوابات 
االلكترونية، نظرة مستقبلية« 
حيث يهدف الى توفير قنوات 
ب���ني احلكوم���ات  تواص���ل 
االلكترونية واصحاب االعمال 

والتجار لتوصيل خدماتهم الى 
مريديها بكل يس���ر وسهولة 
وذل���ك م���ن خالل جم���ع كل 
االطراف املشاركة والفاعلة في 
مجال التعامالت االلكترونية، 
وس���يتم ذلك من خالل طرح 
اوراق عمل وجت���ارب فعلية 
مبش���اركة عدد من املختصني 
والباحثني واملسؤولني واملهتمني 

بهذا املجال.
املنتدى  وذكر د.املهدي ان 

اخلليجي للتجارة االلكترونية 
يقي���م عدة مؤمت���رات تعنى 
بالتجارة االلكترونية واالقتصاد 
املعرفي على مدى العام وذلك 
في عدة دول خليجية، وينظم 
املؤمتر شركة اخلليج لالقتصاد 
البحرين  املعرف���ي مبملك���ة 
وشركة »ينوف« لالستشارات 
والتدريب بالكويت، وملزيد من 
املعلومات ميكن زيارة موقع 

.www.gef.bh املنتدى

عبداللطيف السريع يتوسط د.حسني املهدي ونزار املضف


