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الخدمة لعدد من الضباط

دار اآلثار تستضيف البروفيسور كاتون 
ليحاضر عن األداء الشعري العربي

ضم���ن املوس���م الثقافي لدار اآلثار االس���امية 
يلقي البروفيسور ستيفن كاتون محاضرة باللغة 
االجنليزية حتت عنوان »التاريخ واألداء الشعري 
الكويتي والسعودي واليمني في القرن ال� 20« االثنني 

املقبل مبركز امليدان الثقافي.
وتدور احملاضرة حول التفرد الشعري العربي 
والرصيد الغني الش���فاهي والتمثيلي في الكويت 
والسعودية واليمن في القرن ال� 20 وكيف تعرض 

لانحسار بوقتنا هذا وأسباب ذلك.
كما يتناول البروفيسور ستيفن كاتون األحداث 
التاريخية التي صيغت في نتاجات هذا الشعر الذي 
يعتبر سجا تاريخيا ويتساءل عن دور هذا اللون من 

الشعر اآلن وهل اقتصر على الوظيفة التاريخية.
يذكر ان البروفيسور ستيفن كاتون يتولى ادارة 
مركز دراس���ات الشرق االوس���ط بجامعة هارفارد 
األميركية وعميد كلية اليمن لدراسات الشرق األوسط 
وقد حاز جائزة مؤسسة الكويت وجامعة هارفارد 
باملشاركة مع نادر اردالن على بحثهما حول »احلضرية 

العربية اجلديدة في اخلليج«.
وللبروفيس���ور كاتون مؤلفات عدة فضا عن 
البحوث واملقاالت التي منها مقدمة العدد اخلاص 
لدوري���ة »هارف���ارد ميدل ايس���ت اند اس���اميك 
ريفيو« والتي خصصت ملتابعة وضع املس���لمني 

في الغرب.

أقام قائد الشؤون العسكرية 
الركن  العقيد  الوطني  باحلرس 
وليد زيد بتقليد انواط اخلدمة 
لعدد من ضباط الهيئة العسكرية، 
والتي تفضل مبنحها لهم صاحب 
السمو األمير القائد االعلى للقوات 
املس���لحة الشيخ صباح األحمد 
تقديرا جلهودهم وخدماتهم في 

مجاالت الدفاع الوطني.
وهنأ قائد الشؤون العسكرية 
احملتفى بهم وطالبهم مبواصلة 
البذل والعطاء حفاظا على امن 
الكويت العزيزة ورفعة شعبها 
في ظل القيادة الرشيدة لصاحب 
السمو االمير وسمو ولي عهده 

االمني.

لقطة جماعية

العقيد الركن وليد زيد مينح أحد الضباط نوط اخلدمة

الشيخة شيخة العبداهلل وم.خالد العسعوسي يكرمان أحد املشاركني في أسبوع اإلنترنت

درع تقديرية للشيخة شيخة العبداهلل

جانب من احلضور املكرمني

خالل تكريم المشاركين والمساهمين في نجاح أسبوع اإلنترنت

العسعوسي: ندعو لالهتمام بتوصيات أسبوع اإلنترنت 
الخليجي الثاني وخصوصًا التجارة اإللكترونية

دعوة جميع املؤسسات حلذوها 
حذو موقع الفريق الكويتي للسكر 
في اس����تخدام املقاييس العاملية 
ملواقع ش����بكة االنترن����ت لذوي 
االحتياج����ات اخلاصة، ضرورة 
توفير االجهزة احلديثة لتسهيل 
استخدام ذوي االحتياجات اخلاصة 
لتقنيات االنترنت واحلاسب اآللي، 
الى وضع اس����تراتيجية  اضافة 
واضحة للتج����ارة االلكترونية، 
والعم����ل وفق املعايي����ر العاملية 
للتجارة االلكترونية، مع تطوير 
البنية التحتي����ة الفنية للتجارة 
االلكترونية ورفع مستوى االمن 
املعلوماتي لها، الى جانب ضرورة 
مشاركة الدول اخلليجية االخرى 
بأنش����طة االس����بوع اخلليج����ي 

لانترنت.
وبدوره����ا، طالب����ت الرئيس 
الفخري لنادي املعاقني الشيخة 
العب����داهلل احلكوم����ة  ش����يخة 
ومؤسسات املجتمع املدني مبزيد 
من الدعم لفئة ذوي االحتياجات 
اخلاصة، مؤكدة ان ذوي االحتياجات 
اخلاصة ليس����وا معاقني، مثمنة 
دور رابطة الس����كر على جهودها 
املميزة، متوجهة بالشكر لهم على 
املوقع االلكتروني الذي اهتم بذوي 

االحتياجات اخلاصة.

االستخدام اآلمن لشبكة االنترنت 
واملعام����ات االلكترونية جلميع 
فئ����ات املجتمع، تدري����س طلبة 
املدارس كيفية انش����اء مشروع 
الكتروني على شبكة االنترنت، 
املواطن  مواصلة مشروع تأهيل 
الكويتي الكترونيا، حث احلكومة 
ومجلس االمة على تشريع القوانني 
اخلاصة بالتجارة االلكترونية في 
الكويت، سن القوانني الكفيلة بإلزام 
املؤسسات العامة واخلاصة والتي 
تقدم خدماتها من خال االنترنت 
باستخدام املقاييس العاملية لذوي 

االحتياجات اخلاصة.

الازمة لتنظيمها وتطوير البنية 
التحتية السليمة واآلمنة، باالضافة 
التقنيات احلديثة  الى تس����خير 
للمواطنني في سبيل استخدامها 
لتسهيل وتخفيف وتذليل العقوبات 

اليومية.
من جهته، أوجز عضو رابطة 
الكويت لانترنت م.بسام الشمري 
اهم التوصيات والنتائج اخلاصة 
بأسبوع االنترنت اخلليجي الثاني 
والذي اقيم ف����ي كل من الكويت 
ومملك����ة البحرين الش����قيقة في 
ديسمبر املاضي، مبا يلي: ضرورة 
التركيز على رف����ع الوعي حول 

واملس����اهمني في جناح اس����بوع 
االنترنت اخلليجي الثاني بحضور 
الرئي����س الفخري لنادي املعاقني 
الشيخة شيخة العبداهلل والرئيس 
الفخري ملجموعة همتنا لديرتنا 
الشيخة انتصار احملمد وعدد من 
اجلهات املانحة والداعمة ألنشطة 

االسبوع اخلليجي الثاني.
ودعا العسعوس����ي أصحاب 
القرار من القائمني على املعلوماتية 
في الكويت لاهتمام بالتوصيات 
والنتائج التي خرج بها هذا االسبوع 
وعلى رأس����ها ما يخص التجارة 
االلكترونية وعمل التش����ريعات 

أسامة دياب
أكد رئي����س مجلس اجلمعية 
الكويتية لتقنية املعلومات م.خالد 
العسعوسي ان جناح اي نشاط 
ه����و نتاج جه����ود منظمة وعمل 
دؤوب من قبل تعاون العديد من 
اجلهات واالفراد، مش����يرا الى ان 
جناح اسبوع االنترنت اخلليجي 
الثاني، والذي لقى صدى اعاميا 
واجتماعيا كبيرا، كان ثمرة جهود 
مجموعة ساهمت بوقتها وجهدها 
للوصول الى هذه النتائج الطيبة 
واملهمة، مثمنا املساهمات املادية 
التجاري،  إلدارة مجمع مارين����ا 
ش����ركة الديار املتحدة، مجموعة 
انظمة الكمبيوتر املتكاملة العاملية 
ITS، شركة الكون للكمبيوتر، كما 
أثنى على جهود جامعة الكويت، 
العلي  جائزة سمو الشيخ سالم 
الش����يخ  للمعلوماتي����ة، جائزة 
علي اجلابر لتقني����ة املعلومات، 
الكويتي للس����كر، فريق  الفريق 
التطوعي، وكل  همتنا لديرتن����ا 
التج����ارة والصناعة،  من وزارة 
جمعية البحري����ن لانترنت في 
مملكة البحرين الشقيقة ومنظمة 

االيكان الدولية.
جاء ذل����ك في مجم����ل كلمته 
التي ألقاها اثناء تكرمي املشاركني 

الرشيد: دعم المعاقين سّهل الحصول 
على جائزة الشارقة للعمل التطوعي

ان الفريق اخلاص مستمر في 
عطاءاته وعمله التطوعي في 

خدمة هذه الفئات اخلاصة.
وف���ي اخلت���ام مت توزيع 
املكرمة  اجلائزة على اجلهات 
وتق���دمي ش���هادات تقديرية 
للجه���ود املبذول���ة في خدمة 

املعاقني.

الى االوسمة الكثيرة التي تعلق 
الكويت صاحبة  على ص���در 
االيادي البيضاء في كل بقاع 

األرض.
واكد ان مهما عملنا وجهدنا 
نظل مقصرين جتاه هذا الوطن 
الذي ل���م يبخل يوما بالعطاء 
والتشجيع البنائه. واشار الى 

األمير وسمو ولي عهده األمني 
وسمو رئيس مجلس الوزراء 
والش���عب الكويتي، حيث ان 
دعمهم املس���تمر لهذه الفئات 
اخلاصة واملتطوعني العاملني 
معها ادى الى بلوغ هذا املركز 
املهم على مستوى دول مجلس 
التعاون، انه وسام جديد يضاف 

بشرى شعبان
اق���ام الفري���ق اخلاص في 
جمعية اولياء امور املعاقني حفل 
عشاء مبناسبة فوزه بجائزة 

الشارقة للعمل التطوعي.
حضر احلفل الوزير السابق 
فيصل احلجي والنائب السابق 
احم���د الري وس���فير مملكة 
البحرين الشيخ خليفة بن حمد 
آل خليفة واالعامي يوس���ف 
اجلاسم ومختار منطقة اليرموك 
باالضافة الى اجلهات التي تدعم 

قضايا املعاقني.
بداية الق���ى رئيس النادي 
جاسم الرشيد كلمة رحب فيها 
باحلض���ور واعلن ان الفريق 
قرر توزي���ع اجلائزة النقدية 
على بعض جمعيات النفع العام 
واالشخاص الذين خدموا فئات 

املعاقني.
واك���د ان تك���رمي ه���ؤالء 
االشخاص ليس بشيء قياسا 
خلدماتهم الكثيرة لهذه الفئة 

العزيزة على قلوب اجلميع.
الرش���يد ع���ن  وكش���ف 
الفري���ق يه���دي اجلائزة  ان 
املعنوية الى صاحب الس���مو 

)محمد ماهر(فيصل احلجي متوسطا املكرمني بحضور رحاب بورسلي وجاسم الرشيد

الهاجري: مجلس إدارة الخدمات النفطية 
يتحمل مسؤولية تردي األوضاع

طالب رئيس نقابة العاملني بشركة اخلدمات 
النفطي���ة خالد الهاجري وزي���ر النفط ووزير 
اإلعام الشيخ أحمد العبداهلل ورئيس مجلس 
إدارة شركة اخلدمات النفطية بتفسير ما ذكره 
نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون االقتصادية 
ووزير اإلس���كان والتنمية الشيخ أحمد الفهد 
بشأن شركة اخلدمات النفطية، وحتسره على 

»تفليش الشركة« التي أنشئت في عهده.
وقال الهاجري في تصريح صحافي ان وزير 
النفط الش���يخ احمد العب���داهلل لم يكن له اي 
موقف جتاه الشركة التي تعتبر عصب العمل 
في القطاع النفطي ورؤيته حول إنهاء الشركة 
او استمراريتها ومصير مئات العمال من أبناء 
الكوي���ت املخلصني الذين يعملون بالش���ركة 

وينتش���رون في مختلف املواقع النفطية ويؤدون أعماال شاقة 
ويضطلعون مبهام جسيمة.

وأكد الهاجري ان مجلس إدارة الشركة يتحمل كل املسؤولية عن 

الوضع الذي وصلت إليه الشركة بعد املمارسات 
اخلاطئة في اإلدارة والتعدي السافر على حقوق 
املوظفني وهضم جميع حقوقهم وهو ما حذرنا 

منه مرارا وتكرارا.
وأضاف »سبق ان نبهنا الى خطورة األوضاع 
في الشركة وحالة التردي اإلداري الذي وصلت 
اليه في ظ���ل مجل���س االدارة احلالي وهو ما 
لم يعد الس���كوت مجديا معه والبد من تغيير 
السياسة املتبعة في الشركة اذا كانوا ال يريدون 
تفليشها، اما اذا أرادوا تفليشها فقد وصل احلال 

الى التفليش«.
وش���دد الهاجري في ختام تصريحاته على 
ان نقاب���ة العاملني بش���ركة اخلدمات النفطية 
تعول عل���ى حكمة وزير النفط ووزير اإلعام 
الش���يخ أحمد العبداهلل في اتخاذ ما يراه مناسبا بشأن الشركة 
التي تعتبر ركيزة أساس���ية من ركائز القطاع النفطي شريان 

احلياة في الباد.

خالد الهاجري


