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سأل عن اختفاء لوحات للصحابة من الشوارع

الشمري: يجب محاسبة كل من يعبث 
بقيم الوطن ووحدته وتالحمه

نعيش مرحلة جديدة م�ن التآزر والتكاتف بي�ن أبناء الوطن
الناشط السياسي  استنكر 
خليل الشمري اختفاء اللوحات 
التي حتمل أس����ماء الصحابة 
وأئمة اإلس����ام ومنها شارع 
عمر بن اخلط����اب في املرقاب 
وشارع شيخ اإلسام ابن تيمية 
الفحيحي����ل حيث أزيلت  في 
اللوحات التي حتمل أسماءهم 
في الشوارع متسائا هل تعلم 
احلكومة مبا يحدث وهل هذا 
مقدمة ملخط����ط للوزير صفر 
إلزالة أسماء الصحابة وأئمة 

اإلسام.
وأكد الشمري أن هناك الكثير 

من األسماء التي حتمل أسماء الصحابة رضوان 
اهلل عليهم وأئمة اإلسام رحمهم اهلل، وهم أعام 
وقدوة لنا، ونرى أن إطاق أس����ماء هؤالء على 
بعض الشوارع في مختلف مناطق الكويت هو 
نوع من تعريف األجيال املتتابعة بفضلهم، فهل 
اختفاء لوحات الشوارع التي حتمل هذه األسماء 
هو بداية انخراط عناصر احلكومة في التأزمي 
الطائفي ومقدمة ملخطط يراد منه جتاهل أسماء 
هؤالء وتغييبهم من الذاكرة اإلسامية، وهو يثير 

الكثير من عامات االستفهام.
وطالب الش����مري أجهزة الدول����ة التنفيذية 
بضرورة بذل اجله����د ملعرفة حقيقة ما يحدث، 
وإعادة األمور إلى نصابها، حتى يتم القضاء على 
أي عامات استفهام قد تثار حول هذا املوضوع، 
خاصة وأنه ال يوجد رد مقنع حول أسباب اختفاء 

تلك اللوحات التي حتمل أسماء 
بعينها، أو ع����دم إعادتها إلى 
أماكنها مرة أخرى، مؤكدا أنه 
على األجهزة التنفيذية حتمل 
مسؤولياتها بهذا الصدد، محما 
أعضاء مجلس األمة مسؤولية 
ما يحدث من خلل في احلكومة 
وعليهم أن يتحركوا حملاسبة 
املتس����ببني في اختف����اء تلك 

اللوحات.
وأشار الشمري إلى انه من 
األفضل مواجهة هذا املوقف منذ 
بدايته قبل أن يستفحل ويصبح 
سببا في تأثر الوحدة الوطنية 
والتأزمي بني السلطتني خاصة ونحن نعيش هذه 
األيام بداية مرحلة جديدة من التكاتف والتآزر 
والتاحم بني جميع أبناء الوطن، ومس����تغربا 
من هذا التوقيت الذي يبدو وكأنه هناك حرص 
من بعض األطراف عل����ى تأجيج الطائفية، من 
خ����ال القيام بتنفيذ أجندة خاصة على مراحل 
حتى يتم واد أي محاوالت لاستقرار وترسيخ 
الوحدة الوطنية، مشيرا إلى أن احلل يكمن في 
الضرب بيد القانون وبق����وة على أيدي هؤالء 

العابثني بقيم الوطن.
واختتم الشمري تصريحه بالتأكيد على أن 
سرعة حترك األجهزة التنفيذية بهذا الشأن هو 
احلل احلاسم والس����ريع ملواجهة هذه املشكلة 
قبل أن تتحول إلى ظاهرة يصعب الس����يطرة 

عليها مستقبا.

خليل الشمري

ألقت محاضرة في دار اآلثار اإلسالمية

كوشوريتز: العالقات الثقافية الصفوية - الجورجية تاريخية
اجلانبني أوضح���ت احملاضرة 
انه منذ هذه الفت���رة بدأ يظهر 
على املستوى الثقافي كثير من 
التقارب، فعلى سبيل املثال كانت 
احللي املرصعة بالياقوت والزمرد 
والتي كانت تنتشر في جورجيا 
في تلك الفترة تش���به كثيرا ما 
كان شائعا في باط نادر شاه، 
واستمرت العاقات الوثيقة حتى 

بعد استقال جورجيا الفعلي.
وف���ي اجل���زء األخي���ر من 
محاضرة د.ايرين���ا ركزت في 
املباني والقطع  ش���رحها على 
الفنية التي تعكس تقاليد قرون 
طويلة من العاقات بني البلدين، 
وتناولتها ف���ي التتابع الزمني 
التالي: 1 � القطع الفنية الصفوية 
والقاجاري���ة ف���ي جورجي���ا، 
ومعظمها مودع باملتحف الوطني 
في جورجيا واملؤسسات الثقافية 
األخ���رى وهي من���اذج من فن 
التصوير باس���تخدام احلامل 
واملنمنمات والقطع التي استخدم 
فيها طاء الاكيه، مع مناقشة 
أيضا ارتباط العمائر اجلورجية 
مبدرسة اصفهان في التصوير. 
2 � القط���ع الفني���ة اجلورجية 
التي حتمل اجتاها ش���رقيا مع 
احملافظ���ة عل���ى هويتها وهي 
منمنمات ولوحات حائطية ثم 
لوحات نفذت باستخدام احلامل. 
3 � قصور وبيوت روسية حتمل 
الطابع الشرقي بنيت في روسيا 

بني عامي 1870 � 1890.

األمير اركل حاكم مملكة جورجيا 
الشرقية، وكان له مكانة عالية 
في باط الش���اه، وكانت ذروة 
هذه العاقات هي الس���ماح من 
جانب الش���اه لوالد األمير اركل 
بأن يعتلي عرش جورجيا طبقا 
للتقاليد املس���يحية اجلورجية 
القدمي���ة، وكان ذلك يعد إجنازا 
الشرقية  كبيرا ململكة جورجيا 
بعد مرور 300 عام على احلكم 

اإلسامي في املنطقة.
وعن ب���دء تبادل التأثير بني 

ما أطلق عليه القوى الثالثة، )التي 
تألفت من أهل جورجيا والشركس 
وأهل أرمينيا( التي كانت تقيم 
التوازن بني الفرس وأرستقراطية 

التركمان القدماء.
الق���وى  وتابع���ت: كان���ت 
السياس���ية مدخا ال���ى تبادل 
العاق���ات الثقافية بني البلدين 
التي ظل���ت قائمة لوقت طويل، 
فق���د كان أه���ل جورجيا حلفاء 
مخلصني لنادر ش���اه افشار في 
حملته على الهند، فقد شارك معه 

كتب في هذا املوضوع أس���اتذة 
مشهورون كانت لهم آراء متباينة 
في هذا الص���دد، ويرتبط األمر 
بصعود جن���م اجلورجيني في 
الباط الصفوي، الذي بدأ بشاه 
طهماس���ب حني جلب الى الباد 
آالف اجلورجيني الذين كان لهم 
دور كبير في اجليش وفي اإلدارة، 
ما س���بب تغيرات في املجتمع 
الصفوي، وواصل من خلف الشاه 
طهماس���ب نفس النهج، خاصة 
الشاه عباس األول، عندما تكون 

ضمن املوس���م الثقافي لدار 
اآلثار اإلس���امية ألقت د.إيرينا 
كوشوريتز محاضرة باإلجنليزية 
حتت عنوان »العاقات الثقافية 
الصفوية، القاجارية، اجلورجية« 
مبركز امليدان الثقافي مقر منطقة 
حولي التعليمية قدم احملاضرة 
وأدار حوله���ا النق���اش رئيس 
اللجنة التأسيسية ألصدقاء الدار 

بدر احمد البعيجان.
واستهلت احملاضرة حديثها 
مستعينة بالعرض الكمبيوتري 
ش���ارحة اجلانب التاريخي من 
املوضوع قائلة: من املوضوعات 
الت���ي لم تنل حظ���ا من البحث 
والدراس���ة الوافي���ة م���ن الفن 
العاقة بني  اإلسامي، مس���ألة 
فن التصوير الزيتي الفارس���ي 
في املرحلة املتأخرة ومدرس���ة 
التصوي���ر في جورجي���ا وقد 

الشيخة حصة الصباح والسفير املصري في مقدمة احلضور

د. ايرينا كوشوريتز

التسجيل يستمر حتى نهاية أبريل المقبل

الشمالن: انطالق الدورة الثانية 
لجائزة الكويت اإللكترونية اليوم

المشوطي: نسعى إلى دمج ذوي 
االحتياجات الخاصة في المجتمع

االحتواء االلكتروني.
واوضح ان انواع املش����اريع 
االلكترونية التي ميكن االشتراك 
بها كثيرة منها املواقع االلكترونية 
واالنظمة على ش����بكة االنترنت 
واملواقع االلكترونية واالنظمة 
اخلاصة على الشبكات الداخلية 
)انترانت( وبرمجيات على اقراص 
مدمج����ة والوس����ائط املتعددة 
والوس����ائل االعامية مثل )دي.
املدمج )سي. في.دي( والقرص 

دي( والڤيديو.
واضاف الشمان ان املشاريع 
تضم ايضا برمجيات منفذة على 
االجهزة التي تعمل بلمس الشاشة 
التفاعلي  التلفزيون  وبرمجيات 
النقالة  الهوات����ف  وبرمجي����ات 
واالجهزة املساعدة الرقمية والعاب 
الڤيدي����و واي العاب الكترونية 
على مختلف االنظمة واالجهزة 
مبا فيه����ا االجهزة املس����تحدثة 

واجلديدة كليا.
الكويتية  وذكر ان املشاريع 
الفائزة في الدورة االولى من جائزة 
الكويت االلكترونية سجلت باسم 
الكويت في املنافس����ات الدولية 
للجائزة العاملية للمعلوماتية لعام 
2009 ورفعت اسمها عاليا في هذا 

احملفل التكنولوجي العاملي.

العام ملؤسس����ة  املدير  اعلن 
الكويت للتق����دم العلمي د.علي 
الشمان ان الدورة الثانية جلائزة 
الكوي����ت االلكترونية التي تقام 
س����نويا تنطلق الي����وم برعاية 
الس����مو األمير الشيخ  صاحب 

صباح االحمد.
وقال الشمان لوكالة االنباء 
الكويتية امس ان رعاية صاحب 
الس����مو االمي����ر للجائ����زة منذ 
تأسيس����ها تؤكد اميان س����موه 
بأهمية مواكبة تطورات العصر 
وحتفيز الش����باب الكويتي على 
استخدام وس����ائل التكنولوجيا 
احلديثة مبا يعود بالنفع عليهم 

وعلى بلدهم.
واوضح ان اجلائزة تهدف الى 
التش����جيع على انتاج احملتوى 
االلكتروني احملل����ي الذي يبنى 
على اسس علمية مبا يعزز مكانة 
الكويت بعالم التكنولوجيا على 

الساحتني احمللية والدولية.
واضاف ان هذه اجلائزة تعد 
امتدادا كويتيا للجائزة العاملية 
للمعلوماتية وهي جائزة احملتوى 
االلكتروني لامم املتحدة )غايد( 
وذلك من خال ابراز املش����اريع 

االلكترونية الكويتية فيها.
واش����ار ال����ى ان التس����جيل 
في منافس����ات جائ����زة الكويت 
االلكترونية يبدأ اليوم ويستمر 
حتى نهاي����ة ابريل املقبل مبينا 
انه بامكان اي كويتي االشتراك 
فيها من خال تعبئة االستمارة 
الرسمي  االلكترونية في املوقع 

للجائزة.
وذكر الشمان ان املجاالت 
الت���ي تش���ملها اجلائ���زة هي 
احلكومة االلكترونية والترفيه 
االلكتروني والصحة االلكترونية 
والتجارة االلكترونية والتراث 
االلكتروني والتعليم االلكتروني 
والعلوم االلكترونية اضافة الى 

أكد رئيس مجموعة »همتنا لديرتنا« التطوعية ابراهيم املشوطي 
أن املجموعة تسعى من خال تنظيمها نشاط لعبة البلياردو لذوي 

االحتياجات اخلاصة الى دمجهم في املجتمع.
وقال املشوطي على هامش النشاط الذي أقيم الليلة قبل املاضية 
ان اقامة هذه االنشطة الرياضية تعد األولى من نوعها في الكويت 

لذوي االحتياجات اخلاصة والتي يشارك فيها 15 العبا منهم.
وأضاف ان حضور الرئيس الفخري للمجموعة الشيخة انتصار 
احملمد والداعم لها الشيخة ش���يخة العبداهلل مفخرة ودعم لهذه 
األنشطة االجتماعية، داعيا اجلميع من جمعيات نفع عام ومتبرعني 
الى دعم مثل هذه االنشطة »التي تصب في خدمة مجتمعنا وأبنائنا 

من ذوي االعاقة«.
وأوضح أن املجموعة تسعى الى تخفيف العبء على املؤسسات 
احلكومي���ة التي تخدم ذوي االحتياج���ات اخلاصة ودور الرعاية 

وتهدف الى دمج هذه الفئة مع املجتمع.
واش���ار الى سعي املجموعة الى ابراز قدرات وطاقات ومهارات 
»ابنائنا ذوي االحتياجات اخلاصة وتنميتها« مؤكدا ضرورة زرع 
روح التحدي والعطاء بني هذه الفئة ورس���م البس���مة واألمل في 

نفوسهم.
وذك���ر ان االجنازات التي قامت بها املجموعة طيلة هذه الفترة 
متعددة ومتنوعة منها عمل أنشطة ترويحية لنزالء دور الرعاية 
داخل وخ���ارج القطاع اضافة الى رحات أس���بوعية الى املقاهي 

الشعبية واملرافق التابعة للمشروعات السياحية.

د.علي الشمالن


