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أعلن مدير إدارة خدمة املواطن والعالقات 
العامة )بالتكليف( بديوان اخلدمة املدنية 
راتب العريفان ان 3834 مواطنا ومواطنة 
سجلوا بنظام التوظيف اآللي املتبع من قبل 
الديوان، وذلك منذ فتح باب التسجيل في 
5 اجلاري حتى 18 منه، وهم على النحو 

التالي: ذكور 1636 / إناث 2198.
وأوضح العريفان ان نظام التسجيل 
مفتوح على مدار الساعة حتى منتصف ليل 
اجلمعـــة 19 اجلاري، وذلك بهدف إتاحة 
الفرصة جلميـــــــع الراغبـــني في العمل 
بالتسجيل سواء من خالل الهاتف 133 او 
من خالل استخدام الشبكة العاملية لنقل 

.www.csc.net.kw املعلومات )اإلنترنت( على العنوان
وأكــــد مديــــر إدارة خدمة املواطــــن والعالقات العامة 
)بالتكليف( على ضرورة التزام اإلخوة واألخوات باملواعيد 
التــــي مت حتديدها لهم من خالل نظام التســــجيل اآللي، 
وذلك خالل الفترة الصباحية اثناء الدوام الرســــمي من 

الســــاعة الثامنة صباحا حتى الواحدة 
ظهرا في مبنى الديــــوان اجلديد الكائن 
في الشويخ اإلدارية )ب( ـ شارع املطار 
والتوجه الى صالة املراجعني الستكمال 

بيانات التسجيل.
 موضحا انه من الضروري اصطحاب 
املســــتندات الالزمة ملن يحدد لهم موعد 
وهي على النحــــو التالي: أصل البطاقة 
املدنيــــة وصــــورة عنها، أصــــل املؤهل 
الدراســــي وصورة عنها، وبني انه على 
االخوة واالخوات الذين مت حتديد موعد 
لهم ملراجعة الديوان الستكمال اجراءات 
التسجيل ضرورة االتصال بالنظام اآللي 

للتوظيف، هاتف رقم 133 للتأكد من موعد املراجعة.
كما أشار العريفان الى انه على املراجعني الذين لديهم 
كتب من املجلس األعلى لشؤون املعاقني ومكتب الشهيد 
واللجنة الوطنية لشؤون األسرى مراجعة إدارة االختيار 

في الديوان لتسهيل اجراءات تسجيلهم.

محمد راتب
ادارة تعاونية  صرح عضـــو مجلـــس 
مشرف وعضو جلنة االستثمار والتطوير 
سليمان حمادة بأن اجنازات جلنة االستثمار 
والتطوير خالل عام 2009 تعددت من حيث 
تنفيذ املنشآت اخلدماتية التي كانت موضع 
التنفيذ وقد جسدت جلنة االستثمار والتطوير 
املفهوم الذي شكلت من أجله عبر تنفيذها 
العديد من األنشطة واخلدمات واستحداث 
عدد من الفـــروع التي تخدم أهالي املنطقة 
بوجه خاص واملناطق املجاورة بشكل عام 
والتي قوبلت بإشادة املساهمني وثناء العديد 
من مرتادي اجلمعية من املناطق املجاورة 
التطوير  الذين يترقبون استكمال مسيرة 

في جمعية مشرف التعاونية.
وقال: عمل مجلس االدارة على التنســـيق مع العديد من 
اجلهات العليا وعلى رأسها وزارات الدولة حلل جميع املشاكل 
والعوائق التي تواجه املشاريع التي تخدم املنطقة وتوصلنا 

الى حلول كثيرة ومت اجناز بعضها كاألفرع احلديثة.
وأضاف: هذا الى جانب وضع اخلطط االســـتراتيجية مع 
مراعاة االحتياجات الفعلية للمنطقة واملساهمني في جمعية 
مشرف واألفرع احلديثة لتكون متعة وراحة ألبناء املنطقة 

وتوفر كل املستلزمات حتت سقف واحد.
وأوضح حمادة ان هناك تعاونا كبيرا مع 
وزارة الشؤون االجتماعية والعمل وبلدية 
الكويت على تســـهيل اجراءات مشـــاريع 
اجلمعية وذلك ضمن اختصاصات وصالحيات 
كل منهم وكانت زيارات مجلس االدارة لتلك 
اجلهات مثمرة ونتائجها مباشرة في االسراع 
بحـــل العديد من قضايـــا اجلمعية العالقة 
التي تواجهها  وتذليل جميع الصعوبـــات 

في مشاريعها.
وأكد حمادة ان مجلس االدارة يســـعى 
بشكل متواصل لتقدمي أرقى مستوى خدمات 
للمساهمني ومت التخطيط للعديد من املشاريع 
التي حتقق الطموحات املستقبلية للمنطقة 
وأبنائهـــا كالبدء بإجراءات التنفيذ لبنـــاء حضانة لألطفال 
وصالة أفراح تخدم املســـاهمني وأفـــرع حديثة في ضاحية 
مبارك العبداهلل في قطعة 1 وقطعة 2 وقد شارف هذا املشروع 
على التشطيبات األخيرة من التأثيث واالفتتاح خالل األيام 
املقبلة لالرتقاء باخلدمة وغيرها العديد من املشاريع اجلديدة 
ووضعها موضع التنفيذ والتي ســـنعلن عنها قريبا في ظل 
تشجيع ومساندة ودعم املساهمني وأبناء املنطقة لكي تكلل 

بالنجاح وملزيد من االجنازات.

لقطة جماعية للخريجني الفريق املشارك في التمرين البحري

شهادة من شركة كارتشر األملانية

تنسيق بني خفر السواحل الكويتي وحرس احلدود السعودي

ماضي اخلميس

عبدالعزيز البابطني

راتب العريفان

سليمان حمادة

الدفاع الكيماوي وطرق التطهير  في »الحرس«

احتفل احلرس الوطني بتخريج دورة »تشغيل 
محطة التطهير الشامل للدفاع الكيماوي« بالتعاون 

مع شركة كارتشر االملانية.
وقالت مديرية التوجيه املعنوي باحلرس الوطني 
في بيان صحافي امس ان مدير عمليات وتدريب 
مديرية االسناد القتالي املقدم ركن فالح ناصر كّرم 
خريجي الدورة وأشاد بالبرنامج التدريبي الذي 
تضمن ركائز اساسية عديدة في أساسيات الدفاع 
الكيماوي وطرق التطهير الفردي واجلماعي بجانب 

تطهير املعدات واالراضي.

وأكـــد املقدم ناصر اهمية الـــدورة ودورها في 
اعداد عناصر فنية متخصصة وقادرة على التعامل 
مع املعدات والتكنولوجيا احلديثة في هذا املجال 
وصوال الى اعلـــى درجات اجلاهزية والكفاءة في 

تنفيذ املهام.
وأوضـــح املقـــدم ناصر ان ذلـــك يأتي نتيجة 
توجيهات قيادة احلرس الوطني ممثلة في رئيس 
احلرس الوطني سمو الشيخ سالم العلي ونائب 
رئيس احلرس الوطني الشيخ مشعل االحمد ووكيل 

احلرس الوطني اللواء ناصر الدعي.

احتفل بتخريج دورة تشغيل محطة التطهير الشامل

الدورة المقبلة للملتقى اإلعالمي تبحث المستوطنات وتهويد المقدسات

يقام على مسرح مكتبة البابطين المركزية 22 و23 الجاري

12 شاعرًا في مهرجان ربيع الشعر الثالث

عمانـ  أ.ش.أ: أكد األمني العام للملتقى اإلعالمي العربي 
ماضي اخلميس أن الدورة املقبلة للملتقى والتي ستعقد 
في الكويــــت 25 ابريل املقبل ستشــــكل نقلة نوعية في 
مســــيرة امللتقى اإلعالمي العربــــي خاصة عقب األحداث 

األخيرة التي متر بها القضية الفلسطينية.
وقال اخلميس - في تصريحات لصحيفة »الدستور« 
األردنية - إن القضية الفلسطينية متثل أهمية إعالمية 
كبيرة بالنسبة للعرب خاصة بعد إجراءات وممارسات 
التهويد لألماكن الفلســــطينية وإقامة املستوطنات، إلى 
جانب التوقيت احلرج الذي ســــيعقد فيه امللتقى في ظل 
الظروف الراهنة. ووصف األهمية اإلستراتيجية لوسائل 
اإلعالم في املرحلة الراهنة بأنها أصبحت متثل العصب 
الرئيسي حلياتنا اليومية، وأن اإلعالم أصبح الصناعة 
األكثر تأثيرا على بقية الصناعات، وعلى مجمل مفردات 
حياتنا املعاصرة، وقال إن اإلعالم اكتسب أهميته من خالل 

تشــــعبه وتداخله مع جميع مستلزمات احلياة األخرى، 
وصار األكثر تأثيرا في شؤون حياتنا.

وشــــدد اخلميس على أن العرب البــــد أن تكون لهم 
أدواتهم اإلعالمية السليمة واجلادة والتي تخدم قضاياهم 
األساسية واملصيرية، داعيا إلى ضرورة أن يكون جلامعة 
الدول العربية دور رئيسي في دعم مسيرة اإلعالم العربي، 

وتوصيل رسالة العرب اإلعالمية للعالم أجمع.
وأشار إلى أن فكرة عقد امللتقى اإلعالمي العربي كل عام 
في بلد عربي مختلف يحمل القائمني عليه أعباء إضافية 
من حيث التنظيم والتنسيق مع اجلهات املعنية في كل 
بلد. وعن امللتقى اإلعالمي املقبل الذي سيعقد في الكويت 
25 أبريل برعاية سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد، 
أعرب اخلميس عن أمله في أن يكون امللتقي متخصصا بعمق 
في بحث القضايا الرئيسية ومنها القضية الفلسطينية 

التي تشغل اإلعالميني العرب وتؤرقهم.

الرومي: محمود األيوبي 
أثرى الساحة الشعرية

 
قالت الكاتبة والناقدة د.نورية الرومي 
ان الشاعر الكويتي محمود شوقي األيوبي 
اســــتطاع أن يثري الســــاحة الشعرية 
الكويتية بشــــعره الذي امتاز بجودته 
ووفرته على الرغــــم من عدم اخذ حقه 
اعالميا. واضافت الرومي خالل محاضرة 
بعنوان »ظواهر فنية في شعر محمود 
شوقي األيوبي« التي اقامتها رابطة االدباء 
ان الشاعر شــــوقي ولد في الكويت عام 
1900 وهو مــــن اصل كردي وكان يلقب 
في صغره بعبداهلل الكردي قبل وصوله 

للكويت.
وأوضحت ان الشاعر اضاف الى اسمه 
»شوقي« إلعجابه بالشاعر أحمد شوقي 
مضيفة انه بدأ دراســــته في كتاب املال 
التحق باملدرسة  عبداهلل األنصاري ثم 

املباركية.
واشارت الى انه كان كثير التنقل طلبا 
منه للعلم، حيث سافر الى البصرة ثم 
الى بغداد حيــــث درس في دار املعلمني 
العالية وبعد انتهاء الدراسة هناك عمل 
مدرسا في احدى القرى بالعراق وتوجه 
بعد ذلك الى سورية ولبنان وفلسطني 
ومصر وعاد الى الكويت ليعمل مدرسا 

باملدرسة املباركية.
وافادت بأن الشــــاعر هاجر بعد ذلك 
الى اندونيسيا للدعوة والتعليم بتكليف 
من امللك عبدالعزيز وأقام هناك 20 سنة 
وعــــاد الى الكويت عام 1950 وتوفي في 

مارس 1966.
وقالت انــــه ميتاز بشــــعره الوفير 
ونشــــر بعضه في جريدتي »أم القرى« 
و»االصالح« ولــــه العديد من الدواوين 
املطبوعة منها »املوازين« الذي طبع في 
دار املعارف مبصر عــــام 1953 من قبل 
البعثة الكويتية بالقاهرة ويشتمل على 

140 قصيدة.

أعلنت مؤسسة جائزة عبدالعزيز سعود 
البابطني لالبداع الشعري ومكتبة البابطني 
املركزية للشعر العربي عن اسماء الشعراء 
املشاركني في مهرجان ربيع الشعر الثالث 
واملزمع اقامته على مسرح املكتبة 22 و23 
اجلاري، الساعة السادسة مساء، مصحوبا 
مبعـــرض عن الكتاب في قطـــر وعن أدباء 

املهجر.

ويحيي املهرجان شعراء من داخل الكويت 
وخارجها، ويشارك في أمسية اليوم االول 
من الكويت عبداحملسن الطبطبائي وحسني 
العندليب، ومن العراق عمر عناز، ومن مصر 
أحمد سويلم وحنان عبدالقادر، ومن سورية 
علي سويدان. وستكون هناك قراءات شعرية 
من قصائد الشاعر فهد العسكر يلقيها د.محمد 

مصطفى أبوشوارب.

ويشـــارك في اليوم الثاني من الكويت 
عبدالعزيز سعود البابطني ومحمد املغربي 
ودالل البارود، ومن لبنان هدى ميقاتي ومن 
السعودية جاسم الصحيح، ومن مصر اسالم 

هجرس.
وستكون ايضا في اليوم الثاني قراءات 
شـــعرية من قصائد الشاعر عبداهلل سنان 

يلقيها الشاعر رجا القحطاني.

»خليج السالم 2« تمرين بحري مشترك مع حرس الحدود السعودي

اجرى خفر الســـواحل الكويتي مترينا بحريا مشتركا مع حرس 
احلدود الســـعودي حتت شعار »خليج الســـالم 2« تنفيذا لقرارات 

وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون اخلليجي.
وقالت وزارة الداخلية في بيان صحافي امس ان القطع البحرية 
التي شاركت في التمرين من زوارق الدورية والطراريد االعتراضية 
رفعت من واقعية التمرين وعكست روح االستعداد والكفاءة العالية 

لدى الطرفني.
واضافت ان التمرين شهد تفاهما على اعلى مستوى في التعامل 
مـــع كل املعطيات والفرضيات الطارئة والتي تعامل معها اجلانبان 
بحرفية عالية ما يؤكد حتقيق الهدف الذي اقيم التمرين من اجله.

وفي نهاية التمرين قام رئيس قســـم العمليات البحرية النقيب 
بحـــري مبارك علي الصباح بتقدمي ايجاز نهائي شـــمل التوقيتات 

والتوصيات املستقبلية لهذا التمرين.
وقام مساعد مدير عام االدارة العامة خلفر السواحل العميد عبداهلل 
بن ناجي باهداء درع تذكارية باملناسبة الى قائد قطاع حرس احلدود 

باخلفجي العميد فالح بن مساعد السبيعي.

»الداخلية«: القطع البحرية رفعت من واقعية التمرين وعكست الكفاءة العالية

العريفان: 3834 راغبًا في العمل سجلوا 
بنظام التوظيف حتى ظهر أمس

لجنة االستثمار والتطوير تنفذ صالة األفراح 
وأفرع حديثة لمنطقة مشرف

حمادة: العمل على إقامة منشآت خدماتية جديدة للمنطقة ومشاريع مستقبلية موضع التنفيذ


