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 دعوة كويتية إلى تبني إنشاء المكتبة المعلوماتية اإللكترونية للطفل المسلم

 دعا نائب رئيس املكتب التنفيذي للمجلس احلكومي الدولي لبرنامج املعلومات 
للجميع «اي اف ايه بي» التابع لليونيســـكو د.خالد الرزني الدول اإلسالمية الى 

تبني مشروع إنشاء املكتبة املعلوماتية االلكترونية للطفل املسلم.
  وقال الرزني لـ «كونا» عقب مشـــاركته ومتثيله الكويت في احللقة الدراسية 
التي نظمتها املنظمة اإلســـالمية للتربية والعلوم والثقافة (اسيسكو) مبكتبها 
اإلقليمي في الشـــارقة ان «مبادرة الكويت اخلاصة مبشروعها اإلعالمي التنموي 

لقيت قبوال من قبل احلضور الذين أكدوا ضرورة تبني هذا املشروع».

  وأضـــاف ان الكويت قدمـــت أثناء احللقة وعنوانها «دور مؤسســـات القطاع 
اخلاص فـــي تقليص الفجوة الرقمية وبناء مجتمـــع املعلومات واملعرفة» فكرة 
مشروع بشأن وضع قواعد خطة عمل تنموية مرتكزة على آلية منهجية تتوافق 
مع اإلمكانيات املتوافرة. وأوضح ان الورقة تضمنت دعوة منظمة «االسيســـكو» 
الى انشـــاء جلنة فرعية تضم متخصصني في علوم تقنية املعلومات واالتصال 
والثقافة والتربية واإلعالم واالقتصاد مهمتها وضع رؤية لتأسيس نواة املجتمع 

املعلوماتي للمنظمة وذلك لسد الفجوة املعرفية والرقمية.  

 «المشروعات السياحية» تستقبل زوارها في العيد

 «البابطين» تصدر عددًا جديدًا من «المكتبة» الثقافية
 صدر العــــدد الرابع من مجلــــة «املكتبة» 
الثقافية التابعة ملكتبة البابطني املركزية للشعر 
العربي متضمنا موضوعات تعنى بالشــــأن 
الثقافي بشكل عام وبأخبار املكتبة وأنشطتها 
خصوصا. وتضمن العدد تأبينا لألديب الراحل 
أحمد السقاف، معتبرا وفاته «رحيال ملؤسسة 
كاملــــة» مضيفة ان حياتــــه حفلت باجنازات 

ثقافية وإدارية وديبلوماسية زاخرة.
  وأبنت املجلة في عددها اجلديد أيضا األديب 

والسياسي السعودي الراحل د.غازي القصيبي 
واصفة إياه بأنه «صديق الكويت وحامل وسامها 
وطائر احلكمة الذي حلق بني األدب والسياسة 
بنجاح». وفي افتتاحيتها اّبن رئيس مجلس 
ادارة املكتبة الشاعر عبدالعزيز سعود البابطني 
الراحلني السقاف والقصيبي، قائال: «تستطيع 
املجتمعات أن تعوض خسارتها التي متنى بها 
في شتى املجاالت االقتصادية والتكنولوجية 
والعمرانية لكنها أبدا ال تستطيع أن تعوض 

خســــارتها مببدعيها ومفكريهــــا وأدبائها ان 
فقدتهم».

  مــــن جانبها، قدمت املديــــر العام للمكتبة 
سعاد العتيقي عرضا مكثفا في «كلمة العدد» 
عن محتويات املجلة من تعريفات بأندر الكتب 
على مستوى العالم التي تضمها مكتبة البابطني 
وعن إصدار «نوادر النوادر من الكتب» فضال 
عن مجموعة من أحدث املعلومات التي تدخل 

في نطاق اهتمامات املكتبيني واملعلوماتيني. 

الســــياحية مشاري  للشــــؤون 
السنعوســــي ان أبــــراج الكويت 
تستقبل زوارها من الصباح حتى 
املساء، حيث الضيافة الكويتية في 
مطاعم أبراج الكويت املميزة مع 
أشهى املأكوالت الشرقية والغربية 
لبوفيهات الغداء والعشــــاء التي 
أعدها الطهاة بأســــعار مناسبة، 
وسيتم تقدمي وجبة خفيفة شاملة 
تذكرة الدخول للكرة الكاشــــفة، 
وأشــــار السنعوسي الى ان قسم 
الطلبات اخلارجية يستقبل يوميا 
العديد من االتصاالت اخلارجية 
حلجز الطلبات اخلارجية وسيتم 
توفيــــر جميع الطلبات حســــب 
احتياجات اجلمهور وان قســــم 
الطلبات اخلارجية يشــــهد إقباال 
كبيرا ومازال اإلقبال مستمرا، كما 
استعد منتزه اخليران ببرنامج 
وأنشطة لزوار املنتزه طوال أيام 

العيد.
  هذا، وتتوجــــه االدارة العليا 
بشركة املشــــروعات السياحية 
بأسمى آيات التهاني والتبريكات 
الى جميع املواطنــــني واملقيمني 
مبناســــبة عيد األضحى املبارك، 
أعاده اهللا علــــى اجلميع باخلير 

واليمن والبركات. 

الشــــميس ان من ضمن البرامج 
واألنشطة التي وضعت لالحتفال 
الشــــركة  العيد مبرافق  مبظاهر 
املختلفة، سيكون هناك مهرجان 
فنــــي وترفيهي شــــامل بحديقة 
النافورة أول وثاني وثالث ورابع 
أيام عيــــد األضحى املبارك حيث 
يحيي املهرجان العديد من الفرق 
البرامج مصطفى  بقيادة مقــــدم 
النجار ويتضمن املهرجان البرامج 
الفنية واالستعراضية املتنوعة منها 
فرقة بارني االستعراضية وفرقة 
سفنج بوب مع الفقرات اخلاصة 
بأغاني األطفال وفرقة فانتســــي 
االســــتعراضية والشــــخصيات 
العجيبة وفرق توتي وسلفستر 
وفرقة توينز باللغة اإلجنليزية 
واجلني وكاسبر احلبوب وفرقة 
فانتســــي االســــتعراضية وبابي 
وبلوتو وعرض الساحر العجيب 
ومسرحية توي ستوري وسكوبي 
دو وشيكو، وسيكون هناك توزيع 
جوائز وهدايا على اجلمهور الكرمي 
من خالل مسابقات أعدت خصيصا 
املناسبة وســــتبدأ أنشطة  لهذه 
املهرجان اعتبارا من الســــاعة ٦ 

مساء.
  وقال نائــــب العضو املنتدب 

اخلضراء، حيث أعدت تلك املرافق 
العديد من البرامج واألنشطة التي 
يشارك فيها مجموعة من الفنانني 
والفرق الفنية والشعبية وكذلك 
الكارتونية احملببة  الشخصيات 

لألطفال.
ادارة    من جهتــــه قال مديــــر 
العمليــــات واألنشــــطة باملدينة 
النصف: تنطلق  أنور  الترفيهية 
برامج وأنشطة املدينة الترفيهية 
طوال أيام عيد األضحى املبارك حتت 
رعاية شرك زين وتستقبل املدينة 
زوارها من الساعة ١١ صباحا حتى 
١١ مساء اعتبارا من يوم الثالثاء 
١٦ نوفمبر اجلاري حتى اخلميس 
١٨ من الشهر نفسه واعتبار يوم 
األحد ١٤ نوفمبر العطلة األسبوعية 
للمدينــــة واالثنــــني ١٥ نوفمبر 
املصادف يــــوم الوقوف بعرفات 
سيكون عطلة باملدينة الترفيهية، 
واضاف النصف انه سيكون هناك 
برنامج فني وترويحي، حيث الفرق 
الشعبية والفنية مبصاحبة نخبة 
من املطربني املميزين باالضافة الى 
عروض السيرك الروسي املمتعة 

للكبار والصغار.
أكد مدير    ومن ناحية أخرى، 
ادارة احلدائق وصالة التزلج جاسم 

 أكد مدير ادارة العالقات العامة 
واالتصاالت في زين الكويت وليد 
اخلشتي ان رعاية زين الحتفاالت 
عيد األضحــــى مبرافق شــــركة 
املشروعات السياحية تبرز مدى 
حرص الشــــركة على مشاركتها 
الفرحــــة مع اجلميع، واوضح ان 
شركة زين جتدد كل فترة التزامها 
جتاه عمالئها، ورعايتها ألنشطة 
شــــركة املشــــروعات السياحية 
فــــي العيد تأتي في هــــذا االطار، 
مبينا ان الشــــركة طاملا اعتبرت 
نفسها شريكا رئيسيا لألنشطة 
االجتماعيــــة املتنوعة فهي تأخذ 
من هذه األنشطة فرصة للتواصل 

مع اجلمهور.
  هذا، وتستقبل شركة املشروعات 
السياحية زوارها من الصباح حتى 
املســــاء طوال أيام عيد األضحى 
املبــــارك، وقد اســــتعدت مرافق 
الشركة الحتفاالت العيد ببرامج 
وأنشطة متعددة ومتنوعة برعاية 
شركة زين ومن هذه املرافق صالة 
التزلج ونادي الشــــعب البحري 
ونادي رأس األرض وشاطئ املسيلة 
وشاطئ العقيلة وحديقة النافورة 
الســــياحية ومجمع  واحلديقــــة 
الســــباحة واجلزيرة  أحــــواض 

 برعاية «زين الكويت»

 وليد اخلشتي مشاري السنعوسي أنور النصف جاسم الشميس

 الوفد خالل زيارته املعسكر

 جانب من الزيارة

 المسيطير: التدريب والتطوير لرفع الكفاءة 
والتنسيق بين المؤسسات العسكرية

 قام وفد من كلية األمن الوطني من منتســـبي 
دورة التخطيط االستراتيجي لكبار القادة بوزارة 
الداخلية بزيارة الى معسكر كاظمة باحلرس الوطني، 
حيث كان في استقبالهم آمر امليادين بالوكالة املقدم 
الركن سالم ابراهيم املسيطير وآمر ميدان التدريب 
التشـــبيهي مبديرية امليادين فـــي قيادة التعليم 

العسكري املقدم الركن مناحي محمد دهيم.
  واطلع الوفد الزائر على وسائل التدريب احلديثة 
في ميدان التدريب التشـــبيهي مبعسكر كاظمة، 
وقام املقدم ركن مناحي دهيم بإعطاء إيجاز كامل 
عن كل أقسام امليادين التشبيهية، مشيرا الى ان 
اآلليات وخطط التدريب في ميدان تدريب الرماية 
وما يتصل بها من منشآت تدريبية تواكب أفضل 
النظم املعمول بها في املؤسسات العسكرية املتقدمة 
وتساهم بشكل مباشر في حتقيق االهداف املرجوة 

من خطط التدريب.
  كما قام النقيب راشـــد دليـــم نومان ركن أول 
لعبة احلرب واألزمات بالتكليف بإعطاء ايجاز عن 

االنظمة العاملة في ميدان احلرب واألزمات.
  من جانبه، رحب املقدم الركن ســـالم ابراهيم 
املسيطير بالوفد الزائر وسلط الضوء على التقنية 
احلديثـــة التي وصلت اليها منظومة التســـليح 
باحلرس الوطنـــي، وتناول أهم احملاور اخلاصة 
بالتدريب والتطوير للنهوض باملســـتوى ورفع 
وتنمية اخلبرات والكفاءات باالضافة الى نواحي 
التنسيق والتعاون املشترك القائم بني املؤسسات 

العسكرية.
  وفي ختام الزيارة أشاد الوفد مبا شاهدوه من 
قفزات كبيرة في منظومة التسليح ومنشآت التدريب 

باحلرس الوطني ومت تبادل الدروع التذكارية. 

 وفد من «األمن الوطني» زار معسكر كاظمة

 عايدة السالم: نهاية يناير المقبل
  آخر موعد لتسلم المشاريع المعلوماتية

 تشكيل مجلس إدارة «العاملين بالمواصالت»
  برئاسة العازمي والظفيري سكرتير  عام  

 انطالق مشاريع اليوبيل البرونزي

 الشيخة عايدة سالم العلي

 سعد العازمي

 أعلــــن رئيس مجلس ادارة نقابة العاملني بوزارة املواصالت ســــعد 
العازمي عن اعادة تشكيل هيئة مكتب مجلس ادارة النقابة لتصبح على 
النحو التالي: ســــعد عيد سعيد العازمي ـ رئيس مجلس االدارة، جابر 
راشــــد وسمي شــــنيترـ  نائب رئيس مجلس االدارة، عوض عبدالكرمي 
الظفيري ـ الســــكرتير العام، عبدالرحمن عبدالعزيز احلسينان ـ أمني 
الصندوق، اسماعيل ســــليمان دشتي ـ السكرتير العام املساعد، محمد 
علي حســــن اسماعيل ـ ســــكرتير العالقات اخلارجية، عيد خالد سعد 

العازمي ـ سكرتير العالقات الداخلية.
  وتقدم سعد العازمي بالشكر والتقدير لرئيس النقابة السابق محمد 
املشــــوط على جهوده الطيبة في خدمة اعضاء اجلمعية العمومية في 
النقابة، وقال: نعاهده بأننا سنواصل املسيرة ونسعى لتحقيق جميع 
املطالب التي تهم العاملني في الوزارة. وأكد ان مجلس ادارة النقابة يطمح 
الى حتقيق املزيد من االجنازات على جميع املســــتويات في املســــتقبل 

وسيرى ذلك على ارض الواقع فعال وليس قوال. 

 اعلنت ادارة جائزة ســـمو 
الشيخ سالم العلي  للمعلوماتية 
عن انطالق انشطتها في يوبيلها 
البرونزي حتت رعاية صاحب 
الســـمو األمير  الشيخ صباح 

األحمد.
  وقالت رئيس مجلس االمناء 
باجلائزة الشيخة عايدة سالم 
العلي في تصريح صحافي امس 
ان انطالق اجلائزة على مستوى 
الكويـــت والوطن العربي يعد 
الهادفة  «استمرارا لنشاطاتها 
الى االرتقاء باملقدرات الفردية 
واملؤسسية في مجال تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت من خالل 
جوائز مادية ومعنوية الفضل 
املشاريع املعلوماتية في عشرة 

مجاالت مختلفة».

الشـــيخة عايدة    واضافت 
ان ادارة اجلائزة حددت نهاية 
شهر يناير املقبل كحد اقصى 
لتسلم املشاريع عبر آلية محددة 
لتسجيل املشـــاريع من خالل 

النموذج االلكتروني على موقعها 
على شبكة االنترنت مضيفة انه 
ستبدأ بعد ذلك عملية التقييم 
«وفق احـــدث املعايير الفنية 

املعتمدة عامليا».
ادارة اجلائزة    وذكـــرت ان 
ســـتختار افضـــل مشـــروع 
معلوماتي في الكويت لعشرة 
مجاالت هي «االفراد واملجتمع 
املدنـــي والقطـــاع اخلـــاص 
واحلكومة والتعليم والصحة 
والثقافـــة واملعرفـــة واالعالم 

واالتصاالت».
  واشـــارت الـــى ان املواقع 
الفائزة سترشح  واملشـــاريع 
للتصفيـــات النهائيـــة علـــى 
مســـتوى الوطـــن العربي في 

نفس املجاالت. 


