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محمد هالل الخالدي
أعلنت السكرتيرة العامة ملنظمة 
الطاقة املتجددة غدير الصقعبي ان 
املنظمة التنموية للطاقة املتجددة 
REDO اختارت سفيرا لها في دولة 
قطر، وذلك لتفعيل دور املنظمة في 
منطقة الشرق األوسط، وتعيني 
م.محمد إبراهي����م املهندي رئيس 
هيئ����ة األم����ن البيئ����ي القطرية، 
اننا قمنا بتصنيف أول  وأكملت: 
الش����ركات احمللية وهي الشركة 
الوطنية للطاقة، ومنحها شهادة 
اجلودة العاملية واملعتمدة من قبل 
امليثاق العاملي التابع لهيئة األمم 

املتحدة لتأهيلها في مطابقة الش����روط واملواصفات 
الدولية.

ولقد أطلقت املنظمة منذ عدة شهور أول مسابقة 

للجمعيات االستهالكية التعاونية 
حت����ت ش����عار »جمعيتي حتمي 
بيئتي« حتت رعاية مركز سلطان، 
وس����يتم اإلعالن ع����ن اجلمعيات 
الفائ����زة باملراك����ز الثالثة األولى 
بحضور مجالس إداراتها لتكرميهم. 
انه سيعقد  وأوضحت الصقعبي 
لهذه املناس����بات الث����الث مؤمتر 
صحافي تتم من خالله تس����مية 
الس����فير في قطر ومنح ش����هادة 
اجلودة الى الشركة الوطنية للطاقة 
وهي أول ش����ركة كويتية حتصل 
على هذه الشهادة الدولية في مجال 

الطاقة املتجددة.
يذكر أن املؤمتر الصحافي سيعقد غدا في مقر مركز 
سلطان )مطعم غريل جينز( � شارع اخلليج العربي � 

بجانب نادي اليخوت في متام الساعة 6 مساء.

غدير الصقعبي

الصقعبي: الشركة الوطنية للطاقة أول شركة 
تحصل على األيزو في مجال الطاقة المتجددة

مبنى جديد إلدارة عمل العاصمة 

المزروعي هنأ وفد الكويت لحصوله 
على المركزين الثاني والثالث في بطولة الدامة

محمد السليطي جائزة املركزين 
الثان����ي والثالث له����ذه البطولة، 
متمنيا ضرورة أن تس����تمر مثل 
هذه اللق����اءات ملا له����ا من تأثير 
على اس����تمرار العالقات االخوية 
بني دول مجلس التعاون وزيادة 

التعارف.

الشكر موصول للقائمني على تنظيم 
البطولة في دولة قطر الش����قيقة 
وحسن التنظيم وكرم الضيافة، كما 
قام بإهداء محمد السليطي رئيس 
مجلس الدامة القطري درعا تذكارية 
تقديرا من الكويت حلسن التنظيم 
وحفاوة االستقبال، كما تسلم من 

أش����اد رئيس مجل����س إدارة 
املقاهي الشعبية والرعيل االول 
عبدالرحمن املزروعي مبا حققه وفد 
الكويت وحصوله على املركزين 
الثاني والثالث والذي شارك في 
التي نظمتها دولة  الدامة  بطولة 
قطر الشقيقة مبناسبة احتفاالت 
الش����قيقة بأعيادها  دولة قط����ر 

الوطنية.
وأكد املزروعي اهمية مثل هذه 
اللقاءات بني اهل اخلليج لزيادة 
أواصر الترابط والتعارف ومشاركة 
الكويت في هذه االنش����طة تعبر 
ع����ن روح االخوة والتضامن بني 
أبناء اخلليج العربي ومش����اركة 

أهل اخلليج أفراحهم.
هذا وكان رئيس وفد الكويت 
الى دولة قطر الش����قيقة هارون 
الى  الرويح قدم الشكر والتقدير 
املزروعي على اهتمامه الشخصي 
وحرصه على ضرورة املشاركة في 
هذا النشاط ومشاركة قطر الشقيقة 
أفراحها بالعي����د الوطني، كما أن 

بشرى شعبان
بعد طول انتظار مرت على مراجعي ادارة عمل 
العاصمة ورحلة املعاناة باملصاعد واألدوار بدأ العمل 
التجريبي وملدة يومني وملراجعي الفترة املسائية 
في مبنى ادارة عمل العاصمة اجلديد وذلك بعدما 
أنهت االدارة عملية النقل وتركيب شبكة الهواتف 
واحلاس���وب، على ان يبدأ العمل بداية االسبوع 
املقبل ف���ي املبنى اجلديد جلميع أقس���ام االدارة، 
هذا ما أكده ل� »األنباء« مصدر مسؤول في وزارة 
الشؤون، معتبرا ان بداية جديدة للعمل سيالحظها 

املراجعون سواء بسهولة التنقل بني املكاتب الجناز 
املعامالت او لعدم احلاجة الصعود باملصاعد حيث 
نّفذ املبنى اجلديد بشكل أفقي وليس عموديا الى 
جانب توفير مواقف للسيارات تقلل من االزدحام 
الذي كان يعاني منه مراجعو ادارة عمل العاصمة 

لسنوات طويلة.
وأكد املصدر انه���ا اخلطوة األولى على طريق 
تغيير املباني الدارات العمل، كاشفا عن ان اخلطوة 
الثانية ستكون إلنهاء معاناة مراجعي ادارة عمل 

الفروانية.

محمد السليطي وهارون الرويح يتبادالن الدروع

أكدت خالل مؤتمر صحافي أن الجائزة تتطور عامًا بعد عام

هيئة الشباب والرياضة احتفلت بالفائزين في المسابقة الشبابية للشعر

فريحة األحمد: جائزة األم المثالية لفتت أنظار 
المجتمع ومؤسساته إلى أهمية العناية باألسرة

الحسون: مكتبة البابطين مفخرة للثقافة في الكويت

البطاقات البريدية توثق حقبة مهمة من تاريخ الكويت

وان يكون قد مضى على زواجها  
عاما، باالضافة الى ارفاق السيرة 
الذاتية املقدمة للمسابقة مبجموعة 
من املعايير التي تضمنتها استمارة 

املسابقة.
من جانبها، قالت عضو اللجنة 
العليا للمس����ابقة فيحاء السعيد 
ان معايير مس����ابقة االم املثالية 
لالس����رة املتميزة يتمحور حول 
عدة اوجه منها املعيار الشخصي 
والثقافي والذي يركز على قدرات 
االم وثقتها بنفسها وقدرتها على 
تس����خير مهاراتها ف����ي مواجهة 
التحديات وحتم����ل اعباء احلياة 
ومتابعة االبناء في تقدمهم الدراسي 
الى جانب املعيار االجتماعي ايضا 
من العش����رة الطيب����ة واالقتداء 
باالسوة احلسنة ومدى املساهمة 

في املجاالت االجتماعية.

واالجتماعية القيمة والفعالة لبناء 
مجتمع متطور محافظ على عاداته 

وتقاليده.
من جانبه، اشار رئيس اللجنة 
االعالمي����ة عصام النج����ادي الى 
التغطي����ة االعالمية للمس����ابقة، 
حيث س����يتم انتاج فيلم يتحدث 
عن مسيرة املسابقة طوال سنوات 
عملها، فضال عن الفالشات االعالمية 
املرافقة. واكد استاذ علم االجتماع 
د.عامر الصالح على انه س����يتم 
التركيز عل����ى معاجلة العالقات 
الس����لبية للمحافظة على صفاء 
االس����رة ومثاليته����ا واالحتفاظ 

بالهوية الكويتية.
وع����ن ش����روط االش����تراك 
باملسابقة، حتدث محمد اخلشمان 
فقال انه يشترط على املتسابقة 
اال يقل عمرها عن اخلمسني عاما 

للعمل عل����ى ارتقاء ومواجهة كل 
ما يتعلق باالسرة للنهوض بها، 
مش����يرة الى ان شريحة االمهات 
واالبناء هي التي تستهدف اجلمعية 
لتعزيز وترسيخ املفاهيم الوطنية 

دفع الى تطويرها عاما بعد عام 
حتى تخطت احلدود اجلغرافية 
الى العاملية بفضل اهلل والسواعد 
والك���وادر الوطنية التي تعمل 
على م���دار العام تطوعا خلدمة 
الكويت. ثم حتدث مستش���ار 
ورئيس التحكيم صالح النهام عن 
اهداف املسابقة واهمها االرتقاء 
باالسرة نحو املثالية وترسيخ 
معنى التواصل االس���ري ونبذ 
العنف االسري، الى جانب احترام 
س���لطة االبوين وغرز املفاهيم 
االخالقية االصيلة مع تفعيل دور 
املؤسسات التنموية والتربوية 
في الدولة، مشددا على ضرورة 

ترسيخ مبدأ احلوار.
بدورها، حتدثت رئيسة اللجنة 
الثقافية سعاد العريفان عن البرامج 
الثقافية التي تقام على مدار السنة 

رندى مرعي
أكدت رئيسة جمعية االسرة 
املثالية لالسرة املتميزة الشيخة 
فريحة االحمد ان جائزة االم املثالية 
واالس����رة املتميزة استطاعت ان 
تلفت انظار املجتمع ومؤسساته 
واملس����ؤولني لض����رورة العناية 
باالسرة ومكوناتها وغرس القيم 
االصيلة واملفاهيم الصحيحة حول 
مفهوم الوالء واالنتماء واملواطنة 
الصاحلة والس����لوكيات احلسنة 
وتفعي����ل العديد من مؤسس����ات 

املجتمع للقيام بواجبها.
وخالل مؤمتر صحافي عقد 
في مكتبها مساء اول من امس، 
تابعت الشيخة فريحة االحمد ان 
اجلائزة اصبحت دولية وعاملية 
وذلك قياسا لردود افعال الدول 
اخلليجية واالوروبية، االمر الذي 

توثق البطاقات البريدية في الكويت حقبات مهمة من 
تاريخ البالد واحلياة السياسية واالجتماعية والعمرانية 
واالقتصادية والثقافية كما توثق أحداثا تاريخية وألوانا 

كثيرة من فنون التراث.
وقال الباحث في التراث الكويتي علي غلوم رئيس 
ل�»كونا« ان هذه البطاقات تعد نوعا من الوثائق البريدية 

التي تشمل الرسائل واملغلفات البريدية والطوابع.
وأوض���ح رئيس انها تصور أيضا جزءا »من تراثنا 
احلض���اري من خالل ما حتمله م���ن نصوص مكتوبة 
عليها تتحدث عن مختلف مناحي حياة الكويتيني قبل 
ظه���ور النفط وما طرأ بعد ذلك من تغييرات في مالمح 

احلياة واملجتمع ككل«.
واض���اف ان هناك صعوبة ف���ي احلصول على تلك 
البطاق���ات وخصوصا القدمية منها نظ���را الى ندرتها 
موضحا ان بعضها مستخدم ويظهر تاريخ استخدامها 
من خالل اخلتم البريدي وعادة ما يكون اس���تخدامها 
متزامنا م���ع تاريخ إصدارها أو تاريخ الحق إلصدارها 

وبعضها غير مستخدم.
وذكر ان عملية نقل وجمع وتوثيق التراث مسألة غاية 
في األهمية الس���يما ان كانت الوثائق تتمتع بالشرعية 
التاريخية في وقت يعتبر التوثيق باستخدام الصورة 
هو األقدر على تسجيل معالم املاضي بتفصيالته وأبعاده 

كافة وما طرأ عليه من تغيير.
وعن الصور التي حتملها هذه البطاقات البريدية قال 

رئيس انها عبارة عن صور فوتوغرافية توثق اهم معالم 
الكويت من مناذج للمباني وأنواعها وأشكالها املتفردة 
اجلميلة بطابعها اخلاص فضال عن صور لألسواق القدمية 
وساحات وشوارع ومساجد وقصور ومتاحف وأسواق 
ودوائر حكومية وأسوار وبوابات وغيرها في تسجيل 
لنشاط املجتمع ورصد ملظاهر احلياة والتغيرات التي 

طرأت على مالمح احلياة في الكويت فيما.
وارجع ندرة هذه البطاقات الى قلة عدد الصادر منها 
في ذلك الوقت ليس كما هو متبع عادة في دول أخرى 
حيث غالبا ما حتمل البطاقة نبذة عن مضمون الصورة 
املسجلة على البطاقة واجلهة التي أصدرتها واسم املصور، 

وكثير منها يعد صورا نادرة تنشر الول مرة.
وقال غلوم رئيس انه منذ سبعينيات القرن املاضي بدأ 
بالبحث عن الوثائق وشارك في املزادات واملعارض داخل 
الكويت وخارجها واقتنى )البوست كارد( من املصادر 
املوثقة والهواة والتجار سواء كانت باألبيض واألسود 
او باأللوان مع تدوين البيانات ومعرفة احملتويات من 

خالل املصور واملوضوع.
وذكر انه وبالتعاون مع مركز البحوث والدراسات اعد 
كتابا بعنوان )الكويت في البطاقات البريدية( يتحدث 
عن طبيعة احلياة الكويتية القدمية البس���يطة وميكن 
من خالله تلمس الفارق واملقارنة بني احلاضر واملاضي 
الذي لم يبق منه اال النذر اليسير الذي يحفظ جانبا من 
هذه الذكريات اجلميلة السيما في وجدان معاصري تلك 

الفترة. واشار الى ان الكتاب الواقع في 906 صفحات من 
القطع الكبير يضم سبعة فصول و34 موضوعا مبضمون 
اجمالي يصل الى 400 بطاقة مت جمعها وش���راؤها من 
مختلف أنحاء العالم واعدادها وتصنيفها في س���بعة 
فصول مع شرح لكل صورة تظهر في صورة كتاب يروي 

تاريخ الكويت من خالل البطاقات البريدية.
وقال ان ه���ذه البطاقات البريدية ال���� 400 التقطها 
مصورون محليون وأجانب وبعضها مت حتميضه وطبعه 
في اخلارج وقد استخدمت للتراسل البريدي وعرضت 
لفترات زمنية مختلفة عن عش���رينيات القرن املاضي 

حتى ستينياته وسبعينياته.
وبني ان مركز البحوث والدراسات الكويتية حرص 
على تقدمي هذا اإلصدار باللغتني االجنليزية والفرنسية 
الى جان���ب اللغة العربية ليكون مصدرا علميا وعامليا 
من املصادر التي ترس���م مالمح الكويت في هذه الفترة 

من تاريخها آمال أن يحقق الغاية من اعداده.
من جهت���ه، قال رئيس مركز البحوث والدراس���ات 
د.عبداهلل الغنيم ان التوثيق بالصورة اقدر على تسجيل 
معالم املاضي بكل تفصيالته وأبعاده ومالمحه وايحاءاته 

وشرح ابعاده وتناول ما حدث له من تغيير.
واض���اف د.الغني���م ان���ه »ال يعلو عل���ى الصورة 
الفوتوغرافية في هذا الش���أن اال الص���ور املتحركة او 
املصحوبة بالصوت واحلركة من خالل آالت التصوير 

األكثر حداثة التي توثق حياتنا في هذا العصر«.

والشعر والعمل اخليري، كما مت 
تكرمي الشاعر مهدي العجمي من 
جلنة احلكام والشعراء فرج صباح 
وخلف اخلطيمي اعضاء باللجنة 
الواعدين  ومن الشعراء الشباب 
كما مت تكرمي الثالثة الفائزين في 
الشعر الفصيح حيث فاز باملركز 
االول محمد صالح صرخوه واملركز 
الثاني طالل اخلضر واملركز الثالث 
حال الدعاس، اما الشعر الشعبي 
فقد حصل على املركز االول محمد 
نايف اخلالدي واملركز الثاني عايد 
بدر العازمي واملركز الثالث سالم 
خالد الربيعي، واما شعر الزهيريات 
فحصل على املركز االول عبداهلل 
عيسى عبدالرحمن وحجبت اللجنة 
اجلائزتني الثانية والثالثة كما مت 
البابطني  تكرمي مدير عام مكتبة 

سعاد العتيقي.

امته وثقافتنا انه س����بيل العزة 
وهل امة س����ادت بغير اعتزازها 
بثقافتها؟ فكونوا شباب الكويت 
على اهبة االستعداد دائما وكونوا 
انتم سادة الوقت قبل ان يسبقكم 
ونحن ممثلون في هيئة الشباب 
والرياضة او في مؤسسة جائزة 
عبدالعزيز سعود البابطني منارة 
االدب في الكويت وبانتظار اشراق 
ابداعاتكم. بعدها قدم كل شاعر من 
الفائزين في املسابقة منوذجا من 
اشعارهم حيث قدم محمد صالح 
صرخوه قصيدة للشعر الفصيح 
بعنوان »رسالة إلى وطني« وقدم 
عن الشعر الشعبي محمد نايف 
اخلال����دي قصيدت����ني األولى عن 
ديرة اخلي����ر والثانية عن كذبة 
ابريل، بعدها مت تكرمي عبدالعزيز 
البابطني عرفانا ملا قدمه للثقافة 

اال ان تصافح يدها يد هذا الشاعر 
الباذل من اجل الشعر وان حتتفي 
ب����ه وتقدم له ما يدل على فخرها 
واعتزازها بشخصه الكرمي وهو 
اقل ما ميكنن����ا ان نفعله اعترافا 
بجميله للمشهد الثقافي في بلدنا، 
متمنني قبوله استضافته الكرمية 
حلفلنا ه����ذا، كما نش����كر جلنة 
التحكيم من الشعراء الذين اولوا 
اهتمامهم بشبابنا ولدعم املسابقات 
التي اقمناها فاعطوها من وقتهم 
وجهدهم بكل حب واعتزاز وهم 
من ادباء الكويت الش����عراء رجا 
القحطاني ونشمي مهنا وصالح 
دبش����ة، كما نهنئ شبابنا املتميز 
الذي يهتم بالشعر واملوهوب والذي 
ش����ارك حتى ولم يفز والفائزين 
الذين نحتفل بهم الليلة جميعا، 
هكذا جند اعتزاز ش����بابنا بلغة 

بفن���ون االدب املختلف���ة، وقال 
احلسون: كنا سعداء بتشجيع 
اهم املبادرين والداعمني للشعر 
في وطننا العربي وهو الشاعر 
واالديب عبدالعزيز البابطني احد 
صروح الثقافة في الكويت صاحب 
االيادي البيضاء في دعم الثقافة 
على املستوى احمللي واخلليجي 
والعربي واالس���المي ومفخرة 

للثقافة في الكويت.
وقال: ولعل تواجدنا في مكتبة 
البابطني املركزية للشعر العربي 
ومقر جائزة عبدالعزيز س����عود 
البابطني خير دليل على ما يقدمه 
الكبير حملبي  الثقافي  املعلم  هذا 
الش����عر والثقافة م����ن اضافات 
واسهامات في عالم الثقافة، ومن 
هذا املنطلق آل����ت الهيئة العامة 
للش����باب والرياضة على نفسها 

ليلى الشافعي - هيثم السويط
حتت رعاية رئيس مجلس ادارة 
الهيئة العامة للشباب والرياضة 
د.فؤاد الفالح ورئيس مؤسس����ة 
عبدالعزي����ز البابط����ني لالب����داع 
الش����عري عبدالعزي����ز البابطني 
ونائ����ب املدي����ر العام لش����ؤون 
الش����باب جاس����م يعقوب اقامت 
الهيئة العامة للشباب والرياضة 
احلفل اخلتامي للمسابقة الشبابية 
العاشرة للشعر الفصيح والشعر 
الشعبي وشعر الزهيريات في مقر 

مكتبة البابطني.
ألق����ى مدي����ر ادارة الهيئ����ات 
الشبابية طارق احلسون كلمة قال 
فيها الننا امة الشعر، والننا امة 
شاعرة ولد الشعر معها وكبر ومنا 
وحظى مبكانته التي ال ميكن ان 
تتزعزع مهما مرت العصور ومهما 
تداخلت الثقافات وتنوع احلوار بني 
افرادها اال ان لغة الشعر ستبقى 
لغة هذه االمة التي تتوج تاريخها، 
أليس الش����عر ديوان العرب منذ 

القدمي؟
واضاف، وملكانة الشعر العريقة 
وعالقتها الوثيقة بامتنا بات لزاما 
علينا كمؤسسات وهيئات ان نظل 
على هذه الصلة الوثيقة فنعمل 
على نشرها وتعزيزها ودعم كل 
محب لها، ومن هنا حرصت الهيئة 
العامة للشباب والرياضة على 
اس���تحداث االنشطة التي تلبي 
حاجات املوهوبني من الش���باب 
في دولتنا لتشبع رغباتهم من 
العلم واملعرفة من خالل املسابقات 
االدبية وال���دورات املتخصصة 

الشيخة فريحة االحمد

جانب من قصر السيف طبعت الصورة منتصف اخلمسينياتعلي غلوم
صورة إحدى البطاقات البريدية للشيخ عبداهلل السالم الصباح يرد التحية على الهيئة 

بذكرى االستقالل الثانية عام 1963

)قاسم باشا(جاسم يعقوب مع الفائزين في املسابقة الشبابية للشعر


