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الشيخ عزام الصباح متوسطا أركان سفارتنا في البحرين

البروفيسور جيزا فهرفاري سليمان الديكان

شعار املوسم الثقافي

جمعيـة ال�شـرق التعـاونيــة

تعل�������ن جمعية �ل�ص�������رق �لتعاونية عن متديد فرتة طرح �لفرع �لت�������ايل لال�صتثمار من قبل �أ�صحاب 

�الخت�صا�ص، ح�صب مو�فقة وز�رة �ل�صئون �الجتماعية و�لعمل.

وذلك وفقا لل�صروط �لتالية :

1-  �أن يكون �ملتقدم لديه ترخي�ص �صاري �ملفعول.

2- �عتماد توقيع للرتخي�ص �لتجاري.

3- ح�صر �لعمالة من �إد�رة �لعمل )�أ�صلي(.

4- تق�������دمي �لطلبات مدعمة بامل�صتن�������د�ت �ملطلوبة على �لنموذج �ملعد لذلك ل�������دى �إد�رة �جلمعية يف 

منطقة �ل�صرق �أثناء �لدو�م �لر�صمي لالإد�رة مقابل ر�صم قدره )20( دينار غري قابل للرد.

5- يلتزم �ملتقدم بدفع مبلغ 250 دينار ب�صيك م�صدق يتم ��صرتد�دها يف حالة عدم �لفوز.

6- تق�������دم �لطلبات با�صم �صاحب �لرتخي�ص نف�صه وال تقبل �لتوكيالت ومرفق بالطلب �صيك م�صدق 

بقيمة �لدعم.

7- لن يعتد باأي طلبات و�ردة لالإد�رة من قبل تاريخ �الإعالن.

8- �آخر موعد لتقدمي �لطلبات نهاية دو�م يوم �لثالثاء �ملو�فق 2009/10/13.

لال�صتف�صار 22413950 - 22413991 )د�خلي 104 - 204( - مبا�صر : 22450484

متديد اعـــالن

بدل �ال�صتثمار�مل�صاحة�ملوقع�لن�صاطم

1
�لعطور ومو�د و�أدو�ت �لتجميل

) عطور �صرقية(
310 د.ك31 مرتبال�صوق �ملركزي

الغانم: أبراج الكويت تستقبل زوارها الخميس المقبل
أكد أن ما حدث بسبب خلل فني وتماس كهربائي

اك���د نائ���ب رئي���س 
� العضو  مجلس االدارة 
املنتدب لشركة املشروعات 
الغامن  الس���ياحية خالد 
عل���ى  االدارة  ح���رص 
صحة وسالمة وأمن زوار 
مرافق الشركة املختلفة، 
مش���يرا الى ان ما حدث 
من خل���ل بالكهرباء في 
اب���راج الكويت في االيام 
املاضي��ة كان  القليل�����ة 
سببه خل���ل فن�ي جراء 
متاس كهربائ���ي ف��ي احد 
اجهزة الب���رج B وهو برج 
اخلدمات وال���ذي يبعد 

عن الب���رج الذي يضم املطاع���م والك��رة 
الكاشف��ة.

وقال اننا نعمل دائما على تقدمي اخلدمات 
لزوارنا مبا يتناسب مع اسم وعراقة الشركة، 
ومن مبدأ االمانة الوطنية التي جبل عليها 
اهل الكويت، واضاف ان من واقع املسؤولية 
التي تقع على عاتقنا توفير كل سبل األمن 
والس���المة في جميع مرافقنا ونحمد اهلل 
س���بحانه وتعالى على سالمة زوار ابراج 

الكويت.
وتق���دم الغامن بجزيل الش���كر جلميع 
اجلهات التي شاركت في احتواء االضرار 

الناجت���ة عن ذلك اخللل 
الفن���ي وف���ي مقدمتهم 
العام���ة  رج���ال االدارة 
لالطفاء وكذل���ك رجال 
ادارة الط���وارئ الطبية 
الداخلية  ورجال وزارة 
وزوار ابراج الكويت الذين 
تعاونوا بشكل كبير عكس 
العالية  الروح املعنوية 
لديهم لتفهمهم للوضع 

بشكل عام.
كما تقدم بالش���ك��ر 
لرج���ال االع���الم ف���ي 
مختل���ف االجهزة سواء 
املق��روءة او املس���موعة 

او املرئي��ة.
 وعن اس���تقبال الزوار قال الغامن اننا 
نعمل اآلن على التنسيق مع اجلهات املعنية 
العادة االمور الى نصابها ونستقبل الزوار 
في ابراج الكويت يوم اخلميس املقبل املوافق 
2009/10/1، بعد ان تتم جاهزيتها بش���كل 
يضمن س���المة زوارنا وه���ذا هو الهدف 
االساس���ي لدينا، الفتا الى ان دور وزارة 
الكهرباء واملاء كان كبيرا وجهودهم واضحة 
وملموسة في هذا الشأن، ومتنى الغامن ان 
يدمي اهلل نعمة األمن واألمان على الكويت 

وكل رموزها.

عزام الصباح: الكويت تستحق من يمثلها بإخالص وتفاٍن

أقام س���فيرنا لدى مملكة البحرين الش���يخ عزام 
الصباح حفال جمع أركان الس���فارة مبناسبة انتهاء 
فترة أداء مهام امللحق العسكري اللواء الركن متقاع��د 
عبدالعزيز سليمان السعيد، وأش��اد السفير الصب��اح 
باجلهود التي بذلها السعيد خالل الفترة التي قضاها 
ف��ي مملكة البحرين، مؤكدا ان الكويت تستحق من 

ميثلها بإخ���الص وتفان، مثمن���ا تفان��ي واخالص 
مكتب امللحق العسكري من خالل التع��اون ووجود 
روح الفريق الواح���د ف��ي العمل من اج��ل الكوي��ت 
الغالية، واكد الس���فير ان أه�����ل الكويت ق��د جبلوا 
عل��ى ترجم��ة ح��ب بلدنا الغالي الكويت باالخ��الص 
والتفان��ي واالجن��از املثمر في العم��ل في أي موق���ع 

وأي وق��ت يكونون في��ه، وانهم جنود للكويت في 
اخل��ط االمام��ي خالل متثيلهم للكويت في اخلارج، 
كم��ا ت��م تب��ادل الدروع من السفير الى اللواء ركن 
متقاع���د عبدالعزي��ز سليمان السعيد ومنه الى السفي��ر 
ومن مكت��ب امللحق العسكري الى اللواء ركن متقاعد 

عبدالعزي��ز سليمان السعيد.

دار اآلثار تبدأ موسمها الثقافي الـ 15 أكتوبر المقبل
السماح لألطفال من عمر الـ 6 حتى الـ 12 عامًا بالمشاركة في الفنون المختلفة

دار سعاد الصباح تستقبل المشاركين في مسابقتها العلمية واألدبية
بدأت دار س����عاد الصباح امس في اس����تقبال الراغبني في املشاركة 
في مس����ابقتها العلمية واالدبية للعام 2009 - 2010 على ان آخر يوم 
للتقدمي س����يكون في نهاية شهر اغسطس املقبل. وقالت الدار ان عمر 
املشارك يجب أال يتجاوز ال� 30 عاما، موضحة ان املسابقة تنقسم الى 
قسمني، االول يتعلق باحلياة العلمية ويتمثل في مسابقة الشيخ عبداهلل 
مبارك الصباح والثاني يختص بالنواحي االدبية، وهو مسابقة د.سعاد 
الصباح لالبداع الفكري واالدبي. واضافت ان قيمة اجلائزة االولى من كل 
قسم من اقسام املسابقة ثالثة آالف دوالر، واجلائزة الثانية الفا دوالر، 

والثالثة الف دوالر. وأوضحت ان الشق االول من املسابقة خصص هذا 
العام ألبحاث علمية وطبي����ة مثل اختراع الكهرباء التي غيرت تاريخ 
البشرية وامراض االذن واالنف واحلنجرة وزراعة االسنان وفوائدها 
ومس����اوئها والتعليم املهني والصناعي واثرهما في التنمية. واشارت 
الى ان املسابقة االدبية تتعلق بالشعر والقصة القصيرة وابحاث عن 
تعريب الطب وأثره في اجلامعات العربية »احملاذير واحلسنات« وأداء 
املهجر وأش����هر اعالمهم ونتاجهم. يذكر ان املس����ابقة اطلقت عام 1988 

وحققت حضورا عربيا واسع النطاق.

هذا املوسم وهناك من سيتعمق 
في مناقشة العالقة بني الشفاهة 

والكتابة ودوائر اخليال منها.
وسيتم ايضا البحث عن داللة 
األل����وان في الفنون اإلس����المية 
وجماليات اخلط العربي وفنون 
أبدع����ه املصور  املغ����ول فيم����ا 
»منصور« وعرض مجموعة من 
فنون النسجيات التي استلهمت 
الش����رق  القتال بني  من اج����واء 
والغرب. كما س����يتضمن املوسم 
خمس امس����يات يتم التنقل فيها 
من اجواء آلة األورغ وخصوصية 
الى  البلوش  الصوت عند شعب 
الى  الفلهارموني  البيانو  ثالثية 
ايقاعات النغم الراقص اخلليجي في 
أغاني البحر ثم الى تفرد أوركسترا 
صوت الكويت السيمفوني بقيادة 

د.سليمان غنام الديكان.

قالت دار اآلثار اإلسالمية انها 
تستعد حاليا لبدء موسمها الثقافي 
الداخلي ال����� 15 لعام 2010/2009 
في اكتوب����ر املقبل وس����يتناول 
آفاق املعرفة العربية واإلسالمية 
العاملية. وأضافت الدار في بيان 
صحافي امس ان موس����مها الذي 
تقدمه منذ ما يقرب من ثالثة عقود 
س����يتضمن محاضرات وندوات 
الى  وأمسيات ونشاطات ثقافية 
جانب امس����يات موسيقية تقدم 

مرتني في الشهر على األقل.
وأشارت الى انه ستتاح لألطفال 
من عمر السادسة الى 12 عاما فرصة 
املش����اركة في الفن����ون املختلفة 

والورش الفنية والثقافية.
وذك����رت ان ه����ذا املوس����م 
يضيف بعدا سياس����يا في اطار 
البحث التاريخي عن دور الشرق 

األوس����ط احلضاري ال����ى جوار 
دراس����ة موضوعية ملناقشة دور 
وبصيرة الش����يخ س����الم مبارك 
الكويت في  الصباح في ترسيخ 

فترة عصيبة.
وستقام محاضرة حول دور 
الش����عر في وش����يجة التواصل 
الكويت والسعودية واليمن  بني 
تاريخي����ا وأدبيا وأخرى بعنوان 
»جدلية العقل العربي« حول مدى 
درامي����ة العقلية العربية ودالئل 

االيجاب في ذلك.
وقالت الدار ان املوسم يتضمن 
عدة محاضرات في مجال التراث 

العلمي العربي واالس����المي منها 
ما يناقش كشف الرؤية البحثية 
املنف����ردة في كت����اب »احليوان« 
للجاحظ وعمق تأمالت ابن سينا 
في سدمي السماء والنجوم وكتاب 
»املناظر« البن الهيثم وكيف جمع 
بني اجلهد العربي والفارسي في 
بوتقة البحث املوضوعي ورحالت 
الغرب االسالمي لتأكيد تواصله 

العلمي واألدبي مع شرقه.
البروفيس����ور  وس����يواصل 
فهرفاري خالل هذا املوسم أبحاثه 
في كشف االبداعات اجلديدة في 
»غزنة« الفنون ببالد األفغان خالل 

العسكري يشارك 
في اجتماع لجنة 

احتفال نجيب محفوظ 
يش���ارك رئيس حترير 
مجل���ة العربي د.س���ليمان 
العسكري في االجتماع االول 
للجنة العليا لالحتفال املئوي 
لألديب املصري الراحل جنيب 
محفوظ املق���رر الثالث من 
اكتوبر املقب���ل مبقر مكتبة 

االسكندرية.
وق���ال د.العس���كري ان 
اللجنة ستطرح تصوراتها 
عن كيفي���ة االحتفال بأديب 
مصر، كما س���تقوم بطرح 
خطة العمل التي ستتبعها في 
العامني املقبلني حتى يحمل 
االحتفال املالمح املصرية التي 
عبر عنها وصورها ببراعة 

االديب العاملي محفوظ.
واضاف انه من املقترحات 
ان تتضمن االحتفاالت معرضا 
العالم يضم  متنقال يطوف 
بعض املقتنيات املتعلقة به 
وإصدارات بعدة لغات حتكي 

حياته والتاريخ األدبي.

خالد الغامن


