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أسامة أبوالسعود
تنظ����م وزارة االوق����اف والش����ؤون 
االس����امية ملتقى الكويت الدولي الرابع 
للفنون االسامية خال الفترة من 4 الى 
15 يناير املقبل حتت رعاية نائب رئيس 
مجلس الوزراء للشؤون القانونية وزير 
العدل ووزير األوقاف والشؤون االسامية 
املستشار راشد احلماد في مسجد الدولة 
الكبير. وقال مدير ادارة املس����جد الكبير 
احمد العصفور امس، في مؤمتر صحافي 
عقده في املسجد الكبير، ان هذه الدورة 
تأتي استمرارا للنهج الذي يتبعه املسجد 
الكبير في س����بيل تعزيز الدور الثقافي 
واحلض����اري للمس����جد وتوثي����ق صلة 

اجلمهور باملسجد. واشار الى اهمية نشر املزيد من الوعي 
بأهمية الفنون االسامية وقيمها ومضامينها »والسعي الى 
ادماجها في شتى مناحي حياتنا اليومية«، مضيفا ان هذه 
الدورة تتركز على تطبيقات الفنون االسامية على اخلزف 
الذي يعتبر احد اهم املجاالت التي ابدع فيها الفنان املسلم 

في املاضي واحلاضر.
واوضح العصفور ان امللتقى سيستضيف عددا من الفنانني 
واحلرفيني اصحاب اخلبرة في هذا املجال من مختلف الدول 
اإلس����امية ذات التراث الفني، كما س����يقدم املعرض فنون 
اخلط العربي والزخرفة والرسم على املاء. وقال ان امللتقى 
سيسهم في االحتفال بالقدس كعاصمة للثقافة العربية من 
خال اس����تضافة خطاطني فلسطينيني وتخصيص اوقات 

العمالهم التي تتناول القضية الفلسطينية.

من جانبه، كشف رئيس مركز الفنون 
االس����امية فري����د العلي عن مس����اهمة 
مؤسس����ات مرموقة في ميدان االهتمام 
بالفنون االس����امية ودعمها منها مكتبة 
الثقافي )فنار(  االسكندرية ومركز قطر 
ومتحف الفنون االس����امية في ماليزيا 
والذي يعد من اه����م املراكز البحثية في 
مجال الفنون االس����امية على املستوى 
العاملي. واش����ار الى انه سيشارك للمرة 
األولى في امللتقى متحف الس����يد طارق 
رجب من الكويت والذي يقدم مس����اهمة 
فعالة من خال تقدمي ما يقرب من سبعني 
قطعة خزفي����ة اثرية من مختلف احلقب 
التاريخية للحضارة االس����امية وتعود 
مواطنها الى حواضر العالم االسامي الكبرى التي اشتهرت 
بصناعة اخلزف. واضاف العلي ان هناك العديد من االنشطة 
للتعرف على مبادئ فنون اخلط العربي وممارستها وسط 
اجواء من املتعة، والعديد من املسابقات التربوية التي تعمل 
على تنمية املواهب بش����تى انواعه����ا، الفتا الى ان املعرض 
س����يخصص جناحا للطلبة املوهوب����ني الذين انتظموا في 
دروس اخلط األس����بوعية في املرك����ز وابدوا متيزا جعلهم 

جديرين باملشاركة في هذا املعرض.
واشاد بالتعاون والتنسيق مع ادارة األنشطة املدرسية 
في وزارة التربية »الس����تقبال أبنائنا وبناتنا من املدارس 
العامة واخلاصة من جميع املراحل الدراسية بغية اطاعهم 
على هذه الفنون املتنوعة والثرية التي تش����كل جانبا هاما 

من هويتنا االسامية«.

الشيخ أحمد الفهد

2إعالنات الدليل 4 8 3 0 8 0 5  -  2 4 8 3 0 3 2 2

ال�سالمية ـــ مجمع �سنترال بالزا

تلفون:  25759933 ــ 25729933   فاك�س: 25747076

اخـتــيــارك مـــن

الــ�ســاعـــات واملـجــوهــرات

بجميع املــاركـــات

تـحــت �ســـقـــف واحــــد

تثمني باأف�سل الأ�سعار ون�سرتي نقدًا

كـادو فـرح

عبداملجيد لل�ساعات

عبداملجيد لل�ساعات: الكويت ــ جممع الأوقاف

الدور الأر�سي ــ حمل 91 ــ 93

مقابل ال�سارع العام تلفون: 22430543 فاك�س: 22430544

عبدال�سمد لل�ساعات

الريا�س: 4706530 )9661+(

جـــــــدة: 6515177 )9662+(

الدمـــام: 8345716 )9663+(

ن�سرتي وندفع نقداً

ن�ستبدل القدمي باحلديث

ملجوهراتكم و�ساعاتكم الثمينة 

)جديدة ــ قدمية ـــ م�ستعملة(

نقل عف�ش
فك - نقل - تركيب

ن�ستري الأثاث الم�ستعمل
�شـركـة الإيـمــان

66518694

ال�سنـاعـات البـال�ستيكـيـة

اخلزان كفــالـة

10 �سنوات

3 LAYER
3 طبقات

GAL-1000

الربيطاين  املجل�س  �سهادة  على  حا�سلة 

للمياه+ �سهادة الهيئة الوطنية ال�سحية الأمريكية

زورونــــا يف معر�ســنــا بــال�ســويــخ �ســـارع التــمـــور

99409350 - 24742623
97390457 - 99029044)

99566026 - 67089519 الإدارة: 5/ 22623396

للبيع

باجلملة

خام ا�سرتايل

للبيع

باجلملة

قرميد اإيطايل

نتعــــــامــــل بالأقــــــــ�ســـاط
�ســـركـــــة دلتـــــا الـــ�ســــــرق

للبيع باجلملة

حديد مدورات

حديد مربعات

حديد بايبات

للبيع باجلملة

�سرت + �سناديق

يدوي + مواتري

�سيبار

ل�ساحبها/ نا�سر عقيل و�سركاه

65993752

�ساليهات للإيجار
اخليــران لجــــون

3 غــرف و3 حمــامــات 
و�ســـالــــة كبــيــرة 

على البحــر مــبـا�ســرة

حمام �سباحة مفرو�س بالكامل

كفالة 10 �سنوات

خزانات مكفولة �سحيًا - مانعة للطحالب - بانيوهات - ديكورات - عزل برك - مظلت - 

�ساليهات - برادات + احوا�س �سباحة

امل�سنع

99551000
الفحيحيل

23913320
مبـيعات

23912535
امـغـرة

24566606

لالإيــجـــــار

99682600 - 97171172
حمـالت + مكـاتب + م�ساحـات مفتوحة

يف ال�سامليـة - املـبـاركيـة - ال�ســرق

24839402 - 24839403 - 24929233 -  24814483

پ اخلزان 3 -4 طبقات معزول م�سنوع من البويل اثيلني النقي.

قــــــطــــــعــــــة واحــــــــــــــــــــدة دون و�ـــــــــســـــــــالت. اآلــــــــــــيــــــــــــًا  پ مـــــ�ـــــســـــنـــــع 

اأحــــــــــجــــــــــام خمــــتــــلــــفــــة مــــــــن 150 اإىل 5000 جـــــــالـــــــون. پ 

كــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــة عــــــــــــــــــــــــ�ــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــرون عـــــــــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــــــــًا. پ 

ــات المجانية ــدم ــخ ـــاأل عـــن ال ا�ـــس

رائد العزل المزدوج

ت�سكيلة

رائعة من

برادات املياه

منتج كويتي 

وثمنه فيه

برادة احَلب

7948 9919 - 4900 2481&كـلني رايـت

اخلدمة املتكاملة
لل�سـجـــاد والـــرخـــــام

تنظيف ال�سجاد من الأعماق

بفاعليـة �سبـيـهـة بالبخــار

للتخل�س من الأتربة والغبار

ــع ــي ــم ــل ـــي وت ـــل ج

الرخام واجلرانيت

املا�سية بالأقرا�س 

تعديل الكيان القانوين
تقـــــــدم اأ�سحاب �سركـــــــة �سمارك 

واملقـــــــاولت  العامـــــــة  للتجـــــــارة 

القانـــــــوين  الكيـــــــان  بتعديـــــــل 

لل�سركة من تو�سية ب�سيطة اإىل 

ذات م�سوؤولية حمدودة. برجاء 

ممن له اعرتا�ض مراجعة وزارة 

القانونية. املدة  التجارة خالل 

لالإيـــجــــار
مكاتب بحويل

99248447 - 99946546

�سارع بن خلدون
م�ساحات خمتلفة + �ستاليت

نت + تكييف مركزي + حرا�سة

خالل ترؤسه اجتماع لجنة متابعة برامج إنجاز المشاريع الكبرى

الفهد: المرحلة المقبلة ستشهد تطبيق آليات جديدة لتفعيل شراكة القطاع الخاص

اكد نائب رئيس مجلس الوزراء للش���ؤون 
االقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية ووزير 
الدولة لشؤون االسكان الشيخ أحمد الفهد، أن 
املرحلة املقبلة ستش���هد تطبيق آليات جديدة 
لتفعيل شراكة القطاع اخلاص في تنفيذ املشاريع 

التنموية.
وقال بيان صحافي صادر عن املكتب االعامي 
للشيخ احمد الفهد امس ان الشيخ احمد الفهد اكد 
خال ترؤسه اجتماع جلنة متابعة برامج اجناز 
املش���اريع الكبرى الذي عقد اخيرا مبشاركة 15 
جهة حكومية اهمية تطبيق تلك اآللية من خال 
متديد فرص استثمار مشاريع »بي.او.تي« الى 40 
عاما مع توفير مرونة في التصميم والتخطيط 

في تنفيذ املشاريع اإلسكانية.

واوض���ح البي����ان ان الش���يخ احم��د الفهد 
اوضح في االجتم����اع ان هذه اآللية ستس���اهم 
في انعاش العجل���ة االقتصادي����ة وحتري���ك 
عجل���ة العمل في القطاع اخل���اص عن طري���ق 
املشروعات التي ستطرحها الدول���ة خ��ال الفت��رة 

املقبل���ة.
واضاف ان الشيخ احمد الفهد اكد في االجتماع 
ان عام 2010 س���يكون عام املشروعات الكبرى، 
حيث سيتم حتريك 10 الى 15 مشروعا تنمويا 

كبيرا خال هذا العام.
واش���ار الى ان االجتماع اتف���ق على اهمية 
ايضاح الوضع التنفيذي للمشروعات من قبل 
اجلهات املعنية عن طري���ق اقامة معرض يتم 
خاله استعراض املشروعات التنموية وتقدمي 

شرح تفصيلي حتى يطلع املواطنون على هذه 
املشروعات ومواعيد تنفيذها.

وقال البيان ان االجتماع اس���تعرض املوقف 
التنفيذي لبعض املشروعات الكبرى منها جسر 
جابر األحمد وميناء بوبيان البحري ومستشفي 
جابر األحمد وتطوير وتوس���عة مطار الكويت 
الدولي ومشروع املصفاة الرابعة ومدينة احلرير 
واملدن االسكانية اجلديدة، اضافة الى محطات 
الكهرباء اجلديدة وغيرها من املشاريع التنموية 

الكبرى.
وبني ان الشيخ احمد الفهد اوضح في االجتماع 
نتائج اللقاء الذي عقده مع اعضاء اللجنة املالية 
واالقتصادية في مجلس األمة اخيرا والذي تناول 
مناقشة اخلطة اخلمسية للمشاريع التنموية، 

مضيفا انها تشهد جتانسا في الطرح والتوافق 
بني جميع اجلهات احلكومية.

وقال البيان ان الش���يخ احم���د الفهد ناقش 
خال االجتماع طرح السياس���ات والتشريعات 
اجلديدة التي س���تطبق خال الفترة املقبلة مع 
مجلس االمة لدفع عجلة املشاريع وازالة جميع 
املعوقات اوال بأول لتسري���ع تنفيذها على ارض 
الواقع مبا يحقق اخلصوصي���ة لكل مش��روع 

على ح��دة.
واضاف ان ممثلي القطاع النفطي في االجتماع 
طرحوا وضع املش���روعات النفطية التي سيتم 
تنفيذها خال الس���نوات اخلمس املقبلة والتي 
سيتم تنفيذها بشكل توافقي مع املخطط الزمني 

للمشاريع التنموية الكبرى.

تنفيذ المشروعات النفطية بشكل توافقي مع المخطط الزمني للمشاريع التنموية الكبرى

أحمد العصفور

أميرة املشهود

اعلن رسميا امس عن اشهار 
جمعية ملرضى التصلب العصبي 
في الكويت بعد استيفائها الشروط 
واالجراءات املنصوص عليها في 
القانون اخلاص لاندية وجمعيات 
النفع العام واستكمال مستنداتها 
املطلوبة طبقا لاسس والضوابط 

التي يقرها مجلس الوزراء.
واشترط قرار االشهار ان تتعهد 
اجلمعية اجلديدة ملرضى التصلب 
العصب����ي املع����روف بالتصلب 
اللويحي املتعدد الذي يعتبر احد 
االمراض التي ال يوجد له عاج 
نهائي حتى اآلن، بعدم املطالبة 
بتوفير مقر لها او دفع بدل ايجار 
او معونة سنوية. وتهدف اجلمعية 
الى اصدار النشرات واملطبوعات 
التي تنشر الوعي الصحي وحقوق 
مرضى التصلب املنتشر وتنظيم 
اللقاءات واملؤمترات واحملاضرات 
واملشاركة فيها والعمل على صيانة 
حق����وق املرضى واحلفاظ عليها 
والسعي الى التعريف باالمراض 
املس����تحدثة وكيفية معاجلتها 

والتعامل معها.
يذك����ر ان م����رض التصل����ب 
العصبي يظهر على ش����كل بقع 
بيضاء تنتشر في اجلهاز العصبي 
املركزي ويش����مل املخ والنخاع 
الشوكي، وفي حال ظهوره على 

وذكرت تقارير صحية ان عدد 
املصابني باملرض املس����جلني في 
مستشفى ابن سينا بلغ حوالي 524 
مريضا، واشارت الى ان السنوات 
األخيرة شهدت زيادة في نسبة 
االصابة بهذا املرض ويلعب العامل 
الوراثي في هذا املرض دورا في 
انتشاره وقد ينتشر بنسبة 1 الى 
3%.وعبرت نائب رئيس جمعية 
مرضى التصلب العصبي اجلديدة 
أميرة املشهود في تصريح خاص 
ل� »كونا« عن متنياتها بأن يوفق 
متطوع����و اجلمعية الى حتقيق 
أالهداف التي انش����ئت من اجلها 

وطاملا نادوا بها.
وقالت املش����هود ان مجلس 
ادارة اجلمعي����ة يتكون من منى 
املصيريعي رئيسا وأميرة املشهود 
نائبا للرئيس وأحمد البراك أمينا 
للسر العام ويوسف الكندري أمينا 
للصندوق ومناحي شرار املطيري 
ومب����ارك زنيفر املطيري ونوف 
ش����هاب ونور اجلاهمة ومحمد 

املطر الشمري اعضاء.
وعبرت املشهود عن شكرها 
لكل من ساندهم في حتقيق أهداف 
اجلمعي����ة من����ذ أن كانت رابطة 
من مرضى ومس����ؤولني وأطباء 
ومتطوعني ال يتوانون عن تقدمي 

أي جهد ومساعدة لألعضاء.

عصب العني ف����إن املريض يبدأ 
بالشكوى من خلل في النظر، اما 
اذا وقعت البقع ف����ي املخيخ أو 
جهاز االتزان ف����إن املريض يبدأ 
بالشعور بخلل في االتزان، وفي 
حالة االصابة في اجلهاز احلركي 
فينتج عنه ضعف في احلركة أو 
اجلهاز احلسي. وتنتج البقع عن 
التهاب ينتج بدوره عن اضطراب 
في جهاز املناعة وال يوجد سبب 
محدد لاصابة به وتتمثل أعراض 
املرض في شعور املريض بالتنميل 
باجلسم ويكون هذا املرض احيانا 
ف����ي بدايته بس����يطا ج����دا وقد 
يرصد من خال التاريخ املرضي 

للمريض.

»األوقاف« تنظم ملتقى الكويت الدولي
للفنون اإلسالمية 4 يناير المقبل

إشهار جمعية جديدة لمرضى التصلب العصبي المطيري: ندعو عمال »ناقالت النفط« 
الختيار األفضل في االنتخابات

ص�����������رح 
املنس��ق الع��ام 
التجمع  لقائمة 
النقابي شليويح 
امل��ط��ي��ري بأن 
م���ا انتهجت��ه 
شرك��ة ناقات 
نف��ط الكوي��ت 
عقد  حيث  من 
اجتماع اجلمعية 
ال��ع��م��وم��ي��ة 
داخ�����������ل مقر 
ال��ش��رك��ة امن��ا 
سابقة  ميث���ل 

خطي��رة تخال���ف كل االعراف النقابي��ة.
واض���اف املطيري ان التاريخ سيس���جل تلك 
الق����رارات واآلثار السلبية التي ستنجم عن هذا 
االم����ر وتناسي وجتاه����ل احلق���وق واملطال���ب 
التي ين����ادي به����ا العم����ال لارتق���اء مبستواهم 
والتي عليه���ا اسس�������ت وانشئ��ت تلك النقابة 
لتك��ون احلص���ن املنيع للدف����اع ع���ن حق���وق 

العم���ال.
واكد املطيري ان العمال سيكونون على قلب رجل 
واحد للمشاركة في اجتماعات اجلمعية العمومية 
والعمال على قدم وس���اق لتصحيح املسار الذي 

افسده اآلخرون.
واخيرا فقد ناشد املطيري كل العمال ان يكونوا 
على يقظة في اختيار من ميثلهم ومن توكل اليهم 

امانة املسؤولية.

شليويح املطيري


