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إلغاء محاضرة بربارة 
برند في »دار اآلثار«

افتتاح معرض الكويت 
للخرائط القديمة اليوم

تزكية الحسيني رئيسًا 
لمجلس إدارة مبرة 

صروح الخيرية

أكد رئيس مجلس ادارة مبرة 
صروح اخليرية سالم احلسيني 
بعد تزكيته رئيسا ملبرة صروح 
اخليرية بأن املرحلة القادمة تعد 
مرحل����ة حساس����ة تتطلب منا 
العمل الدؤوب واملتواصل الذي 
يصب في خدمة الوطن احلبيب 
ويخدم جميع فئ����ات املجتمع 
دون استثناء. وقال احلسيني 
ف����ي تصريح صحافي ان املبرة 
لها رؤية واضحة املعالم وخطة 
مفصلة لعملها في املس����تقبل 
حتددها األه����داف التي نتحرك 
من خاللها وه����ي حفظ القرآن 
الكرمي وتعل����م علومه جلميع 
الفئات من أبناء املجتمع ونشر 
العلوم الشرعية بني أفراد املجتمع 
والعمل على إحياء روح الوطنية 
أبن����اء املجتم����ع وتنمية  لدى 
التربوي����ة والثقافية  اجلوانب 
والرياضي����ة  واالجتماعي����ة 
واملواه����ب والطاقات والتوعية 
بدور الشباب وأهميتهم في تطور 
املجتمع الكويتي وازدهاره ألن 
هذه الش����ريحة تعتب����ر رجال 
املستقبل ومن الواجب علينا ان 
نرعاها وننش����ئها وفق الكتاب 
والسنة وإحياء رسالة املسجد 
وتفعيل دوره بش����تى املجاالت 
العلمي����ة والثقافية والتربوية 

واالجتماعية.

اصدرت دار اآلثار االسالمية 
بيان����ا ذكرت في����ه انه لظروف 
العواصف في اوروبا اضطرت 
د.بربارة برند اللغاء محاضرتها 
التي كان من املزمع تقدميها مساء 
الثقافي  اليوم في مركز امليدان 
)مقر منطقة حولي التعليمية( 
حيث تقدم محاضرات وانشطة 

»دار اآلثار االسالمية«.

ليلى الشافعي
حتت رعاية وزير اإلعالم 
ورئيس املجلس الوطني للثقافة 
والفنون واآلداب الشيخ احمد 
العبداهلل وبحضور مدير مركز 
الدراسات والبحوث الكويتية 
الغني���م والوكالء  د.عبداهلل 
املسؤولني عن اآلثار واملتاحف 
في دول مجلس التعاون لدول 
اخلليج العربي يفتتح معرض 
الكويت عن اخلرائط القدمية، 
مجموعة الفلكي عادل السعدون، 
حيث يت���م عرض 72 خريطة 
قدمية من اخلرائ���ط العاملية 
وأقدمها خريطة نادرة رسمها 
بطليموس ع���ام 100 ميالدية 

وأعيدت طباعتها عام 1482.
وأفاد الس���عدون: املعرض 
س���يكون من اليوم وحتى 25 
اجلاري ف���ي املجلس الوطني 
للثقافة والفنون واآلداب ويهدف 
إلى نفي اإلشاعات املضللة التي 
يبثها العراق س���ابقا وحاليا 
الكثي���ر من االخوة  وصدقها 
العرب من اخلليج العربي الى 
املغرب ح���ول تبعية الكويت 
للعراق، حيث ان هذه اخلرائط 
توضح بكل دقة رس���م حدود 
فاصلة ب���ني الكويت والعراق 
وأن الكويت وحدة سياس���ية 
لم تكن تابع���ة للعراق وهذه 
اخلرائط جزء من مجموعتنا 
املكونة من 210 خرائط ستوزع 
مجانا أثناء املعرض مع كتاب 
من اعدادنا يحوي هذه اخلرائط 
مع ش���رح لكل خريطة ومن 
صممها أو رسمها وتاريخ الطبع 
وجنسية راسمها باسم الكويت 

في اخلرائط القدمية.

اكدت جمعية املهندس���ني انها وفرت جميع 
السبل الجناح معرض التصميم الداخلي وتنسيق 
املواقع الثاني »ان أند أوت« الذي تنظمه مجموعة 
االنظمة الهندسية مع جمعية املهندسني برعاية 
نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون االقتصادية 
ووزير الدولة لش���ؤون التنمية ووزير الدولة 
لشؤون االسكان الشيخ احمد الفهد في الفترة 
من 3 وحتى 7 مايو املقبل بقاعة اللؤلؤة فندق 

سفير انترناشيونال � الكويت.
واكد مدير عام الش���ركة م.احمد العيسى ان 
الش���ركة وباالضافة الى مهم���ة التنظيم فإنها 
ستشارك في املعرض من خالل عرض خدماتها 
في مجال ادارة املش���اريع والعقار، مشيرا الى 
العالقة الوطيدة بني نوعية املعرض واغراض 
الشركة وطموحاتها في املشاركة الفاعلة بخطة 
التنمية احلكومية التي اعلنت من قبل السلطتني 

التشريعية والتنفيذية في البالد.
واضاف ان رؤية مجموعة االنظمة الهندسية 
التقت مع رؤية جمعية املهندسني الكويتية في 
االرتقاء مبس���توى وجودة اخلدمات الهندسية 
التي يتم تقدميها ملختلف الش���رائح املجتمعية 
واملساهمة في نقل التكنولوجيا املتطورة ذات 
العالقة مبا يس���اهم في تعزيز دور املهندسني 
في خدمة مجتمعهم، واملشاركة في دفع عجلة 

االقتصاد احمللي. وزاد مدير عام املجموعة بأن 
احلرص على االشتراك ودعم هذا املعرض وتوفير 
جميع السبل الجناحه يجسد االهتمام من قبل 
املجموع���ة بتوفير خدمات هندس���ية وادارية 
وتسويقية وفقا ملعايير اجلودة الدولية واملعرفة 
الشاملة بآليات مزاولة املهنة، وتقدمي احللول 
الهندسية التي تستجيب حلاجات السوق، مشيرا 
الى ان املعرض يتسلح برصيد طيب بعد ان اكدت 

التقارير جناح دورته االولى في حتقيق االهداف 
املرجوة منه، كما ان دورته هذا العام تكتس���ب 
اهمي���ة اكبر فهي تنطلق وف���ق اجواء تفاؤلية 
تشهدها السوق الكويتية بعد اطالق احلكومة 
خلطتها التنموية، هذه اخلطة الطموحة والتي 
حتت���اج الى الكثير من الدعم واملبادرة من قبل 
القطاع اخلاص، وتأت���ي مبادرتنا للتعاون مع 

م.أحمد العيسىجمعية املهندسني الكويتية دعما مشتركا لها.

سالم احلسيني

»المهندسين«: حريصون على إنجاح معرض التصميم الداخلي ومواكبة خطة التنمية الحكومية


