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مستشفى السيف يحتفل بعالج الدفعة الجديدة من أطفال مرض السمنة

يقوم مستشفى السيف باالحتفال 
بعالج الدفعة اجلديدة من األطفال مرضى 

السمنة وذلك األول من اغسطس.
وصرحت نائبة الرئيس للش���ركة 
املتحدة للخدمات الطبية هند الغربللي 
بأن االحتفال يشمل مسابقات وتوزيع 

هدايا على االطفال واملشاركني.

وبينت انه من خالل عيادة س���منة 
االطفال حتت اشراف د.مها فرحات يتم 
عالج االطفال من السمنة وإنقاذ حياتهم 
من االصابة بأمراض خطيرة مستقبال 
منها: السكري، الضغط، القلب وغيرها 

من األمراض.

العبداهلل وحصة الصباح في كوااللمبور الفتتاح معرض »ذخيرة الدنيا« غداً
يقام تحت رعاية صاحب السمو األمير ويستمر حتى 30 ديسمبر في متحف الفنون اإلسالمية بماليزيا

الشيخ أحمد العبداهلل والوفد املرافق له الشيخة حصة الصباح حلظة وصولها إلى كواالملبور

كواالملبور � كونا: وصل وزير النفط ووزير اإلعالم الشيخ احمد 
العبداهلل والوفد املرافق له الى العاصمة املاليزية كواالملبور للمشاركة 
في افتتاح معرض »ذخيرة الدنيا« التابع لدار اآلثار االسالمية والذي 
سيعرض في الفترة بني 30 يوليو الى 30 ديسمبر 2010 في متحف 

الفنون االسالمية مباليزيا.
وكان في اس���تقبال الشيخ احمد العبداهلل لدى وصوله سفيرنا 
لدى ماليزيا منذر العيس���ى وأعضاء الس���فارة واملدير العام لقسم 
املتاحف في وزارة االعالم والثقافة املاليزية ابراهيم بن اس���ماعيل 

ومسؤولون من احلكومة املاليزية.
وس���يلتقي الش���يخ احمد العبداهلل خالل زيارته مبسؤولني في 
احلكومة املاليزية للتباحث في سبل التعاون بني البلدين في كل ما 

من شأنه خدمة املصالح املشتركة.
وسيفتتح الشيخ احمد العبداهلل املعرض الذي يقام حتت رعاية 
سامية من قبل صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد غدًا اجلمعة 
مبشاركة كل من املش���رفة العامة على دار اآلثار االسالمية الشيخة 
حصة الصباح التي وصلت إلى كواالملبور )أول من أمس( والسفير 
العيسى بحضور ملك ماليزيا ميزان زين العابدين بن سلطان محمود 

املكتفي باهلل وامللكة برميسوري نور زاهيرة.
وس���يلقي الش���يخ احمد العبداهلل كلمة االفتتاح، فيما ستعقد 
الشيخة حصة الصباح بعد غد مؤمترا صحافيا بهذه املناسبة لشرح 
أبعاد املعرض ودوره وتاريخه واالجابة عن تساؤالت وسائل االعالم 

املختلفة كما ستلقي محاضرة في املتحف االسالمي.
ويرافق الوزير كل من مدير مكتبه مازن االنصاري ومدير العالقات 
العامة بالوزارة موس���ى تركي. من جانبه، اشاد املدير العام لقسم 
املتاحف في وزارة االعالم والثقافة املاليزية ابراهيم بن اس���ماعيل 
باجله���ود التي تبذله���ا الكويت البراز التاريخ والتراث االس���المي 
للشعوب االخرى من خالل اجلولة العاملية ملعرض »ذخيرة الدنيا« 
والتي ستنتهي نهاية هذا العام بالعاصمة كواالملبور حيث ستكون 

احملطة االخيرة لها.

عالقات وثيقة

وبدورها، وصفت املش���رفة العامة لدار اآلثار االسالمية الشيخة 
حص���ة الصباح العالق���ات الثقافية الكويتي���ة � املاليزية بالوثيقة 

والقوية، مؤكدة انها ليست وليدة اليوم.
وقالت الشيخة حصة »ان للبلدين عدة حوارات ولقاءات ثقافية منذ 
زمن بعيد ومعرضنا »ذخيرة الدنيا« ليس هو التعاون األول بل كان 

لنا معرض خاص أقيم مبناسبة افتتاح متحف الفن االسالمي«.
وذكرت ان لدار اآلثار االسالمية مشاركة سابقة في ماليزيا بعنوان 
»الزرابي« عام 1999 وقد حظيت بإعجاب كبير وإقبال رائع من قبل 
املتذوقني واملثقفني في ماليزيا ملا تضمنه من قطع من السجاد النادر 

من مجموعة الصباح احملفوظة لدى دار اآلثار االسالمية.
وأوضحت الشيخة حصة ان معرض الدار العاملي املتنقل »ذخيرة 
الدنيا« سيقام في متحف الفن االسالمي بالعاصمة املاليزية كواالملبور 
بدعوة كرمية من أصح���اب مجموعة البخاري الفنية الذين يعدون 
من رعاة الفن االس���المي. وقالت ان زيارة ماليزيا لن تقتصر على 
افتتاح معرض »ذخيرة الدنيا« بل ستكون هناك لقاءات مع املسؤولني 
املاليزيني ويتصدرها مبعية وزير النفط ووزير االعالم الشيخ أحمد 
العبداهلل وبحضور س���فيرنا لدى ماليزيا منذر العيس���ى لقاء مع 
رئيس الوزراء املاليزي داتو س���ري محمد جنيب. وردا على سؤال 
عن مدى رضاها عن النتائج التي حققها املعرض على مدى االعوام 
العشرة املاضية قالت الش���يخة حصة ان معرض »ذخيرة الدنيا« 
»يذكرنا بجالء باهتمام التراث العربي الثري بقراءة عميقة ملنتجات 
احلضارة االس���المية الفنية والفكرية وبشغف الكثير من الشعراء 
والكت���اب واملؤرخني العرب مبداخالت أو مزاوجات بني جمال الدرر 

واإلبداع«.
وأضافت »اننا على وش���ك االنتهاء من وضع اللمسات األخيرة 
على معرض الفن في احلضارة االسالمية الذي سيفتتح في مدينة 
ميالن���و االيطالية في 18 أكتوبر املقبل بدع���وة كرمية من محافظة 
املدينة ويعرض في القصر امللكي مبيالنو ومن ثم ينتقل الى متحف 
الفن والصناعات في ڤيينا عاصمة النمسا قبل أن يرحل الى أقصى 
الش���رق ليحل ضيفا على املتحف الوطن���ي بكوريا اجلنوبية ومن 
ثم يش���ق طريقه الى أقصى الغرب ليحط رحاله في محطتني بكندا 

عام 2013«.
وعن افتتاح املقر اخلاص بدار اآلثار االسالمية في متحف الكويت 
الوطني قالت إننا حاليا في طور اجناز املباني االضافية وان ش���اء 

اهلل تكتمل املباني في عام 2013.

لجنة طالبي الرعاية السكنية 
للموافقة على مشروع غرب هدية

اثنت اللجنة التطوعية لطالبي الرعاية السكنية في محافظة االحمدي 
)جلنة غرب هدية( على التصري����ح الذي أدلى به نائب رئيس مجلس 
الوزراء للشؤون االقتصادية ووزير الدولة لشؤون االسكان والتنمية 
الش����يخ أحمد الفهد بشأن عقد اجتماع موسع بخصوص مشروع غرب 
هدية االسكاني والذي متنى فيه الشيخ الفهد ان تكون املوافقة على هذا 

املشروع مبنزلة عيدية تقدم للمواطنني.
واعتبرت اللجنة هذا التصريح الذي صدر من رجل دولة يقول ويفعل 
مبنزلة موافقة حكومية مباش����رة وصريحة يتجب أال يتم تعطيلها من 
قبل مؤسسة الرعاية الس����كنية أو من قبل مؤسسة البترول الوطنية 

ممثلة بشركة نفط الكويت ألي سبب من األسباب.
وبينت اللجنة ان مش����روع غرب هدية االسكاني متت املوافقة عليه 
م����ن قبل املجلس البلدي في مايو 2006 وم����ن قبل مجلس الوزراء في 
الش����هر نفسه ما يجعل له أولوية حتى على مشاريع التنمية املليارية 
خصوصا ان موقع املشروع مجاور ملناطق سكنية واي رفض له حتت 
ذريعة احملافظة على سالمة املواطنني يجب ان تطبق على سكان مناطق 
فهد االحمد والصباحية وهدية والظهر ومدينة االحمدي نفسها مع تأكيد 
اللجنة ان 90% من موقع املشروع آمنة بيئيا وجاهزة الغراض الرعاية 
السكنية وتتشابه مع اي منطقة سكنية أخرى متت ازالة العوائق التي 
تعترضها. ودعت اللجنة مؤسسة الرعاية السكنية وشركة نفط الكويت 
الى اتخاذ قرار مبدئي باملوافقة املبدئية على املشروع اوال ثم االجتماع 

لبحث ازالة أي معوقات بدال من محاوالت الرفض املتكررة.

مشروع غرب هدية

هند الغربللي


