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 رئيس جمعية الفنون التشكيلية ثّمن دعم رئيس مجلس األمة برعاية وحضور حصة اللوغاني

 الحساوي: خصم ٢٥٪ على مستحضرات 
التجميل والعطور في تعاونية مشرف

 سلمان: «بينالي الخرافي» يستقطب ٩٠ فنانًا ٥ ديسمبر

  أسامة دياب
  أعلن الرئيس التنفيذي لشركة 
بيوند للمؤمترات واملعارض زيد 
املنيفي، اســــتكمال االستعدادات 
إلطالق أنشــــطة ملتقى ومعرض 
النجاحــــات االول ٢٠١٠ «الدعــــم 
التنمــــوي.. جنــــاح  املجتمعــــي 
مجتمع» والذي يقام في اخلامس 
من ديسمبر املقبل ويستمر حتى 
السادس من نفس الشهر، وبرعاية 
كرمية من العضو املنتدب للعالقات 
احلكومية والبرملانية والعالقات 
العامــــة واالعالم في مؤسســــة 
البترول الكويتية الشــــيخ طالل 

خالد احلمد الصباح.
  وقــــال املنفــــي فــــي تصريح 
للصحافيني، مــــع تزايد االهتمام 

مبفهوم املســــؤولية االجتماعية 
واخلــــاص  العــــام  للقطاعــــني 
ومؤسسات املجتمع املدني خالل 
السنوات االخيرة املاضية وتوسع 
االنشطة املجتمعية، أصبح مفهوم 
الدعم املجتمعي التنموي، يلعب 
دورا مهما وأساســــيا في اخلطط 
االستراتيجية لدى القطاعني العام 
واخلاص، الفتا الى ان تعزيز هذا 
املفهوم لــــدى املواطنني بات أمرا 
مطلوبا وملحا، في ظل املتغيرات 
التي يشهدها واقعنا االجتماعي.

  وأضاف املنيفي: ال شك ان وعي 
تلك القطاعات أصبح يقاس مبدى 
فهمها ملسؤوليتها املجتمعية وما 
تقدمه من جتارب تنموية ناجحة 
تهدف في األساس للدعم املجتمعي، 

الفتا الى ان دور القطاع اخلاص 
ومؤسسات املجتمع املدني أصبح 
محوريا في عملية التنمية، وهو 

ما أثبتته النجاحات التي حتققها 
االقتصادات املتقدمة في هذا املجال، 
خاصــــة بعد أن أدرك مســــؤولو 
القطاع اخلاص مدى أهمية الدور 
املجتمعي وتأثيره االيجابي على 

الفرد واملجتمع.
  وزاد: وألن املسؤولية املجتمعية 
والدعم املجتمعي هما في صميم 
القطاع احلكومي وشــــغله  عمل 
الشاغل من خالل تقدمي اخلدمات 
والرعاية املتكاملة للمواطنني، لذا 
فمن الضروري البحث عن الطريقة 
التي من خاللها نستطيع بلورة 
عالقات شــــراكة بني مؤسســــات 
القطاعــــني احلكومــــي واخلاص 
يســــتفيد منهــــا كال اجلانبــــني 
الفرد  ويعود نفعها باخلير على 

واملجتمع.
  وأضــــاف املنيفي: ان االنتقال 
بالعمل املجتمعي التطوعي من دائرة 
االهتمامات الفردية والشخصية الى 
دائرة االهتمام العام واملؤسسي، 
يحتاج الى تسليط الضوء على تلك 
العالقة وإبراز اجلوانب االيجابية 
الناجحة  التجارب  واســــتعرض 
في هذا املجال حملاولة االستفادة 
منها، إضافة الى ضرورة نشــــر 
الناجحة  التجارب  الوعي بأبعاد 
التطوعــــي املجتمعي  العمل  في 
باعتبارها متميزة ومتفردة ملا تقوم 
عليه من دعم مجتمعي، والسعي 
لتبادل اخلبــــرات والتعرف على 
الثقافات املختلفة في مجال العمل 

املجتمعي. 

  لميس بالل
  أكد رئيــــس اجلمعية الكويتية للفنون 
التشــــكيلة ورئيس اللجنة العليا لبينالي 
اخلرافي عبدالرســــول سلمان ان اجلمعية 
تفخر بحضور نخبة من مبدعي التشكيل من 
جميع أرجاء وطننا العربي متثل جتاربهم 
البصرية تنوعــــا ثريا ومتفردا ونادرا في 
بينالي اخلرافي الرابع املزمع انعقاده في ٥ 
ديسمبر املقبل، كان ذلك خالل املؤمتر الذي 
عقد في مقر اجلمعية قبيل افتتاح املعرض 
ليلة أمس بحضــــور أعضاء اللجنة العليا 

لبينالي واملكونة من ١٢ عضوا.
  وبــــني ان احملاوالت التي قام بها الرواد 
منذ تأســــيس احلركة التشكيلية العربية 

مع بداية القرن املاضي لم تكن مبعزل عن 
تصاعد الوعي السياسي واالجتماعي، فال 
غرابة اذا ارتبط النتاج العربي بكل أشكاله 
في التركيب الفني ونظرته جتاه املوضوع 
بروحية ليس من الســــهل إهمال عالقتها 
بتراثه القدمي.وتابع ان هذا املوقف العصري 
من التراث شكل من خالل هذا االرتباط تيارا 
واســــعا قادته التجربة الفنية العربية الى 
نزعة جتريبية تبلورت بعمق في هذا القرن 
حيث تشــــكل األعمال املعروضة جانبا من 
األساليب الفنية التي تزدهر ضمن حركة الفن 
التشكيلي العربي املعاصر، وهي من تنوع 
الفكري تعكس  التقني وموقفها  مستواها 
خبرات الفنان العربي إزاء مسألة الفن ليس 

كمظهر شكلي وإمنا كتجربة روحية معاشه.
ولفت الى ان رعايتنا إلقامة بينالي اخلرافي 
الدولي للفن العربي املعاصر، فكرة رائدة 
قدمتها اجلمعية منذ عام ٢٠٠٤ وتبناها رئيس 
مجلس األمة جاسم اخلرافي والذي يعتبر 
تواصال ألول بينالي عربي تأسس في الكويت 
عام ١٩٦٩ والقى دافعا مشتركا وتفاعال، والتي 
جاءت اســــتجابة للتحوالت التي تفرضها 
املرحلة تعاطيا مــــع منظومات املتغيرات 
التي تتصل بحيوية الفنون احلديثة، والشك 
ان هذا البينالي يأتي كمنجز جديد نتجاوز 
به احلركة نفســــها مما يعد خطوة واسعة 
لإلبداع العربي، ان التوجهات الكرمية لرئيس 
مجلس األمة تؤكد دائما على تقدمي جميع 

أشكال الدعم للحركة التشكيلية في الكويت 
وتشــــجيع املبدعني العرب على املزيد من 
العطاء في الفن التشكيلي، والتأكيد على 
النهضة الثقافية التي تشــــهدها بالدنا في 
ظل القيادة احلكيمة لصاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد.وبّني سلمان أنه ضمن 
أنشطة البينالي سيكون هناك مؤمتر بعنوان 
«ملتقى التشكيل العربي» والذي سيكون 
بتاريخ ٦ ديســــمبر ٢٠١٠، اما عدد الفنانني 
املشاركني فهناك ٩٠ فنانا من ١٧ دولة عربية، 
وعدد األعمال املشــــاركة اكثر من ٦٦ عمال 
فنيا، ولفت الــــى ان البينالي يختلف عن 
املعارض األخرى بالنسبة للتحكيم واختيار 

 المنتدى العالمي للملكية الفكرية يوصياألعمال الفائزة.
  بإنشاء مركز متخصص للتدريب على التحكيم

 أوصى املشاركون في املنتدى 
العاملي للتحكيم وامللكية الفكرية 
األول بانشاء مركز اقليمي ودولي 
متخصص في التدريب على قضايا 

التحكيم.
  وقــــال نائب رئيــــس االحتاد 
العربــــي حلماية حقــــوق امللكية 
الفكريــــة براك النون في تصريح 
لـ «كونا» ان املجتمعني اتفقوا خالل 
املنتدى الذي نظمه هنا مركز حتكيم 
العربــــي حلماية حقوق  االحتاد 
امللكية الفكرية على تشجيع ودعم 
فكرة انشاء مركز حتكيم اقليمي 
يكون مركــــزه العاصمة األردنية 

عمان الجراء التحكيم مبا في ذلك املنازعات املتعلقة 
بامللكية الفكرية.وأضاف النون الذي يشــــغل أيضا 
منصب املنسق العام بني االحتادات العربية النوعية 
وفروعها في دول مجلس التعاون اخلليجي ومجلس 
الوحدة االقتصادية العربية ان املشاركني الذين مثلوا 
٣٠ دولة عربية وأجنبية قرروا ان يعقد املنتدى مؤمتره 

الثاني في مدينة العقبة األردنية 
خالل العام املقبل.

املنتدى    وشدد املشاركون في 
الذي اختتم أعماله الليلة املاضية 
على ضــــرورة اجــــراء تعديالت 
جوهريــــة على قوانــــني التحكيم 
السارية املفعول في األقطار العربية 
لتشمل املســــتجدات والتطورات 
التي طرأت على ميدان تشريعات 
التحكيم كقانون التحكيم النموذجي 
والتحكيمــــات االلكترونية ونقل 
التجارب اخلاصة بالقوانني الناظمة 
التكنولوجيــــا وأنظمتها  لعقود 
واملتبعة في الدول املتقدمة لعكسها 

على التشريعات العربية.
  وكانت أعمال املنتــــدى العاملي للتحكيم وامللكية 
الفكرية بدأت أول من امس بهدف تعزيز الوعي بأهمية 
التحكيم والوساطة في حل املنازعات الناشئة في امللكية 
الفكرية وغيرها من املنازعات اســــتنادا الى القواعد 

املنبثقة عن اتفاقيات منظمة التجارة العاملية. 

  عادل العتيبي
  أعلن رئيس جلنة املشتريات 
والتســـويق وعضو مجلس ادارة 
تعاونية مشرف شمالن احلساوي 
عـــن انطـــالق مهرجـــان العطور 
والتجميـــل بخصـــم ٢٥٪ علـــى 
مستحضرات التجميل ويستمر حتى 
٢٨ من الشهر اجلاري.وقال تشاركنا 
االعالمية املبدعة حصة اللوغاني 
برعاية وافتتاح املهرجان في الساعة 
السادسة والنصف من مساء اليوم 
السبت في مركز العطور والتجميل 
في السوق املركزي (امليزانني) الى 
جانب وجود خبيرات التجميل في 
عدة جنسيات لالستشارة املجانية 
مع عرض اصناف وماركات عاملية 
جديـــدة تعـــرض ألول مـــرة الى 
جانب الهدايا املميزة التي ستقدم 
للمتسوقني وســـتجد املرأة كل ما 
حتتاجـــه جلمالهـــا واحتياجاتها 
لفصل الشتاء. وقال تنفرد جمعية 
مشـــرف التعاونية بتقدمي خدمة 
مواقف الســـيارات للنساء مجانا 
من الساعة الثامنة صباحا وحتى 

العاشرة ليال، مؤكدا ان املصداقية 
في كل املهرجانات التسويقية التي 
تنظمها جمعية مشرف التعاونية 
اصبحت شعارها.واضاف احلساوي 
نخطو بثبـــات وثقة نحو اهدافنا 
وحققنا نقلة نوعية في التطوير 
واخلدمـــات واملهرجانات.واضاف 
احلساوي سعينا منذ البداية نحو 
بناء وتطوير وارتقـــاء اخلدمات 
واالنشـــطة واملهرجانات لتحوز 

تعاونيـــة مشـــرف التميز في كل 
اعمالها وهي كانت ومازالت سباقة 
نحو املشـــاريع الرائدة واخلدمات 
املميزة وحملنا على عاتقنا ادارة 
تســـعى الى االفضل وتسمو نحو 
النجاح وجتســـد قفزة نوعية في 
مسيرتها وبلوغ اهدافها في التقدم 
والتطور، مؤكـــدا حرصه على ان 
تكون جمعية مشـــرف التعاونية 

مركزا شامال لكل اخلدمات. 

(قاسم باشا)  شمالن احلساوي حصة اللوغاني   رئيس اجلمعية عبدالرسول سلمان يتوسط أعضاء اللجنة  

 زيد املنيفي

 د.براك النون

 المنيفي: الملتقى والمعرض فرصة لعرض آليات الدعم المجتمعي التنموي الناجح وإبراز دور الدعم المجتمعي في التنمية

 استكمال االستعدادات النطالق ملتقى ومعرض النجاحات
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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(

املتحدة
23717770

الصيانةاملهبولةامغرة

> اخلزانات مقاومة للبكتريا والفطريات والصدأ.

> اخلزانات متوفرة باحجــام مختلفـــة من 250 جالون  إلى 5000 جالون.

> نقوم بجميع أعمال الديكور )قبب - مظالت(.

ال�سركة املتحدة للفيربجال�س

245743402371777065999661

املتحدة
65999661

سيـــــدتي
مشاتل المسيلة للمقاوالت الزراعية

يمكنك االن تصميم 
وإنشاء حديقتك بقسط 

يمكنك االن تصميم 
38 د.ك شهريًاوإنشاء حديقتك بقسط وإنشاء حديقتك بقسط 

بالتعاون مع

Tel.: 24751734 ,Fax: 24734868

للبيع يف االندل�س
3 اأدوار و�سرداب نظام �سقق موؤجر 2000 دينار

يوجـد فيه حمــــل جتــــاري 

ال�سوم 320 األف دينار

للبيع بيت يف الرحاب
ظهر وبطن و�سكة يفتح على ا�سبيلية

موؤجر 800 دينار 3 اأدوار مراجعة 175 الف دينار

للبيع بيت يف ال�صليبخات
750م نظام فيلتان الأمامي

 3 اأدوار والثاين دورين و�سرداب 

للبيع يف ا�سبيلية بيت ظهر وبطن 270000

للبيع اأر�س يف االندل�س
زواية 1000 م على 3 �سوارع 

للبيع اأر�ض 750م زاوية مع �ساحة

66264573  - 90099075  - 66191614

لعالناتـــــــكـم

في دلـيـــل

2 4 8 3 0 8 0 5
2 4 8 3 0 3 2 2

امـريـكـي- يـابـانـي-المــانـي
يوجــد فحـ�ص كمبيـوتر

24812170 الجودة + ال�سعر

بـن نــخـــي 
المكائن والجيراتلبيع وتركيب

امل�سنع

99551000
الفحيحيل

23913320
مبـيعات

23912535
امـغـرة

24566606

كفالة 10 �سنوات

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

�ساليهات - برادات + احوا�س �سباحة

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 
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لعالناتـــــــكـم

في دلـيـــل

2 4 8 3 0 8 0 5
2 4 8 3 0 3 2 2

ت�صاهيـل الكويـت 
لل�صتـاليت

برمجة و�سيانة

فك ونقل وتركيب
الر�سيفر العجيب المتطور

66593904 - 66810933

اإعـــــــــــــــالن
تقدم: 1 - ح�سن حمود جايد طاهر ال�سمري

              2- حمود جايد ال�سمري
اأ�سحـــــــاب �سركة/ ات�ض ا�ض ات�ض للتجارة العامة واملقاولت. بطلب اإىل اإدارة 

ال�ســـــــركات بـــــــوزارة التجارة:  خروج ال�سريك / ح�ســـــــن حمود جايد ال�سمري 

مـــــــن ال�سركة ودخول �ســـــــركاء جدد اإىل ال�سركة. تعديل بنـــــــد الإدارة ليتوىل 

اإدارة ال�سركة / حم�سن عبداهلل العجمي »منفردًا«. تعديل الكيان القانوين 

لل�سركـــــــة مـــــــن تو�سية ب�سيطـــــــة اإىل ت�سامنية. يرجى ممن لـــــــه اعرتا�ض اأن 

يتقدم لالإدارة املذكورة خالل �ستني  يومًا من تاريخ ن�سر الإعالن باعرتا�ض 

خطي مرفقًا به �سند املديونية واإل فلن يوؤخذ بعني العتبار.


