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افتتاح مسجد في »كسرة« السورية
بتبرع من المواطنة الكويتية شاهة القمالس

»العدل« تعلن عن عنوان إلكتروني
خاص الستقبال شكاوى الجمهور

في خط���وة تهدف الى التس���هيل على جميع 
املوظف���ني وجمهور املتعاملني م���ع وزارة العدل 
قامت الوزارة بتخصيص عنوان البريد اإللكتروني 
shakawa@moj.gov.kw لتتلق���ى عليه ش���كاوى 
املوظف���ني واملواطن���ني واملقيم���ني ومالحظاتهم 
ومقترحاتهم حول كل ما يتصل بقطاعات وزارة 
العدل، صرح بذلك وكيل الوزارة عبدالعزيز املاجد، 
مضيفا ان الهدف من تخصيص واستحداث هذا 
العنوان هو للتسهيل والتيسير وسرعة التعامل 
مع الشكاوى وايضا املالحظات واملقترحات التي 

ستكون محل اهتمام مباشر من املسؤولني املعنيني 
بالوزارة. واضاف املاجد انه سيتابع بنفسه جميع 
ما يرس����ل الى هذا العنوان.. وسيتم التعامل معه 
بالس����رعة املمكنة، موضحا ان الوزارة س����عت الى 
هذه اخلطوة اآللية اجلديدة حتى يتاح لكل موظف 
ومواطن او مقيم كتابة شكواه او مقترحه واالستفادة 
من التكنولوجيا احلديثة في تسهيل وسرعة اجناز 
وتوصيل املعلومة، ومتاشيا مع التوجه العام للدولة 
نحو تطبيق احلكوم����ة االلكترونية وتنفيذا لقرار 

مجلس الوزراء املوقر.

»الفنون التشكيلية« تسلط الضوء
على الحركة الفنية في دول الخليج

أقيم على 1500 متر وتكلف 52 ألف دينار

افتتحت ندوة »الفن العربي اليوم«

الرقة )سورية( � كونا: ثّمن مدير أوقاف محافظة 
الرقة السوري عبداهلل صالح دور الكويت وما تقدمه 

لالسالم واملسلمني في مختلف املجاالت.
جاء ذلك في حفل افتتاح مسجد في قرية كسرة 
عفنان مبدينة الرقة تبرعت به احملس����نة الكويتية 
شاهه القمالس وذلك بحضور امللحق الديبلوماسي 
في س����فارتنا لدى دمشق مش����عل البابطني وأهالي 
القرية، حيث أش����اد صالح باأليادي البيضاء التي 
عرف بها اهل الكويت من خالل اعمال اخلير املمتدة 

في سورية والدول العربية واالسالمية.
وأعرب صالح في تصريح ل� »كونا« عقب صالة 
اجلمعة عن ش����كره للذين قاموا ببناء املسجد من 
احملسنني الكويتيني األش����قاء، مؤكدا ان هذا العمل 
من االعمال الصاحلة التي يتقرب بها أهلها بني يدي 

اهلل عز وجل يوم القيامة.
وأوضح ان بناء املسجد فيه من اخلير والفضل 
اجللي����ل، داعيا املولى ان يتقبل هذا العمل ويجعله 

في ميزان من قام بالتبرع للمسجد.
وقال ان أهل القرية كانوا بأمّس احلاجة الى مثل 
هذا املسجد، مشيرا الى ان سعادة األهالي هنا بناء 
هذا املسجد اجلامع لهم، معربا عن أمله في ان متتد يد 
أهل اخلير واحملسنني الكويتيني لتشمل قرى ومدنا 

سورية هي بحاجة ماّسة الى مثل هذه املشاريع.

من جهته، أعرب بدر القمالس الذي أشرف على 
بناء املس����جد في تصريح ل� »كونا« عن س����عادته 
بافتتاح املس����جد في مدينة الرقة والذي تبرعت به 

والدته شاهة القمالس.
وقال القمالس ان هذا املسجد الذي مت افتتاحه في 
منطقة الرقة سيخدم املسلمني املقيمني واملصطافني 
في املنطقة. وأوضح ان كلفة بناء املسجد الذي بني 
على مس����احة 1500 متر مرب����ع بلغت نحو 52 ألف 
دينار، معربا عن سعادته ببناء بيت من بيوت اهلل 
في سورية وكذلك عن شكره للجهات السورية املعنية 

التي ساعدت في امتام بناء املسجد.
وقال ان املسجد يتكون من طابقني ويتسع لنحو 
600 مصل ومت بناؤه في منطقة سكنية ال توجد فيها 

مساجد ويخدم نحو اربعة آالف نسمة.
وأضاف ان هذا املشروع اخليري هو عبارة عن 
عربون صداقة ووفاء من الشعب الكويتي للشعب 
السوري الشقيق، مستذكرا مواقف سورية املساندة 

والداعمة للكويت وقضاياها.
وأعرب عدد من س����كان املنطقة في تصريحات 
مماثلة عن سرورهم بافتتاح هذا املسجد الذي يسمح 
لهم بإقامة شعائرهم الدينية دون تكبد عناء الذهاب 
الى مساجد بعيدة، مؤكدين عمق العالقات التي جتمع 

بني الكويت وسورية.

أثنت ندوة عقدته����ا اجلمعية الكويتية للفنون 
التشكيلية امس بعنوان »الفن العربي اليوم« على 
احلركة التش����كيلية في الكويت مبينة انها واكبت 
الفن التشكيلي العربي ومتكنت من التنافس والتميز 

وحتقيق االجنازات.
وقالت االستاذة في كلية الفنون اجلميلة التابعة 
جلامعة االسكندرية د.نعيمة الشيشيني في الندوة ان 
احلركة التشكيلية في دول اخلليج العربية »حديثة 
العهد اذ انها ظهرت في اخلمسينيات من القرن املاضي 
اال ان الفنان التش����كيلي اخلليجي استطاع بفضل 
املثابرة ان يجاري الفنان العربي وينافسه احيانا«. 
وركزت الشيش����يني في محاضرتها على االساليب 
واالجتاهات املعاصرة في الفن العربي كما تناولت 
الفن في دول مجلس التعاون واملستوى الفني الراقي 

للحركة التشكيلية فيها.
وحتدثت ابضا عن جتربتها الفنية خالل مشوارها 
الفني الذي ناهز االربعني عاما مقسمة هذه التجربة 
الى سبع مراحل كل مرحلة تختلف عن االخرى ولها 
س����مات وخطوط خاصة بها. وتعتبر د.نعيمة من 

رواد احلركة التشكيلية في مصر ومن املساهمني في 
تأسيس كلية الفنون اجلميلة في مدينة االسكندرية 
الفرنسية واالجنليزية واالسبانية  اللغات  وجتيد 
والتركية. بدوره حتدث رئيس اجلمعية الكويتية 
للفنون التشكيلية عبدالرسول سلمان في مداخلته 
عن الفنانني التشكيليني الذين يتعاملون مع العمل 

الفني في الربع االول من القرن ال� 21.
وركز سلمان على احلركة التشكيلية في الكويت 
التي شهدت ثالث مراحل واثنى سلمان على الرسامني 
الشباب مبينا »انهم يتعاملون مع الفن بانطباعات 
ذاتية وبحس متطور ومتج����دد في تعبيرية حرة 
تركز على اللون واسهمت في جعل الفنان التشكيلي 
الكويتي يواكب مستوى الفنانني العرب واالجانب في 
االجتاهات الفنية املعاصرة«. يذكر ان الندوة اقيمت 
في اطار »الصالون الثقافي« الذي حترص اجلمعية 
على عقده اس����بوعيا لتس����ليط الضوء على كل ما 
يتعلق بالفن التشكيلي ومدارسه الفنية والرسامني 
احملليني والعامليني واالس����اليب املتبعة في الرسم 

قدميا وحديثا.

لوحة تعبر عن البيئة اإلندونيسية د.نعيمة الشيشيني عبدالرسول سلمان

السهالوي: الطفرة النوعية في الخدمات الصحية
ساهمت في تقليل نسب اإلصابة باألورام السرطانية

افتتح المؤتمر اإلقليمي األول للعالج الجزيئي الموجه لألورام نيابة عن وزير الصحة

الش�مري: تس�جيل 13 أل�ف حالة مصاب�ة ب�األورام بي�ن عام�ي 2000 و2008
العوضي: حريصون على تقديم أفضل خدمة عالجية لمرضى السرطان وفق آخر التطورات العالمية

»إيفاد«: للكويت أن تفخر بدورها القيادي في مكافحة الفقر
روما � كونا: أكد رئيس الصندوق الدولي 
للتنمي����ة الريفية )ايف����اد( كانايو نوانزى 
أهمية دور الكويت القيادي الرائد في انشاء 
الصن����دوق من أجل العمل الفعال للحد من 
الفقر واجلوع عبر التنمية ما يحق لها الفخر 

باالجنازات الناجحة.
وقال نوانزى في مقابلة خاصة مع »كونا« 
ان الكويت تعد أحد مؤسس����ي الصندوق 
واضطلعت بدور قيادي في املنظمة الفتا الى 
دور الكويت احلاسم في إجناح املفاوضات 
الدولي����ة الت����ي أدت الى إنش����ائه في عام 

.1977
وأشار الى »االس����هام الهام الذي قدمته 
الكويت عبر الصن����دوق الكويتي للتنمية 
االقتصادي����ة العربي����ة في تش����كيل مهمة 
الصن����دوق ومجال عمله الفت����ا الى تولي 
الكويتي فوزي السلطان قيادته بنجاح في 

الفترة بني عامي 1993 و2001«.
وشدد رئيس »ايفاد« على ان »للكويت 
ح����ق الفخر باجنازات وجناح����ات »ايفاد« 
التي حققتها خالل 35 عاما من تأسيس����ه 
من خالل اإلس����هام الكبير في زيادة انتاج 
الغذاء ومساعدة ماليني األشخاص على النمو 

واالفالت من دائرة الفقر«.
وأوضح ان الكويت ظلت داعما س����خيا 
للصن����دوق بجان����ب دول مجلس التعاون 
اخلليجي األخرى في سعيها املعهود للوصول 
الى الفقراء مش����يدا ب����دور الكويت في هذا 

املجال.
وذك����ر نوانزي ان الكوي����ت كانت دوما 
بلدا ميكننا االعتماد عليه سواء في حاالت 
الطوارئ اإلنس����انية أو في دعم املبادرات 
اإلمنائية مش����يرا الى قي����ام الكويت برفع 
مساهمتها في التجديد الثامن ملوارد الصندوق 

الى 12 مليون دوالر ليبلغ اجمالي مساهماتها 
188 مليون دوالر.

وقال ان الكويت قدمت 15 مليون دوالر 
باإلضافة الى 52.7 مليون دوالر للمساهمة 
في متويل ثالثة مش����روعات في بوروندي 
واملغرب واليم����ن مضيفا ان رعاية جتهيز 
)قاعة الكويت( التي افتتحها مع نائب املدير 
العام للصندوق الكويتي هش����ام الوقيان 
مبقر الصندوق دليل على »العالقة اخلاصة 
التي تربط بني الكويت والصندوق ودورها 

الفاعل فيه«.
وأكد رئيس الصندوق الدولي للتنمية 
الريفية عدم اكتف����اء الكويت بدعم »ايفاد« 
بوصفها مانحا رئيس����يا ب����ل تخصيصها 
نس����بة مرتفعة من إجمالي ناجتها القومي 
ملس����اعدة البلدان النامية بشكل ثنائي من 
خالل الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية 

العربية وفي إطار املؤسسات املالية متعددة 
األطراف السيما صندوق األوپيك للتنمية 
الدولي����ة )اوفيد( والصندوق العربي الذي 

تستضيف مقره.
وشدد على أهمية املبادرة السباقة التي 
أطلقها صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد إلنش����اء »صندوق احلياة الكرمية« 
والذي تبرع فيه بأول مساهمة قيمتها 100 
مليون دوالر لدعم تكاليف املنتجات الغذائية 
األساسية للفقراء املعوزين وتشجيع برامج 

اإلنتاج الغذائي.
وأكد نوانزي ان هذه املبادرة القت »ترحيبا 
كبيرا يعكس روح التضامن األصيلة لدى 
الكويت مع اجلوعى والفقراء« وأبدى استعداد 
الصندوق بخبرته املتميزة واملتراكمة على 
مساعدة الكويت في جتهيز وتنفيذ برامج 

االنتاج الغذائي.

)كرم ذياب( الشيخة أوراد اجلابر خالل جولة في املعرض املصاحب  

استعراض اخلدمات احلديثة في مجال اكتشاف ومعاجلة األورام

د.خالد السهالوي مفتتحا املؤمتر بحضور د.سالم الشمري ود.أحمد العوضي

العوضي ان املؤمتر يأتي بالتعاون 
مع مركز الش����يخة بدرية األحمد 
للعالج الكيميائي ومركز )ام.دي 
اندرسون( لعالج األورام بوالية 
تكساس األميركية انطالقا من أهمية 
تقدمي أفضل خدمة ملرضى السرطان 
بالكويت ومواكبة آخر التطورات 
واملستجدات العاملية في هذا املجال. 
وأضاف العوضي ان هذه املؤمتر 
يأت����ي ضمن اخلطة للع����ام 2011 
ملركز حسني مكي جمعة واملراكز 
التابع����ة لها وأضاف العوضي ان 
املؤمتر يهدف الى الوقوف على آخر 
التطورات واألبحاث في مجال عالج 
األورام عن طريق العالج الكيماوي، 
وإط����الع األطباء املتخصصني في 
مجال األورام املشاركني في املؤمتر 
من الكوي����ت أو الضيوف الزوار 
على املس����تجدات في هذا املجال، 
باإلضافة إلى فتح مجال التعاون بني 
مختلف املراكز العاملية املتخصصة 
في األورام والكويت لتحقيق الفائدة 

املرجوة في عالج املرضى.
وقال����ت استش����اري الع����الج 
الثدي  الكيميائي ورئيسة وحدة 
في مستشفى مكي جمعة، ورئيسة 
مجموعة التوعية بسرطان الثدي 
ورئيسة اللجنة العملية للمؤمتر 
د.ش����فيقة العوض����ي: ان املؤمتر 
يضم أش����هر املتحدثني واخلبراء 
في هذا املجال م����ن أميركا وكندا 
وأوربا والدول العربية واخلليجية، 
ويجمع بني اخلبراء على مستوى 
العالم في ه����ذا املجال مما يعمل 
على تبادل املعلوم����ات وتطوير 
اخلب����رات بني املراك����ز في مجال 
األبح����اث والتطبيق����ات اجلديدة 

للعالج املوجه لألورام.

وقال: عمدنا إلى وضع خطط 
استراتيجية لتطوير عالج السرطان 
في الكويت منه����ا عقد االتفاقات 
الدولية لتحسني اخلدمات الطبية 
املتعلقة بالسرطان بشقيها اإلداري 
والفني وإنش����اء برنامج الزمالة 
لتدريب أطباء الس����رطان محليا 
وعقد مؤمترات دولية بشكل دوري 
لالرتقاء مبستوى األطباء محليا.
وأوضح د.الشمري ان املؤمتر 
يضم اشهر املتخصصني واخلبراء 
في هذا املجال لتسليط الضوء على 
آخر املستجدات وطرق التشخيص 
والعالج وبأقل املخاطر للمرضى 
معربا عن أمله ان تصل الرسالة 
املرجوة من املؤمتر للمش����اركني 
جميعا وحتقيق الفائدة بني املراكز 
إيجابا على  العلمية مبا ينعكس 
تطوير طرق التشخيص والعالج 
وحتس����ني نتائج ع����الج مرضى 
األورام. ف����ي ح����ني ق����ال د.أحمد 

للعالج االشعاعي ومركز الشيخة 
بدرية األحم����د للعالج الكيميائي 
كما ينتظر قريبا افتتاح مستشفى 
العالج التلطيفي للهيئة اخليرية 
العاملي����ة واجلمعية  اإلس����المية 
التدخ����ني  الكويتي����ة ملكافح����ة 
والسرطان ومركز بهبهاني لزراعة 

اخلاليا اجلذعية.
وأشار الى حرص وزارة الصحة 
الدائم على اقامة مثل هذه املؤمترات 
الطبية والعلمية ملا لها من مردود 
ايجاب����ي على اس����تمرار التنمية 
البشرية وتطوير القدرات واملهارات 
الفنية للعاملني في القطاع الصحي. 
من جانبه كشف د.سالم الشمري 
في تصريح صحافي عن تسجيل 
ما يقارب 13000 حالة جديدة في 
الكويت في سجل األورام في الفترة 
بني العامني 2000 و2008 نصفهم 
من الكويتيني مبعدل أعلى لإلناث 

من الذكور.

الكويتي الدؤوب ملواكبة املجريات 
العلمية املتنامية في املجال الطبي 
من اجل تطوير اداء الكوادر الطبية 
احمللي����ة بالتواصل م����ع اخلبراء 
العامليني العرب واالجانب وتبادل 
اخلبرات معهم، مؤكدا ان مثل هذه 
املؤمترات من شأنها االطالع على 
احدث املعلومات والتقنيات التي 
توصلت اليها املراكز الطبية العاملية 
ما ينعكس ايجابا على املرضى عبر 
تقدمي خدمة صحية متميزة عموما 
وايجاد عالج للحاالت املستعصية 

خصوصا، ذاكرا ان
الكويت ممثلة في وزارة الصحة 
ماضية في تعزيز مستوى خدمات 
الرعاية الصحية املتخصصة بعالج 
األورام السرطانية وفق ما نصت 
عليه منظمة الصحة العاملية حيث 
تضم عدة مراك����ز للعالج كمركز 
حس����ني مكي جمع����ة للجراحات 
التخصصية ومركز فيصل السلطان 

حنان عبدالمعبود
 افتتح الوكيل املساعد للشؤون 
الفني����ة بوزارة الصح����ة د.خالد 
الس����هالوي اول من امس املؤمتر 
االقليم����ي األول للعالج اجلزيئي 
املوجه لالورام بحضور الشيخة 
اوراد اجلابر ومدي����ر مركز مكي 
جمعة التخصصي لالورام د.احمد 
العوضي ورئيس املؤمتر ورئيس 
الكيميائي لألورام  قس����م العالج 
رئيس وح����دة الليمفوما وزراعة 
اخلاليا اجلذعية مبركز الشيخة 
بدرية األحمد د. س����الم الشمري، 
وعدد كبير من األطباء واخلبراء 
املتخصصني م����ن داخل وخارج 
الكوي����ت. واكد د.الس����هالوي في 
كلمة القاها خ����الل حفل االفتتاح 
باالنابة عن وزير الصحة د.هالل 
الساير، ان الطب احلديث والطفرة 
النوعية التي تش����هدها البالد في 
مجال اكتش����اف وتش����خيص بل 
وعالج االورام السرطانية ساهم 
بش����كل كبي����ر في تقليل نس����ب 
االصابة باالورام الس����رطانية في 
البالد، الفتا الى أهم العوامل التي 
ساهمت في ذلك ومنها توافر اجهزة 
الفحص واالكتشاف املبكر لالورام 
والعالجات املتطوره، مشيرا الى ان 
معدل االصابة باالمراض السرطانية 
يرتبط مبعدل الزيادة في متوسط 
العمر، الفتا الى ان معدل الوفيات 
في الكويت كان في السابق يتراوح 
ما ب����ني 50 و52 عاما، في حني ان 
هذا املعدل زاد بشكل ملحوظ في 
السنوات االخيرة ليتراوح بني 67 

عاما للرجال و70 عاما للنساء.
واش����ار د.الس����هالوي الى ان 
املؤمتر يعد شاهدا حيا على السعي 


